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1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
1.1 OBJETIVO
1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer os princípios

ge

rais e requisitos básicos, exigidos pela CNEN, para o contnole.
de mate.fiial nuo.te.afi, equipamento especificado e material e&ptci
ficado.
1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO
1.2.1 Esta Norma se aplica ao contfiote. necessário
de aquisição, posse, uso, produção e transferência de

nos casos
mattxial

nuclzan., equipamento especificado e material especificado.
2. GENERALIDADES
t

2.1 INTERPRETAÇÃO
2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos de âmbito ge
rai desta Norma e os de normas especificas, baixadas pela CNEN,
aplicáveis a casos particulares de procedimentos,

prevalecerão

os requisitos das normas específicas.
2.1.2 Qualquer dúvida relativa ã aplicação desta Norma

será

dirimida mediante parecer do Departamento competente e aprovação
da

Comissão Deliberativa da CNEN.

2.2 COMUNICAÇÕES
2.2.1 Os requerimentos decorrentes das disposições desta

Nor

ma devem ser endereçados a Presidência da CNEN.
2.2.2 As notificações, relatórios e demais documentos

decor

2
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rentes das disposições desta Norma deveu ser endereçados

ao

VIH/CHEH.
2.3 ISENÇÕES
2.3.1 A CHEN pode, a seu critério, conceder isenção do controle de matexial nucleai, equipamento especificado e mattxiat IA peci^icado.
2.U INÍCIO DE CONTROLE
2.4.1 Qualquer mateKial núcleo*, equipamento especificado,
matíKial nptci&icado,

de origem nacional, esta sempre

ou

sujeito

ãs disposições desta Norma.

1

2.4.2 Qualquer mattilat nu cita*., zquA.pame.nto tAp9.tiiJica.do ou
na.tinJ.CLl t&pitiiicado, de origem estrangeira, está sujeito
disposições desta Norma, a partir da data de sua entrada

ãs
no

paTs.
2.5 TÉRMINO DE CONTROLE
2.5.1 A CNEN

pode, a seu critério, conceder término de

con-

ttolt nas condições abaixo, sobre:
a) mat&Kial nucle.a.1, quando este tenha sido comprovadamente consumido ou diluído a tal ponto que não seja mais relevante para o sistema, ou tenha se tornado praticamente

irrecuperã

vel;
b) equipame.nto tâptciiicado, quando este tenha se tornado obsoleto ou imprestável para uso;
c) matziial upitilitado,

quando este tenha se tornado

irrecupe

rãvei ou comprovadamente consumido.
2.5.2 0 tontxolt sobre matiKial nucle.au, equipamento especificado ou material zipeciiicado estará automaticamente terminado
quando estes forem transferidos para fora do país.

?.6 SI-3IL0
2.6.1 O plano de. controle ievc ter classificação sigilos?.
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS
Para os fins desta Norma são Metades as seguintes definições e
siglas:
3.1 ACORDO DE SALVAGUARDAS - Acordo entre um ou mais países

e •

a Agência Internacional de Energia Atômica (A!EA) estabelecendo .•
um compromisso desses países a não usarem, para propósitos mi!i_ j
tares, materiais, equipamentos especificados ^ informações relê
vantes fornecidas no âmbito do acordo de cooperação.
3.2 AREA DE CONTABILIDADE - Espaço físico onde a quantidade

de

material nuc.le.ax presente pode ser determinada, a fim de ser es
tabeleddo um balanço de material.
3.3 AREA DE CONTABILIDADE CLASSE I - Urea de contabilidade das_
sificada de acordo com o Anexo.
I
3.4 AREA DE CONTABILIDADE CLASSE II - Area de contabilidade classificada de acordo com o Anexo.
3.5 ATEM - Autorização dt Thani^tKtncia de Equipamento
cado e Material Especificado.
3.6 ATM - Autorização de TfianA£eAência de Material Nuclear,
3.7 AUTORIZAÇÃO DE

DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO

E

MATERIAL ESPECIFICADO - Documento pelo qual a CHIU autoriza

a

TRANFERENCIA

exportação. Importação ou transferência de equipamento
cado e de material especificado no paTs.

_«
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3.8 AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL NUCLEAR - DoCMMnto pelo qual a CHEN autoriza a exportação, iaportação ou transferência de ma.tti4.Al R U C I C C A

no paTs.

3.9 BALANÇO DE MATERIAL - Coaparação do i*vt*tÍKio dt Uv*o

coa

o invtntí*io ^Zàico, ea ua Intervalo de teapo específico.
3.10 CNEN - Coaissão Nacional de Energia Nuclear.
3.11 CONTROLE - Conjunto de mtdidãé de comtAbiUdadt,
voi de contenção e tquipmmtnto dt vigilância destinados

dUpoêiti
a dete£

tar e evitar o desvio e o uso não autorizado de mattKial
cltaK, tqaipamtnto tAptdlicado

nu

e mtutvUaX tAptcA.iica.do.

3.12 D I F E R E N Ç A R E M E T E N T E - D E S T I N A T X R I O - Diferença entre a quant±
dade de mattKial nucltax declarada pelo reaetente e aquela aedida na anta dt contabilid&dt do destinatário.
3.13 DIN - Departanento de Instalações e Materials Nucleares.
3.14 DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO - Dispositivos que restringe» ou
controlaa a «oviaentação ou acesso ao mattxiat nucltaA.
3.15

DRD - ViitKtnçA

KtMtttntt-dtAtlnatíJiio.

3.16 EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA - Equipamento que detecta a aovimentação indevida de maAtKi&l nucltaA ou a violação dos dJUpotltivoò dt conttnção.
3.17 EQUIPAMENTO ESPECIFICADO - Equipaaento especiaiaente projetado ou preparado para o processamento, uso ou produção

de ma-

tvUaJL nucluui ou mattKial
3.18 INSTALAÇÃO - Itutolaçcd

nucleares e todo e qualquer local

onde mattKial nucltaK í usado, aanuseado, produzido ou estocado.

NE-2.02
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3.19 INVENTARIO DE LIVRO - Quantidade de ma.te.iial ; - leaK d e c U
rada nos registros, resultante da soma do inventário

-niciai

com todas as vaKiaçò~e& dt invtntâKio ocorridas num dadc período
de tempo.
3.20 INVENTARIO FÍSICO - Quantidade de mate.Kial nucliaA determi^
nada pelo uso de técnicas de amostragem, pesagem e analise, segundo procedimentos específicos e pré-estabeiecidos. 0 termo si£
nifica também a quantidade de material nucleaK resultante.
3.21 ITEM DE INVENTARIO - Menor quantidade de mateKial

nucleaK

considerada para fins de contabilidade.
3.22 LE - limite dt ZKKO.
3.23 LIMITE DE ERRO - Limite dentro do qual se encontra o valor
/ real (melhor) de um parâmetro medido, para um intervalo de conf

fiança de 95%.
3.24 MATERIAL ESPECIFICADO - Material especialmente preparado
para o processamento, o uso e a produção de mateKial nu.tle.aK.
3.25 MATERIAL NÂO CONTABILIZADO - Quantidade de mateKial

nu-

cLtaK calculada pela diferença entre o inventÍKio de

e o

UVKO

inve.nt5.Kio
3.26 MATERIAL NUCLEAR - Urânio, plutônio e t õ H o , sob qualquer
forma, e qualquer material que os contenha.
3.27 MEDIDAS DE CONTABILIDADE - Procedimentos destinados a
terminar a quantidade de matiKial nucleaK, equipamento

de

upecii

cado e mateKial especificado btm como a variação destas quanti
dades presentes em uma ãKea de contabilidade.
3.28 MNC - Ua.te.Ual não contabilizado.

6
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3.29 NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO
MATERIAL

ESPECIFICADO - documento pelo qual o usuário

E

confiras

uma exportação, importação ou transferência de tquipamtnto e«peci&icado e mattiial ttpicl&icado no paTs.
3.30 NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL NUCLEAR - Documtn
to pelo qual o usuário confirma uma exportação. Importação

ou

transferência de ma.ttKÍa.1 núcleo* no paTs.
3.31 NTEM - Notificação de

TKCLM

iníncla de Bqulpamtnto

EApect-

iic&do e Mattiial E*ptclficado.
3.32 NTM - Notíéícação de T\a>uit\inUa

de HattUal

Huclt&A.

3.33 0RGAO DE EXECUÇÃO SECCIONAL - Órgãos t entidades federais ,
estaduais, municipais e privados, que rectbam atribuições

dire-

tas para a execução de projetos e atividades do Programa Nuclear
Brasileiro.
3.34 PC - Plano de ContKolz
3.35 PERDA - Desaparecimento de matfUal

nuclta* stm possibilida

de de recuperação, compreendendo:
a) perda de processamento - matvUat

nucltau perdido no processa

mento, descartado na forma de sólido, líquido ou gás;
b) perda acidental - matVLÍa.1 nucjZOA perdido em acidente operacional ;
c) perda nuclear - ma.te.Aiat núcleo* perdido em reações nucleares.
3.36

PLANO D E

CONTROLE - Documento sigiloso que descreve proct -

dimentos de contKolt, bem como dados do proctsso t projtto
initalação.

da

NE-2.02
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3.37 PRODUÇÃO NUCLEAR - Produção de plut5n-;.j o-

7
^rno-233 em

reator.
3.38 REFUGO - Sobra: de ma.tztiia.1 nuctian. que pode ser reintroduzida no processo.
3.39 REJEITO - Ua.ttn.ial mictia.fi que se apresente, em concentra^
ção ou formas consideradas impróprias para reutilização no pro
cesso, compreendendo:
a) rejeito recuperável - ie.jeA.to armazenado para posterior re
cuperação do mateJiiat nu.ctza.ti;
b) rejeito irrecuperável - ie.je.ito descartado, para o qual não
há processo econômico de recuperação do mateJiiat nuclea*.
3.40 RETENÇÃO - Rttinção 4t mateJiiat nu.ctia.fi nos equipamentos
e seus acessórios.
3.1+1 VARIAÇÃO DE INVENTARIO - Acréscimo ou decréscimo de matz.
tiiat nucleAK no inventário, compreendendo:
a) acréscimo - importação, recebimento doméstico, transformação, pfioduçcio nuctexifi;
b) decréscimo - exportação, remessa doméstica, transformação,
pe.nda.0, isenção e término de contioti.

4. AUTORIZAÇÕES
»*.l AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR
4.1.1 Requisitos
A Autorização para Utilização de Hati/iiat Nuctean. deve ser solicitada â* CHEN, mediante requerimento, e será conce
dida

caso sejam satisfeitos os seguintes requisitos:

a) que o requerente seja tecnicamente qualificado para utilizar o matzfiÍAt nuctiax na atividade proposta;

8
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b) que procedimentos de contKott de mate.\ial nuclta\, propostos
pelo requerente, no flano de Cont\olzt sejam adequados e de
conformidade com as disposições desta Norma;
c) que sejam atendidas condições adicionais que a CNEM, a

seu

critério, exija, a fim de promover melhor conttott de mattxi
ai nuclea*.
4.1.2 Requerimento
0 requerimento para utilização de matinial nutltau

deve

conter as seguintes informações:
a) nome, endereço e organograma da instalação;
b) proprietário, operador ou responsável pela instalação;
c) descrição e propósito da atividade e local onde será utilizado o matziial nucltan.;
d) especificações

(forma física, formula química e conteúdo iso

tópico) e quantidade de mateAial nu.cle.ai a ser utilizada

a nu

ai mente;
e) responsável pelo contKotz de. matiKial nucltau;
f) período de tempo previsto para utilização de matiKial

nu-

de.au.
4.1.3 Restrições
4.1.3.1 Cada Autorização para Utilização de Uatviial

Nu-

clza* é válida apenas para a atividade e local nela especificados.
Caso o requerente pretenda utilizar o material nuclzah em ativj,
dade diferente daquela especificada na autorização, uma outra
autorização deverá ser requerida ã CNtN, para utilização do material na nova atividade.
4.1.3.2 A autorização, bem como qualquer direito dela decor
rente, não poderão ser transferidos a outras entidades sem autorização da CNEN.

NE-2.02
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4.2 AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL NUCLEAR
4.2.1 Requisitos
A ku.toiizac.ao de T*ianA&eKencia de Ua.te.Klal Nu.cle.aK será
concedida, pela CNEN, desde que o remetente e destinatário:
a) tenham sido previamente autorizados, pela CNEN, para

util±

zar mateKial núcleo.*, conforme especificado na subseção

4.1

desta Norma;
p) executem os procedimentos de contKole de mateKial nucleai,
conforme exigido pelas disposições da seção 5 desta Norma;
c) atendam às condições adicionais que a CNEW, a seu critério,
exija.
4.2.2 Solicitação
A ku.toKiza.tao de Tianòietencia de MateKial Nucteati deve
ser solicitada ã CNEN através do formulário ATM, o qual

deve

ser preenchido e encaminhado conforme as instruções nele contj^
das.
4.2.3 Confirmação
Ao efetivar-se a transferência de mateKial nucleaK, um
formulário MTM deve ser preenchido e encaminhado ã CNEN, confo£
me as instruções nele contidas.
4.2.4 Restrições
4.2.4.1 Cada ATM i válida apenas para transferência e pr£
zo nela descritos.
4.2.4.2 A autorização,bem como qualquer direito dela

de

corrente, não podem ser transferidos a outras entidades sem au
torização da CNEN.
4.3 AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO
MATERIAL ESPECIFICADO

E

10
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4.3.1 Requisitos
A Autorização de Tia.nu&e.KÍncia de Equipamento Eipecibicado e Material Eipecibicado será concedida ao usuário que sa
tisfizer os requisitos a seguir, bem como outras condições que
a CNEN, a seu critério* julgue necessárias.
4.3.1.1 Usuário que empregue equipamento especificado

ou

material uptc.iiica.do para o processamento, uso ou produção de
material nuc.ti.aM
a) ter sido previamente autorizado pela CNEN para utilizar mate
nial nuclear, conforme descrito na subseçío 4.1 desta Norma;
b) executar os procedimentos de controle de material

núcleo*

conforme exigido pelas disposições da seção 5 desta Norma;
c) executar os procedimentos de controle de equipamento tipecibicado e material eipecibicado conforme exig1<;i pelas dispo
sições da seção 6 desta Norma.
4.3.1.2 Usuário que produza equipamento eipecibicado

ou

mattKial upicilicado i
a) ter um registro na CHEN conforme o Item 6.2.1 desta Norma;
b) executar os procedimentos de controle, de tqvipamtnto

upici-

iicado e material tAptciiieado conforme a seção 6 desta Norma.
4.3.2 Solicitação
A Autoiização de Tfianié&Kincia d". Equipamtnto Eipecibicado e Mattiial Eiptcibicado deve ser solicitada a CHEH através do
formulário ATEM, o qual deve ser preenchido e encaminhado confor
me as Instruções nele contidas.
4.3.3 Confirmação
Ao efet1var-se a transferência do equipamento tèptcíiicado ou material

tipteibitado, um formulário UT£H devt str pre-

enchido e encaminhado

5 CNEUt conforme as Instruções neleconti^

NE-2.02
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das.
4.3.4 Restrições
4.3.4.1 Cada autorização ê válida apenas para

a

transfe

renda e prazo nela descritos.
4.3.4.2 A autorização, bem como qualquer direito dela
corrente, não poderão ser transferidos a outras entidades

de
sem

autorização escrita da CHEN.
5. SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL NUCLEAR
5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.1 Os procedimentos descritos a seguir se aplicam

ao

tnole. de todo e qualquer mateiiat nuc.te.aK em uso ou em

con
estoque

no pais, possibilitando a prevenção de uso não autorizado, a de
tecçáo de ptKdat e o cumprimento das obrigações assumidas

pelo

pais, em acoidoò de talvaguanda*.
5.1.2 0 sistema de contKolt i organizado com base numa

estru_

tura de ã/te<u de. contabilidade., aprovadas pela CWEW, para a rea_
Hzação do conttiole físico e administrativo

do material

nu

citai,
5.1.3 Cada instalação pode ter uma ou mais ãxeah de contabili
dade.
5.1.4 Em Institutos ou Instituições de ensino e pesquisa

tec

nolõgica onde são realizadas atividades Independentes nas ã/iiai
de. contabilidade, os procedimentos descritos nas subseções

5.2

e 5.3 apl1cam-se, separadamente, a cada ãtea de. contabilidade.
5.2 CONTROLE DE MATERIAL NUCLEAR PARA AREAS DE
CLASSE I
5.2.1 Requisitos Gerais

CONTABILIDADE

J_2
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5.2.1.1 A Autorização para Utilização de Hattiial Huc.le.ai
deve ser solicitada, conforme a subseção 4.1 desta Norna,

nas

seguintes circunstâncias:
a) no caso de instalações a serem construídas, o requerimento
deve ser enviado ã CNEN na mesma data em que o usuário

so1±

citar a licença de construção da instalação;
b) no caso de instalações já existentes que recebam pela primei^
ra vez mateiial nacleai, o requerimento deve ser enviado oi^
to meses antes do recebimento previsto.
5.2.1.2 Ao requerimento devem ser anexadas as

seguintes

informações:
a) situação da instalação (planejamento ou operação);
b) cronograma de construção e operação da Instalação;
c) mapa da localização geográfica e plantas da instalação;
d) regime de operação da instalação onde será utilizado

o mate.-

\ial nacleai.
5.2.1.3 Qualquer transferência de mateiial nucleai
ãieas de contabilidade com distintas Autorizações para

entre
Utiliza

cão de Material Hu.cle.ai, sõ poderá ser realizada após

autoriza

ção da CNEN, através de um documento ATM solicitado pelo

usuã

rio, conforme a subseção 4.2

desta Norma.

5.2.1.4 Toda transferência de mateiial nucleai

deve ser

confirmada através de um documento NTM conforme o Item

4.2.3

desta Norma.
5.2.1.5 Qualquer mistura de ma.te.iia.ii nucleaieA

de

d1fe

rentes enriquecimentos, ou sujeitos a diferentes acoidos de. ialvaguaida*, sõ pode ser realizada após a autorização da CNiN.

0

usuário enviará ã CHBN, sessenta dias antes de efetuar a mistura, Informações sobre sua finalidade, quantidades e
ções dos matuiaiA

composi-

nucleaie.4, acoidos de. salvaguaidas aos quais

NE-2.02
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estão sujeitos, e data da operação.
5.2.1.6 Ha.tinJ.aiA nuc.lia.iti sujeitos a diferentes ac.on.do*
de salvagu.an.das devem ser contabilizados 1 ndependenteiiente, e,
se possível, manuseados e estocados separadamente. Da mesma fojr
ma, matenJjU nu.cle.an. de origem nacional deve ser contabilizado
Independentemente e, se possível, manuseado e estocado

em Io

cais diferentes daqueles sujeitos a ato fido & de salvaguardas.
5.2.1.7 Cada Oxgão dl Execução Steclonat deve ter um úni^
co responsável pela coordenação do contnole de mate.nJ.al nu.cle.an.
presente nas suas diversas instalações.
5.2.1.8 Cada instalação terá um único responsável

pelo

planejamento geral, coordenação e administração das funções de
controle de material nu.cle.an. presente nas diversas áxeas de. con
tabilidade da instalação, gozando de uma posição

hierárquica

que assegure rapidez e Independência de decisões, sem ser res_
ponsãvel por áreas de produção.
5.2.1.9 Cada ãn.ea de contabilidade deve ter um único res^
ponsãvel pela custodia e pela execução do controle, do

material

nu.cle.an. ai 1 presente.
5.2.1.10 Toda e qualquer mudança no nome dos responsáveis
pelo controle do material nuclear mencionados

nos

5.2.1.7 a 5.2.1.9 desta Norma, deve ser Imediatamente

subi tens
not1f1ca_

da â CNEN.
5.2.1.11 0 usuário deverá facilitar a Instalação de dispo_
Altivo6 de contenção e equipamentos de vigilância em locais e ã
reas de estocagem e manuseio de material nuclean..
5.2.1.12 0 usuir^o poderá, dependendo de necessidades ope_
racionais, Interferir nos dispositivos de contenção e equipamen
tos de vigilância da CMEM, sem notificação prévia. Nessas

_14
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cunstindas, a CNEN devera ser comunidada o mais rápido possível.
5.2.1.13 Qualquer dispositivo de contenção e tquipamtnto
dt vigilância da CNEN, removido pelo usuário, devera* ser guardado apropriadamente para posterior devoluçio ã CNEM.
5.2.2 Plano de Controle
5.2.2.1 0 usuário deverá enviar a CNEM, o ?C da instalação, nos seguintes prazos:
a) ate UM ano após a data de remessa do requerimento para ut1!1_
zação de mattKial núcleo*, em caso de instalação a ser cons_
truTda, porém nua prazo nunca Inferior a um ano antes do

re

cebiiaento do mattKial nutltaK, mattKial tspttiiícado ou tqui
pamtnto tsptei£icado;
b) oito meses antes do recebimento do mattKial nucltaK,
dial tsptciiicado ou tquipamtnto tipttiiltado, em caso

matt
de

instalação já concluída que o recebe pela primeira vez;
c) cinco meses antes da realização de qualquer modificação significativa de projeto ou de alteração nas características ou
quantidades de matvUal

nucltaK manuseadas.

5.2.2.2 0 ?C deve Incluir o nome dos responsáveis

pelo

tontKolt do mattKial nucltaJi mencionados nos subitens 5.2.1.7 a
5.2.1.9, os dados acerca do mattKial nucltaK, da instalação
do

e

processo, bem como os procedimentos constantes do manual de

tontKolt referidos no Item 5.2.3.
5.2.2.3 A CNEN examinará o ?C, com os seguintes

prop5$1-

t.,=
a) aprovar as ÕKias dt tontabilidadt de mattKial núcleo*/
b) Identificar os aspectos da Instalação relevantes para a ria
11zação do tontKolt

do mattKial nutltaKj

c) aprovar a freqõinda de realização dt ínvtntãKio iZsico;

NE-2.02
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d) estabelecer a freqüência de envio de relatórios e de realiza,
ção de Inspeções;
e) determinar os dispositivos de. contenção e os tqu.ipame.ntos de
vigilância a serem por ela empregados na instalação.
5.2.3 Manual de Controle
5.2.3.1 0 usuário estabelecerá e manterá um manual de con
tKolt para a instalação, e executará os procedimentos nele

de±

critos. 0 manual deve conter:
a) Identificarão da instalação, Incluindo sua descrição

geral,

propósito e capacidade nominal;
b) estrutura organizacional, definição de autoridades,

funções

e responsabilidades pelo matzKial nucltax na instalação
nas amas

e

de contabilidade.',

c) Informações pertinentes de projeto e processo;
d) descrição da instalação mostrando antas de contabilidade, Io
cais de fluxo e estocagem e as formas nas quais

o

mattnial

nuc.le.ax se apresenta nestas areas;
e) procedimentos de contnolt para o recebimento, remessa, trans_
ferêndas internas e estocagem de material núcleo*;
f) procedimentos para contabilização das PRP, ie.je.itos, fie.4u.g0s,
Kittnção, pexdas e amostras;
g) procedimentos para correções dos registros e conciliação des_
tes após a realização do inventário tísico-,
h) procedimentos para a realização de inve.ntan.io físico, confor
me descrito no Item 5.2.5 desta Norma;
1) sistema de medidas, conforme descrito no Item

5.2.4

desta

Norma;
j) sistema de registros e relatórios que possibilite
o material nucltai e realizar o balanço de matuiial
a\ta de. contabilidade, e na instalação como um todo.

localizar
em cada

J6
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5.2.3.2 O usuário deve rtyr e atualizar os procedimentos
descritos no manual de contxole, comunicando ã CNEN

quaisquer

alterações que afetem o PC.
5.2.4 Procedimento de Medidas
0 usuário devera estabelecer, manter e executar procedi^
mentos para:
a) amostragem do mattiiat núcleo*;
b) medição das quantidades e Identificação de todo o

matvUal

auction, e Isõtopos fTsseis presentes no Inventário e assoc±
adas a cada va>Uaçio de <LnvtntâjUo;
c) determinação e avaliação estatTstica do erro associado a ca
da medida de matviial núcleo.*, e Isõtopos fTsseis;
d) avaliação da PRP e Investigação e ajuste dos valores que es_
tejam fora dos LE;
e) calibração dos Instrumentos de medidas de material nucleate
Isõtopos ffsseis.
5.2.5 Inventário Físico
5.2.5.1 0 usuário deverá estabelecer, manter e executar os
seguintes procedimentos para a realização do invtntÍKlo iliico:
a) descrever as funções e responsabilidades do pessoal envolvido no Inventário;
b) especificar a necessidade de Interrupção das atividades

na

ã\ia dt contabilidade bem como da retirada de mattKlal

nu

cltax do processo;
c) localizar, listar e Identificar cada item dt invtntÂKloi
d) definir métodos de medidas;
e) medir a quantidade de matvUat

nucliax e Isõtopos fTsseis as_

sodada a cada ittm dt invirUtUUo, excetuando-se aqueles para os quais a validade da medida anteriormente feita

puder

NE-2.02

CNEN

]_7_

ser assegurada pelo uso de diòpotítivot

de contenção, quando

poderão ser medidos por técnicas de amostragens;
f) ajustar os registros ao lnve.ntO.iio

$ZAICO

e determinar o MNC.

5.2.5.2 A freqOincia mínima de realização de
ÍZAICO

Inveniáulo

será estabelecida na Autorização para Utilização de Uate

filai Nuc.lta.ti concedida pela CNEN.
5.2.5.3 0 usuário deve informar, ã CNEN, a data de realj^
zação do inventiUlo

£Ztlco, pelo menos duas semanas antes de _i

niciá-lo.
5.2.6 Registros
5.2.6.1 0 usuário deverá manter registro de contabilidade
atualizado de todo o material
contabilidade.,

nuclean presente em cada

anta de.

descrevendo:

a) forma física, fórmula química, quantidade de matexlal

nu

cleaK e isótopos fTsseis, número de identificação e localiza_
ção de cada Item de Inventãjilo',
b) quantidade total de matexlal nu.cle.an. e de

isotopos

fTsseis

presente no inventário;
c) procedência, destino, quantidade de material nitclean. e isõto
pos fTsseis associada a cada vaiiação de Invintáulo e a data
de ocorrência;
d) documentação referente a cada transferência de mateilal
clean dentro de cada cUea. de contabilidade e entre

nu

difereri

tes ántaò de contabilidade;
e) documentação ou certificado de calibração

dos

Instrumentos

de medidas de material nucltcui e Isotopos fTsseis;
f) resultados do Inventinlo {Ihlco realizado mostrando, para ca_
da Item de Inventívilo, seu número de Identificação, localiza_
ção e quantidade de mateilal nucleai e de Isotopos

fTsseis,

bem como a quantidade total de material presente no

Inventa

18
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rio;
q) todas as modificações e correções feitas nos reoistros,
como justificativas e documentos relacionados a essas

be»
corre

ções.
5.2.6.2 Deverão ser mantidos registros separados, para ma
ttKial nacttan sujeito a cada acoKda dt òatvaguaidai,
matt.Ki.al nacttan

e

para

de origem nacional.

5.2.6.3 0 usuário deverá, após a realização do invtntifUo

a) registrar o MWC e o LE associado para cada

mattKial nucltoK

e isotopos físseis presente no inventário;
b) ajustar os registros mantidos nas ãntaò de contabilidadt, as^
sim como na instalação, aos resultados do inventãnio &Z&ico,
para cada mattKial nu.~le.aA e Isotopos físseis.
5.2.6.4 0 usuário deve manter registros operacionais para
cada aKta dt contabilidade, descrevendo:
a) dados operacionais usados para determinar variações na corapo
sição e quantidade de mattrUal nacltoK e Isotopos ffsseis;
b) dados obtidos da calibraçSo de equipamentos e

instrumentos

de amostragem e análise de mate.tu.al nu.cle.aK e Isotopos

fís-

seis, assim como os procedimentos para controlar a qualidade
das medidas;
c) procedimentos para a determinação da causa e avaliaçío

da

magnitude de ptKda acidental e \e.te.Acão.
5.2.6.5 Todos os registros e a documentação sobre o mateKial nucltaK devem ser guardados por um período de cinco anos.
5.2.7 Relatórios
5.2.7.1 Os seguintes relatórios de contabilidade e de ope
ração devem ser enviados ã CNEN:

NE-2.02
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a) relatório de balanço de material nu.cte.aH. descrevendo,

para

cada tipo de material, a quantidade de material nuclear e i_
sõtopos fTsseis no inventário inicial

(valor do

inventário

final do relatório anterior), as vaniaçõe* de inventário*

o

inventário final, e o MNC;
b) relatório de inventário ilhico que deverá listar, para

cada

área de contabilidade, todos os iten& de inventário ou grupo
de item

de inventário de características idênticas, a forma

fTsica, a fórmula química, a quantidade de material nuclear
e isõtopos Msseis;
c) relatório de operação que deverá descrever as operações
lizadas na instalação durante o período coberto pelo

rea^

relato

rio.
5.2.7.2 Os relatórios mencionados no sub item 5.2.7.1
vem ser enviados ã CMEN num prazo de cinco dias apôs o

de

período

estabelecido na Autorização para Utilização de Matviial Nuclear.
5.2.7.3 Para inttalaçõeò em construção,

devem ser

dos anualmente, ã CHEN, relatórios de construção

envU

descrevendo

as etapas atingidas, bem como uma previsão para o ano seguinte.
5.2.7.4 0 usuário deverá enviar imediatamente, a CNEN, re
latorios especiais comunicando:
a) ocorrências envolvendo penda* que não as normais de process^
mento;
b) resultados da Investigação de valor de MNC, quando este

for

maior que o seu ÍE;
c) resultado da investigação de VKV estatisticamente

significa

tiva;
d) interferências ou alterações em diòpoAitivo* de contenção ou
equipamentoA de vigilância, da CNEN, Informando a
qual o evento ocorreu .ou ocorrerá.

data

na

^3
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5.2.8 Inspeções
5.2.8.1 A CNEN realizará inspeções através de:
a) exame dos registros de contabilidade e de operação

mantidos

na in&talação;
b) verificação da quantidade de material nucleai e isõtopos fi£
seis através de medidas e amostragem;
c) verificação do funcionamento e da ca li braça" o de instrumentos
e equipamentos de medida de mate.iial nuctta.fi;
d) verificação das características operacionais da instalação;
e) aplicação e verificação dos diòpoòitivoò de contenção e tqui
pa.me.ntoo de vigilância;
f) outros meios não especificados mas que se façam necessários,
a critério da CNEN.
5.2.8.2 A freqüência de Inspeções de rotina a cada

ã-tea

de contabilidade é estabelecida, pela CNEN, na Autorização para
Utilização de Material NucltaK.
5.2.8.3 A CNEN poderá, sem comunicação previa,

realizar

inspeções além das previstas na Autorização para Utilização

de

Material Nucltan.
5.2.8.4 A CNEN poderá realizar inspeções especiais nos ca
sos em que:
a) a análise de relatórios e notificações Indique que tal 1nspe
ção

é necessária;

b) circunstâncias não previstas requeiram ação Imediata.
5.2.8.5 A CNEN realizará visitas pré-operac1ona1s às

im-

tatacõt*, durante o período de construção.
5.3 CONTROLE DE MATERIAL NUCLEAR PARA ÁREAS
CLASSE TT
5.3.1 Requisitos Gerais

DE

CONTABILIDADE

NE-2.02
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5.3.1.1A Autorização para Utilização de HatzKiai Uucx. ,:.>:
deve ser solicitada conforme a subseção 4.1 desta Norma,

ente

•eses antes do recebimento do material.
5.3.1.2 Qualquer importação ou exportação de material nu
citai só pode ser realizada após autorização da CNEN,

através

de um documento ATM solicitado pelo usuário, conforme a subs<e
ção 4.2 desta Norma.
5.3.1.3 Toda importação ou exportação de matexial nuclean
deve ser confirmada através de um documento NTM, conforme

o j_

tem 4.2.3 desta Norma.
5.3.1.4 Cada aKea de contabilidade deve ter um único

^

ponsavel pela custódia e execução do contxole do material

nu

clean ali presente.
5.3.1.5 Toda e qualquer mudança no nome do responsável pei
Io contKole do material nucleate mencionado no subitem 5.3.1.4
desta Norma, deve ser Imediatamente notificada ã CNEN.
5.3.2 Registros
5.3.2.1 0 usuário deverá manter registro atualizado de to_
do o matenial nucleax presente em cada

álea de

contabilidade,

descrevendo:
a) forma física, fórmula química, quantidade de material

nu

clean e isÕtopos fisseis, número de identificação e localiza_
çio de cada item de inventaiio;
b) procedência, destino, quantidade de material nudea*
pos fisseis associada

a cada vaxiação dt inventáiio

e 1sõtp_
e i da

ta de ocorrência;
c) número da ATM e NTM referentes i Importação

ou exportação

dos item dt inventã/Uo.
5.3.2.2 Todos os registros e documentações sobre o mate

22
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fUal nucltaK devem ser guardados por um período de cinco anos.
5.3.3 Relatórios
5.3.3.1 0 usuário devera enviar, pelo menos, um relatório
anual ã CNEN, até 31 de janeiro de cada ano, discriminando a s±
tuação do ma.tzn.ial nucltaK de 01 de janeiro a 31 de dezembro do
ano anterior.
5.3.3.2 0 relatório deve descrever:
a) Inventario Inicial (valor do Inventario final do

relatório

anterior);
b) transferencias de matexLal nucltaK, referindo-se as

respect^

vas ATM, em caso de Importação ou exportação, e Indicando

a

procedência ou o destino em casos de transferência Interna;
c) outras vaKiacôeA de. invint&Kio;
d) Inventário final.
5.3.3.3 0 usuário deve, imediatamente, comunicar ã CNEN,
qualquer ocorrência envolvendo peJidaâ que não as normais de processamento.
5.3.4 Inspeções
A CNEN Inspecionará o matixial nuc.le.aK e a Instalação,e
examinará os respectivos registros, conforme estabelecido na AIJ
torização para Utilização de UatiKial Nu.cle.aK.
6.CONTROLE DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E MATERIAL ESPECIFICADO
6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os procedimentos descritos a seguir se aplicam ao
de cquipamtnto upeci ficado e de mattKlal uptci^ltado,

conÁKole.
em

uso

ou em estoque no paTs, possibilitando a prevenção de uso não autorizado, a detecção de ptxdai e o cumprimento das
assumidas pelo país em acoKdos de. talvaguaKdai.

obrigações

NE-2.02
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,6.2 REQUISITOS GERAIS
£.2.1 Usuário que produz equipamento thpiciiitado ou mattiiãl
tòptciiicado deve ter um registro , na CNEN, efetuado seis Meses antes da primeira transferência de tquipamtnto tAptciiicado ou mattxial t&ptciiiçado.
6.2.2 Qualquer transferência de tquipamtnto uptc.iiica.do ou
mattiial t&pzciiicado sÔ pode ser realizada após autorização
da CHEhl conforme a subseção 4.3 desta Norma.
.6.2.3 Toda transferência de tquipamtnto tAp&ciiicado ou matt
Kiat thptciiicado deve ser confirmada conforme o item 4.3.3
desta Norma.
.6.3 REGISTROS
6.3.1 0 usuário deve manter registro atualizado de todo o e
qu.ipame.nto t&ptciiicado e mattiiat t&ptciiicado descrevendo:
a) tipo, identificação, localização , quantidade e pureza;
b) procedência e destino dos ittnò dt invtntâ/tio que entram e
saem do mesmo e a data de ocorrência;
c) transferencias externas e Internas dos ittnh dt invtntãKio
adicionados ou removidos do mesmo;
d) todas as modificações e correções feitas nos registros, bem
como justificativas e documentos relacionados a correções.
6.3.2 Os registros e a documentação sobre tquipamtnto thpttiii&ado e material tiptc.iiiia.do devem ser guardados por um pe
rTodo de cinco anos.
6.4 RELATÓRIOS
6.4.1 0 usuário deverá enviar i CNEN, quando solicitado,relatórios acerca do tquipamtnto t&ptciiicado e mattxiat tiptei
iicado, descrevendo:
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a) tipo, Identificação, localização, quantitfadt e pureza
Ittiu

dos

dt imitntÓKlo presentes no aesao;

b) entradas e safdas dt tqiUpamtnte uptdiictdo
uptciiicado

do Inventário, referindo-se

e

ãs

mattAiat
respectivas

autorizações de transferência.
6.4.2 0 usuário deve, laediataaente, coauinicar i CNEN, qual.
quer ocorrência envolvendo ptxdaA que nffo as noraais de proce*
saaento.
6 . 5 INSPEÇÕES

A CHEN Inspecionará, seapre que Julgar necessário, o
pamtnto tiptcliicade

e omattKlat

uptcliitu.de

t

tqiU

respectivos

registros.

7. PENALIDADES

A CHIH exercerá a necessária autoridade para Intervir ea casos
de não cunpriaento desta ou de outras noroas aplicáveis» podeii
do, a seu critério, suspender ou cancelar a autorização.
8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
0 usuário que estiver de posse de qualquer quantidade de matt
Klal nucluui eu qualquer foraa, na data de publicação

desta

Norma no Diário Oficial da União, deve enviar a CNEN, nu» prazo de 60(sessenta) dias a partir daquela data, o requeriaitnto
para utilização dematvilal núcleo* confonat descrito no Itea
4.1.2 desta Nona.

NE-2.02
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ANEXO
9. CLASSIFICAÇÃO DE AREAS DE CONTABILIDADE
9.1 CRITÉRIO
Para fins desta Norma, as íntab dt contabilidade, são agrupa
das em duas classes, de modo a assegurar

relações

com as medidas de contuolt. 0 critério para esta
baseia-se nas seguintes considerações acerca

apropriadas
classificação

do mattilal

na

apresentadas

na

cle.au:
a) tipo;
b) enriquecimento;
c) quantidade.
9.2 CLASSES
As classes de antah dt contabilidade, são
Tabela 1.
Caso a anta dt contabilidade se enquadre
classe, vale a classe I.

em mais

de uma

26
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TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DE AREAS DE CONTABILIDADE (a)

~---^^^
KKZOLÒ de conta
MatztUal^-^^
bilidadl
Nucltafilb]

"

CLASSE II

CLASSE I

-^^^

Urânio natural. Urânio
50 kg ou mais (c)

Menos de 50 Kg

50 g ou mais

Menos de 50 g

empobrecido, Tõrio
Urânio enriquecido,
Urânio 233
Qualquer
Plutônio
quantidade

Observações:
a) A CNEN pode, na dependência de condições

e

circunstâncias

que a seu critério forem julgadas especiais, alterar a classify
cação da aKe.a de contabilidade..
b) Os valores referem-se ã quantidade anual de U, Pu, ou Th

na

ÓLkia. de contabilidade.. 0 limite da classe refere-se ã quantidade total, isto é, ã soma das quantidades dos matexiaiò

nuclca

existentes.
c) A ánza de contabilidade, enquadrada nesta classe, passa ã Classe
II se o material

nu.cle.au nela existente não for empregado

em

processo de obtenção, preparo, utilização e recuperação do combustível nuclear, seja em nível de pesquisa, escala piloto
industrial.

ou
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