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   (b), 32 (h), 43 (a) a (d), 49 (a) e (b), e 58  

   (c)e (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFCIRC/153 

Reimpresso pela AIEA na  

Áustria em Junho de 1972 

 
 

 

 

 



5 
 
 

 

 

 

 

 

A ESTRUTURA E  

CONTEÚDO DOS ACORDOS 

NECESSÁRIOS ENTRE 

A AGÊNCIA E OS ESTADOS  

EM CONEXÃO COM O  

TRATADO 

SOBRE A 

NÃO PROLIFERAÇÃO  

DE ARMAS NUCLEARES 
 

 

 

O Conselho de Governadores solicitou  

ao Diretor Geral para 

utilizar o material reproduzido neste livreto  

como base para a negociação de acordos de  

salvaguardas 

entre a Agência e os 

Estados Membros de armas não  

nucleares 

para o Tratado sobre a Não Proliferação de  

Armas Nucleares. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

 

ÍNDICE 
 

 

 
Secção Parágrafos 

  

PARTE I 1-26 

  

Compromisso de Base 1 

Aplicação de salvaguardas 2 

Cooperação entre a Agência e o Estado 3 

Implementação de Salvaguardas 4-6 

Sistema nacional de contabilidade e controlo de materiais 

nucleares  

7 

Inspectores da Agência 8 

Privilégios e Imunidades 9 

Término de salvaguardas  10 

Não aplicação de salvaguardas a materiais nucleares a serem 

utilizados em actividades não pacíficas 

11-13 

Fundos 15 

Responsabilidade por terceiros para danos  15 

nucleares 16 

Responsabilidade Internacional 17 

Medidas em relação à verificação para evitar o desvio 18-19 

Interpretação e aplicação do Acordo e resolução de litígios   20-22 

Cláusulas finais 23-26 

  

PARTE II 27-97 

  

Introdução 27 

Objectivo das salvaguardas 28-30 

Sistema nacional de contabilidade e controlo de materiais 

nucleares 

31-32 

Ponto de partida das salvaguardas 33-34 

Término de salvaguardas 35 

Isenções das Salvaguardas 36-38 

Acordos Subsidiários 39-40 

 

 

 

 



7 
 
 

Secção Parágrafos 

  

Inventário 41 

Informação do projecto 42-48 

Informações sobre materiais nucleares fora das instalações 49-50 

Sistema de registos 51-58 

Sistema de relatórios 59-69 

Inspeções 70-89 

Declarações sobre as actividades de verificação da Agência 90 

Transferências internacionais 91-97 

  

  

DEFINIÇÕES 98-116 

  

Ajuste 98 

Produção anual 99 

Lote 100 

Inventário de contabilidade 101 

Correção 102 

Quilograma efectivo 103 

Enriquecimento 104 

Instalação 105 

Alteração de inventário 106 

Ponto principal de medição 107 

Inspeção homem-ano  108 

Área de balanço dos materiais  109 

Material não contabilizado  110 

Material Nuclear  111 

Inventário físico  112 

Diferença entre expedidor / receptor  113 

Dados de origem  114 

Ponto estratégico  115 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

PARTE  

I 
 

 

COMPROMISSO DE BASE  

 

1.  1. O Acordo deve conter, em conformidade com o artigo 111.1 do Tratado sobre a Não 

Proliferação de Armas Nucleares1) , um compromisso por parte do Estado em aceitar salvaguardas, de 

acordo com os termos do Acordo, em todas as fontes ou material cindível especial em todas as actividades 

nucleares pacíficas no seu território, sob a sua jurisdição ou sob o seu controlo em qualquer lugar, com o 

objectivo exclusivo de verificar que tal material não seja desviado para armas nucleares ou outros 

dispositivos explosivos nucleares.  

 

 

 

APLICAÇÃO DE SALVAGUARDAS  

 

2.  2. O Acordo deve estipular o direito e a obrigação da Agência em assegurar que as salvaguardas 

serão aplicadas, de acordo com os termos do Acordo, em todas as fontes ou material cindível especial em 

todas as actividades nucleares pacíficas no seu território, sob a sua jurisdição ou sob o seu controlo em 

qualquer lugar, com o objectivo exclusivo de verificar que tal material não seja desviado para armas 

nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares.  

 

 

 

COOPERAÇÃO ENTRE A AGÊNCIA E O ESTADO  

 

3. O Acordo deve estipular que a Agência e o Estado cooperem de modo a facilitar a implementação das 

salvaguardas nele estabelecido.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
1) Reproduzido no documento INFCIRC / 140.  
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IMPLEMENTAÇÃO DE SALVAGUARDAS 

 

 

4.  O Acordo deve prover que as salvaguardas sejam implementadas de forma a:  

 (a)  Evitar prejudicar o desenvolvimento económico e tecnológico do Estado ou a  

 cooperação internacional no terreno das actividades nucleares pacíficas, incluindo o  

 intercâmbio internacional de materiais nucleares2) ;  

 (b) Evitar interferências indevidas nas actividades nucleares pacíficas do Estado  

 e, em particular, na operação das instalações; e  

 (c) Ser consistente com as práticas prudentes de gestão necessárias para  

 uma condução económica e segura das actividades nucleares.  

5.  O Acordo deve prover que a Agência tome todas as precauções necessárias para proteger os 

segredos comerciais e industriais e outras informações confidenciais com as quais tenham conhecimento 

durante a implementação do Acordo. A Agência não deve publicar ou comunicar a nenhum Estado, 

organização ou pessoa qualquer informação por ela obtida em consonância com a implementação do 

Acordo, excepto informações específicas relacionadas a devida implementação no Estado, podem ser 

dadas ao Conselho de Governadores e a funcionários da Agência os quais necessitem desse conhecimento 

para exercer as suas funções oficiais em relação a salvaguardas, mas somente na medida em que a 

Agência cumpra as suas responsabilidades na implementação do Acordo. Poderá ser publicada 

informação resumida sobre o material nuclear salvaguardado pela Agência ao abrigo do Acordo mediante 

decisão do Conselho de Administração se os Estados directamente envolvidos concordarem.  

6.  O Acordo deve prover que, na implementação de salvaguardas nos termos  

 inerentes  

a  Agência deve ter plenamente em conta a evolução tecnológica no domínio das  

salvaguardas, e deverá realizar todos os esforços para assegurar uma relação custo-eficácia  

óptima bem como a aplicação do princípio da salvaguarda eficaz do fluxo de materiais  

nucleares sujeito a salvaguardas nos termos do Acordo, através do uso de instrumentos e  

outras técnicas em certos pontos estratégicos na medida em que a tecnologia actual ou  

futura o permita. Com o objectivo de garantir uma relação custo-eficácia ideal, deve-se 

usar, por exemplo, meios tais como:  

 (a) Contenção como meio de definir áreas de balanço de materiais para fins  

 contábeis;  

 (b) Técnicas estatísticas e amostragem aleatória na avaliação do fluxo  

 de material nuclear; e  

 Concentração dos procedimentos de verificação sobre as etapas do ciclo    

 do combustível nuclear que envolvem a produção, processamento, uso ou  

 armazenamento de materiais nucleares a partir dos quais armas nucleares  

 ou outros dispositivos explosivos nucleares poderiam ser prontamente  

 preparados, e a minimização dos procedimentos de verificação em relação  

 a outros materiais nucleares, desde que isso não prejudique a Agência  

 relativamente à aplicação de salvaguardas ao abrigo do Acordo.  

 

 

 

 
 

   
2)  2) Os termos em itálico têm significados especializados, os quais são  

 definidos nos parágrafos 98 a 116 abaixo.  
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ISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLO DE MATERIAL  

NUCLEAR  

 

7.  O Acordo deve prever que o Estado estabeleça e mantenha um sistema de  

contabilização e controlo de todos os materiais nucleares sujeitos a salvaguardas ao  

abrigo do Acordo, e que tais salvaguardas sejam aplicadas de forma a permitir que a  

Agência verifique e determine que não houve desvio de material nuclear de usos  

pacíficos para armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares, no sistema  

do Estado. A verificação da Agência incluirá, nomeadamente, medidas e observações  

independentes realizadas pela Agência de acordo com os procedimentos especificados  

na Parte II abaixo. A Agência, na sua verificação, deve ter devidamente em conta a  

eficácia técnica do sistema do Estado.  

 

 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES À AGÊNCIA  

 

8.  O Acordo deve prever que, para assegurar a implementação efectiva das  

salvaguardas ao abrigo do mesmo, a Agência deverá providenciar, de acordo com as  

disposições constantes da Parte II abaixo, informações relativas a materiais nucleares  

sujeitos a salvaguardas nos termos do Acordo, bem como as características das  

instalações relevantes para salvaguardar esse material. A Agência exigirá apenas a  

quantidade mínima de informações e dados consistentes com o cumprimento das suas  

responsabilidades nos termos do Acordo. As informações relativas às instalações  

devem ser o mínimo necessário para proteger os materiais nucleares sujeitos a  

salvaguardas ao abrigo do Acordo. Ao examinar as informações do projecto, a  

Agência deverá, a pedido do Estado, estar preparada para examinar nas instalações do  

Estado, informações do projecto que este considere de particular sensibilidade. Essa  

informação não teria que ser transmitida pessoalmente à Agência, desde que  

permanecesse disponível para uma examinação posterior por parte da Agência nas  

instalações do Estado.  
 

INSPECTORES DA AGÊNCIA  

 

9.  O Acordo deve prever que o Estado tome as medidas necessárias para garantir  

que os inspectores da Agência possam efectivamente desempenhar as suas funções  

nos termos do Acordo. A Agência deverá garantir o consentimento do Estado à  

designação dos inspectores da Agência nesse Estado. No caso do Estado, quer por  

proposta de uma designação ou em qualquer outro momento após a designação ter  

sido efectuada, se opõe à mesma, a Agência deverá propor ao Estado uma designação  

ou designações alternativas. A recusa repetida de um Estado em aceitar a designação  

dos inspectores da Agência que impeçamas inspeções realizadas no âmbito do Acordo  

seria considerada pelo Conselho após encaminhamento pelo Diretor-Geral com vistas  

à ação apropriada. As visitas e actividades dos inspectores da Agência devem ser  

organizadas de forma a reduzir ao  
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mínimo a possível Inconveniência e perturbação ao Estado e às actividades nucleares  

pacíficas inspecionadas, bem como assegurar a proteção de segredos industriais ou  

qualquer outra informação confidencial que chegue ao conhecimento dos inspectores. 

 

 

PREVILÉGIOS E IMUNIDADES  

 

10.  O Acordo deve especificar os privilégios e Imunidades que serão concedidos  

à Agência e ao seu pessoal em relação às suas funções ao abrigo do Acordo. No caso  

de um Estado membro no Acordo sobre os Privilégios e Imunidades da Agência 3)as  

suas disposições em vigor para tal Estado serão aplicáveis. No caso de outros Estados,  

os privilégios e imunidades concedidos devem assegurar que:  

 (a)  A Agência e os seus funcionários estarão em condições de desempenhar  

 as suas funções nos termos do Acordo de forma eficaz; e  

  (b)  Nenhum Estado desse tipo será colocado numa posição mais favorável  

  do que os Estados membros no Acordo sobre os Privilégios e Imunidades da  

  Agência.  

 

 

 

TÉRMINO DAS SALVAGUARDAS  

 

Consumo ou diluição do material nuclear  

 

11.  O Acordo deve prever que as salvaguardas terminem em materiais nucleares  

sujeitos a salvaguardas sob a determinação da Agência de que o mesmo foi  

consumido ou diluído de tal forma que não é mais utilizável para qualquer actividade  

nuclear relevante do ponto de vista das salvaguardas, ou tornou-se praticamente  

irrecuperável.  

 

 

Transferência de material nuclear para fora do Estado  

 

12.  O Acordo deve prever, no que diz respeito aos materiais nucleares sujeitos a  

salvaguardas neste âmbito, a notificação de transferências desse material para fora do  

Estado, de acordo com as disposições estabelecidas nos parágrafos 92-94 abaixo.  

A Agência terminará as salvaguardas sobre materiais nucleares ao abrigo do Acordo  

quando o Estado destinatário assumir a sua responsabilidade, tal como previsto no  

parágrafo 91. A Agência deverá manter os registos indicando cada transferência e,  

quando aplicável, a reaplicação de salvaguardas ao material nuclear transferido.  

 

 

 
 

 

 

 

   
3) Reproduzido no documento INFCIRC / 9 / Rev. 2.  
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Disposições relativas ao material nuclear para ser utilizado em actividades não  

nucleares  

 

13.  O Acordo deve prever que, se o Estado pretender utilizar materiais nucleares  

sujeitos a salvaguardas sob as actividades não nucleares, tal como a produção de ligas  

ou cerâmicas, deverá concordar com a Agência relativamente às circunstâncias sob as  

quais as salvaguardas refentes a esse material nuclear possam cessar.  

 

 
NÃO APLICAÇÃO DE SALVAGUARDAS A MATERIAL NUCLEAR  

PARA SER UTILIZADO EM ACTIVIDADES NÃO PACÍFICAS  

 

14.  O Acordo deve prever que, se o Estado pretender exercer o seu critério para  

utilizar materiais nucleares os quais necessitam de salvaguardas no âmbito de uma  

actividade nuclear que não exija a aplicação de salvaguardas ao abrigo do Acordo,  

aplicar-se-ão os seguintes procedimentos:  

 O Estado informará a Agência da actividade, deixando claro:  

  (i) Que o uso do material nuclear numa actividade militar não proibida, não  

  entrará em conflito com um compromisso que o Estado  

  possa ter dado e no cumprimento ao qual as salvaguardas da Agência se  

  aplicam, que o material nuclear será usado apenas numa actividade  

  nuclear pacífica; e  

  (ii) Que, durante o período de não aplicação de salvaguardas, o  

  material nuclear não será utilizado para a produção de armas nucleares  

  ou outros dispositivos explosivos nucleares;  

 (b) A Agência e o Estado devem fazer um acordo para que, somente enquanto  

 o material nuclear estiver em tal actividade, as salvaguardas previstas no  

 Acordo não serão aplicadas. O acordo deve identificar, na medida do possível,  

 o período ou as circunstâncias durante as quais as salvaguardas não serão  

 aplicadas. Em qualquer caso, as salvaguardas previstas no Acordo voltarão a  

 ser aplicadas logo que os materiais nucleares sejam reintroduzidos numa  

 actividade nuclear pacífica. A Agência deve ser mantida informada da  

 quantidade e composição total desses materiais nucleares não protegidos no  

 Estado e de quaisquer exportações desse material; e (c) Cada acordo deverá ser  

 feito de acordo com a Agência. O acordo da Agência deve ser dado o mais  

 rapidamente possível; deve referir-se apenas às disposições temporais e  

 processuais, aos acordos de declaração, etc., mas não deverá envolver qualquer   

 aprovação ou conhecimento confidencial da actividade militar ou relacionado  

 com a utilização dos materiais nucleares neles contidos. 

 

 

FUNDOS  

 

15.  15. O Acordo deve conter um dos seguintes conjuntos de disposições: (a) Um  

 acordo com um Membro da Agência deve prever que  
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 cada parte deve suportar a despesa: a qual incorre na implementação das  

 suas responsabilidades neste âmbito. No entanto, se o Estado ou pessoas  

 sob a sua jurisdição incorrer em despesas extraordinárias como resultado de  

 um pedido específico da Agência, a Agência reembolsará essas despesas,  

 desde que tenha concordado previamente em fazê-lo. Em qualquer caso, a  

 Agência suportará o custo de qualquer medida ou amostragem adicional  

 que os inspectores possam solicitar; ou  

 (b) Um acordo com uma parte que não seja Membro da Agência deve, em  

 aplicação do disposto no Artigo XIV.C do Estatuto, prever que a parte  

 reembolse plenamente à Agência as despesas de salvaguardas que esta  

 incorre neste âmbito. No entanto, no caso de a parte ou pessoas sob a sua  

 jurisdição incorrer em despesas extraordinárias como resultado de uma  

 ordem específica da Agência, esta reembolsará as despesas do que foi  

 acordado previamente.  

 

 

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR DANOS NUCLEARES  

 

16.  O Acordo deve estabelecer que o Estado assegure que qualquer proteção  

contra a responsabilidade por terceiros em caso de danos nucleares, incluindo  

qualquer seguro ou outra garantia financeira, que possa estar disponível de acordo  

com as suas leis ou regulamentos deverá aplicar-se à Agência e aos seus  

funcionários para o propósito da implementação do Acordo, da mesma forma que  

essa proteção se aplica aos cidadãos do Estado.  

 

 

RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL 

  

17.  O Acordo deve prever que qualquer reclamação de uma das partes contra a  

outra em relação a qualquer dano, que não seja um dano decorrente de um  

incidente nuclear, resultante da implementação de salvaguardas ao abrigo do  

Acordo, deverá ser resolvido de acordo com o direito internacional.  

 

 

MEDIDAS RELATIVAS À VERIFICAÇÃO QUE NÃO EXISTEM DESVIOS  

 

18.  O Acordo deve prever que, se o Conselho, após o relatório do Diretor-Geral,  

decidir que uma ação do Estado é essencial e urgente para garantir que os materiais  

nucleares sujeitos a salvaguardas ao abrigo do Acordo não sejam desviados para  

armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares, o Conselho poderá  

solicitar ao Estado que tome as medidas necessárias sem demora, independentemente  

de os procedimentos de resolução de litígio terem sido invocados.  

19.  O Acordo deve prever que, se o Conselho, após a análise das informações  

relevantes informadas pelo Diretor-Geral, verificar que a  
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Agência não é capaz de verificar que não houve desvio de material nuclear que deve  

ser protegido ao abrigo do Acordo para armas nucleares ou outros dispositivos  

explosivos nucleares, pode fazer os relatórios previstos no parágrafo C do Artigo XII  

do Estatuto e também pode tomar, se for caso disso, as outras medidas previstas nesse  

parágrafo. Ao tomar tais medidas, o Conselho terá em conta o grau de garantia  

fornecido pelas medidas de salvaguardas que foram aplicadas e proporcionará ao  

Estado toda oportunidade razoável para fornecer ao Conselho as garantias  

necessárias. 

 

 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ACORDO E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

 

20.  O Acordo deve prever que as partes inerentes devem, a pedido de um ou   

outro, consultar sobre qualquer questão decorrente da interpretação ou aplicação  

do mesmo.  

21.  O Acordo deve prever que o Estado tenha o direito de solicitar que qualquer  

questão decorrente da interpretação ou aplicação do mesmo seja considerada pelo  

Conselho; e que o Estado será convidado pelo Conselho a participar na discussão de  

qualquer pergunta por parte do Conselho.  

22.  O Acordo deve prever que qualquer litígio decorrente da interpretação ou  

da sua aplicação, excepto uma disputa em relação a uma constatação pelo  

Conselho nos termos do parágrafo 19 acima, ou uma ação tomada pelo Conselho  

de acordo com essa conclusão que não seja resolvida através da negociação ou  

outro procedimento acordado pelas partes deve, a pedido de qualquer das partes,  

ser submetido a um tribunal arbitral composto da seguinte forma: cada parte  

designaria um mediador e os dois mediadores assim designados elegeriam um  

terceiro, que seria o presidente. Se, no prazo de 30 dias após o pedido de mediação,  

qualquer das partes não tiver designado um mediador, qualquer das partes na  

disputa poderá solicitar ao Presidente do Tribunal Internacional de Justiça que  

nomeie um mediador. O mesmo procedimento poderá ser aplicado se, no prazo de  

30 dias após a designação ou nomeação do segundo mediador, o terceiro ainda  

não tenha sido eleito. A maioria dos membros do tribunal arbitral constituiriam  

então o quórum, e todas as decisões exigiriam a concordância de dois mediadores.  

O procedimento arbitral seria fixado pelo tribunal. As decisões do tribunal seriam  

vinculativas para ambas as partes.  

 

 

CLÁUSULAS FINAIS  

 

Alteração ao Acordo  

 

23.  O Acordo deve prover que as partes associadas, a pedido destes, se  

consultem mutuamente relativamente à alteração do Acordo. Todas as alterações  

exigem o acordo de ambas as partes. Poderá ser fornecido, se conveniente ao  

Estado, que o acordo das partes  
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sobre as alterações à Parte II do Acordo poderiam ser alcançadas recorrendo a um  

procedimento simplificado. O Diretor-geral informará prontamente todos os  

Estados-Membros de qualquer emenda ao Acordo.  

 

 

Suspensão da aplicação das salvaguardas da Agência ao abrigo de outros acordos  

 

24.  Quando aplicável, onde o Estado pretender que tal disposição apareça, o  

Acordo deverá prever que a aplicação das salvaguardas da Agência no Estado ao  

abrigo de outros acordos de salvaguardas com a Agência, seja suspensa enquanto  

o Acordo estiver em vigor. Se o Estado recebeu assistência da Agência para um  

projecto, o empreendimento do Estado no Acordo do Projeto para não utilizar  

artigos inerentes de forma a promover qualquer finalidade militar, continuará a ser  

aplicado.  

 

 

Entrada em vigor e duração  

 

25.  O Acordo deve prever que entre em vigor na data em que a Agência receber  

a notificação por escrito por parte do Estado, em como os requisitos legais e  

constitucionais para a entrada em vigor foram cumpridos. O Diretor-geral  

informará prontamente todos os Estados-Membros da entrada em vigor.  

26.  O Acordo deve prever que permaneça em vigor desde que o Estado tenha parte  

no Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares¹ 
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PARTE  

II 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

27.  O Acordo deve prever que o objetivo da Parte II seja especificar os  

procedimentos a serem aplicados para a implementação das disposições de segurança  

da Parte I.  

 

 

OBJECTIVO DAS SALVAGUARDAS  

 

28.  O Acordo deve prever que o objetivo das salvaguardas seja a deteção atempada do  

desvio de quantidades significativas de material nuclear de actividades nucleares pacíficas  

para o fabrico de armas nucleares ou de outros dispositivos explosivos nucleares ou para  

fins desconhecidos, e a dissuasão de tal desvio pelo risco de uma deteção precoce.  

29. Para o efeito, o Acordo deve prever a utilização da contabilidade material como  

medida de salvaguarda de importância fundamental, com o acompanhamento e a  

vigilância como medidas complementares importantes.  

30.  O Acordo deve prever que a conclusão técnica das actividades de verificação da  

Agência seja uma declaração, relativamente a cada área de balanço de materiais, da  

quantidade de material não reconhecido durante um período específico, indicando os  

limites de precisão dos valores declarados.  

 

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLO DE MATERIAL  

NUCLEAR  

 

31.  O Acordo deve prever que, de acordo com o parágrafo 7 acima, a Agência, no  

desempenho das suas actividades de verificação, deverá aproveitar ao máximo o sistema  

nacional de contabilidade e controlo de todos os materiais nucleares sujeitos a  

salvaguardas nos termos do Acordo, e evitar assim uma duplicação desnecessária das  

actividades contábeis e de controlo do Estado.  

32.  O Acordo deve prever que o sistema nacional de contabilização e controlo de todos  

os materiais nucleares sujeitos a salvaguardas nos termos do Acordo  
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deve basear-se numa estrutura de áreas de balanço de material e deve fazer uma  

provisão conforme apropriado e especificado nos Acordos Subsidiários para o  

estabelecimento de medidas tais como:  

 (a) Um sistema de medição para a determinação das quantidades de  

 materiais nucleares recebidos, produzidos, enviados, perdidos ou retirados  

 do inventário, bem como as quantidades no inventário;  

 (b) A avaliação da precisão e rigor das medidas e a estimativa  

 da incerteza da medição;  

 (c) Procedimento para a identificação, revisão e avaliação de diferenças nas  

 medidas do remetente / receptor;  

 (d) Procedimento para a realização de um inventário físico;  

 (e) Procedimento para a avaliação de acumulações de inventário e  

 perdas desmedidas;  

 (f) Um sistema de registos e relatórios que mostram para cada área de balanço  

 de materiais, o inventário de materiais nucleares e as alterações nesse inventário,  

 incluindo os recebimentos e transferências fora da área de balanço dos materiais;  

 (g) Disposições para garantir que os procedimentos e acordos contábeis  

 sejam operados corretamente; e  

 (h) Procedimento para as disposições dos relatórios à Agência de acordo  

 com os parágrafos 59-69 abaixo  

 

 

 

PONTO DE PARTIDA DAS SALVAGUARDAS  

 

33.  O Acordo deve prever que as salvaguardas não se deverão aplicar no  

âmbito do material em actividades de mineração ou processamento de minério.  

34.  O Acordo deve estipular que:  

 (a) Quando qualquer material que contenha urânio ou tório que não  

 tenha ainda atingido o estágio do ciclo do combustível nuclear descrito  

 na alínea (c) abaixo, é exportado directa ou indirectamente para um Estado sem  

 armas nucleares, o Estado deverá informar a Agência relativamente à  

 quantidade, composição e destino, a menos que o material seja exportado  

 para fins especificamente não nucleares;  

 (b) Quando qualquer material que contenha urânio ou tório que não  

 tenha atingido a fase do ciclo do combustível nuclear descrito na alínea (c)  

 abaixo, é importado, o Estado informará a Agência da sua quantidade e  

 composição, a menos que o material seja importado para fins  

 especificamente não nucleares; e  

 (c) Quando qualquer material nuclear de uma composição e pureza  

 adequada para o fabrico de combustível ou para o enriquecimento isotópico  

 deixa a instalação ou a fase de processo no qual foi produzido, ou quando tal  

 material nuclear, ou qualquer outro material nuclear produzido posteriormente  

 no ciclo do combustível nuclear é importado para o Estado, os materiais  

 nucleares serão sujeitos aos outros procedimentos de salvaguardas  

 especificados no Acordo.  
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TÉRMINO DAS SALVAGUARDAS  

 

35.  O Acordo deve prever que as salvaguardas sejam levantadas relativamente a  

materiais nucleares sujeitos às mesmas nos termos das condições estabelecidas acima  

no parágrafo 11. Quando as condições desse parágrafo não forem cumpridas, mas o  

Estado considera que a recuperação de materiais nucleares protegidos a partir de  

resíduos não é, no momento, praticável ou desejável, a Agência e o Estado  

consultarão as medidas de salvaguardas apropriadas e que deverão ser aplicadas.  

Deverá ainda ser assegurado que as salvaguardas sejam descontinuadas relativamente  

aos materiais nucleares sujeitos às mesmas, nos termos do Acordo, nas condições  

estabelecidas no parágrafo 1 3 acima, desde que o Estado e a Agência concordem que  

tais materiais nucleares são praticamente irrecuperáveis. 

 
 

ISENÇÃO DAS SALVAGUARDAS  

 

36.  O Acordo deve prever que a Agência, a pedido do Estado, torne o material  

nuclear isento das salvaguardas, da seguinte forma:  

  (a)  Material cindível especial, quando é utilizado em quantidades de grama  

   ou menos como um componente sensor em instrumentos;  

 (b)  Material nuclear, quando é utilizado em actividades não nucleares de  

  acordo com o parágrafo 13 acima, caso tal material nuclear seja  

recuperável; e 

 (c)  Plutónio com uma concentração isotópica de plutónio-238,  

  ultrapassando os 80%.  

 

37.  O Acordo deve prever que os materiais nucleares que, de outra forma, seriam  

sujeitos a salvaguardas, serão isentos das mesmas a pedido do Estado, desde que os  

materiais nucleares tornados isentos no Estado não possam exceder em nenhum  

momento:  

 (a)  Um quilograma no total de material cindível especial, o qual pode  

  consistir em um dos seguintes itens:  

  (i)  Plutónio;  

  (ii)  Urânio com um enriquecimento de 0,2 {20%) e superior, levando  

   em consideração, a multiplicação do seu peso pelo seu enriquecimento; e  

  (iii)  Urânio com um enriquecimento inferior a 0,2 (20%) e superior  

   ao do urânio natural, levando em consideração a multiplicação do seu  

   peso por cinco vezes ao quadrado do seu enriquecimento;  

 (b)  Dez toneladasmétricas em total de urânio natural e urânio empobrecido  

  com um enriquecimento acima de 0,005 (0,5%);  

 (c)  Vinte toneladas métricas de urânio empobrecido com um enriquecimento  

  de 0,005 (0,5%) ou inferior; e  

 (d)  Vinte toneladas métricas de tório;  

ou quantidades maiores que possam ser especificadas pelo Conselho de  

Governadores para uma aplicação uniforme.  

 

38.  O Acordo deve prever que, caso existam materiais nucleares isentos,  
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processados ou armazenados em conjunto com materiais nucleares alvos de  

salvaguardas, é conveniente prever a reaplicação das salvaguardas inerentes a estes. 

 

 

ACORDOS SUBSIDIÁRIOS 

  

39.  O Acordo deve prever que a Agência e o Estado façam os devidos Acordos  

Subsidiários, os quais especificarão em detalhes na medida do necessário, de  

modo a permitir que a Agência cumpra as suas responsabilidades nos termos do  

Acordo de uma forma eficaz e eficiente, na forma como os procedimentos  

estabelecidos no Acordo devem ser aplicados. Deve ser prevista a possibilidade  

de uma extensão ou alteração dos Acordos Subsidiários através do acordo entre a  

Agência e o Estado sem alteração do Acordo.  

40.  Deve ser previsto que os Acordos Subsidiários deverão entrar em vigor ao  

mesmo tempo que, ou o mais rapidamente possível, após a entrada em vigor do  

Acordo. O Estado e a Agência realizarão todos os esforços para alcançar a sua  

entrada em vigor no prazo de 90 dias após a entrada em vigor do Acordo, sendo  

que uma data posterior será aceitável somente com o acordo de ambas as partes.  

O Estado deve fornecer imediatamente à Agência as informações necessárias de  

modo a completar os Acordos Subsidiários. O Acordo também deverá prever que,  

após a sua entrada em vigor, a Agência terá o direito de aplicar os procedimentos  

previstos no que diz respeito aos materiais nucleares enunciados no inventário  

fornecido no parágrafo 41 abaixo.  

 

 

INVENTÁRIO  

 

41.  O Acordo deve prever que, com base no relatório inicial a que se refere o  

parágrafo 62 abaixo, a Agência deverá estabelecer um inventário unificado de todos  

os materiais nucleares presentes no Estado e que estão sujeito a salvaguardas ao  

abrigo do Acordo, independentemente da sua origem, e manter esse inventário com  

base nos relatórios subsequentes e nos resultados das suas actividades de verificação.  

As cópias do inventário deverão ser disponibilizadas ao Estado nos prazos acordados.  

 

 

INFORMAÇÃO DO PROJECTO  

 

Geral  

 

42.  De acordo com o parágrafo 8 acima, o Acordo deverá estipular que as  

informações do projecto relativas às instalações existentes devem ser fornecidas à  

Agência durante a discussão dos Acordos Subsidiários, e que o prazo para a provisão  

de tais informações em relação às novas instalações deverá ser especificado nos  

Acordos Subsidiários. Deve ainda considerar-se que tal informação deve ser fornecida  

o mais cedo possível antes de os materiais nucleares serem introduzidos numa nova  

instalação  
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43.  O Acordo deverá especificar que as informações do projecto relativas a cada  

instalação a serem disponibilizadas à Agência devem incluir, quando aplicável:  

 (a)  A identificação da instalação, indicando o seu carácter geral, propósito,  

 capacidade nominal e localização geográfica, bem como o nome e endereço a  

 serem utilizados para actividades de rotina;  

 (b)  Uma descrição da disposição geral da instalação com referência, na  

 medida do possível, à sua forma, localização e fluxo de materiais nucleares e  

 ao plano geral dos equipamentos importantes que utilizam, produzem ou  

 processam materiais nucleares;  

 (c)  Uma descrição das características da instalação em relação à  

 contabilidade de material, contenção e vigilância; e  

 (d)  Uma descrição dos procedimentos existentes e propostos na instalação,  

 para a contabilidade e controlo de materiais nucleares, com especial  

 referência às áreas de balanço dos materiais estabelecidas pelo operador,  

 medidas de fluxo e procedimentos para o levantamento do inventário físico.  

 

44.  O Acordo deve ainda fornecer que outras informações relevantes para a  

aplicação de salvaguardas deverão ser disponibilizadas à Agência em relação a  

cada instalação, em particular sobre a responsabilidade organizacional pela  

contabilidade e o controlo dos materiais. Deverá igualmente prever-se que o  

Estado disponibilize à Agência informações complementares sobre os  

procedimentos de saúde e segurança, os quais a Agência deve observar, e os  

inspectores devem cumprir nas instalações.  

 

45.  O Acordo deve estipular que as informações do projecto relativas a uma  

modificação relevante para efeitos de salvaguardas, devem ser fornecidas para uma  

verificação com antecedência suficiente de modo a que os procedimentos de  

salvaguardas sejam ajustados conforme necessário.  

 

 

Efeitos de análise da informação do projecto 

  

46.  O Acordo deve prever que as informações do projecto disponibilizadas à  

Agência sejam utilizadas para os seguintes fins:  

 (a)  Identificar as características das instalações e dos materiais nucleares  

  relevantes para a aplicação de salvaguardas aos mesmos com detalhes  

  suficientes para facilitar a verificação;  

 (b)  Para determinar as áreas de balanço dos materiais a serem utilizados para  

  fins da contabilidade da Agência  

  e selecionar os pontos estratégicos os quais são pontos de medição chave e  

  que serão utilizados para determinar os fluxos e inventários de materiais  

  nucleares; ao determinar essas áreas de balanço de materiais, a Agência deve,  

  nomeadamente, utilizar os seguintes critérios:  

  (i)  O tamanho da área de balanço do material deve estar relacionado  

   à precisão com a qual o balanço do material pode ser estabelecido;  

  (ii)  Ao determinar a área de balanço de materiais, deve ser aproveitada  
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   qualquer oportunidade de usar contenção e vigilância para ajudar a garantir a  

   plenitude das medidas de fluxo e, assim, 

 

 

 

  simplificar a aplicação de salvaguardas e concentrar os esforços de medição  

  nos principais pontos-chave de medição; 

  (iii)  Uma série de áreas de balanço de materiais em utilização numa  

   instalação ou em locais diferentes podem ser combinados numa área de  

   balanço de materiais a ser utilizada para fins contábeis da Agência, quando  

   a Agência determinar que é consistente com os seus requisitos de seleção; e 

  (iv)  Se o Estado assim o solicitar, uma área especial de balanço de  

   material em torno de uma etapa do processo envolvendo informações  

   comercialmente sensíveis podem ser definidas; 

 c)  Para estabelecer o tempo nominal e os procedimentos para a tomada 

  do inventário físico para fins contabilísticos da Agência; 

 (d)  Estabelecer os registos e relatórios dos requisitos e procedimentos  

  de avaliação dos registos; 

 (e) Estabelecer os requisitos e procedimentos para a verificação da  

  quantidade e localização dos materiais nucleares; e 

 (f)  Selecionar as combinações apropriadas de métodos e técnicas de contenção  

  e vigilância bem como os pontos estratégicos nos quais devem ser aplicados. 

Deverá ainda ser previsto que os resultados do exame das informações do projecto  

sejam incluídos nos Acordos Subsidiários. 

 

Reapreciação da informação do projecto 

 

47.  O Acordo deve prever que as informações do projecto sejam reexaminadas  

à luz das mudanças nas condições operacionais, da evolução na tecnologia de  

salvaguardas ou na experiência na aplicação de procedimentos de verificação, com  

o objetivo de modificar a ação que a Agência tomou nos termos do parágrafo 46  

acima. 

 

Verificação da informação do projecto 

 

48.  O Acordo deve prever que a Agência, em cooperação com o Estado, possa  

enviar inspectores para as instalações para verificar as informações do projecto  

fornecidas à Agência, de acordo com os parágrafos 42 a 45, para os fins previstos  

no parágrafo 46. 

 

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MATERIAL  

NIUCLEAR FORA DAS INSTALAÇÕES 

 

49.  O Acordo deve prever que sejam fornecidas à Agência conforme aplicável, as  

seguintes informações relativas aos materiais nucleares habitualmente utilizados fora  

das instalações: 

 (a)  Uma descrição geral da utilização dos materiais nucleares, a sua  

 localização geográfica e o nome e endereço do utilizador para fins de  

 actividades de rotina; e 
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 (b)  Uma descrição geral dos procedimentos existentes e propostos para a  

  contabilidade e controlo de materiais nucleares, incluindo a responsabilidade  

  organizacional para a contabilidade e controlo dos materiais.  

O Acordo deve ainda prever que a Agência seja informada em tempo útil de qualquer  

alteração nas informações que lhe são fornecidas ao abrigo deste parágrafo.  

 

50.  O Acordo deve prever que as informações disponibilizadas à Agência em  

relação aos materiais nucleares habitualmente utilizados fora das instalações podem  

ser utilizadas, na medida do relevante, para os fins estabelecidos nos parágrafos 46 (b) - (f) acima.  

 

 

SISTEMA DE REGISTOS  

 

Geral  

 

51.  O Acordo deve prever que, ao estabelecer um sistema nacional de  

contabilização e controlo de materiais nucleares conforme referido no parágrafo 7  

acima, o Estado deverá providenciar que os registos sejam mantidos em relação  

a cada área de balanço de materiais. Deverá também ser previsto que os Acordos  

Subsidiários devem descrever os registos a serem mantidos em relação a cada área  

de balanço do material.  

52.  O Acordo deve prever que o Estado tomará medidas de modo a facilitar a  

verificação dos registos pelos inspectores, especialmente no caso de os registos não  

estarem em Inglês, Francês, Russo ou Espanhol.  

53.  O Acordo deve prever que os registos sejam mantidos por pelo menos  

cinco anos.  

54.  O Acordo deve prever que os registos constem, conforme apropriado, de:  

  (a)  registros contábeis de todos os materiais nucleares sujeitos a  

   salvaguardam nos termos do Acordo; e  

  (b) Registos operacionais para instalações que contenham tais materiais nucleares.  

55.  O Acordo deve prever que o sistema de medições sobre o qual os registos  

utilizados para a elaboração dos relatórios se baseiam, deve estar em  

conformidade com os padrões internacionais mais recentes ou ser equivalente em  

qualidade a tais padrões.  

 

 

Registos Contabilísticos  

 

56. O Acordo deve prever que os registos contabilísticos estabeleçam o seguinte  

relativamente a cada área de balanço do material:  

  (a)  Todas as mudanças de inventário, de modo a permitir a determinação do  

   inventário de contabilidade a qualquer momento;  

 (b)  Todos os resultados de medição que são utilizados para a determinação  

  do inventário físico; e  

 (c)  Todos os ajustes e correções que foram feitos em relação a  

  mudanças de inventário, inventários de contabilidade, e inventários físicos. 
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57.  O Acordo deve prever que, para todas as mudanças de inventário e inventários  

físicos, os registos devem mostrar, em relação a cada lote de materiais nucleares: a  

identificação do material, os dados do lote e dados de origem. Deve incluir-se ainda  

que os registos devem representar o teor de urânio, tório e plutónio em cada lote de  

material nuclear. Além disso, a data da alteração do inventário e, quando apropriado,  

a área do balanço do material originário e a área do balanço do material receptor  

ou o destinatário, deverá ser indicado em cada alteração no inventário.  

 

 

Registos de Funcionamento  

 

58.  O Acordo deve prever que os registos operacionais deverão estabelecer  

conforme apropriado para cada área de balanço de material:  

 (a)  Os dados operacionais utilizados para estabelecer as mudanças nas  

  quantidades e composição dos materiais nucleares;  

 (b)  Os dados obtidos a partir da calibração de tanques e instrumentos, e  

  da amostragem e análises, dos procedimentos para controlar a qualidade  

  das medidas e as estimativas derivadas de erros aleatórios e sistemáticos;  

 (c)  Uma descrição da sequência das ações tomadas na preparação e na  

  realização de um inventário físico para garantir que seja correto e completo; e  

 (d)  Uma descrição das ações tomadas de modo a determinar a causa e a  

  magnitude de qualquer perda acidental ou não mensurada que possa ocorrer.  

 

 

 

SISTEMA DE RELATÓRIOS  
 

Geral  

 

59.  O Acordo deve especificar que o Estado deve fornecer à Agência relatórios,  

conforme detalhado nos parágrafos 60 a 69 abaixo, em relação aos materiais  

nucleares sujeitos às salvaguardas do mesmo.  

 

60.  O Acordo deve prever que os relatórios sejam feitos em Inglês, Francês,  

Russo ou Espanhol, excepto quando especificado de outra forma nos Acordos  

Subsidiários.  

 

61.  O Acordo deve prever que os relatórios sejam baseados nos registos  

mantidos de acordo com os parágrafos 51-5 8 acima, e devem consistir conforme  

apropriado, em relatórios contabilísticos e relatórios especiais.  

 

Relatórios Contabilísticos  

 

62.  O Acordo deve estipular que a Agência deve receber um relatório inicial  

sobre todos os materiais nucleares sujeitos a  
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salvaguardas. Deverá também ser previsto que o relatório inicial deve ser enviado  

pelo Estado para a Agência no prazo de 30 dias do último dia do mês em que o Acordo  

entrou em vigor e deve refletir a situação a partir do último dia desse mês.  

 

63.  O Acordo deve estipular que, para cada área de balanço de material, o Estado  

deve fornecer à Agência os seguintes relatórios contabilísticos:  

 (a)  Relatórios de mudanças de inventário que mostram mudanças no  

  inventário de materiais nucleares. Os relatórios devem ser enviados o mais  

  cedo possível e, em qualquer caso, no prazo de 30 dias após o final do mês em  

  que ocorreram ou foram estabelecidas mudanças no inventário; e  

 (b)  Relatórios de balanço demateriais que mostram o balanço demateriais com  

base num inventário físico do material nuclear realmente presente na área de  

balanço de materiais. Os relatórios devem ser enviados o mais rapidamente  

possível e, em qualquer caso, dentro de 30 dias após o inventário físico ter sido  

realizado.  

Os relatórios devem basear-se nos dados disponíveis a partir da data do relatório e  

podem ser corrigidos posteriormente, conforme necessário.  

64.  O Acordo deve prever que os relatórios de alteração de inventário especifiquem  

a identificação e os dados do lote para cada lote de materiais nucleares, a data da alteração 

de inventário e, se for caso disso, a área do balanço do material originário e a área do  

balanço do material receptor ou o destinatário. Esses relatórios devem ser acompanhados  

de notas concisas:  

 (a)  Que expliquem as mudanças de inventário, com base nos dados  

  operacionais presentes nos registos operacionais previstos no parágrafo  

  58 (a) acima, e  

 (b)  Que descrevam, conforme especificado nos Acordos Subsidiários, o  

  programa operacional antecipado, particularmente a realização de um 

  inventário físico.  

65,  O Acordo deve prever que o Estado informe cada alteração, ajustamento e correção 

periodicamente ou numa lista consolidada ou individual. As mudanças de inventário  

devem ser reportadas em termos de lotes; Pequenas quantidades, como amostras  

analíticas, conforme especificado nos Acordos Subsidiários, podem ser combinadas e  

reportadas como uma mudança de inventário.  

66.  O Acordo deve estipular que a Agência fornecerá ao Estado declarações  

semestrais do inventário de contabilidade dos materiais nucleares sujeitos a salvaguardas, 

para cada área de balanço de material, com base nos relatórios de alteração de inventário  

para o período coberto por cada declaração.  

67.  O Acordo deve especificar que os relatórios de balanço de material devem  

incluir as seguintes entradas, salvo acordo em contrário entre a Agência e o Estado:  

  (a)  Início do inventário físico;  

 (b)  (Alterações do inventário (primeiro aumentos, depois as reduções);  

 (c)  Inventário de contabilidade final;  

 (d)  Diferenças do remetente / receptor;  

 (e)  Inventário de contabilidade final ajustado;  

 (f)  Conclusão do inventário físico; e  

 (g)  Material não contabilizado. 
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Uma declaração do inventário físico, enunciando todos os lotes separadamente e  

especificando a identificação do material e dados do lote para cada lote, deve ser  

anexada a cada relatório de balaço de material.  

 

 

Relatórios especiais  

 

68.  O Acordo deve prever que o Estado faça relatórios especiais sem demora:  

 (a)  Se algum incidente incomum ou circunstâncias levam o Estado a  

 acreditar que existe ou pode ter ocorrido perda de material nuclear  

 que exceda os limites a serem especificados para o efeito nos Acordos  

 Subsidiários; ou  

 (b)  Se a contenção for alterada inesperadamente daquela especificada  

 nos Acordos Subsidiários na medida em que a remoção não autorizada de  

 materiais nucleares tornou-se possível.  

 

 

Amplificação e esclarecimento de relatórios  

 

69.  Acordo deve prever que, a pedido da Agência, o Estado fornecerá  

amplificações ou esclarecimentos sobre qualquer relatório, na medida em que seja  

relevante para fins de salvaguardas.  

  

 

INSPECÇÕES  

 

Geral  

 

70.  O Acordo deve estipular que a Agência terá o direito de fazer inspeções  

nos termos dos parágrafos 71-82 abaixo.  

 

 

Objectivos de Actividades de inspeção  

 

71.  O Acordo deve prever que a Agência possa realizar inspeções específicas de  

modo a: 

 (a)  Verificar as informações contidas no relatório inicial sobre os materiais  

  nucleares sujeitos a salvaguardas nos termos do Acordo;  

 (b) Identificar e verificar mudanças na situação que ocorreram desde a  

  data do relatório inicial; e  

 (c)  Identificar e, se possível, verificar a quantidade e composição dos  

  materiais nucleares de acordo com os parágrafos 93 e 96 abaixo, antes da  

  sua transferência para fora ou após a sua transferência para o Estado.  

72.  O Acordo deve prever que a Agência possa fazer inspeções de rotina de  

modo a:  

 (a)  Verificar que os relatórios são consistentes com os registos;  



27 
 
 

 (b)  Verificar a localização, a identidade, a quantidade e a composição de todo o 

 

 

 (c)  Verificar as informações sobre as possíveis causas do material não  

  contabilizado, as diferenças do remetente / receptor e as ambiguidades no  

  inventário de contabilidade.  

73.   O Acordo deve prever que a Agência possa efetuar inspeções especiais  

sujeitas aos procedimentos estabelecidos no parágrafo 77 abaixo:  

 (a)  De modo a verificar a informação contida em relatórios especiais; ou  

 (b)  Se a Agência considerar que as informações disponibilizadas pelo  

  Estado, incluindo explicações do Estado e as informações obtidas de inspeções  

  de rotina, não são adequadas para que a Agência cumpra as suas  

  responsabilidades nos termos do Acordo.  

Uma inspeção deve ser considerada especial quando for adicional a uma inspeção de  

rotina prevista nos parágrafos 78-82 abaixo, ou envolva acesso a informações ou locais,  

além do acesso especificado no parágrafo 76 para inspeções especiais e de rotina, ou  

ambas.  

 

 

Âmbito das inspeções  

 

74.   O Acordo deve prever que, para os fins previstos nos parágrafos 71-73  

acima, a Agência pode:  

 (a)  Examinar os registos mantidos de acordo com os parágrafos 51-58;  

 (b)  Fazer medições independentes de todo o material nuclear sujeito a  

  salvaguardas nos termos do Acordo;  

 (c)  Verificar o funcionamento e calibração de instrumentos e outros  

  equipamentos de medição e controlo;  

 (d) Aplicar e utilizar medidas de vigilância e de contenção; e  

 (e)  Utilizar outros métodos objectivos que tenham sido demonstrados  

 como tecnicamente viáveis.  

75.   Além disso, deve ser previsto que, no âmbito do parágrafo 74 acima  

a Agência deve estar habilitada a:  

 (a)  Observar que amostras em pontos de medição chave para a  

  contabilização do balanço de material são tomadas de acordo com  

  procedimentos os quais fornecem amostras representativas, de modo a  

  observar o tratamento e análise das amostras e obter os duplicados de tais  

  amostras;  

 (b)  Observar que as medições de materiais nucleares em pontos-chave de  

  medição para a contabilização do balanço de materiais são representativas, e  

  para observar a calibração dos instrumentos e equipamentos envolvidos;  (c)  

  tomar providências com o Estado para que, se necessário:  

  (i)  Sejam tomadas medidas e amostras adicionais para uso da  

  Agência;  

   (ii)  As amostras analíticas padrão da Agência são analisadas;  

  (iii)  Padrões absolutos apropriados são utilizados na calibração em  

  instrumentos e outros equipamentos; e  

  (iv)  Outras calibrações são realizadas;  
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 (d)  Agir para utilizar o seu próprio equipamento para uma medição e  

  vigilância independentes, e se assim acordado e especificado nos Acordos  

  Subsidiários, providenciar a instalação desse equipamento;  

 (e)  Aplicar os seus selos e outros dispositivos de identificação, se assim  

  acordado e especificado nos Acordos Subsidiários; e  

 (f)  Tomar as medidas necessárias com o Estado para o envio das amostras  

  colhidas para utilização da Agência.  

 

 

Acesso para inspeções  

 

76.  O Acordo deve prever que:  

 (a)  Para os fins especificados nos parágrafos 71 (a) e (b) acima e até que  

  os pontos estratégicos tenham sido especificados nos Acordos Subsidiários,  

  os inspectores da Agência terão acesso a qualquer local onde o relatório inicial  

  ou quaisquer inspeções realizadas em conexão com o mesmo indiquem que o  

  material nuclear está presente;  

 (b)  Para os fins especificados no parágrafo 71 (c) acima, os inspectores  

  devem ter acesso a qualquer local do qual a Agência tenha sido notificada  

  nos termos das alíneas 92 (c) ou 95 (c) abaixo;  

 (c)  Para os fins especificados no parágrafo 72 acima, os inspectores da  

  Agência só terão acesso aos pontos estratégicos especificados nos Acordos  

  Subsidiários e aos registos mantidos nos termos dos parágrafos 51-58; e  

 (d)  No caso de o Estado concluir que quaisquer circunstâncias incomuns  

  exigem limitações prolongadas de acesso pela Agência, o Estado e a Agência  

  devem tomar medidas prontamente para permitir que a Agência  

  cumpra as suas responsabilidades em matéria de salvaguardas à luz destas  

  limitações. O Diretor-Geral deve informar cada uma dessas disposições ao Conselho.  

77.  O Acordo deve prever que, em circunstâncias que possam levar a inspeções especiais  

para os fins especificados no parágrafo 73 acima, o Estado e a Agência devem consultar  

imediatamente. Como resultado de tais consultas, a Agência pode realizar inspeções para além  

do esforço de inspeção de rotina previsto nos parágrafos 78-82 abaixo, e pode obter acesso  

de acordo com o Estado para informações ou locais, além do acesso especificado no  

parágrafo 76 acima para inspeções específicas e de rotina. Qualquer desacordo sobre a  

necessidade de acesso adicional será resolvido de acordo com os parágrafos 21 e 22; no  

caso de ser necessário uma ação essencial e urgente por parte do Estado, será aplicável o  

parágrafo 18 acima.  

 

 

Frequência e intensidade das inspeções de rotina  

 

78.  O Acordo deve prever que o número, intensidade, duração e cronograma das  

inspeções de rotina sejam mantidos ao mínimo consistente com  
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a implementação efectiva dos procedimentos de salvaguarda nele estabelecidos e que  

a Agência deve fazer o uso ideal e económico dos recursos de inspeção disponíveis.  

79.  O Acordo deve prever que, no caso de uma instalação e área de balanço de  

materiais fora da instalação com um conteúdo ou produção anual, o que for maior,  

de materiais nucleares que não excedam os cinco quilogramas efectivos, as inspeções  

de rotina não devem exceder uma por ano. Para outras instalações, o número,  

intensidade, duração, horário e modo de inspeção devem ser determinados com base no  

facto de que, no caso máximo ou limitativo, o regime de inspeção não deverá ser mais  

intensivo do que o necessário e suficiente para manter a continuidade do conhecimento  

do fluxo e inventário do material nuclear.  

80.  O Acordo deve prever que o esforço máximo de inspeção de rotina  

relativamente a uma instalação com um conteúdo ou produção anual de material  

nuclear superior a cinco quilogramas efectivos seja determinado da seguinte forma:  

 (a)  Para reactores e armazéns selados, o total máximo de inspeções de  

  rotina por ano deve ser determinado semestralmente para cada uma dessas  

  instalações no Estado;  

 (b)  Para outras instalações que envolvam plutónio ou urânio enriquecido com  

  mais de 5%, o total máximo de inspeções de rotina por ano deve ser  

  determinado ao permitir a cada uma dessas instalações 30 X E homem-ano,  

  de inspeção por ano, onde E é o inventário ou produção anual de materiais  

  nucleares, o que for maior, expresso em quilogramas efectivos. O máximo  

  estabelecido para qualquer dessas instalações não deve, no entanto, ser inferior  

  a 1. 5 homem-ano de inspeção; e  

(c)  Para todas as outras instalações, o total máximo de inspeções de rotina  

por ano deve ser determinado ao permitir, para cada uma dessas instalações,  

um terço de um homem-ano, de inspeção por ano, mais 0,4 x E homem-ano, de  

inspeção por ano, onde E é o inventário ou produção anual de material nuclear,  

o que for maior, expresso em quilogramas efectivos.  

O Acordo deve ainda prever que a Agência e o Estado possam concordar em alterar os  

valores máximos especificados neste parágrafo após determinação pelo Conselho de que  

tal alteração é razoável.  

81.  Sujeito aos parágrafos 78 a 80 acima, os critérios a serem utilizados para determinar  

o número real, a intensidade, a duração, o tempo e o modo de inspeções de rotina de  

qualquer instalação devem incluir:  

 (a)  A forma do material nuclear, em particular, se o material está a granel ou está  

  contido em vários artigos separados; a sua composição química e, no caso do urânio,  

  se se trata de enriquecimento baixo ou alto; bem como a sua acessibilidade;  

 (b)  A eficácia do sistema de contabilidade e controlo do Estado, incluindo a medida  

  em que os operadores da instalação são independentes da contabilidade e controlo  

  do Estado; A medida em que as medidas especificadas no parágrafo 32  

  acima foram implementadas pelo Estado; a prontidão dos relatórios apresentados  

  à Agência; e a sua consistência com a verificação independente da Agência;  
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e a quantidade e precisão do material não identificado, conforme verificado pela 

Agência;  

 (c)  Características do ciclo do combustível nuclear do Estado, em particular, o  

número e os tipos de instalações que contêm materiais nucleares sujeitos a 

salvaguardas, as características dessas instalações relevantes para as salvaguardas, 

nomeadamente o  

grau de contenção; a medida em que o projecto de tais instalações facilita a 

verificação do fluxo e o inventário de materiais nucleares; e a medida em que a 

informação de diferentes áreas de balanço de material pode ser correlacionada;  

  (d)  Interdependência internacional, em particular, na medida em que o  

   material nuclear é recebido ou enviado a outros Estados para uso ou processamento;  

   qualquer actividade de verificação por parte da Agência em conexão com o mesmo;  

   e a medida em que as actividades nucleares do Estado estão inter-relacionadas com  

   as de outros Estados; e  

  (e)  Desenvolvimentos técnicos no campo das salvaguardas, incluindo o  

   uso de técnicas estatísticas e amostragem aleatória na avaliação do fluxo dos  

   materiais nucleares.  

 82.  O Acordo deve prever consultas entre a Agência e o Estado se este considerar que  

  o esforço de inspeção está a ser implantado com uma concentração indevida em  

  instalações específicas.  

 

 

Notificação de Inspeções  

 

83.  O Acordo deve prever que a Agência deve notificar antecipadamente o Estado antes  

da chegada dos inspectores às instalações ou nas áreas de balanço de material fora das  

instalações, da seguinte forma:  

 (a)  Para as inspeções específicas nos termos do parágrafo 71 (c) acima, pelo  

  menos 24 horas, em conformidade com os parágrafos 71 (a) e (b), bem como  

  as actividades previstas no parágrafo 48, pelo menos uma semana;  

  (b)  Para inspeções especiais nos termos do parágrafo 73 acima, o mais  

   rapidamente possível após a Agência e o Estado terem consultado conforme  

   previsto no parágrafo 77, entendendo-se que a notificação de chegada  

   normalmente constituirá parte das consultas; e  

  (c)  Para inspeções de rotina nos termos do parágrafo 72 acima, pelo  

   menos 24 horas em relação às instalações referidas no parágrafo 80 (b) e  

   armazéns selados que contenham plutónio ou urânio enriquecido em mais  

   de 5%. ,e uma semana em todos os outros casos.  

Essa notificação de inspeções deve incluir o nome dos inspectores e indicar as instalações  

e a área de balanço de materiais, as instalações externas a serem visitadas e os  

períodos durante os quais serão visitadas. No caso de os inspectores virem de fora do  

Estado, a Agência também deve notificar antecipadamente o local e a hora da sua chegada  

ao Estado.  

84.  No entanto, o Acordo também deve prever que, como medida complementar, a  

Agência poderá realizar sem notificação antecipada uma parte das inspeções de rotina  

nos termos do parágrafo 80 acima, de acordo com  
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o princípio das amostras aleatórias. Ao realizar qualquer inspeção sem aviso prévio, a  

Agência deve levar em consideração todos os programas operacionais fornecidos pelo  

Estado nos termos do parágrafo 64 (b). Além disso, sempre que possível, e com base  

no programa operacional, deverá informar periodicamente o seu programa geral de  

inspeções anunciadas e não anunciadas, especificando os períodos gerais em que as  

mesmas estão previstas. Na realização de inspeções sem aviso prévio, a Agência  

realizará todos os esforços para minimizar quaisquer dificuldades práticas para os  

operadores das instalações e do Estado, tendo em conta as disposições relevantes dos  

parágrafos 44 e 89 abaixo. Do mesmo modo, o Estado deverá realizar todos os esforços  

para facilitar a tarefa dos inspectores. 

 

 

Designação dos inspectores  

 

85.  O Acordo deve prever que:  

 (a)  O Diretor-Geral deve informar o Estado por escrito relativamente ao  

  nome, qualificações, nacionalidade, o grau e os demais detalhes pertinentes,  

  de cada funcionário da Agência que propõe para a designação como inspector  

  do Estado;  

 (b)  O Estado informará o Diretor-geral no prazo de 30 dias a contar da  

  recepção de tal proposta se aceita a mesma;  

 (c)  O Diretor-Geral pode designar cada funcionário que tenha sido aceite  

  pelo Estado como um dos inspectores do Estado e informará o Estado de  

  tais designações; e  

  (d)  O Diretor-Geral, agindo em resposta a um pedido do Estado ou por sua  

   própria iniciativa, informará imediatamente o Estado da retirada da designação  

   de qualquer funcionário como inspector do Estado.  

O Acordo também deve prever, no entanto, que, no que diz respeito aos  

inspectores necessários para os fins previstos no parágrafo 48 acima e para realizar  

inspeções ad hoc nos termos das alíneas a) e b) do parágrafo 71, os procedimentos  

de designação devemser completados, se possível dentro de 30 dias após a entrada em  

vigor do Acordo. Se tal designação parecer impossível dentro desse prazo, os inspectores  

para tais fins serão designados temporariamente.  

 

86.  O Acordo deve prever que o Estado conceda ou renove o mais rapidamente  

possível os vistos adequados, quando necessário, para cada inspector designado  

para o Estado.  

 

 

Conduta e visitas dos inspectores  

 

87.  O Acordo deve prever que os inspectores, no exercício das suas funções  

nos termos dos parágrafos 48 e 71-75 acima, deverão realizar as suas actividades  

de forma a evitar prejudicar ou atrasar a construção, o comissionamento ou a operação  

de instalações ou afetar a sua segurança. Em particular  
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Os inspectores não devem operar nenhuma instalação ou direccionar a equipa para  

realizar qualquer operação. Se os inspectores considerarem que, nos termos dos parágrafos  

74 e 75, as operações específicas de uma instalação devem ser realizadas pelo operador,  

devem fazer uma solicitação ao mesmo.  

 

88.  Quando os inspectores exigem serviços disponíveis no Estado, incluindo o uso  

de equipamentos, em conexão com a realização de inspeções, o Estado deverá facilitar a  

aquisição de tais serviços e a utilização desses equipamentos por parte dos inspectores  

89.  O Acordo deve prever que o Estado tenha o direito de ter os inspectores  

acompanhados durante as suas inspeções por representantes do Estado, desde que  

os inspetores não sejam retidos ou de qualquer outra forma impedidos do exercício  

das suas funções.  

 

 

DECLARAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DA AGÊNCIA  
 

90.  O Acordo deve prever que a Agência informará o Estado:  

 (a)  Dos resultados das inspeções, em intervalos a serem especificados nos Acordos   

  Subsidiários; e  

 (b)  As conclusões que retirou das suas actividades de verificação no Estado,  

  nomeadamente através de declarações relativas a cada área de balanço material,  

  que devem ser feitas o mais rapidamente possível após um inventário físico ter  

  sido realizado e verificado pela Agência e um balanço de material ter sido atingido.  

 

 

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS  
 

Geral  

 

91.  O Acordo deve prever que os materiais nucleares sujeitos ou obrigados a estar  

sujeitos a salvaguardas, que sejam transferidos internacionalmente, serão considerados,  

para efeitos do Acordo, como sendo da responsabilidade do Estado:  

  (a)  No caso de importação, a partir do momento em que essa  

   responsabilidade deixa de existir com o Estado exportador e, o mais  

   tardar, no momento em que os materiais nucleares chegam ao seu destino; e  

 (b) No caso da exportação, até o momento em que o Estado  

  receptor assume essa responsabilidade e, o mais tardar, no momento em que o  

  material nuclear chega ao seu destino.  

O Acordo deve prever que os Estados interessados tomem as medidas adequadas para  

determinar o ponto em que a transferência de responsabilidade ocorrerá. Não se considera  

que nenhum Estado tenha tal responsabilidade para os materiais nucleares apenas  

pelo facto de o material nuclear estar em trânsito no seu território ou águas territoriais, ou  

que esteja a ser transportado sob a sua bandeira ou na sua aeronave. 
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Transferências para fora do Estado  

 

92.  O Acordo deve prever que qualquer intenção de transferência para fora do  

Estado de materiais nucleares sujeitos a salvaguardas num montante superior a um  

quilograma efectivo, ou através de remessas sucessivas para o mesmo Estado durante  

um período de três meses, cada uma com menos de um o quilograma efectivo, mas  

excedendo no total um quilograma efectivo, deverá ser reportado à Agência após a conclusão  

dos acordos contratuais que levaram à transferência e, normalmente, pelo menos duas  

semanas antes de o material nuclear estar preparado para envio. A Agência e o Estado  

podem acordar em procedimentos diferentes para a notificação antecipada. A notificação  

deverá especificar:  

 (a)  A identificação e, se possível, a quantidade e composição esperadas  

  do material nuclear a ser transferido e a área de balanço de material a partir  

  da qual virá;  

 (b) O Estado para o qual o material nuclear está destinado;  

 (c)  As datas e locais em que os materiais nucleares devem estar  

  preparados para o transporte;  

 (d)  As datas aproximadas de expedição e chegada dos materiais  

  nucleares; e  

 (e) Em que ponto da transferência o Estado destinatário assumirá  

  a responsabilidade pelos materiais nucleares, e a data provável em que esse  

  ponto será alcançado.  

 

93.  O Acordo deve ainda prever que o objectivo desta notificação seja o de permitir  

que a Agência, se necessário, identifique e, se possível, verifique a quantidade e a composição  

do material nuclear sujeito a salvaguardas nos termos do Acordo antes de ser transferido  

para fora do Estado e, se a Agência assim o desejar ou o Estado solicitar, afixar a  

identificação aos materiais nucleares quando estiverem preparados para envio. No entanto,  

a transferência do material nuclear não deverá ser adiada de forma alguma por qualquer  

ação tomada ou prevista pela Agência de acordo com esta notificação.  

 

94.  O Acordo deve prever que, se o material nuclear não estiver sujeito às salvaguardas  

da Agência no Estado destinatário, o Estado exportador deverá providenciar que a Agência  

receba, no prazo de três meses a partir do momento em que o Estado receptor aceita a  

responsabilidade pelo material nuclear do Estado exportador, a confirmação pelo Estado  

destinatário da transferência.  

 

 

 

Transferências para o Estado  

 

95.  O Acordo deve prever que a transferência esperada para o Estado dos  

materiais nucleares seja sujeita a salvaguardas num montante superior a um quilograma  

efectivo, ou por remessas sucessivas do mesmo Estado por um período de três meses,  

cada uma com menos de um o quilograma efectivo, mas excedendo o total de um  

quilograma efectivo, deverá ser notificado à Agência o mais rapidamente possível da  

chegada prevista dos materiais nucleares e, em qualquer caso, o mais tardar na data  

em que o Estado receptor assumir a  
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responsabilidade pelo mesmo. A Agência e o Estado podem acordar em procedimentos diferentes 

para a notificação antecipada. A notificação deverá especificar:  

 (a)  A identificação e, se possível, a quantidade esperada e a composição  

  dos materiais nucleares;  

 (b)  Em que ponto a responsabilidade pela transferência dos materiais  

  nucleares será assumido pelo Estado para os propósitos do Acordo, e a data  

  provável em que esse ponto será atingido; e  

 (c)  A data prevista de chegada, o local para onde o material nuclear  

  deverá ser entregue e a data em que se pretende que os materiais nucleares  

  sejam desempacotados. 
 

96.  O Acordo deve prever que o objectivo desta notificação seja o de permitir que  

a Agência, se necessário, identifique e, se possível, verifique a quantidade e a  

composição dos materiais nucleares sujeitos a salvaguardas, que foram transferidos  

para o Estado, por meio de uma inspeção da remessa no momento em que é desembalada.  

No entanto, o desempacotamento não deve ser adiado por qualquer ação tomada ou  

contemplada pela Agência de acordo com esta notificação.  

 

Relatórios especiais  

 

97.  O Acordo deve prever que, no caso das transferências internacionais, seja  

realizado um relatório especial, conforme previsto no parágrafo 68 acima, caso  

algum incidente ou circunstância incomum levem o Estado a acreditar que houve  

ou pode ter ocorrido perda de material nuclear, incluindo a ocorrência de um atraso  

significativo durante a transferência.  

 

 

DEFINIÇÕES 

 
98.  "Ajuste" significa uma entrada num registo contabilístico ou um relatório que  

mostra uma diferença entre o remetente / destinatário, ou material não contabilizado.  

 

99.  "Produção anual" significa, para os fins dos parágrafos 79 e 80 acima, a quantidade  

de material nuclear transferido anualmente de uma instalação que trabalha na  

capacidade nominal.  

 

100.  "Lote" significa uma parcela de material nuclear manipulado como uma unidade  

para fins contabilísticos num ponto de medição chave e para o qual a composição e a  

quantidade são definidas por um único conjunto de especificações ou medições. O material  

nuclear pode estar a granel ou contido numa série de artigos separados.  

 

101.  "Dados do lote" significa o peso total de cada elemento de material nuclear  

e, no caso do plutónio e do urânio, a sua composição isotópica quando apropriado.  

As unidades de contagem deverão ser as seguintes:  

 (a)  Gramas de plutónio contido;  

 (b)  (Gramas de urânio total e gramas de urânio-235 contido mais urânio-233  

  para o urânio enriquecido nestes isótopos; e  

 (c)  Quilogramas de tório contido, urânio natural ou urânio empobrecido. 
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Para efeitos de relatório, os pesos dos artigos individuais no lote devem ser adicionados  

antes do arredondamento para a unidade mais próxima.  

 

102.  "Inventário de contabilidade" de uma área de balanço de materiais significa a  

soma algébrica do inventário físico mais recente dessa área de balanço de materiais e  

de todas as mudanças de inventário ocorridas desde que esse inventário físico foi realizado.  

 

103.  "Correção" significa uma entrada num registo contabilístico ou um relatório para  

corrigir um erro identificado ou para reflectir uma medida melhorada de uma quantidade  

previamente registada no histórico ou relatório. Cada correção deve identificar a entrada  

a que pertence.  

 

104.  "Quilograma efectivo" significa uma unidade especial utilizada na salvaguarda  

de materiais nucleares. A quantidade em "quilogramas efectivos" é obtida tomando:  

 (a)  Para o plutónio, o seu peso em quilogramas;  

  (b) Para urânio com um enriquecimento de 0,01 (1%) e superior, o seu  

   peso em quilogramas multiplicado pelo quadrado do seu enriquecimento;  

 (c)  Para urânio com um enriquecimento inferior a 0,01 (1%) e superior a0,005  

  (0,5%), o seu peso em quilogramas multiplicado por 0,0001; e  

  (d)  Para o urânio empobrecido com um enriquecimento de 0,005 (0,5%)  

   ou inferior, e para o tório, o seu peso em quilogramas multiplicado por 0,00005.  

 

105.  "Enriquecimento" significa a relação do peso combinado dos isótopos urânio-233  

e urânio-235 para o total de urânio em questão.  

106.  "Instalação" significa:  

 (a)  Um reactor, uma instalação essencial, uma estação de conversão, uma  

  unidade de fabrico, uma instalação de reprocessamento, uma unidade de  

  separação de isótopos ou uma instalação de armazenamento separada; ou  

 (b) Qualquer local onde o material nuclear em quantidades superiores a um  

  quilograma efectivo é utilizado habitualmente.  

107.  "Alteração de inventário" significa um aumento ou diminuição, em termos  

 de lotes, de materiais nucleares numa área de balanço de materiais; tal  

 alteração deverá envolver um dos seguintes:  

 (a)  Aumentos:  

  (i)  Importação;  
  (ii)  Recebimento interno: recebimentos de outras  

   áreas de balanço de material, recebimentos de uma actividade  

   não salvaguardada (não pacífica) ou recebimentos no ponto de  

   partida das salvaguardas;  

  (iii)  Produção nuclear: produção de material cindível especial  

   num reactor; e 

  (iv)  Re-Isenção: reaplicação de salvaguardas sobre materiais  

   nucleares anteriormente isentos por conta da sua utilização ou quantidade.  

  (b)  (b)  Reduções:  

   (i)  Exportação;  

   (ii)  Envio interno: remessas para outras áreas de balanço de materiais  

   ou envio para uma actividade não salvaguardada (não pacífica);  

  (iii)  Perda nuclear: perda de material nuclear devido à sua transformação  
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   em outro (s) elemento (s) ou isótopo (s) como resultado de reações nucleares;  

  (iv)  Descarte mensurado: material nuclear que foi medido, ou estimado  

   com base em medidas, e descartado de  

   tal forma que não é adequado para mais utilizações nucleares;  

  (v)  Resíduos conservados: material nuclear gerado a partir do  

   processamento ou de um acidente operacional, que é considerado  

   irrecuperável por enquanto, mas que é armazenado;  

  (vi)  Isenção: isenção de material nuclear das salvaguardas em  

   função da sua utilização ou quantidade; e  

  (vii)  Outras perdas: por exemplo, perda acidental (ou seja,  

   perda irreversível e inadvertida de material nuclear como resultado  

   de um acidente operacional) ou roubo.  

 

108.  "Ponto principal de medição " significa um local onde o material nuclear aparece  

de forma tal que possa ser medido para determinar o fluxo ou inventário do material.  

Os "pontos principais de medição" incluem, mas não estão limitados a, entrados e saídas  

(incluindo os desperdícios medidos) e os armazenamentos nas áreas de balanço de materiais.  

 

109.  "Inspeção Homem-ano" significa, para os fins do parágrafo 80 acima, 300 dias  

de inspeção, um dia-homem sendo um dia durante o qual um único inspector  

tem acesso a uma instalação a qualquer momento por um total não superior a  

oito horas.  

110.  "Área de balanço de materiais" significa uma área dentro ou fora de uma  

instalação, de modo que:  

(a)  A quantidade de material nuclear em cada transferência para dentro  

ou para fora de cada "área de balanço de material" pode ser determinada; e  

(b)  O inventário físico de materiais nucleares em cada "área de balanço  

de materiais" pode ser determinado quando necessário, de acordo com  

os procedimentos especificados,para que o balanço de materiais para  

fins de salvaguarda da Agência possa ser estabelecido.  

 

111.  "Material não contabilizado" significa a diferença entre o inventário de 

 contabilidade e o inventário físico.  

 

112.  "Material nuclear", qualquer fonte ou qualquer material cindível especial,  

tal como definido no Artigo XX do Estatuto. O termo material de origem não deve  

ser interpretado como aplicável a minério ou resíduos de minério. Qualquer  

determinação pelo Conselho, nos termos do Artigo XX do Estatuto após a entrada  

em vigor do presente Acordo, que acrescente aos materiais considerados materiais  

de origem ou material cindível especial, só terá efeito ao abrigo deste Acordo  

após a aceitação pelo Estado.  

 

113.  "Inventário físico" significa a soma de todas as estimativas medidas ou  

derivadas das quantidades de lote dos materiais nucleares disponíveis num  

determinado momento dentro de uma área de balanço de material,  

obtida de acordo com os procedimentos especificados.  

 

114.  "Diferença do expedidor / receptor" significa a diferença entre a quantidade  

de material nuclear num lote como indicado pela área de balanço do material  
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de transporte e a medida na área do balanço do material pelo receptor.  

 

115.  "Dados de origem", significa os dados registados durante a medição ou  

calibração ou utilizados para derivar relações empíricas, os quais identificam os  

materiais nucleares e fornecem os dados do lote. Os "dados de origem" podem  

incluir, por exemplo, o peso de compostos, factores de conversão para determinar  

o peso do elemento, a gravidade específica, a concentração de elementos, proporções isotópicas, a 

relação entre leituras de volume e manómetro e a relação entre o plutónio produzido e a energia 

gerada.  

 

116.  "Ponto estratégico" significa um local selecionado durante o exame de  

informações do projecto onde, em condições normais e quando combinado com a  

informação de todos os "pontos estratégicos" tomados em conjunto, as informações 

necessárias e suficientes para a implementação de medidas de salvaguarda são obtidas  

e verificadas; um "ponto estratégico" pode incluir qualquer local onde se façam as  

principais medições relacionadas à contabilidade do balanço de material e onde as  

medidas de contenção e vigilância são executadas.  
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Prefácio 

 

 

 
 Este documento é um modelo do Protocolo Adicional designado para os Estados  

que possuem um Acordo de Salvaguardas com a Agência, de modo a fortalecer a eficácia e  

melhorar a eficiência do sistema de salvaguardas, como uma contribuição para os objectivos  

globais da não-proliferação nuclear.  

 

O Conselho de Governadores solicitou ao Director-Geral que utilizasse o presente  

Protocolo Modelo como padrão para protocolos adicionais a serem concluídos pelos  

Estados e outras partes, relativamente a acordos de salvaguardas generalizadas com a  

Agência. Tais protocolos deverão conter todas as medidas neste Protocolo Modelo.  

 

O Conselho de Governadores também solicitou ao Diretor-Geral que negociasse  

protocolos adicionais ou outros acordos juridicamente vinculativos, com Estados com armas  

nucleares para que incorporassem as medidas previstas no Protocolo Modelo o qual cada  

Estado com armas nucleares identificou como sendo capaz de contribuir para a não-proliferação  

e para os objectivos de eficiência do Protocolo, quando implementados em relação a esse  

Estado, e de acordo com as obrigações desse Estado nos termos do Artigo I do TNP  

(Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares).  

 

O Conselho de Governadores solicitou ainda ao Diretor-Geral que negociasse  

protocolos adicionais com outros Estados que estejam preparados para aceitar  

as medidas previstas no Protocolo Modelo, no cumprimento de objectivos de eficácia  

e eficiência de salvaguardas.  

 

 Em conformidade comos requisitos do Estatuto, cada Protocolo individual ou outro  

acordo juridicamente vinculativo exigirá a aprovação do Conselho e sua autorização ao  

Diretor-Geral para concluir e posteriormente implementar o Protocolo assim aprovado. 
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PROTOCOLOMODELO 

ADICIONAL AO ACORDO (S) 

ENTRE 

E A 

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA 

PARA A 

APLICAÇÃO DE SALVAGUARDAS 
 

 

Preâmbulo  

 

 

 

 CONSIDERANDO QUE .......... (doravante designado como "..........") é parte de (um) 

Acordo (s) entre .......... e a Agência Internacional de Energia Atómica (doravante designada 

como a "Agência") para a aplicação de salvaguardas [inserir título completo do (s) Acordo (s)] 

(doravante denominado como "Acordo (s) de Salvaguardas"), o qual entrou em vigor em ...... ..  

 

 CONSCIENTE do desejo da comunidade internacional em aumentar a não proliferação 

nuclear ao fortalecer a eficácia e melhorar a eficiência do sistema de salvaguardas da Agência;  

 

 RECORDANDO que na implementação de salvaguardas a Agência deve ter em conta a 

necessidade de: evitar prejudicar o desenvolvimento económico e tecnológico de .......... ou 

cooperação internacional no campo das actividades nucleares pacíficas; respeitar a saúde, a 

segurança, a proteção física e outras disposições de segurança em vigor e os direitos das pessoas; 

e tomar todas as precauções para proteger os segredos comerciais, tecnológicos e industriais, 

bem como outras informações confidenciais que chegam ao seu conhecimento;  

 

 CONSIDERANDO que a frequência e a intensidade das actividades descritas neste 

Protocolo devem ser mantidas ao mínimo consistente com o objetivo de fortalecer a eficácia e 

melhorar a eficiência das salvaguardas da Agência;  

 

 ASSIM SENDO........e a Agência concordaram com o seguinte: 
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RELAÇÃO ENTRE O PROTOCOLO E O ACORDO DE 

SALVAGUARDAS 
 

 

Artigo 1  

 

 As disposições do Acordo de Salvaguardas aplicam-se ao presente Protocolo na medida em que 

sejam relevantes e compatíveis com as disposições do presente Protocolo. No caso de conflito entre as 

disposições do Acordo de Salvaguardas e as do presente Protocolo, serão aplicáveis as disposições do 

presente Protocolo.  

 

PROVISÃO DE INFORMAÇÃO 
 

 

Artigo 2 
 

a.  .......... deve fornecer à Agência uma declaração que contenha:  

 

 (i)  Uma descrição geral e informações que especificam a localização  

  das actividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao  

  ciclo do combustível nuclears
1 

que não envolvem materiais  

  nucleares levados a cabo em qualquer lugar onde sejam financiados,  

  especificamente autorizados ou controlados por, ou realizados em nome de ... .......  

 

 (ii)  Informações identificadas pela Agência com base em ganhos  

  esperados na eficácia ou eficiência, e acordadas por. sobre  

  actividades operacionais de salvaguardas relevantes nas instalações  

  e em locais fora das instalações onde o material nuclear é  

  habitualmente utilizado.  

 

 (iii)  Uma descrição geral de cada edifício em cada local, incluindo a sua  

  utilização e, se não for clara essa descrição, qual o seu conteúdo.  

  A descrição deverá incluir um mapa do local.  

 

 (iv)  Uma descrição da escala das operações para cada local envolvido  

  nas actividades especificadas no Anexo I deste Protocolo.  

 

 (v)  Informações que especifiquem a localização, o estado operacional  

  e a capacidade de produção anual estimada das minas de urânio  

  e instalações de concentração e instalações de concentração de tório,  

  e a produção anual actual dessas minas e instalações de concentração  

  para .......... como um todo. .......... deverá fornecer, a pedido da  
 

 

 

 

 

   
1 Os termos em itálico têm significados especializados, que são definidos no Artigo 18 abaixo. 
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  Agência, a produção anual actual de uma mina individual ou  

  instalação de concentração. A provisão desta informação não  

  exige uma contabilidade detalhada dos materiais nucleares.  

 

 (vi)  Informações sobre materiais de origem os quais não atingiram uma  

  composição e pureza adequadas para a produção de combustível ou  

  para enriquecimento isotópico, como se segue:  

 

  (a)  As quantidades, a composição química, a utilização ou o uso  

   pretendido de tais materiais, seja em uso nuclear ou não nuclear,  

   para cada local em ......... onde o material esteja presente em  

   quantidades que excedam as dez toneladasmétricas de urânio  

   e / ou vinte toneladasmétricas de tório, e para outros locais  

   com quantidades de mais de uma tonelada métrica, o conjunto  

   para .......... como um todo no caso de o conjunto exceder as  

   dez toneladas métricas de urânio ou vinte toneladas métricas  

   de tório. A provisão desta informação não exige uma contabilidade  

   detalhada dos materiais nucleares;  

 

  (b)  As quantidades, a composição química e o destino de cada  

   exportação de .........., de tais materiais para fins especificamente  

   não nucleares em quantidades que excedam:  

 

   (1)  Dez toneladas métricas de urânio, ou para exportações  

    sucessivas de urânio de ........... para o mesmo Estado,  

    cada uma com menos de dez toneladas métricas, mas  

    excedendo um total de dez toneladas métricas no ano;  

 

   (2)  Vinte toneladas métricas de tório, ou para exportações  

    sucessivas de tório a partir de .......... para o mesmo  

    Estado, cada uma com menos de vinte toneladas  

    métricas, mas excedendo um total de vinte toneladas  

    métricas no ano ;  

 

  (c)  As quantidades, composição química, localização actual e a sua  

   utilização ou uso pretendido de cada importação em .......... de  

   tal material para fins especificamente não nucleares em  

   quantidades que excedam:  

 

   (1)  Dez toneladas métricas de urânio, ou para importações  

    sucessivas de urânio em .......... cada uma de menos de  
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    dez toneladas métricas, mas excedendo um total de dez  

    toneladas métricas no ano;  

 

   (2)  Vinte toneladas métricas de tório, ou para importações  

    sucessivas de tório em .......... cada uma de menos de  

    vinte toneladas métricas, mas excedendo um total de  

    vinte toneladas métricas no ano;  

 

  entendendo-se que não existe necessidade de fornecer informações sobre esse  

  material destinado a um uso não-nuclear, uma vez que se encontra na sua  

  forma de utilização final não nuclear.  

 

 (vii)  (a)  Informações relativas às quantidades, usos e locais de materiais  

   nucleares isentos de salvaguardas nos termos do [parágrafo 37  

   do INFCIRC / 153] 2;  

 

  (b)  Informações relativas às quantidades (que podem ser sob a forma de  

   estimativas) e utilizações em cada local, de materiais nucleares isentos  

   de salvaguardas de acordo com o [parágrafo 36 (b) do INFCIRC / 153] 2 /  

   mas que ainda não se encontra na sua forma de utilização final não nuclear,  

   em quantidades superiores às estabelecidas no [parágrafo 37 de  

   INFCIRC / 153] 2 /. A provisão desta informação não exige uma  

   contabilidade detalhada dos materiais nucleares.  

 

 (viii)  Informações relativas à localização ou posterior processamento de resíduos   

  intermediários ou de alto nível que contenham plutónio, urânio altamente  

  enriquecido ou urânio-233 nos quais as salvaguardas tenham sido terminadas  

  de acordo com o [parágrafo 11 do INFCIRC / 153] 2 /. Para efeitos deste  

  parágrafo, "o processamento posterior" não inclui a reembalagem dos resíduos  

  ou o seu condicionamento posterior que não implique a separação de elementos,  

  para armazenamento ou eliminação. 

  

 (ix)  As seguintes informações relativas a equipamentos específicos e materiais  

  não nucleares enumerados no Anexo II:  

 

  (a)  Para cada exportação de .......... de tal equipamento e material: a  

   identidade, a quantidade, a localização o uso pretendido  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2  A referência à disposição correspondente do Acordo de Salvaguardas relevante deverá ser inserida onde as referências entre parêntese ao INFCIRC / 153 

 forem feitas. 
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    no Estado receptor e data ou, conforme apropriado, data prevista,  

 de exportação;  

 

  (b)  Por solicitação específica por parte da Agência, confirmação por..........,  
   como Estado importador, de informações fornecidas à Agência por outro  

   Estado relativamente à exportação de tais equipamentos e materiais  

   para.................".  

  
 (x)  Planos gerais para o período subsequente de dez anos relevante para o  

  desenvolvimento do ciclo do combustível nuclear (incluindo actividades  

  planeadas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao ciclo de  

  combustível nuclear) quando aprovado pelas autoridades competentes em ......... .  
 

b.  .......... deverá fazer todos os esforços razoáveis para fornecer à Agência as seguintes  

 informações:  

 

 (i)  Uma descrição geral e informações que especifiquem a localização de actividades  

  de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao ciclo de combustível nuclear que  

  não envolvam materiais nucleares especificamente relacionados ao enriquecimento,   

  reprocessamento de combustível nuclear ou ao processamento de resíduos  

  intermediários ou de alto nível contendo plutónio, urânio ou urânio-233 altamente  

  enriquecido que são realizados em qualquer lugar em .......... mas que não são  

  financiados, especificamente autorizados ou controlados por, ou realizados em  

  nome de ........ Para efeitos deste parágrafo, o "processamento" de resíduos  

  intermediários ou de alto nível não inclui a reembalagem dos resíduos ou o  

  seu condicionamento que não envolve a separação de elementos, para  

  armazenamento ou eliminação.  

 

 (ii)  Uma descrição geral das actividades e a identidade da pessoa ou entidade que  

  realiza essas actividades, em locais identificados pela Agência fora de um local  

  que a Agência considera que poderá estar funcionalmente relacionado às  

  actividades desse local. O fornecimento desta informação está sujeito a um  

  pedido específico por parte da Agência. Deverá ser fornecido em consulta com a  

  Agência e em tempo útil.  

 

c.  A pedido da Agência, .......... deverá fornecer amplificações ou esclarecimentos sobre  

 qualquer informação fornecida nos termos do presente Artigo, na medida em que esta  

 seja relevante para os fins de salvaguardas.  
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Artigo 3 

 

a.  .......... deverá fornecer à Agência as informações identificadas no Artigo  

 2.a. (i), (iii), (iv), (v), (vi) (a), (vii) e (x) e no Artigo 2.b. (i) no prazo de 180  

 dias após a entrada em vigor do presente Protocolo.  

 

b.  .......... deverá fornecer à Agência, até 15 de Maio de cada ano, atualizações das  

 informações referidas no parágrafo a. acima para o período que cobre o ano civil  

 anterior. No caso de não ter havido alterações nas informações anteriormente  

 fornecidas, .......... deverá indicar essa informação.  

 

c.  ...........deverá fornecer à Agência, até 15 de Maio de cada ano, as informações  

 identificadas no Artigo 2.a.(vi)(b) e c) para o período abrangido pelo ano civil anterior .  

 

d.  .......... deverá fornecer à Agência, trimestralmente, as informações identificadas no  

 Artigo 2.a. (ix) (a). Esta informação deve ser fornecida dentro de sessenta dias  

 após o final de cada trimestre.  

 

e.  .......... deverá fornecer à Agência as informações identificadas no Artigo  

 2.a. (viii) 180 dias antes do processamento posterior ser realizado e,  

 até 15 de Maio de cada ano, as informações sobre mudanças no local para o  

 período que cobre o ano civil anterior.  

  

f.  .......... e a Agência acordará a periodicidade e a frequência do fornecimento  

 das informações identificadas no Artigo 2.A. (ii).  

 

g.  .......... deverá fornecer à Agência as informações constantes do Artigo  

 2.a. (ix) (b) no prazo de sessenta dias após o pedido da Agência.  

 

 

ACESSO COMPLEMENTAR 

 

Artigo 4 

 

 Aplicar-se-ão as disposições a seguir indicadas no âmbito da aplicação do acesso  

complementar nos termos do Artigo 5.º do presente Protocolo:  

 

a.  A Agência não deverá procurar automaticamente ou sistematicamente a verificação  

 das informações referidas no Artigo 2.º; no entanto, a Agência deverá ter acesso a:  
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 (i)  Qualquer local referido no Artigo 5.a. (i) ou (ii) de forma selectiva, demodo a  

  assegurar a ausência de materiais e actividades nucleares não declarados;  

 

 (ii)  Qualquer local referido no Artigo 5.b. ou c. para resolver uma questão  

  relacionada com a exatidão e integridade das informações fornecidas  

  nos termos do Artigo 2º ou para resolver uma inconsistência relacionada  

  com essa informação;  

 (iii)  Qualquer local referido no Artigo 5.a. (iii) na medida necessária à confirmação  

  da Agência, para fins de salvaguardas, .........declaração do estado desactivado  

  de uma instalação ou de um local fora das instalações onde o material nuclear  

  era utilizado habitualmente.  

 

b.  (i)  Salvo o disposto no parágrafo (ii) que se segue, a Agência deverá dar  

  um......... aviso prévio de acesso de pelo menos 24 horas;  

 

 (ii)  Para o acesso a qualquer espaço num local que seja solicitado em  

  conjunto com visitas de verificação de informações do projecto ou inspeções  

  ad hoc ou de rotina nesse local, o período de pré-aviso deverá, se a Agência  

  assim o solicitar, de pelo menos duas horas, mas , em circunstâncias excepcionais, 

   poderá ser inferior a duas horas.  

 

c.  O aviso prévio deverá ser por escrito e deve especificar os motivos do acesso bem como  

 as actividades a serem realizadas durante esse acesso.  

 

d.  No caso de uma pergunta ou inconsistência, a Agência fornecerá .......... com uma  

 oportunidade de esclarecer e facilitar a resolução dessa mesma questão ou inconsistência.  

 Essa oportunidade será fornecida antes de um pedido de acesso, a menos que a Agência  

 considere que o atraso no acesso prejudicaria a finalidade para a qual o acesso é solicitado.  

 Em todo o caso, a Agência não deverá tirar conclusões sobre a questão ou inconsistência  

 até .......... ter sido fornecido com essa oportunidade.  

 

e.  Salvo acordo em contrário de .........., o acesso só será realizado durante o horário normal de trabalho.  

 

f.  .......... deverá ter o direito a ter inspectores da Agência acompanhados durante o seu acesso  

 por representantes de .........., desde que os inspectores não sejam atrasados ou de outra  

 forma impedidos no exercício das suas funções.  
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Artigo 5 

 

 .......... deverá fornecer à Agência acesso a:  

  

a.  (i)  Qualquer espaço num local;  

 

 (ii)  Qualquer local identificado por .......... de acordo com o Artigo 2.a. (v) - (viii);  

 

 (iii)  Qualquer instalação ou local fora das instalações desactivados onde o  

  material nuclear era habitualmente utilizado.  

b.  Qualquer local identificado por .......... nos termos do Artigo 2.A. (i), do Artigo 2.a. (iv),  

 do Artigo 2.a. (ix) (b) ou do Artigo 2.b, para além dos referidos no parágrafo a. (i) acima,  

 desde que, se .......... não possa fornecer esse acesso, .......... deverá efectuar todos os  

 esforços razoáveis de modo a satisfazer os requisitos da Agência, sem demora, através de outros  

 meios.  

c.  Qualquer local especificado pela Agência, excepto os locais referidos nos parágrafos a.  

 e b. acima, para realizar uma amostragem ambiental específica da localização, desde  

 que, se .......... não possa fornecer esse acesso, .......... deverá fazer todos os  

 esforços razoáveis para satisfazer os requisitos da Agência , sem demora, em locais  

 adjacentes ou através de outros meios.  

 

 

Artigo 6 

 Ao implementar o Artigo 5, a Agência pode realizar as seguintes actividades:  

 

a.  Para acesso de acordo com o Artigo 5.a. (i) ou (iii): observação visual; recolha de  

 amostras ambientais; utilização de dispositivos de deteção e medição de radiação;  

 aplicação de selos e outros dispositivos de identificação e dispositivos indicadores  

 de manipulação especificados nos Acordos Subsidiários; e outras medidas objectivas  

 as quais demonstraram ser tecnicamente viáveis e cujo uso foi acordado pelo Conselho  

 de Governadores (a seguir designado "Conselho") e consultas posteriores entre a  

 Agência e ........ ..  

 

b.  Para acesso de acordo com o Artigo 5.a. (ii): observação visual; contagem de artigos  

 de materiais nucleares; medições não-destrutivas e amostras; utilização de dispositivos  

 de deteção e medição de radiação; exame de registos relevantes para as quantidades,  

 origem e disposição do material; recolha de amostras ambientais; e outras medidas  

 objectivas que foram demonstradas como sendo tecnicamente viáveis e o  
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 uso das quais foi acordado pelo Conselho e consultas posteriores entre a  

Agência  e ...........  

 

c.  Para acesso de acordo com o Artigo 5.b: observação visual; recolha de amostras  

 ambientais; utilização de dispositivos de deteção e medição de radiação;  

 análise de produção relevante de salvaguardas e registos de expedição; e outras  

 medidas objectivas que foram demonstradas como sendo tecnicamente viáveis  

 e cuja utilização foi acordada pelo Conselho e consultas posteriores entre a Agência e ..........  

 

d.  Para acesso de acordo com o Artigo 5.c .: recolha de amostras ambientais e, no caso  

 de os resultados não resolverem a questão ou inconsistência no local especificado  

 pela Agência de acordo com o Artigo 5.c., a utilização nesse local da observação  

 visual, deteção de radiação e dispositivos de medição, e, conforme acordado  

 por .......... e a Agência, outras medidas objectivas.  

 

 

Artigo 7 

 

a.  A pedido de .........., a Agência e .......... deverão tomar providências para a gestão  

 do acesso ao abrigo do presente Protocolo, de modo a evitar a divulgação de  

 informações sensíveis em termos de proliferação, para cumprir requisitos de  

 segurança ou proteção física, ou para proteger informações registadas ou  

 comercialmente sensíveis. Esses acordos não impedem a Agência de realizar  

 as actividades necessárias para garantir de forma credível a ausência de  

 materiais e actividades nucleares não declarados no local em questão, incluindo  

 a resolução de uma questão relativa à exatidão e à integridade das informações  

 referidas no Artigo 2 ou de uma inconsistência relacionada a essa informação.  

b.  .......... pode, ao fornecer as informações referidas no Artigo 2, informar a Agência  

 das zonas num local ou localização onde a gestão do acesso possa ser aplicável.  

 

c.  Na pendência da entrada em vigor de quaisquer Acordos Subsidiários  

 necessários,......... pode recorrer à gestão de acesso de acordo com o disposto  

 no parágrafo a. acima.  
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Artigo 8 

 

 Nenhuma disposição do presente Protocolo deve impedir .......... de oferecer o acesso da  

Agência a locais além dos referidos nos artigos 5 e 9 ou de solicitar à Agência que realize actividades  

de verificação num determinado local. A Agência deve, sem demora, fazer todos os esforços razoáveis  

para agir com base em tal pedido.  

 

 

Artigo 9 

 

 .......... deverá fornecer à Agência acesso aos locais especificados pela mesma para realizar  

amostras ambientais numa área extensa, desde que, se .......... na impossibilidade de fornecer tal acesso,  

deverá fazer todos os esforços razoáveis de modo a satisfazer os requisitos da Agência em locais  

alternativos. A Agência não procurará tal acesso até que a utilização da amostra ambiental numa  

área extensa e os respectivos arranjos processuais tenham sido aprovados pelo Conselho e consultas  

posteriores entre a Agência e ..........  

 

 

Artigo 10 

 

 A Agência informará .......... de:  

 

a.  As actividades realizadas no âmbito deste Protocolo, incluindo as relativas a quaisquer  

 dúvidas ou inconsistências que a Agência tenha trazido à atenção de.........., dentro de  

 sessenta dias após as actividades serem realizadas pela Agência.  

 

b.  Os resultados das actividades em relação a quaisquer dúvidas ou inconsistências que a  

 Agência tenha trazido à atenção de.........., o mais rapidamente possível, mas, em qualquer  

 caso, dentro de trinta dias após os resultados serem estabelecidos pela Agência.  

 

c.  As conclusões que extraiu das suas actividades ao abrigo do presente Protocolo. As  

 conclusões devem ser fornecidas anualmente.  

 

 

 

NOMEAÇÃO DOS INSPECTORES DA AGÊNCIA 

 

Artigo 11 

 

a.  (i)  O Diretor-Geral deve notificar .......... da aprovação do Conselho de  

  qualquer funcionário da Agência como inspector de salvaguardas. A  

  menos que ..........  
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  informe o Diretor-Geral da rejeição de tal funcionário como inspector para .......... no  

  prazo de três meses a contar da recepção da notificação da aprovação do Conselho,  

  o inspector assim notificado .......... será considerado designado para ...........;  

 

 (ii)  O Director-Geral, agindo em resposta a um pedido de .......... ou por sua própria  

  iniciativa, informará imediatamente .......... da não-aceitação da nomeação de qualquer  

  funcionário como inspector para.......... .  

 

b.  Uma notificação referida no parágrafo a. acima deverá ser considerada como recebida  

 por .......... sete dias após a data do envio por correio registado da notificação por  

 parte da Agência para ...........  

 

 

 

VISTOS 

 

Artigo 12 

 

  .......... deverá, no prazo de um mês a contar da recepção de um pedido, fornecer ao  

 inspector designado especificado no pedido, vários vistos apropriados de entrada / saída e / ou  

 de trânsito, quando necessário, de modo a permitir que o inspector possa entrar e permanecer no  

 território de .......... para o exercício das suas funções. Quaisquer vistos exigidos devem ser válidos  

 por pelo menos um ano e devem ser renovados, conforme necessário, para cobrir a duração da  

 designação do inspector para ...........  

 

 

ACORDOS SUBSIDIÁRIOS 

 

 

Artigo 13 

a.  Onde .......... ou a Agência indicar que é necessário especificar nos Acordos Subsidiários  

 como as medidas previstas no presente Protocolo serão aplicadas, .......... e a Agência  

 deverá acordar com tais Acordos Subsidiários no prazo de noventa dias após a entrada  

 em vigor do presente Protocolo ou, quando a indicação da necessidade de tais Acordos  

 Subsidiários for feita após a entrada em vigor do presente Protocolo, no prazo de  

 noventa dias após a data dessa indicação.  

 

b.  Na pendência da entrada em vigor de todos os Acordos Subsidiários necessários, a  

 Agência deverá ter o direito de aplicar as medidas previstas no presente Protocolo.  
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SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Artigo 14 

 

a.  .......... deverá permitir e proteger as comunicações gratuitas da Agência para fins oficiais  

 entre os inspectores da Agência em .......... e na sede da Agência e / ou Escritórios regionais, 

 incluindo a transmissão assistida e não assistida das informações geradas pela contenção da 

 Agência e / ou dispositivos de vigilância ou medição. A Agência deve ter, em consulta com 

 .........., o direito de utilizar sistemas de comunicações directa estabelecidos internacionalmente, 

 incluindo sistemas de satélites e outras formas de telecomunicações, que não estão em uso  

 em ..... ...... A pedido de .......... ou da Agência, os detalhes da implementação deste parágrafo  

 em relação à transmissão assistida ou não assistida de informações geradas pela contenção da 

 Agência e / ou dispositivos de vigilância ou medição deverão ser especificados nos Acordos 

 Subsidiários.  

 

b.  A comunicação e transmissão de informações, conforme previsto no parágrafo a. acima  

 deve ter em devida conta a necessidade de proteger as informações confidenciais ou 

 comercialmente sensíveis ou informações de projecto, as quais.......... considera que  

 são de particular sensibilidade.  

 

 

PROTECÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

 

Artigo 15 

 

a.  A Agência deverá manter um regime rigoroso de modo a garantir uma proteção efectiva  

 contra a divulgação de segredos comerciais, tecnológicos e industriais bem  

 como outras informações confidenciais que cheguem aos seus conhecimentos,  

 incluindo informações que cheguem ao conhecimento da Agência na implementação  

 deste Protocolo.  

 

b.  O regime referido no parágrafo a. acima deve incluir, entre outras, as disposições  

 relativas aos:  

 

 (i)  Princípios gerais e medidas associadas para o tratamento de informações  

  confidenciais;  

 

 (ii)  Condições de emprego do pessoal relativo à proteção de informações  

  confidenciais;  
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 (iii)  Procedimentos em casos de violação ou alegadas violações da confidencialidade.  

 

c.  O regime referido no parágrafo a. do presente artigo, deve ser aprovado e periodicamente  

 revisto pelo Conselho.  

 

 

ANEXOS  

 

Artigo 16 

a.  Os anexos ao presente Protocolo deverão fazer parte integrante do mesmo. Excepto  

 para efeitos de alteração dos Anexos, o termo "Protocolo" utilizado neste instrumento  

 significa o Protocolo e os Anexos em conjunto.  

 

b.  A lista das actividades especificadas no Anexo I e a lista de equipamentos e materiais  

 especificados no Anexo II podem ser alteradas pelo Conselho sob a recomendação  

 de um grupo aberto de trabalho de especialistas estabelecidos pelo Conselho. Qualquer  

 alteração desse tipo entrará em vigor quatro meses após a sua aprovação por parte do  

 Conselho.  

 

 

ENTRADA EM VIGOR 

 

Artigo 17 

 

a.  O presente Protocolo entrará em vigor  

 

 na data na qual a Agência recebe de .......... uma notificação por escrito em  

 como os............... requisitos legais e / ou constitucionais para a entrada em vigor  

 foram cumpridos.  

 

 

 

OU3 

 

 após a assinatura dos representantes de .......... e da Agência.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
3 

A escolha da alternativa depende da preferência do Estado em questão de acordo com os requisitos legais internos. 
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b.  .......... pode, em qualquer data antes da entrada em vigor do presente Protocolo  

 declarar que aplicará provisoriamente o presente Protocolo.  

 

c.  O Director-Geral informará prontamente todos os Estados Membros da Agência  

 de qualquer declaração de aplicação provisória e da entrada em vigor do presente  

 Protocolo.  

 

 

 

DEFENIÇÕES 

 

Artigo 18  

 Para efeitos do presente Protocolo: 

 

a.  Por Actividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas com o ciclo do  

 combustível nuclear entende-se, as actividades especificamente relacionadas a  

 qualquer processo ou aspecto de desenvolvimento do sistema de qualquer um  

 dos seguintes:  

 

  -  conversão de materiais nucleares,  

 

  -  enriquecimento de materiais nucleares,  

 

  -  fabrico de combustível nuclear,  

 

  -  reactores,  

 

  -  instalações essenciais,  

 

  -  reprocessamento de combustível nuclear,  

 

  -  processamento (não incluindo reembalagem ou condicionamento  

   que não envolva a separação de elementos, para armazenamento  

   ou eliminação) de resíduos intermediários ou de alto nível que  

   contenham plutónio, urânio altamente enriquecido ou urânio-233,  

 

 mas que não incluam actividades relacionadas à pesquisa científica teórica ou básica  

 ou à pesquisa e desenvolvimento em aplicações de radioisótopos industriais,  

 aplicações médicas, hidrológicas e agrícolas, efeitos ambientais e de saúde  

 e manutenção melhorada.  
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b.  Local significa a área delimitada por .......... nas informações de projecto relevantes  

 para uma instalação, incluindo uma instalação encerrada, e nas informações relevantes  

 num local fora das instalações onde o material nuclear é habitualmente usado, incluindo  

 uma localização encerrada fora das instalações onde o material nuclear era habitualmente  

 usado (isto é limitado a locais com células quentes ou onde as actividades relacionadas à  

 conversão, enriquecimento, fabrico de combustível ou reprocessamento foram realizadas).  

 Deve incluir também todas as instalações, localizadas junto à instalação ou localização, para  

 a prestação ou utilização de serviços essenciais, incluindo: células quentes para o processamento  

 de materiais irradiados que não contenham material nuclear; instalações para o tratamento,  

 armazenamento e eliminação de resíduos; e edifícios associados a actividades específicas  

 identificadas pelo .......... de acordo com o Artigo 2.A. (iv) acima.  

 

c.  Instalação ou local desactivado fora das instalações significa uma instalação ou local no  

 qual as estruturas e equipamentos residuais essenciais para a sua utilização foram removidos  

 ou tornados inoperacionais para que não seja utilizado para armazenar e não possa mais  

 ser utilizado para manipular, processar ou utilizar material nuclear .  

 

d.  Instalação ou local encerrado fora das instalações significa uma instalação ou local  

 onde as operações foram interrompidas e o material nuclear removido, mas que não  

 foi desactivado.  

 

e.  Por Urânio altamente enriquecido entende-se urânio que contém 20% ou mais de  

 isótopo urânio-235.  

 

f.  A amostra ambiental específica da localização significa a recolha de amostras ambientais  

 (por exemplo, ar, água, vegetação, solo, esfregaços) na proximidade imediata de um local  

 especificado pela Agência com o objectivo de auxiliar a Agência a tirar conclusões sobre  

 a ausência de material nuclear não declarado ou de actividades nucleares no local especificado.  

 

g.  Amostra ambiental de área extensa significa a recolha de amostras ambientais (por exemplo,  

 ar, água, vegetação, solo, esfregaços) num conjunto de locais especificados pela Agência  

 com o objectivo de auxiliar a Agência a tirar conclusões sobre a ausência de material  

 nuclear não declarado ou de actividades nucleares numa vasta área.  

 

h.  Material nuclear significa qualquer fonte ou qualquer material cindível especial, conforme  

 definido no artigo XX do Estatuto. O termo material de origem não deverá ser interpretado  

 como aplicável a minério ou resíduos de minério. Qualquer determinação por parte do  
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 Conselho, nos termos do artigo XX do Estatuto da Agência, após a entrada em  

 vigor do presente Protocolo o qual acrescenta aos materiais considerados como  

 materiais de origem ou material cindível especial, terá efeito ao abrigo  

 deste Protocolo apenas após a aceitação por........ ...  

 

i.  Instalação significa:  

  

(i)  Um reactor, uma instalação essencial, uma instalação de conversão,  

  uma unidade de fabrico, uma instalação de reprocessamento, uma  

  unidade de separação de isótopos ou uma instalação separada de  

  armazenamento; ou  

 

 (ii)  Qualquer local onde o material nuclear em quantidades superiores  

  a um quilograma efectivo é habitualmente utilizado.  

 

j.  Por Localização fora das instalações entende-se qualquer instalação ou local,  

 que não é uma instalação, onde o material nuclear é habitualmente utilizado  

 em quantidades de um quilograma efectivo ou menos.  
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ANEXO I 

 

LISTA DAS ACTIVIDADES REFERIDAS NO PARÁGRAFO a) ALÍNEA iv) 

DO ARTIGO 2. DO PROTOCOLO 

 

 

 (i)  O fabrico de tubos de rotor de centrífuga ou a montagem de centrífugas a gás.  

 

  Por tubos do rotor de centrífugas entende-se os cilindros de paredes finas,  

  conforme descrito no ponto 5.1.1 (b) do Anexo II.  

 

  Por Centrífugas a gás entende-se as centrífugas, conforme descrito na Nota  

  Introdutória da entrada 5.1 do Anexo II.  

 

 (ii) O Fabrico de barreiras de difusão.  

 

  As barreiras de difusão são filtros finos e porosos conforme descrito na entrada  

  5.3.1 (a) do Anexo II.  

 

 (iii)  O fabrico ou montagem de sistemas à base de laser.  

 

  Por Sistemas à base de laser entende-se que são sistemas que incorporam  

  esses elementos, conforme descrito na entrada 5.7 do Anexo II.  

 

 (iv)  Fabrico ou montagem de separadores de isótopos eletromagnéticos.  

 

  Separadores de isótopos eletromagnéticos são os elementos referidos na  

  entrada  5.9.1 do Anexo II que contém fontes de iões, conforme descrito  

  em 5.9.1, alínea a), do Anexo II.  

 

 (v)  O fabrico ou montagem de colunas ou equipamentos de extração.  

 

 Por Colunas ou equipamentos de extração entende-se os elementos descritos  

 nas entradas 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 e 5.6.8 do Anexo II.  

 

 (vi)  O fabrico de bicos ou tubos de vórtice para separação aerodinâmica.  

 

  Os bicos de separação aerodinâmicos ou os tubos de vórtice são bicos de  

  separação e tubos de vórtice, conforme descrito, respectivamente, nas entradas  

  5.5.1 e 5.5.2 do Anexo II.  

 

 (vii)  O fabrico ou montagem de sistemas de geração de plasma de urânio.  

 

  Os sistemas de geração de plasma de urânio são sistemas para a geração  

  de plasma de urânio conforme descrito na entrada 5.8.3 do Anexo II. 

 

 

 

 (viii) Fabrico de tubos de zircónio.  
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  Tubos de zircónio são tubos conforme descrito na entrada 1.6 do Anexo II.  

 

 (ix) Fabrico ou aperfeiçoamento de água pesada ou deutério.  

 

 Água pesada ou deutério são deutério, água pesada (óxido de deutério) e qualquer  

 outro composto de deutério no qual a proporção de deutério para átomos de  

 hidrogénio exceda 1: 5000.  

 

 (x)  O fabrico de grafite de qualidade nuclear.  

 

 Por grafite de qualidade nuclear entende-se grafite com um nível de pureza  

 superior a 5 partes por milhão de equivalente de boro e com uma densidade  

 superior a 1,50 g / cm3.  

 

 (xi)  O fabrico de recipientes para combustível irradiado.  

 

 Por recipiente para combustível irradiado entende-se um recipiente para o  

 transporte e / ou armazenamento de combustível irradiado o qual fornece  

 proteção química, térmica e radiológica e dissipa o calor de decaimento durante  

 o manuseamento, transporte e armazenamento.  

 

 (xii)  O Fabrico de barras de controlo para reactor.  

 

 As barras de controlo para reactor são barras, conforme descrito na  

 entrada 1.4 do Anexo II.  

 

 (xiii)  Fabrico de tanques e recipientes criticamente seguros.  

 

 Por Tanques e recipientes criticamente seguros entende-se os elementos  

 descritos nas entradas 3.2 e 3.4 do Anexo II.  

 

 (xiv)  O fabrico de máquinas para cortar ou rasgar elementos de combustível  

  irradiado.  

 

 Máquinas para cortar ou rasgar elementos de combustível irradiado  

 são equipamentos conforme descrito na entrada 3.1 do Anexo II.  

 

 (xv)  A construção de células quentes.  

 

 Por Células quentes entende-se uma célula ou células interligadas  

 totalizando pelo menos 6 m3 de volume com blindagem igual  

 ou superior ao equivalente a 0,5 m de concreto, com uma densidade  

 de 3,2 g / cm3 ou superior, equipado com equipamentos para operações  

 remotas.  
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ANEXO II 

LISTA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL NÃO NUCLEAR  

ESPECIFICADO PARA A NOTIFICAÇÃO DE EXPORTAÇÕES E  

IMPORTAÇÕES 

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO a) ALÍNEA ix) DO ARTIGO 2.  

 

 

 1.  Reactores e equipamentos para o mesmo  

 

 1.1.  Reactores nucleares completos  

 

  Reactores nucleares capazes de funcionar de modo a manter uma reação  

  em cadeia de  cisão nuclear controlada autossustentada, excluindo os  

  reactores de energia zero, sendo este último definido como reactores  

  comuma taxa máxima de produção de plutónio que não excede as 100  

  gramas por ano.  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

  Um "reactor nuclear" inclui basicamente os elementos situados  

  no interior ou directamente ligados ao corpo do reactor, o equipamento  

  que controla o nível de potência no núcleo e os componentes que  

  normalmente contêm ou entram em contacto directo ou controlam  

  o refrigerante primário do núcleo do reactor.  

 

   Não se pretende excluir reactores que possam ser razoavelmente capazes  

   de modificação para produzir significativamente mais de 100 gramas de  

   plutónio por ano. Os reactores projetados para uma operação sustentada  

   em níveis de potência significativos, independentemente da sua capacidade  

   de produção de plutónio, não são considerados como "reactores de energia zero".  

 

 1.2.  Vasos de pressão de reactores  

 

  Cubas de metal, ou partes principais pré-fabricadas das mesmas, especialmente   

  concebidas ou preparadas para a contenção do núcleo de um reactor nuclear,  

  conforme definido no parágrafo 1.1. acima, são capazes de suportar a pressão  

  operacional do refrigerante primário. 

 
  NOTA EXPLICATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Esta é a lista que o Conselho aprovou na sua reunião de 24 de Fevereiro de 1993 e que seria utilizada para efeitos do sistema de notificação voluntária, conforme alterado 

subsequentemente pelo Conselho.  
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  A placa superior da cuba de pressão do reactor é coberta pelo ponto 1.2. como  

  uma das principais partes da construção de um vaso de pressão.  

 

  Os componentes internos do reactor (por exemplo estruturas e placas de suporte  

  do núcleo e outros componentes internos da cuba, tubos de guia das barras de controlo,  

  blindagem térmica, deflectores, placas da grelha do núcleo, placas difusoras,etc.) são  

  normalmente fornecidos pelo fornecedor do reator. Em alguns casos, certos  

  componentes internos de suporte estão incluídos na fabricação do vaso de pressão.  

  Esses elementos são suficientemente críticos para a segurança e confiabilidade do  

  funcionamento do reactor (e, portanto, para as garantias e responsabilidade do 

   fornecedor do reator), de modo a que o seu fornecimento, fora do contrato de  

  abastecimento básico para o próprio reactor, não seria prática comum. Portanto,  

  embora o fornecimento  separado destes elementos únicos, especialmente projectados  

  e preparados, críticos, volumosos e caros, não seja necessariamente considerado  

  como fora da área de interesse, esse modo de fornecimento considerado improvável.  

 

 1.3.  Máquinas de carregamento e descarregamento do combustível do reactor  

 

  Equipamento de manipulação especificamente concebido ou preparado para  

  introduzir ou extrair combustível num reactor nuclear tal como se define no  

  ponto 1.1 anterior, capaz de funcionar sob carga ou de utilizar dispositivos de  

  posicionamento ou de alinhamento tecnicamente sofisticados para permitir operações 

  complexas de alimentação fora de carga, como nos casos em que não há   

  normalmente visibilidade ou acesso directo ao combustível.  

 

 1.4  Barras de controlo do reactor  

 

  Barras especificamente concebidas ou preparadas para o controlo da taxa de  

  reação num reactor nuclear tal como definido no ponto 1.1 anterior.  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

  Este ponto inclui, para ale´ m da parte de absorção de neutrões, as respectivas  

  estruturas de apoio ou suspensão quando fornecidas separadamente.  
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 1.5.  Tubos de pressão dos reactores 

 

  Tubos especificamente concebidos ou preparados para conter os elementos  

  do combustível e o refrigerante primário num reactor tal como se define no  

  ponto 1.1 anterior a pressões de serviço  superiores a 5,1 MPa (740 psi).  

 

 1.6.  Tubos de zircónio 

  

  Zircónio metálico e ligas de zircónio sob a forma de tubos ou conjuntos de  

  tubos, e em quantidades superiores a 500 kg num período de 12 meses,  

  especificamente concebidos ou preparados para utilização num reactor tal  

  como se define no ponto 1.1 acima, e em que a relação  háfnio-zircónio  

  e´ inferior a 1:500 partes em peso.  

 

 1.7.  Bombas de circulação do refrigerante primário  

 

  Bombas especificamente concebidas ou preparadas para fazer circular  

  o refrigerante primário dos reactores nucleares tal como se define no ponto  

  1.1 acima.  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

  As bombas especificamente concebidas ou preparadas podem incluir sistemas  

  elaborados herméticos ou multi-herméticos que impeçam a fuga de  

  refrigerante primário, bombas submersas e bombas munidas de sistemas  

  por massa inercial. Esta definição inclui as bombas conformes à norma NC-1  

  ou a normas equivalentes.  

 

 2.  Materiais Não Nucleares para reactores  

 

 2.1.  Deutério e água pesada  

 

  Deutério, água pesada (óxido de deutério) e qualquer outro composto de  

  deutério no qual a relação entre átomos de deutério e átomos de hidrogénio  

  é superior a 1:5 000 para utilização num reactor nuclear tal como se define  

  no ponto 1.1 anterior ,em quantidades superiores a 200 kg de átomos de  

  deutério para qualquer país destinatário num período de 12 meses. 

 

 

 

 2.2.  Grafite de qualidade nuclear  

 

  Grafite com um nível de pureza superior a cinco partes por milhão  

  de equivalente de boro e com uma densidade superior a 1,50 g/cm3  

  para utilização num reactor nuclear tal como se define no ponto 1.1  

  anterior, em quantidades superiores a 3 × 104 kg (30 toneladas) para  

  qualquer país destinatário num período de 12 meses.  
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NOTA  

 

  Para efeitos de notificação, cabe ao Governo estabelecer se as exportações  

  de grafite em conformidade com as especificações anteriores são ou não  

  destinadas a utilização em reactores nucleares.  

 

3.  Instalações de reprocessamento de elementos de combustível irradiado e 

equipamento especificamente estabelecido para essas instalações  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  O reprocessamento de combustível nuclear irradiado separa o plutónio  

  e o urânio dos produtos de cisão altamente radioactivos e de outros  

  elementos transuranianos. Esta separação pode ser feita utilizando diversos  

  processos técnicos. Contudo, ao longo dos anos o processo Purex passou  

  a ser o mais amplamente utilizado e aceite. Purex inclui a dissolução  

  do combustível nuclear irradiado em ácido nítrico, seguido da separação  

  do urânio, plutónio, e produtos de cisão graças à extração por solventes  

  utilizando uma mistura de fosfato de tributilo num diluente orgânico.  

 

  As instalações onde se efectua o processo Purex apresentam funções  

  análogas entre si, tais como: corte ou rasgamento de elementos de  

  combustível irradiado, dissolução do combustível, extração por  

  solventes e armazenagem dos líquidos derivados do processo.  

  Podem também estar munidas de equipamento para a desnitrificação  

  térmica do nitrato de urânio, a conversão do nitrato de plutónio em óxido  

  ou metal, e tratamento das escórias líquidas dos produtos de cisão para as  

  transformar numa forma adequada para armazenagem a longo prazo ou  

  eliminação. Contudo, o tipo e a configuração específicos do equipamento  

  destinado a realizar estas funções podem variar entre as instalações Purex  

  por várias razões, que incluem o tipo e a quantidade de combustível nuclear  

  irradiado a reprocessar e o escoamento que se pretende dar aos materiais  

  recuperados, ou ainda a filosofia de segurança e manutenção aplicada na  

  concepção da instalação.  

 

  Uma «instalação de reprocessamento de elementos de combustível irradiado»  

  inclui o equipamento e componentes que entram normalmente em contacto  

  directo com os principais fluxos de combustível irradiado e de produtos de cisão a  

  reprocessar e que asseguram directamente o seu controlo.  

 

  Esses processos, incluindo os sistemas completos de conversão de plutónio  

  e de produção de plutónio metálico, podem ser identificados graças às  

  medidas adoptadas para evitar a criticidade (por exemplo a geometria),  

  a exposição às radiações (por exemplo a blindagem), e os riscos de  

  toxicidade (por exemplo a contenção).  

 

  Os elementos do equipamento que são considerados abrangidos pela  

  expressão «e equipamento especificamente concebido ou preparado» 

  para o reprocessamento de elementos de combustível irradiado incluem: 
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 3.1  Máquinas para cortar ou rasgar elementos de combustível irradiado  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Este equipamento corta o revestimento do combustível para expor o  

  material nuclear irradiado à operação de dissolução. Entre os instrumentos  

  mais utilizados estão as tesouras de metais, embora se possa utilizar  

  também equipamento avançado, como o laser.  

 

  Equipamento telecomandado especificamente concebido ou preparado  

  para utilização numa instalação de reprocessamento tal como acima se  

  indica e destinado a cortar, cisalhar ou rasgar conjuntos, feixes ou varas  

  de combustível nuclear irradiado.  

 

 

 3.2.  Tanques de dissolução  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

  

  Os tanques de dissolução recebem, normalmente, o combustível irradiado  

  fragmentado. Nestes tanques criticamente seguros, o material nuclear  

  irradiado é dissolvido em ácido nítrico e as bainhas restantes são  

  eliminadas do fluxo de processamento.  

 

  Tanques criticamente seguros (por exemplo de pequeno diâmetro,  

  anulares ou rectangulares) especificamente concebidos ou preparados  

  para utilização numa instalação de processamento tal como acima se  

  indica, destinados à dissolução de combustível nuclear irradiado,  

  capazes de suportar líquidos quentes e altamente corrosivos e  

  que permitem a alimentação e manutenção por controlo remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

 

 3.3.  Extractores solventes e equipamento de extração por solventes  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Os extractores por solventes recebem a solução de combustível  

  irradiado proveniente dos tanques de dissolução e a solução orgânica  

  que separa urânio, plutónio e produtos de cisão. O equipamento de  

  extração por solventes é normalmente concebido para corresponder  

  a parâmetros rígidos de funcionamento, tais como longos períodos  

  de vida útil sem necessidade de manutenção, a possibilidade de fácil  

  substituição, a simplicidade de funcionamento e controlo e a flexibilidade  

  face a condições de processo variáveis.  

 

  Extractores por solventes especificamente concebidos ou preparados,  

  tais como colunas para enchimento ou colunas pulsantes,  

  misturadores-decantadores ou contactores centrífugos a utilizar  

  numa instalação de reprocessamento de combustível irradiado. Os  

  extractores por solventes devem resistir ao efeito corrosivo do ácido  

  nítrico. São normalmente fabricados com ácidos inoxidáveis de baixo  

  teor de carbono, com titânio, zircónio ou outros materiais de elevada  

  qualidade, de modo a corresponder a normas extremamente elevadas  

  (incluindo práticas especiais de soldagem e inspeção e técnicas de  

  garantia e controlo da qualidade).  

 

 3.4.  Recipientes de retenção ou armazenagem de substâncias químicas  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Da fase de extração com solventes resultam três fluxos principais de  

  soluções. Os recipientes de retenção ou armazenagem são utilizados no  

  processamento anterior desses três fluxos conforme se segue:  

 

  (a)  A solução de nitrato de urânio puro é concentrada por evaporação  

   e submetida a um processo de desnitrificação no qual é convertida  

   em óxido de urânio. Este óxido é reutilizado no ciclo do  

   combustível nuclear.  

 

  (b)  A solução de produtos de cisões altamente radioactivos é normalmente 

    concentrada por evaporação e armazenada como concentrado em fase  

   líquida. Este concentrado pode ser depois evaporado e convertido  

   numa forma adequada para fins de armazenagem ou eliminação.  

 

  (c)  A solução de nitrato de plutónio puro é concentrada e armazenada  

   aguardando a passagem às fases ulteriores de processamento.  

   Os recipientes de retenção ou armazenagem de soluções de plutónio  

   são concebidos, em especial, para evitar os problemas de criticidade  

   derivados das variações na concentração e na forma deste fluxo.  

 
Recipientes de retenção ou armazenagem especificamente concebidos ou preparados 
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  para utilização numa instalação de reprocessamento de combustível irradiado.  

  Os recipientes de retenção ou armazenagem devem resistir ao efeito corrosivo  

  do ácido nítrico. São normalmente fabricados com ácidos inoxidáveis de  

  baixo teor de carbono, com titânio, zircónio ou outros materiais de elevada  

  qualidade. Podem ser concebidos para manipulação e manutenção à distância  

  e apresentar as seguintes características para o controlo da criticidade nuclear:  

 

  (1)  Paredes ou estruturas internas com um equivalente de boro de pelo  

   menos dois por cento, ou  

 

  (2)  Um diâmetro máximo de 175 mm(7) no caso dos recipientes cilíndricos, ou  

 

(3)  Uma largura máxima de 75 mm(3) no caso dos recipientes rectangulares ou 

anulares.  

 

 

3.5.  Sistema de conversão de nitrato de plutónio em óxido de plutónio  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Na maior parte das instalações de reprocessamento, este processo final  

  inclui a conversão da solução de nitrato de plutónio em dióxido de plutónio.  

  O processo é constituído pelas seguintes fases: armazenagem e adaptação  

  da solução de entrada, precipitação sólida/líquidos, calcinação, manipulação  

  do produto, ventilação, gestão dos resíduos e controlo do processo.  

 

  Sistemas completos especificamente concebidos ou preparados para a conversão  

  de nitrato de plutónio emóxido de plutónio, especificamente adaptados  

  para evitar a criticidade e os efeitos radioactivos e para reduzir ao mínimo  

  os riscos de toxicidade.  

 

3.6.  Sistema de produção de plutónio metálico a partir do óxido de plutónio  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Este processo, que pode ser efectuado numa instalação de reprocessamento,  

  inclui a fluoração de dióxido de plutónio, normalmente com fluoreto de  

  hidrogénio altamente corrosivo, para produzir fluoreto de plutónio que é  

  depois reduzido utilizando cálcio metálico de pureza elevada para produzir  

  plutónio metálico e escórias de fluoreto de cálcio. O processo é constituído  

  pelas seguintes fases principais: fluoração (por exemplo com equipamento  

  fabricado ou revestido de metal precioso), redução metálica (por exemplo  

  utilizando cadinhos cerâmicos), recuperação das escórias, manipulação  

  do produto, ventilação, gestão dos resíduos e controlo do processo.  
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  Sistemas completos especificamente concebidos ou preparados para  

  a produção de plutónio metálico, especificamente adaptados para evitar  

  a criticidade e os efeitos radioactivos e para reduzir ao mínimo os riscos  

  de toxicidade.  

 

 4.  Instalações de fabrico de elementos de combustível  

  

  Uma «instalação de fabrico de elementos de combustível» inclui o  

  seguinte equipamento:  

 

  (a)  Entra normalmente em contacto directo com o fluxo de produção  

   de materiais nucleares, ou assegura o seu processamento directo  

   ou controlo; ou  

 

  (b)  Veda o material nuclear no interior de um invólucro.  

 

 5.  Instalações de separação de isótopos de urânio e equipamento especificamente  

  concebido ou preparado para esse efeito, excepto os instrumentos de análise  

 

  O equipamento a abranger pela categoria «equipamento especificamente  

  concebido ou preparado para esse efeito, excepto os instrumentos de análise»   

  especialmente designados ou preparados para a separação de isótopos de  

  urânio inclui:  

 

 5.1.  Centrífugas a gás e conjuntos e componentes especificamente concebidos ou   

  preparados para utilização em centrífugas a gás  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Uma centrífuga a gás é normalmente constituída por um ou mais cilindros  

  de paredes finas, de diâmetro entre 75 mm (3) e 400 mm (16), conservados  

  em vácuo e submetidos a rotação de elevada velocidade periférica igual ou  

  superior a 300 m/s ou mais, mantendo o eixo central vertical. Para atingir  

  velocidade elevada, os materiais de construção dos componentes rotativos  

  devem ser dotados de uma elevada relação resistência-densidade e o conjunto  

  de rotor, e respectivos componentes individuais, devem ser fabricados com  

  índices de tolerância mínimos de modo a reduzir ao mínimo o desequilíbrio.  

  Ao contrário de outras centrífugas, a centrífuga a gás para enriqueci- mento  

  de urânio e´ caracterizada por ter dentro da câmara do rotor uma ou mais  

  placas deflectoras rotativas em forma de disco e um conjunto de tubos fixos  

  para alimentação e a extração do UF6 gasoso, com pelo menos 3 canais  

  separados, 2 dos quais ligados a dispositivos de recolha que vão do eixo do  

  rotor à periferia da câmara do rotor. O ambiente de vácuo conte m também  

  uma serie de elementos críticos não rotativos e que, embora especifica- mente   

  concebidos, não são de fabrico difícil nem exigem materiais especiais para  

  o seu fabrico. Uma instalação de centrífuga exige, contudo, um grande  

  número desses componentes, de tal modo que as quantidades dão uma  

  indicação importante da sua utilização final.  
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 5.1.1.  Componentes rotativos  

 

  (a)  Conjuntos completos de rotor:  

 

  Cilindros de paredes finas ou uma serie de cilindros de paredes finas ligados  

  entre si, fabricados a partir de um ou mais dos materiais com uma elevada  

  relação resistência-densidade descritos na NOTA EXPLICATIVA desta  

  secção. Quando ligados entre si, os cilindros são unidos pelos anéis ou fole 

  flexíveis descritos na secção 5.1.1.c) seguinte. O rotor é munido, na sua forma  

  final, de uma ou mais placas deflectoras incorporadas e das tampas descritas  

  nas secções 5.1.1.d) e e) seguintes. Contudo, o conjunto completo pode ser  

  fornecido também parcialmente montado.  

 

  (b)  Tubos de rotor:  

 

  Cilindros de paredes finas de espessura igual ou inferior a 12 mm, (0.5)  

  diâmetro entre 75 mm (3 ) e 400 mm (16), especificamente concebidos  

  ou preparados, e fabricados a partir de um ou mais dos materiais com  

  uma elevada relação resistência-densidade descritos na NOTA  

  EXPLICATIVA desta Secção.  

 

  (c)  Anéis ou Fole:  

 

  Componentes especificamente concebidos ou preparados para dar apoio  

  localizado a um tubo de rotor ou para reunir vários desses tubos. O fole é  

  um pequeno cilindro com espiral, de paredes de espessura igual ou inferior  

  a 3 mm (0,12), diâmetro entre 75 mm(3) e 400 mm(16), e fabricados a partir  

  de um ou mais dos materiais com uma elevada relação resistência-densidade  

  descritos na NOTA EXPLICATIVA desta Secção.  

 

  (d)  Placas deflectoras:  

 

  Componentes em forma de disco de diâmetro entre 75 mm(3) e 400 mm(16),   

  especificamente concebi dos ou preparados para ser montados no interior do  

  tubo de rotor da centrífuga para isolar a câmara de combustão da câmara  

  principal de separação e, em alguns casos para favorecer a circulação do  

  UF6 gasoso no interior da câmara principal de separação do tubo de rotor,  

  e fabricados a partir de um ou mais dos materiais com uma elevada relação  

  resistência-densidade descritos na NOTA EXPLICATIVA desta Secção.  

 

  (e)  Tampa superior e inferior:  

 

  Componentes em forma de disco de diâmetro entre 75 mm(3) e 400 mm (16),   

  especificamente concebidos ou preparados para se adaptarem às extremidades  

  do tubo de rotor, e conter assim o UF6 no interior do tubo de rotor, e em  

  alguns casos para suportar, reter ou conter como parte integrante um  

  elemento da camada superior (tampa superior) ou suportar os elementos  

  rotativos do motor e a camada inferior (tampa inferior), e fabricados a  

  partir de um ou mais dos materiais comuma elevada relação  
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  resistência-densidade descritos na NOTA EXPLICATIVA desta Secção.  

 

 
  NOTA EXPLICATIVA  

 
  Os materiais utilizados para os componentes rotativos da centrífuga são:  

 

  (a)  Aço Maraging dotado de uma resistência à tracção igual ou superior  

   a 2,05 × 109 N/m2(300,000 psi) ou mais;  

 

  (b) Ligas de alumínio dotadas de uma resistência à tracção igual ou  

  superior a 0,46 ×109 N/m2; (67,000 psi) ou mais;  

 

  (c) Materiais filamentosos adaptados para utilização em estruturas  

  compostas e com um módulo específico igual ou superior a 12,3 × 106m  

  e dotados de uma resistência à tracção igual ou superior a 0,3 × 106 m  

  («Módulo Específico» é o Módulo de Young expresso em N/m2 dividido  

  pelo peso específico expresso em N/m3; «Resistência Específica à Tracção»  

  é a resistência à tracção expressa em N/m2 dividida pelo peso específico  

  expresso em N/m3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 
 

 5.1.2.  Componentes estáticos  

 

  (a)  Suportes de suspensão magnética:  

 

  Conjuntos de suporte especificamente concebidos ou preparados,  

  constituídos por um magneto anular suspenso no interior de um  

  contentor munido de um amortecedor. O contentor é construído  

  com material resistente à corrosão pelo UF6 (VER NOTA EXPLICATIVA  

  na Secção 5.2). O magneto está ligado a um pólo ou a um segundo  

  magneto fixado na tampa superior do rotor descrito na Secção 5.1.1. e).  

  O magneto pode ter uma forma anular e a relação entre diâmetro  

  externo e interno deve ser igual ou inferior a 1.6:1. O magneto  

  pode ter uma permeabilidade inicial igual ou superior a 0,15 H/m  

  (120 000 em unidades CGS), ou uma remanência igual ou superior  

  a 98,5 %, ou um produto energético superior a 80 kJ/m3  

  (107 Gauss-Oersted). Para além das propriedades habituais do  

  material, recomenda-se que este apresente um índice de tolerância  

  muito baixo ao desvio do eixo magnético em relação ao eixo  

  geométrico (inferior a 0,1 mm ou 0.004) ou que seja dada especial  

  importância à homogeneidade do material de que é feito o magneto.  

 

  (b)  Suportes/amortecedores:  

 

  Suportes especificamente concebidos ou preparados, constituídos por  

  um conjunto pivô/copo montado num amortecedor. O pivô e´  

  normalmente formado por uma haste de aço temperado com um  

  hemisfério numa extremidade e munida, na outra extremidade, de  

  uma ligação à tampa inferior descrita na Secção 5.1.1.e). A haste  

  pode, contudo, estar munida de um suporte hidrodinâmico. O copo  

  tem a forma de uma pastilha com reentrância hemisférica numa  

  superfície. Estes componentes são muitas vezes fornecidos separadamente  

  do amortecedor.  

 

  (c)  Bombas moleculares:  

 

  Cilindros especificamente concebidos ou preparados providos de  

  sulcos helicoidais fresados ou obtidos por extrusão e de furos fresados.  

  As suas dimensões típicas são: 75 mm(3) e 400 mm (16) de diâmetro  

  interno, espessura das paredes igual ou superior a 10 mm, comprimento  

  igual ou superior ao diâmetro. Os sulcos têm normalmente uma secção  

  rectangular e uma profundidade igual ou superior a 2 mm (0.08). 
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  (d)  Estatores de motor:  

 

  Estatores de forma anular especificamente concebidos ou preparados  

  para motores de histerese multifásicos de corrente alternada  

  (ou relutância magnética) destinados a funcionamento sincronizado  

  no vácuo na gama de frequências de 600-2 000 Hz e na gama de  

  potência de 50-1 000 Volt-Ampere. Os estatores são constituídos  

  por enrolamentos multifases sobre um núcleo de ferro laminado  

  de fraco índice de perda formados por camadas finas, normalmente  

  de espessura igual ou inferior a 2,0 mm (0.08).  

 

  (e)  Contentores/recipientes de centrífuga:  

 

  Componentes especificamente concebidos ou preparados para  

  conter o conjunto dos tubos de rotor de uma centrífuga a gás.  

  O contentor é constituído por um cilindro rígido com uma espessura  

  máxima das paredes de 30 mm(1.2), com extremidades trabalhadas  

  com precisão para acolher os suportes, e munido de um ou mais  

  rebordos para montagem. As extremidades trabalhadas são paralelas  

  entre si e perpendiculares ao eixo longitudinal do cilindro com uma  

  tolerância máxima de 0,05 graus. O contentor pode apresentar também  

  uma estrutura em favos de mel para acolher vários tubos de rotor. É  

  feito ou protegido com materiais resistentes à corrosão pelo UF6.  

 

  (f)  Dispositivos de recolha:  

 

  Tubos especificamente concebidos ou preparados, de diâmetro interno  

  igual ou superior a12 mm(0.5), para a extração de UF6 gasoso do interior  

  do tubo de rotor por ação de um tubo Pitot (isto é , com abertura virada  

  para o fluxo de gás periférico no tubo de rotor, por exemplo dobrando  

  a extremidade de um tubo radial) e podendo ser fixados ao sistema  

  central de extração do gás. São feitos ou protegidos com materiais  

  resistentes à corrosão pelo UF6.  

 

 5.2.  Sistemas auxiliares, equipamento e componentes especificamente concebidos ou  

  preparados para instalações de enriquecimento com centrífuga a gás  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  Os sistemas auxiliares, equipamento e componentes especificamente concebidos  

  ou preparados para instalações de enriquecimento com centrífuga a gás  

  são os sistemas de instalação necessários para alimentar as centrífugas  

  com UF6, ligar entre si as várias centrífugas em cascata (ou degraus)  

  de modo a permitir taxas de enriquecimento progressivamente superiores  

  e para extrair das centrífugas o UF6 (sob a forma de produtos e materiais  

  residuais), bem como o equipamento necessário para acionar as centrífugas  

  ou controlar a instalação.  
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  Normalmente, o UF6 é transformado em vapor a partir da forma sólida em autoclaves  

  aquecidas e é distribuído na forma gasosa às centrífugas através de sistemas de tubos  

  colectores em cascata. Os fluxos gasosos de UF6 (produtos e materiais residuais)   

  provenientes das centrífugas passam também através de colectores em cascata para  

  dispositivos de captura criogénica (que funcionam a uma temperatura de cerca  

  de 203K −70 °C) onde são condensados antes de serem transferidos para contentores  

  adequados ao transporte ou armazenagem. Dado que uma instalação de enriquecimento é  

  constituída por muitos milhares de centrífugas dispostas em cascata, são muitos os  

  quilómetros de tubagem em cascata, com milhares de pontos de soldagem e grande  

  repetição da disposição. O equipamento, componentes e sistemas de canalização são  

  fabricados respeitando normas muito elevadas de vácuo e de limpeza.  

 

 5.2.1.  Sistemas de alimentação e sistemas de recolha de produtos e materiais residuais  

 

  Sistemas de processamento especificamente concebidos ou preparados, incluindo:  

 

   Autoclaves (ou estações) de alimentação, utilizados para a passagem do UF6 para 

   as centrífugas em cascata a uma pressão máxima de 100 kPA (15 psi) e a um  

   débito igual ou superior a1 kg/h;  

 

   Dessublimadores (ou dispositivos de captura criogénica) utilizados para remover  

   o UF6 das cascatas a uma pressão máxima de 3 kPa (0,5 psi). Os    

   dessublimadores podem atingir uma temperatura de arrefecimento de 203  

   K (−70 °C) e uma temperatura de aquecimento de 343 K (70 °C);  

 

   Estações de produtos e materiais residuais utilizadas para transferir o UF6  

   para contentores. 

 

  O equipamento, componentes e sistemas de canalização são inteiramente feitos ou  

  revestidos de materiais resistentes ao UF6 (VER NOTA EXPLICATIVA na presente  

  secção) e fabricados respeitando normas muito elevadas de vácuo e de limpeza.  

 

 5.2.2.  Sistemas de tubos colectores  

 

  Sistemas de tubagem e sistemas de colectores especificamente concebidos ou preparados  

  para a manipulação do UF6 no interior das centrífugas em cascata. A rede de tubagem é,  

  em geral, constituída por um sistema colector «triplo» no qual cada centrífuga está ligada  

  a um dos colectores. A sua estrutura é , assim, bastante repetitiva. Estes sistemas são  

  inteiramente feitos ou revestidos de materiais resistentes ao UF6 (ver NOTA   

  EXPLICATIVA na presente secção) e fabricados respeitando normas muito elevadas de  

  vácuo e de limpeza.  
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 5.2.3.  Espectrómetros de massa/fontes de iões para o UF6  

 

  Espectrómetros de massa magnéticos ou quadripolares especificamente concebidos ou  

  preparados para a colheita de amostras «em contínuo» de materiais de alimentação,  

  produtos ou materiais residuais provenientes dos fluxos gasosos de UF6 e dotados das  

  características que se seguem:  

 

  1.  Capacidade de resolução para unidades de massa atómica superiores a 320;  

 

  2.  Fontes de iões construídas ou revestidas com nicrómio ou monel ou folheadas a  

   níquel;  

 

  3.  Fontes de ionização por bombardeamento com electrões; e  

 

  4.  Sistema colector adequado para análise isotópica.  

 

 5.2.4. Modificadores de frequência  

 

  Modificadores de frequência (também conhecidos por conversores ou transformadores)  

  especificamente concebidos ou preparados para alimentar os estatores de motor definidos 

  na secção 5.1.2.d), ou partes, componentes e subconjuntos destes comutadores de  

  frequência dotados de todas as características que se seguem:  

 

  1.  Saída multifásica de 600 a 2 000 Hz;  

  2.  Elevada estabilidade (com controlo de frequência superior a 0,1 %);  

  3.  Baixa distorção harmónica (inferior a 2 %); e  

  4.  Eficiência superior a 80 %.  

 

 NOTA EXPLICATIVA  

 

 Os elementos acima indicados entram em contacto directo com o UF6 gasoso ou controlam 

 directamente as centrífugas e a passagem do gás de uma para outra centrífuga e de uma para outra 

 cascata.  

 

 Os materiais resistentes à corrosão pelo UF6 incluem o aço inoxidável, o alumínio, as ligas de 

 alumínio, o níquel ou as ligas que contenham níquel em percentagem igual ou superior a 60 %.  
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 5.3.  Conjuntos e componentes especificamente concebidos ou preparados para utilização 

  no processo de enriquecimento por difusão gasosa  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

  No método de separação dos isótopos de urânio por difusão gasosa, o principal conjunto  

  tecnológico é constituído por uma barreira de difusão gasosa feita de material poroso  

  especial, um permutador térmico para arrefecimento do gás (que aquece com o processo  

  de compressão), válvulas de fole e válvulas de controlo e ainda a tubagem. Na medida em 

  que a tecnologia de difusão gasosa utiliza hexafluoreto de urânio (UF6), as superfícies de  

  todo o equipamento, tubagem e instrumentação (que entram em contacto com o gás)  

  devem ser feitas de materiais que se mantenham estáveis em contacto com o UF6. Uma  

  instalação de difusão gasosa necessita de vários destes conjuntos, pelo que as quantidades 

  podem fornecer uma indicação importante da utilização final.  

 

 5.3.1.  Barreiras de difusão gasosa  

 

 (a)  Filtros finos, porosos, especificamente concebidos ou preparados, com uma dimensão de  

  poro entre 100–1 000 Å (Ångstrom), uma espessura igual ou inferior a 5 mm(0.2) e, no  

  caso das formas tubulares, diâmetro igual ou inferior a 25 mm(1), feitos de materiais  

  metálicos, poliméricos ou cerâmicos resistentes à corrosão pelo UF6; e  

 

 (b)  Compostos ou pós especificamente preparados para o fabrico desses filtros. Os   

  compostos e pós incluem o níquel ou ligas que contenham níquel em percentagem  

  superior a 60 %, óxido de alumínio, ou polímeros de hidrocarbonetos totalmente   

  fluorados, resistentes ao UF6, com um grau mínimo de pureza de 99,9 %, uma dimensão  

  das partículas inferior a 10 mícrones, e um elevado grau de homogeneidade na dimensão  

  das partículas, especificamente preparados para o fabrico de barreiras de difusão gasosa.  

 

 5.3.2.  Câmaras de difusão gasosa  

 

  Recipientes cilíndricos selados hermeticamente, especificamente concebidos ou   

  preparados, de diâmetro superior a 300 mm(12) e comprimento superior a 900 mm(35),  

  ou recipientes rectangulares de dimensões comparáveis, munidos de uma ligação de  

  entrada e duas ligações de saída, todas de diâmetro superior a 50 mm(2), destinados a  

  conter a barreira de difusão gasosa, feitos ou revestidos de materiais resistentes ao UF6 e  

  concebidos para instalação horizontal ou vertical. 
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 5.3.3.  Compressores e ventiladores de gás  

 

  Compressores de tipo axial, centrífugo ou por deslocamento volumétrico, ou ventiladores 

  de gás com uma capacidade de sucção volumétrica igual ou superior a 1 m3/min de UF6,  

  e com uma pressão de descarga podendo atingir várias centenas de kPa (100 psi),  

  especificamente concebidos ou preparados para funcionamento de longa duração na  

  presença de UF6, com ou sem um motor elétrico de potência adequada, e conjuntos  

  separados destes compressores e ventiladores de gás. Os compressores e ventiladores de  

  gás têm uma relação de pressão situada entre 2:1 e 6:1 e são feitos ou revestidos de  

  materiais resistentes ao UF6.  

 

 5.3.4.  Vedantes do veio rotativo  

 

  Vedantes de vácuo especificamente concebidos ou preparados, dotados de conexões de  

  alimentação e de saída, destinados a vedar o veio rotativo que liga o rotor do compressor  

  ou do ventilador de gás ao motor principal de modo a assegurar um comportamento  

  estanque fiável contra as infiltrações de ar na câmara interna do compressor ou do  

  ventilador de gás, que contém UF6. Estes vedantes são normalmente concebidos para  

  limitar a infiltração de gás-tampão a uma taxa inferior a 1 000 cm3/min(60 in3/min)..  

 

 5.3.5.  Permutadores térmicos para arrefecimento do UF6  

 

  Permutadores térmicos especificamente concebidos ou preparados, feitos ou revestidos de 

  materiais resistentes ao UF6 (excepto o aço inoxidável) ou de cobre ou qualquer   

  combinação desses metais para funcionamento a uma taxa de variação da pressão de  

  infiltração inferior 10 Pa (0,0015 psi) por hora a diferenças de pressão  

  de 100 kPa (15 psi).  
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 5.4.  Sistemas auxiliares, equipamento e componentes especificamente concebidos ou  

  preparados para utilização no processo de enriquecimento por difusão gasosa  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

  

Os sistemas auxiliares, equipamento e componentes para instalações de enriquecimento 

por difusão gasosa são os sistemas de instalação necessários para alimentar com UF6 o 

conjunto de difusão gasosa, ligar entre si os vários conjuntos em cascata (ou degraus) de 

modo a permitir uma taxa de enriquecimento cada vez maior e a extração de UF6 

(produtos e materiais residuais) das cascatas de difusão. Dadas as elevadas propriedades 

inerciais das cascatas de difusão, qualquer interrupção do seu funcionamento, e em 

especial o seu encerramento, tem consequências graves. Por essa razão, assume grande 

importância numa instalação de difusão gasosa a manutenção rigorosa e constante de 

vácuo em todos os sistemas tecnológicos, a proteção automática contra os acidentes e a 

regulação automática do fluxo de gases. Torna-se, pois, necessário equipar a instalação 

com um grande número de sistemas especiais de medição, regulação e controlo.  

 

Normalmente, o UF6 é evaporado de cilindros colocados no interior de autoclaves e e´ 

distribuído na forma gasosa ao ponto de entrada através do sistema de tubos colectores 

em cascata. Os fluxos gasosos de UF6 (produtos e materiais residuais) provenientes dos 

pontos de saída passam pelo sistema de tubos colectores em cascata para os dispositivos 

de captura criogénica ou para as estações de compressão, onde o UF6 gasoso é liquefeito 

antes de ser transferido para contentores adequados ao transporte ou armazenagem. Dado 

que a instalação de enriquecimento por difusão gasosa e´ constituída de um grande 

número de conjuntos de difusão gasosa dispostos em cascata, são muitos os quilómetros 

de tubagem em cascata, com milhares de pontos de soldagem e grande repetição da 

disposição. O equipamento, componentes e sistemas de canalização são fabricados 

respeitando normas muito elevadas de vácuo e de limpeza.  

 

 5.4.1.  Sistemas de alimentação e sistemas de recolha de produtos e materiais residuais  

 

Sistemas de processamento especificamente concebidos ou preparados, capazes de 

funcionar a pressões iguais ou inferiores a 300 kPa (45 psi), incluindo:  

 

Autoclaves (ou sistemas) de alimentação, utilizados para a passagem do UF6 para as 

centrífugas em cascata,  

 

Dessublimadores (ou dispositivos de captura criogénica) utilizados para remover o UF6 

das cascatas de difusão,  

 

Estações de liquefação nas quais o UF6 gasoso proveniente da cascata é comprimido e 

arrefecido até ser transformado em UF6 líquido,  

 

Estações de produtos e materiais residuais utilizadas para transferir o UF6 para 

contentores.  
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 5.4.2.  Sistemas de tubos colectores  

 

Sistemas de tubagem e sistemas de colectores especificamente concebidos ou preparados 

para a manipulação do UF6 no interior das centrífugas em cascata. A rede de tubagem é , 

em geral, constituída por um sistema colector «duplo» no qual cada centrífuga está ligada 

a um dos colectores.  

 

 5.4.3.  Sistemas de vácuo  

 

(a)  Grandes sistemas de tubos de distribuição de vácuo, colectores de vácuo e 

bombas de vácuo especificamente concebidos ou preparados, com uma capacidade de 

sucção volumétrica igual ou superior a 5 m3/min(175 ft3/min);  

(b)  Bombas de vácuo especificamente concebidas para o funcionamento em 

atmosferas que contêm  UF6, feitas ou revestidas de alumínio, níquel ou ligas que 

contenham mais de 60 % de níquel. Estas bombas podem ser rotativas ou positivas, 

podem estar munidas de vedantes por deslocamento mecânico e fluorocarbono, e podem 

utilizar líquidos especiais para o seu funcionamento.  

 

 5.4.4.  Válvulas especiais de interrupção e de controlo  

 

Válvulas de fole para interrupção e controlo manual ou automatizado, especificamente 

concebidas ou preparadas, feitas de materiais resistentes ao UF6, com um diâmetro de 40 

a 1 500 mm(1.5 a 59) para instalação nos sistemas principais e auxiliares das instalações 

de enriquecimento por difusão gasosa.  

 

5.4.5. Espectrómetros de massa/fontes de iões para o UF6  

 

Espectrómetros de massa magnéticos ou quadripolares especificamente concebidos ou preparados 

para a colheita de amostras «em contínuo» de materiais de alimentação, produtos ou materiais 

residuais provenientes dos fluxos gasosos de UF6 e dotados de todas as características que se 

seguem:  

 

 1.  Capacidade de resolução para unidades de massa atómica superiores a 320;  

 

 2.  Fontes de iões construídas ou revestidas com nicrómio ou monel ou folheadas a níquel;  

 

 3.  Fontes de ionização por bombardeamento com electrões; e  

  

 4.  Sistema colector adequado para análise isotópica.  
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  NOTA EXPLICATIVA  

 

Os elementos acima indicados entram em contacto directo com o UF6 gasoso ou 

controlam directamente o fluxo no interior da cascata. Todas as superfícies que entram 

em contacto com o gás de processamento devem ser inteiramente feitas ou revestidas de 

materiais resistentes ao UF6. Para efeitos das secções relativas aos elementos de difusão 

gasosa, os materiais resistentes à corrosão pelo UF6 incluem o aço inoxidável, o 

alumínio, as ligas de alumínio, o óxido de alumínio, o níquel ou as ligas que contenham 

níquel em percentagem igual ou superior a 60 % e os polímeros de hidrocarbonetos 

totalmente fluorados resistentes ao UF6.  

 

5.5. Sistemas, equipamento e componentes especificamente concebidos ou preparados para 

utilização em instalações de enriquecimento aerodinâmico  

 

  NOTA INTRODUTÓRIA  

 

Nos processos de enriquecimento aerodinâmico, uma mistura de UF6 gasoso e de gases 

leves (hidrogénio ou hélio) é comprimida e conduzida através de elementos de separação 

onde tem lugar a separação isotópica graças à geração de forças centrífugas elevadas no 

interior de uma geometria de paredes curvas. Foram desenvolvidos com êxito dois 

processos deste tipo: a utilização de bicos de separação e o emprego de tubos de vórtice. 

Em ambos os processos os principais componentes de uma fase de separação incluem 

recipientes cilíndricos que contêm os elementos especiais de separação (bicos de 

separação ou tubos de vórtice), compressores de gás e permutadores térmicos para 

eliminar o calor produzido durante a compressão. Uma instalação aerodinâmica necessita 

de várias destas fases, pelo que as quantidades podem dar uma indicação importante da 

utilização final. Na medida em que os processos aerodinâmicos utilizam UF6, todas as 

superfícies do equipamento, tubagem e instrumentação (que entram em contacto com o 

gás) devem ser feitas de materiais que se mantêm m estáveis em contacto com o UF6.  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

Os elementos indicados na presente secção entram em contacto directo com o UF6 

gasoso ou controlam directamente o fluxo no interior da cascata. Todas as superfícies que 

entram em contacto com o gás de processamento devem ser inteiramente feitas ou 

protegidas com materiais resistentes ao UF6. Para efeitos dos pontos relativos aos 

elementos de enriquecimento aerodinâmico, os materiais resistentes à corrosão pelo UF6 

incluem o cobre, a aço inoxidável, o alumínio, as ligas de alumínio, o níquel ou as ligas 

que contenham níquel em percentagem igual ou superior a 60 % e os polímeros de 

hidrocarbonetos totalmente fluorados resistentes ao UF6.  
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 5.5.1.  Bicos de separação  

 

Bicos de separação e respectivos conjuntos especificamente concebidos ou preparados. 

Os bicos de separação são constituídos por canais curvos em forma de fenda, com um 

raio de curvatura inferior a 1 mm, resistentes à corrosão pelo UF6 e munidos de uma 

lâmina de separação que divide o fluxo de gás em duas correntes.  

 

 5.5.2.  Tubos de vórtice  

 

Tubos de vórtice e respectivos conjuntos especificamente concebidos ou preparados. Os 

tubos de vórtice são cilíndricos ou cónicos, feitos ou protegidos com materiais resistentes 

à corrosão pelo UF6, com um diâmetro entre 0,5 cm e 4 cm, uma relação 

comprimento/diâmetro igual ou inferior a 20:1 e com uma ou mais entradas tangenciais. 

Os tubos podem estar equipados de terminações em bico numa das extremidades ou em 

ambas.  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

O gás entra tangencialmente no tubo de vórtice por uma extremidade ou através de 

chapas de turbulência ou em numerosas posições tangenciais situadas na periferia do 

tubo.  

 

 5.5.3.  Compressores e ventiladores de gás  

 

Compressores ou ventiladores de gás axiais, centrífugos ou volumétricos especificamente 

concebidos ou preparados, feitos ou protegidos com materiais resistentes à corrosão pelo 

UF6 e com uma capacidade de sucção de volume igual ou superior a 2 m3/min de mistura 

de UF6/veículo gasoso (hidrogénio ou hélio).  

 

  NOTA EXPLICATIVA  

 

Normalmente, estes compressores e ventiladores de gás apresentam uma relação de 

compressão entre 1.2:1 e 6:1.  

 

 5.5.4.  Vedantes de veio rotativo  

 

Vedantes de veio rotativo, dotados de conexões de alimentação e de saída, 

especificamente concebidos ou preparados para vedar o veio rotativo que liga o rotor do 

compressor ou do ventilador de gás ao motor principal de modo a assegurar um 

comportamento estanque fiável contra as fugas de gás ou as infiltrações de ar ou de gás 

na câmara interna do compressor ou do ventilador de gás, que contêm uma mistura de 

UF6/veículo gasoso. 
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5.5.5.  Permutadores térmicos para arrefecimento do gás  

 

Permutadores térmicos especificamente concebidos ou preparados, feitos ou protegidos 

com materiais resistentes à corrosão pelo UF6.  

 

5.5.6.  Contentores de elementos de separação  

 

Contentores de elementos de separação, feitos ou protegidos com materiais resistentes à 

corrosão pelo UF6, especificamente concebidos ou preparados para conter tubos de 

vórtice ou bicos de separação.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes contentores podem ser recipientes cilíndricos de diâmetro superior a 300 mm e 

comprimento superior a 900 mm, ou recipientes rectangulares de dimensões comparáveis, 

concebidos para instalação horizontal ou vertical.  

 

5.5.7.  Sistemas de alimentação e sistemas de recolha de produtos e materiais residuais  

Sistemas de processamento ou equipamento para instalações de enriquecimento 

especificamente concebidos ou preparados, feitos ou protegidos com materiais resistentes 

à corrosão pelo UF6, incluindo:  

 

(a)  Autoclaves, fornos ou sistemas de alimentação utilizados para a passagem do 

UF6 para o processo de enriquecimento;  

 

(b)  Dessublimadores (ou dispositivos de captura criogénica) utilizados para remover 

o UF6 do processo de enriquecimento para subsequente transferência após aquecimento;  

 

(c)  Estações de solidificação ou liquefação utilizadas para remover o UF6 do 

processo de enriquecimento por compressão e conversão do UF6 numa forma líquida ou 

sólida;  

 

d)  Estações de produtos e materiais residuais utilizadas para transferir o UF6 para 

contentores  

 

5.5.8.  Sistemas de tubos colectores  

 

Sistemas de tubos colectores, feitos ou protegidos com materiais resistentes à corrosão 

pelo UF6, especificamente concebidos ou preparados para a manipulação do UF6 no 

interior das cascatas aerodinâmicas. A rede de tubagem é , em geral, constituída por um 

sistema colector «duplo» no qual cada fase ou grupo de fases está ligada a um dos 

colectores.  
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5.5.9. Sistemas e bombas de vácuo  

 

(a)  Sistemas de vácuo especificamente concebidos ou preparados para funcionar em 

atmosferas contendo UF6, com uma capacidade de sucção volumétrica igual ou superior 

a 5 m3/min, constituídos por tubos de distribuição, colectores de vácuo e bombas de 

vácuo;  

 

(b)  Bombas de vácuo especificamente concebidas para funcionamento em 

atmosferas com UF6, e feitas ou protegidas com materiais resistentes à corrosão pelo 

UF6. Estas bombas podem estar munidas de vedantes de fluorocarbono e utilizar líquidos 

especiais para o seu funcionamento.  

 

5.5.10. Válvulas especiais de interrupção e de controlo  

 

Válvulas de fole para interrupção e controlo manual ou automatizado, especificamente 

concebidas ou preparadas, feitas ou protegidas com materiais resistentes à corrosão pelo 

UF6, com um diâmetro de 40 a 1 500 mm para instalação nos sistemas principais e 

auxiliares das instalações de enriquecimento aerodinâmico.  

 

5.5.11. Espectrómetros de massa/fontes de iões para o UF6  

 

Espectrómetros de massa magnéticos ou quadripolares especificamente concebidos ou 

preparados para a colheita de amostras «em contínuo» de materiais de alimentação, 

produtos ou materiais residuais provenientes dos fluxos gasosos de UF6 e dotados de 

todas as características que se seguem:  

 

1.  Resolução unitária para massa superior a 320;  

 

2.  Fontes de iões construídas ou revestidas com nicrómio ou monel ou folheadas a 

 níquel;  

 

3.  Fontes de ionização por bombardeamento com electrões;  

 

4.  Sistema colector adequado para análise isotópica.  
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5.5.12. Sistemas de separação UF6/veículo gasoso  

 

Sistemas especificamente concebidos ou preparados para separar o UF6 do veículo 

gasoso (hidrogénio ou hélio).  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas são concebidos para reduzir o teor de UF6 no veículo gasoso até um valor 

igual ou inferior a 1 ppm e podem incluir o equipamento seguinte:  

 

(a)  Permutadores térmicos criogénicos e criosseparadores com capacidade para 

 atingir temperaturas iguais ou inferiores a − 120 °C; ou  

 

(b)  Unidades de refrigeração criogénicas com capacidade para atingir temperaturas 

 iguais ou inferiores a − 120 °C; ou  

 

(c)  Bicos de separação ou tubos de vórtice para a separação de UF6 do veículo 

 gasoso; ou  

 

(d) Dispositivos de captura criogénica do UF6 com capacidade para atingir 

 temperaturas iguais ou inferiores a −20 °C.  

 

5.6.  Sistemas, equipamento e componentes especificamente concebidos ou preparados 

 para utilização em instalações de enriquecimento de permuta química ou permuta 

 iónica  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

A ligeira diferença de massa entre os isótopos de urânio provoca pequenas alterações no 

equilíbrio das reações químicas, que podem ser utilizadas como base para a separação dos 

isótopos. Foram desenvolvidos com êxito dois processos: permuta química líquido-

líquido e permuta iónica sólido-líquido. No processo de permuta química líquido-líquido, 

as fases de líquidos imiscíveis (aquosa e orgânica) são postas em contacto contracorrente 

para criar o efeito de cascata de milhares de fases de separação. A fase aquosa é 

constituída por cloreto de urânio numa solução de ácido clorídrico; a fase orgânica é 

constituída por um agente de extração contendo cloreto de urânio num solvente orgânico. 

Os contactores empregados na cascata de separação podem ser colunas de permuta 

líquido-líquido (por exemplo colunas pulsantes de pratos perfurados) ou contactores 

centrífugos líquidos. Devem produzir-se reações químicas (oxidação e redução) em 

ambas as extremidades da cascata de separação para assegurar o refluxo necessário em 

cada extremidade. Um dos principais problemas de concepção consiste em evitar a 

contaminação dos fluxos utilizados no processo com determinados iões metálicos. 

Utilizam-se, pois, colunas e tubos de mate´ ria plástica, revestidos de mate´ ria plástica 

(incluindo polímeros de fluorocarbono) e/ou revestidos de vidro.  

 

 

 

 

 

 



84 
 
 

 

No processo de permuta iónica sólido-líquido, o enriquecimento é obtido por 

adsorção/dessorção de urânio numa resina ou adsorvente especial de permuta iónica de 

reação rápida. Uma solução de urânio em ácido clorídrico e outros agentes químicos 

passa por colunas cilíndricas de enriquecimento que contêm camadas preenchidas com 

adsorvente. Para garantir um processo contínuo, é necessário um sistema de refluxo que 

liberte o urânio contido no adsorvente e o reintroduza no fluxo líquido a fim de poder 

recolher os produtos e materiais residuais. Para esse fim, utilizam-se agentes químicos de 

redução/oxidação adequados que são totalmente regenerados em circuitos externos 

separados e que podem ser regenerados parcialmente no interior das próprias colunas de 

separação isotópica. A presença de soluções de ácido clorídrico concentrado a altas 

temperaturas exige que o equipamento seja feito ou protegido com materiais especiais 

resistentes à corrosão.  

 

5.6.1.  Colunas de permuta líquido-líquido (Permuta química)  

 

Colunas de permuta líquido-líquido em contracorrente de alimentação mecânica (ou seja , 

colunas pulsantes de pratos perfurados, colunas de pratos alternantes e colunas com 

misturadores internos de turbina), especificamente concebidas ou preparadas para o 

enriquecimento de urânio pelo processo de permuta química. Para assegurar a resistência 

ao efeito corrosivo das soluções de ácido clorídrico concentrado, estas colunas e as 

respectivas partes interiores devem ser feitas ou protegidas com materiais plásticos 

adequados (como polímeros de fluorocarbono) ou vidro. O tempo de permanência das 

colunas numa fase deve ser curto (igual ou inferior a 30 segundos).  

 

5.6.2.  Contactores centrífugos líquido-líquido (Permuta química)  

 

Contactores centrífugos líquido-líquido especificamente concebidos ou preparados para 

enriquecimento de urânio pelo processo de permuta química. Estes contactores utilizam a 

rotação para dispersar os fluxos orgânicos e aquosos e depois a força centrífuga para 

separar as fases. Para assegurar a resistência ao efeito corrosivo das soluções de ácido 

clorídrico concentrado, os contactores devem ser feitos ou revestidos de materiais 

plásticos adequados (como polímeros de fluorocarbono) ou de vidro. O tempo de 

permanência dos contactores centrífugos numa fase deve ser curto (igual ou inferior a 30 

segundos).  
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5.6.3.  Sistemas e equipamento de redução do urânio (Permuta química)  

 

(a)  Células de redução eletroquímica especificamente concebidas ou preparadas para 

 reduzir o urânio de um estado de valência para outro no enriquecimento do 

 urânio pelo processo de permuta química. O material de que são feitas as células 

 que entram em contacto com as soluções utilizadas no processo deve resistir ao 

 efeito corrosivo das soluções de ácido clorídrico concentrado.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

O compartimento catódico das células deve ser concebido de modo a evitar a reoxidação 

do urânio para o seu estado de valência superior. Para manter o urânio no compartimento 

catódico, a célula pode ser munida de uma membrana de diafragma impenetrável feita de 

um material especial de permuta catiónica. O cátodo é constituído por um condutor sólido 

adequado como a grafite.  

 

(b)  Sistemas especificamente concebidos ou preparados na extremidade «produtos» 

 da cascata para remoção de U4+ do fluxo orgânico, regulando a concentração do 

 ácido e alimentando as células de redução eletroquímica.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas são constituídos por equipamento de extração por solventes para extrair o 

U4+ do fluxo orgânico para uma solução aquosa, evaporadores e/outro e equipamento de 

regulação e controlo do pH da solução, e bombas ou outros dispositivos de transferência 

para a alimentação das células de redução eletroquímica. Um dos principais problemas de 

concepção consiste em evitar a contaminação do fluxo aquoso com determinados iões 

metálicos. Assim, para as partes em contacto com os fluxos utilizados no processo, o 

sistema é constituído por equipamento feito ou protegido com materiais adequados (como 

o vidro, polímeros de fluorocarbono, sulfato de polifilo, polietersulfonas e grafite 

impregnada de resina).  

 

5.6.4.  Sistemas de preparação da carga (Permuta química)  

 

Sistemas especificamente concebidos ou preparados para produzir soluções de cloreto de 

urânio de pureza elevada para instalações de separação de isótopos de urânio por permuta 

química. 
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NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas são constituídos por equipamento de dissolução, extração de solventes 

e/ou permuta iónica para as células de purificação e eletrolíticas destinadas à redução do 

U6+ ou U4+ para U3+. Estes sistemas produzem soluções de cloreto de urânio que 

contém apenas algumas partes por milhão de impurezas metálicas tais como crómio, 

ferro, vanádio, molibdeno e outros catiões bivalentes ou multivalentes superiores. Os 

materiais utilizados na construção das partes do sistema onde se processa o U3+ de 

pureza elevada incluem o vidro, polímeros de fluorocarbono, sulfato de polifenilo, 

polietersulfonas ou a grafite revestida de plástico e impregnada de resina.  

 

5.6.5.  Sistemas de oxidação do urânio (Permuta química)  

 

Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a oxidação de U3+ em U4+ 

para reintrodução na cascata de separação de isótopos de urânio no processo de 

enriquecimento por permuta química.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas podem incluir:  

 

(a)  Equipamento destinado a colocar em contacto o cloro e o oxigénio com o 

 efluente aquoso do equipamento de separação isotópica e a extrair o U4+ 

 resultante para o fluxo orgânico proveniente da extremidade produtos da cascata;  

 

(b)  Equipamento destinado a separar a água do ácido clorídrico para que a água e o 

 ácido clorídrico concentrado possam ser reintroduzidos no processo no ponto 

 certo.  

 

5.6.6.  Resinas/adsorventes de reação rápida para permuta iónica (permuta iónica)  

 

Resinas ou adsorventes de reação rápida para permuta iónica especificamente concebidas 

ou preparadas para o enriquecimento de urânio pelo processo de permuta iónica, 

incluindo as resinas porosas macroreticuladas, e/ou estruturas peliculares em que os 

grupos activos de permuta química são limitados a um revestimento na superfície de uma 

estrutura porosa de suporte inactiva, e outras estruturas compósitas sob qualquer forma 

adequada, incluindo partículas ou fibras. Estas resinas ou adsorventes de permuta iónica 

têm um diâmetro igual ou inferior a 0,2 mm e devem resistir quimicamente à ação de 

soluções de ácido clorídrico concentrado e ter resistência física suficiente para não se 

degradarem nas colunas de permuta. As resinas/adsorventes são especificamente 

concebidas para atingir uma cinética muito rápida de permuta dos isótopos de urânio 

(tempo de meia permuta inferior a 10 segundos) e podem funcionar a temperaturas da 

ordem dos 100 °C a 200 °C.  
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5.6.7.  Colunas de permuta iónica (Permuta iónica)  

 

Colunas cilíndricas de diâmetro superior a 1 000 mm destinadas a conter e suportar as 

camadas preenchidas com resinas/adsorventes de permuta iónica, especificamente 

concebidas ou preparadas para o enriquecimento de urânio pelo processo de permuta 

iónica. Estas colunas são feitas ou protegidas de materiais (como o titânio ou plásticos de 

fluorocarbono) resistentes ao efeito corrosivo de soluções de ácido clorídrico concentrado 

e podem funcionar a temperaturas da ordem dos 100 °C a 200 °C e a pressões superiores 

a 0,7 MPa (102 psi).  

 

5.6.8.  Sistemas de refluxo de permuta iónica (Permuta iónica)  

 

(a)  Sistemas de redução química ou eletroquímica especificamente concebidos ou 

 preparados para regeneração dos redutores químicos utilizados nas cascatas de 

 enriquecimento de urânio por permuta iónica;  

 

(b)  Sistemas de oxidação química ou eletroquímica especificamente concebidos ou 

 preparados para regeneração dos oxidantes químicos utilizados nas cascatas de 

 enriquecimento de urânio por permuta iónica.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

O processo de enriquecimento por permuta iónica pode utilizar, por exemplo, titânio 

trivalente (Ti3+) como catião redutor: neste caso, o sistema de redução permitiria 

regenerar Ti3+ por redução do Ti4+.  

 

O processo pode utilizar, por exemplo, ferro trivalente (Fe3+) como oxidante: neste caso, 

o sistema de oxidação permitiria regenerar Fe3+ por oxidação do Fe2+.  
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5.7.  Sistemas, equipamento e componentes especificamente concebidos ou preparados 

 para utilização em instalações de enriquecimento por laser  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

Os actuais sistemas de enriquecimento por laser dividem-se em duas categorias: os que 

utilizam vapor de urânio atómico e os que utilizam vapor de um composto de urânio. A 

nomenclatura mais utilizada para estes processos é a seguinte: primeira categoria — 

separação isotópica por laser de vapor atómico (AVLIS ou SILVA); segunda categoria — 

separação isotópica por laser molecular (MLIS ou MOLIS) e reação química com 

activação isotópica selectiva por laser (CRISLA). Os sistemas, equipamento e 

componentes para as instalações de enriquecimento por laser incluem: (a) dispositivos de 

alimentação do vapor de urânio metálico (para fotoionização selectiva) ou dispositivos de 

alimentação do vapor de um composto de urânio (para foto dissociação ou activação 

química): (b) dispositivos de recolha de urânio metálico enriquecido e empobrecido 

(produtos e materiais residuais) na primeira categoria, e dispositivos de recolha dos 

compostos dissociados ou dos compostos utilizados na recção (produtos) e de materiais 

inalterados (materiais residuais) na segunda categoria; (c) sistemas de processamento por 

laser para excitação selectiva de urânio-235; e (d) equipamento de preparação da carga e 

conversão do produto. Devido à complexidade da espectroscopia dos átomos e compostos 

de urânio, pode ser necessário incorporar quaisquer outras tecnologias laser disponíveis.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Muitos dos componentes indicados no presente ponto entram em contacto directo com o 

vapor ou líquido de urânio metálico ou com os gases utilizados no processo, constituídos 

por UF6 ou uma mistura de UF6 e outros gases. Todas as superfícies que entram em 

contacto com o urânio ou com o UF6 são totalmente construídas ou protegidas com 

materiais resistentes à corrosão. Para efeitos do ponto relativo aos dispositivos de 

enriquecimento por laser, os materiais resistentes à corrosão pelo vapor ou líquido de 

urânio metálico ou das ligas de urânio incluem a grafite revestida de óxido de ítrio e o 

tântalo; e os materiais resistentes à corrosão pelo UF6 incluem o cobre, o aço inoxidável, 

o alumínio, as ligas de alumínio, o níquel ou as ligas que contenham níquel em 

percentagem igual ou superior a 60 % e os polímeros de hidrocarbonetos totalmente 

fluorados resistentes ao UF6.  
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5.7.1.  Sistemas de vaporização do urânio (AVLIS)  

 

Sistemas de vaporização do urânio especificamente concebidos ou preparados, os quais 

contêm disparadores de feixes eletrónicos por faixas ou varrimento de elevada potência, 

com uma potência fornecida superior a 2,5 kW/cm sobre o objectivo.  

5.7.2. Sistemas de manipulação de urânio metálico líquido (AVLIS)  

Sistemas de manipulação de urânio metálico líquido especificamente concebidos ou 

preparados para manipular urânio fundido ou ligas de urânio fundido, constituídos por 

cadinhos e equipamento de arrefecimento para os cadinhos.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Os cadinhos e outras partes do sistema que entram em contacto com o urânio fundido ou 

as ligas de urânio fundido são feitos ou protegidos com materiais dotados de resistência 

suficiente à corrosão e ao calor. Entre os materiais adequados inclui-se o tântalo, a grafite 

revestida de óxido de ítrio, a grafite revestida de outros óxidos de terras raras ou 

respectivas misturas.  

 

5.7.3.  Conjuntos colectores de produtos e materiais residuais do urânio metálico (AVLIS)  

 

Conjuntos colectores de produtos e materiais residuais do urânio metálico 

especificamente concebidos ou preparados para a recolha de urânio metálico na forma 

líquida ou sólida.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Os componentes para estes conjuntos são feitos ou protegidos com materiais resistentes 

ao calor e ao efeito corrosivo do urânio metálico na forma de vapor ou de líquido (como a 

grafite revestida de óxido de ítrio e o tântalo) e podem incluir tubos, válvulas, ligações, 

«calhas», componentes de passagem, permutadores térmicos e pratos de colector para os 

métodos de separação magnética, electroestática ou outros.  

 

5.7.4.  Contentores dos módulos de separação (AVLIS)  

 

Recipientes cilíndricos ou rectangulares especificamente concebidos ou preparados para 

conter a fonte de vapor de urânio metálico, o disparador de feixes eletrónicos e os 

colectores de produtos e materiais residuais.  
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NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes contentores estão munidos de uma multiplicidade de portas para a passagem da 

alimentação elétrica e de água, janelas de raios laser, ligações a bombas de vácuo e 

dispositivos de diagnóstico e controlo da instrumentação. Podem ser abertos e fechados 

de modo a permitir a substituição dos componentes internos.  

 

5.7.5.  Bicos de expansão supersónica (MLIS)  

 

Bicos de expansão supersónica especificamente concebidos ou preparados para o 

arrefecimento de misturas de UF6 e veículo gasoso até temperaturas iguais ou inferiores a 

150 K e resistentes à ação corrosiva do UF6.  

 

5.7.6.  Colectores de produtos com pentafluoreto de urânio (MLIS)  

 

Colectores de produtos sólidos com pentafluoreto de urânio (UF5) constituídos por 

colectores com filtro, colectores de impacto ou colectores do tipo ciclone ou respectivas 

combinações, e resistentes à ação corrosiva do ambiente UF5/UF6.  

 

5.7.7.  Compressores para UF6/veículo gasoso (MLIS)  

 

Compressores para misturas UF6/veículo gasoso especificamente concebidos ou 

preparados para funcionamento de longa duração num ambiente que contem UF6. Os 

componentes destes compressores que entram em contacto com os gases utilizados no 

processo são feitos ou protegidos com materiais resistentes à corrosão pelo UF6.  

 

5.7.8.  Vedantes de veio rotativo (MLIS)  

 

Vedantes de veio rotativo, dotados de conexões de alimentação e de saída, 

especificamente concebidos ou preparados para vedar o veio rotativo que liga o rotor do 

compressor ao motor principal de modo a assegurar um comportamento estanque fiável 

contra a fuga de gases utilizados no processo ou as infiltrações de ar na câmara interna do 

compressor, que conte´ m uma mistura de UF6/veículo gasoso.  

 

5.7.9.  Sistemas de fluoração (MLIS)  

 

Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a fluoração de UF5 (sólido) em 

UF6 (gás).  
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NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas são concebidos para fluorar o pó de UF5 recolhido de modo a formar UF6 

para subsequente recolha em contentores de produtos ou transferência para alimentar as 

unidades MLIS com vista a ulterior enriquecimento. Numa abordagem, a reação de 

fluoração poderá ser realizada no interior do sistema de separação isotópica, onde a 

reação e a recolha do produto ocorrem directamente nos colectores de produtos. Outra 

abordagem prevê que o pó de UF5 possa ser removido/transferido dos colectores de 

produtos para recipientes de reação adequados (por exemplo, reactor de leito fluidificado, 

reactor helicoidal ou coluna de chama) para fluoração. Em ambos os casos, utiliza-se 

equipamento de armazenagem e transferência de flúor (ou outros agentes de fluoração) e 

de recolha e transferência de UF6.  

 

5.7.10.  Espectrómetros de massa/fontes de iões para o UF6 (MLIS)  

 

Espectrómetros de massa magnéticos ou quadripolares especificamente concebidos ou 

preparados para a colheita de amostras «em contínuo» de materiais de alimentação, 

produtos ou materiais residuais provenientes dos fluxos gasosos de UF6 e dotados das 

características que se seguem:  

 

1. Resolução para unidades de massa superiores a 320; 

 

2. Fontes de iões construídas ou revestidas com nicrómio ou monel ou folheadas 

 aníquel; 

 

3. Fontes de ionização por bombardeamento com electrões; e 

 

4. Sistema colector adequado para análise isotópica. 

 

5.7.11.  Sistemas de alimentação e sistemas de recolha de produtos e materiais residuais 

 (MLIS)  

 

Sistemas de processamento ou equipamento para instalações de enriquecimento 

especificamente concebidos ou preparados, feitos ou protegidos com materiais resistentes 

à corrosão pelo UF6, incluindo:  

 

(a) Autoclaves, fornos ou sistemas de alimentação utilizados para a passagem do 

 UF6para o processo de enriquecimento; 

 

(b) Dessublimadores (ou dispositivos de captura criogénica) utilizados para remover 

 oUF6 do processo de enriquecimento para subsequente transferência após 

 aquecimento;  
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(c)  Estações de solidificação ou liquefacção utilizadas para remover o UF6 do 

 processo de enriquecimento por compressão e conversão do UF6 numa forma 

 líquida ou sólida;  

 

(d)  Estações de produtos e materiais residuais utilizadas para transferir o UF6 para 

 contentores.  

 

5.7.12. Sistemas de separação da mistura UF6/veículo gasoso (MLIS)  

 

Sistemas especificamente concebidos ou preparados para separar o UF6 do veículo 

gasoso. O veículo gasoso pode ser constituído por azoto, árgon on outro gás.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes sistemas podem incluir o equipamento seguinte:  

 

(a)  Permutadores térmicos criogénicos e criosseparadores com capacidade para 

 atingir temperaturas iguais ou inferiores a − 120 °C; ou  

 

(b)  Unidades de refrigeração criogénicas com capacidade para atingirem 

 temperaturas iguais ou inferiores a − 120 °C; ou  

 

(c)  Dispositivos de captura criogénica do UF6 com capacidade para atingir 

 temperaturas iguais ou inferiores a − 20 °C.  

 

5.7.13.  Sistemas laser (AVLIS, MLIS e CRISLA)  

 

Laser ou sistemas laser especificamente concebidos ou preparados para a separação de 

isótopos de urânio.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

O sistema laser para o processo AVLIS é geralmente constituído por dois lasers: um laser 

de vapores de cobre e um laser de corante. O sistema laser para o processo MLIS inclui 

geralmente um laser de CO2 ou um laser de excímeros e uma célula óptica multipasse 

com espelhos giratórios em ambas as extremidades. Os laser ou sistemas laser para 

ambos os processos necessitam de um estabilizador do espectro de frequência para poder 

funcionar durante longos períodos de tempo.  
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5.8.  Sistemas, equipamento e componentes especificamente concebidos ou preparados 

 para utilização em instalações de enriquecimento por separação do plasma  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

No processo de separação do plasma, um plasma de iões de urânio atravessa um campo 

elétrico sintonizado na frequência de ressonância dos iões de U-235 para que estes 

absorvam energia e aumentem o diâmetro das suas órbitas helicoidais. Os iões com 

órbitas de maior diâmetro são capturados de modo a obter um produto enriquecido em U-

235. O plasma, que é obtido por ionização do vapor de urânio, é contido numa câmara de 

vácuo com um campo magnético de alta intensidade produzido por um magneto 

supercondutor. Os principais sistemas tecnológicos utilizados no processo incluem o 

sistema de geração de plasma de urânio, o módulo de separação dotado de um magneto 

supercondutor e sistemas de remoção de metais para a recolha de produtos e materiais 

residuais.  

 

5.8.1. Fontes e antenas de micro-ondas  

 

Fontes e antenas de potência micro-ondas especificamente concebidas ou preparadas para 

a produção ou aceleração de iões e dotadas das seguintes características: potência 

superior a30 GHz e potência média de saída superior a 50 kW para a produção de iões.  

 

5.8.2. Bobinas de excitação iónica  

 

Bobinas de excitação iónica por radiofrequência especificamente concebidas ou 

preparadas para frequências superiores a 100 kHz e capazes de suportar potências médias 

superiores a 40 kW.  

 

5.8.3. Sistemas de geração de plasma de urânio  

 

Sistemas de geração de plasma de urânio especificamente concebidos ou preparados, que 

podem conter disparadores de feixes eletrónicos por faixas ou varrimento de elevada 

potência, com uma potência fornecida superior a 2,5 kW/cm sobre o objectivo.  

 

5.8.4. Sistemas de manipulação do urânio metálico na forma líquida  

 

Sistemas de manipulação do urânio metálico na forma líquida especificamente 

concebidos ou preparados para manipular urânio fundido ou ligas de urânio fundido, 

constituídos por cadinhos e equipamento para o arrefecimento dos cadinhos.  
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NOTA EXPLICATIVA  

 

Os cadinhos e outras peças do sistema que entram em contacto com o urânio fundido ou 

ligas de urânio fundido são feitos ou protegidos com materiais dotados de resistência 

suficiente à corrosão e ao calor. Entre os materiais adequados inclui-se o tântalo, a grafite 

revestida de óxido de ítrio, a grafite revestida de outros óxidos de terras raras ou 

respectivas misturas.  

 

5.8.5. Conjuntos colectores de urânio metálico  

 

Conjuntos colectores especificamente concebidos ou preparados para a recolha de urânio 

metálico na forma sólida. Estes conjuntos colectores são feitos ou protegidos com 

materiais resistentes ao calor e efeito corrosivo do vapor de urânio metálico, tal como 

grafite revestida de óxido de ítrio ou tântalo.  

 

5.8.6. Contentores dos módulos de separação  

 

Recipientes cilíndricos especificamente concebidos ou preparados para utilização em 

instalações de enriquecimento por separação do plasma, destinados a conter a fonte de 

plasma de urânio, a bobina de radiofrequências e os colectores de produtos e materiais 

residuais.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

Estes contentores estão munidos de uma multiplicidade de portas para a passagem da 

alimentação elétrica, ligações a bombas de difusão e dispositivos de diagnóstico e 

controlo da instrumentação. Podem ser abertos e fechados de modo a permitir a 

substituição dos componentes internos e são feitos de material adequado não magnético 

tal como o aço inoxidável.  

 

5.9.  Sistemas, equipamento e componentes especificamente concebidos ou preparados 

 para utilização em instalações de enriquecimento eletromagnético  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

No processo eletromagnético, os iões de urânio metálico produzidos por ionização de um 

sal (normalmente o UCl4) são acelerados e levados a atravessar um campo magnético 

que faz com que os iões dos vários isótopos sigam percursos diferentes. Os principais 

componentes de um separador eletromagnético de isótopos são: um campo magnético 

para o desvio/separação do feixe iónico dos isótopos, uma fonte iónica com o seu sistema 

de aceleração, e um sistema de recolha dos iões separados. Os sistemas auxiliares do 

processo incluem o sistema de alimentação do magneto, o sistema de alimentação a alta 

tensão da fonte de iões, o sistema de vácuo e amplos sistemas de manipulação química 

para a recuperação do produto e a limpeza/reciclagem dos componentes.  
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5.9.1. Separadores eletromagnéticos de isótopos  

 

Separadores eletromagnéticos de isótopos especificamente concebidos ou preparados 

para a separação de isótopos de urânio, e respectivo equipamento e componentes, 

incluindo:  

 

(a)  Fontes de iões  

 

 Fontes de iões de urânio, simples ou múltiplas, constituídas por uma fonte de 

 vapor, um ionizador e um acelerador de feixes, especificamente concebidas ou 

 preparadas de materiais adequados como a grafite, o aço inoxidável ou o cobre, e 

 capazes de fornecer uma corrente total de feixes de iões igual ou superior  

 a 50 mA.  

 

(b)  Colectores de iões  

 

 Placas colectoras de iões constituídas por duas ou mais fendas e bolsas, 

 especificamente concebidas ou preparadas para a recolha de feixes de iões de 

 urânio enriquecido e empobrecido e feitas de materiais adequados como a grafite 

 ou o aço inoxidável.  

 

(c)  Caixas de vácuo  

 

 Caixas de vácuo especificamente concebidas ou preparadas para os separadores 

 eletromagnéticos do urânio, construídas de materiais não magnéticos adequados 

 como o aço inoxidável e concebidas para serviço a pressões iguais ou  

 inferiores a 0,1 Pa.  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

As caixas são especificamente concebidas para conter as fontes de iões, as placas 

colectoras e os revestimentos arrefecidos por água, e estão munidas de ligações a bombas 

de difusão e podem ser abertas e fechadas para remoção e substituição dos componentes.  

 

(d)  Pólos magnéticos  

 

 Pólos magnéticos de diâmetro superior a 2 m, especificamente concebidos ou 

 preparados para manter um campo magnéticos constantes no interior de um 

 separador eletromagnético de isótopos e transferir o campo magnético entre os 

 separadores adjacentes.  
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5.9.2.  Fontes de alimentação de alta tensão  

 

Fontes de alimentação de alta tensão especificamente concebidas ou preparadas para 

fontes de iões, dotadas das seguintes características: capazes de funcionamento contínuo, 

tensão de saída igual ou superior a 20 000 V, corrente de saída igual ou superior a 1 A, e 

regulação da tensão melhor que 0,01 % durante um período de oito horas.  

 

5.9.3.  Fontes de alimentação de magnetos  

 

Fontes de alimentação de magnetos de corrente contínua de alta potência, 

especificamente concebidas ou preparadas, dotadas das seguintes características: capazes 

de funcionamento contínuo produzindo uma corrente igual ou superior a 500 A, a uma 

tensão igual ou superior a 100 V, e regulação da corrente ou da tensão melhor que 0,01 % 

durante um período de 8 horas.  

 

6.  Instalações para a produção de água pesada, deutério e compostos de deutério e 

 equipamento especialmente concebido ou preparado para o mesmo  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

A água pesada pode ser produzida por vários processos. Contudo, os dois processos que 

provaram ser comercialmente viáveis são a permuta água-ácido sulfídrico (processo GS) 

e a permuta amoníaco-hidrogénio.  

 

O processo GS é baseado na permuta de hidrogénio e deutério entre a água e o ácido 

sulfídrico no interior de uma série de colunas nas quais a parte superior é mantida a baixa 

temperatura e a parte inferior a alta temperatura. A água corre nas colunas no sentido 

descendente enquanto o gás de ácido sulfídrico circula nas colunas no sentido ascendente. 

Uma série de tabuleiros perfurados é utilizada para promover a mistura entre gás e água. 

O deutério migra para a água a baixas temperaturas e para o ácido sulfídrico a altas 

temperaturas. O gás ou água enriquecidos em deutério são removidos das colunas do 

primeiro andar na junção dos pontos quentes e frios e o processo repete-se nas colunas 

dos andares seguintes. O produto obtido no último andar, água enriquecida até 30 % em 

deutério, é enviado para a unidade de destilação onde se produz água pesada pronta a ser 

utilizada em reactores, ou seja, , contém 99,75 % de óxido de deutério.  

 

O processo de permuta amoníaco-hidrogénio permite extrair deutério do gás de síntese 

pelo contacto com amoníaco líquido na presença de um catalisador. O gás de síntese é 

introduzido nas colunas de permuta e enviado para um conversor de amoníaco. No 

interior das colunas, o gás circula no sentido ascendente, enquanto o amoníaco líquido 

corre no sentido descendente. O deutério é extraído do hidrogénio contido no gás de 

síntese e concentrado no amoníaco. O amoníaco passa então por um fraccionador de 

amoníaco situado na base da coluna, enquanto o gás passa para um conversor de 

amoníaco colocado na parte superior. O enriquecimento repete-se nos andares seguintes e 

obtém-se por destilação final água pesada pronta a ser utilizada em reactores. O gás de 

síntese utilizado no processo pode ser fornecido por uma instalação de amoníaco que, por 

sua vez, pode ser construída em associação com a instalação de permuta amoníaco-

hidrogénio para água pesada. A permuta amoníaco-hidrogénio pode também utilizar água 

natural como fonte de deutério.  
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Muitos dos principais componentes do equipamento destinado às instalações de produção 

de água pesada utilizando o processo GS ou a permuta amoníaco-hidrogénio são comuns 

a vários segmentos das indústrias química e petrolífera. É o caso, em especial, das 

pequenas instalações que utilizam o processo GS. Contudo, poucos destes componentes 

estão disponíveis comercialmente. Os processos GS e de permuta amoníaco-hidrogénio 

exigem a manipulação de grandes quantidades de fluidos inflamáveis, corrosivos e 

tóxicos a pressões elevadas. Assim, ao estabelecer as normas de concepção e 

funcionamento das instalações e equipamento que utilizam estes processos, deve ser dada 

grande atenção à escolha e especificações dos materiais de modo a garantir uma longa 

vida útil com elevados factores de segurança e fiabilidade. A escolha das dimensões 

depende essencialmente de factores económicos e das necessidades práticas. Por esse 

motivo, a maior parte das peças de equipamento deve ser preparada de acordo com os 

requisitos do cliente.  

 

Finalmente deve notar-se que, tanto no processo GS como na permuta amoníaco--

hidrogénio, os componentes do equipamento que, individualmente, não são 

especificamente concebidos nem preparados para a produção de água pesada podem ser 

incorporados nos sistemas que o são. É exemplo disso o sistema de produção dos 

catalisadores utilizados no processo de permuta amoníaco-hidrogénio e os sistemas de 

destilação da água utilizados em ambos os processos para a concentração final de água 

pesada pronta a ser utilizada em reactores.  

 

Os componentes do equipamento que são especificamente concebidos ou preparados para 

a produção de água pesada utilizando tanto o processo de permuta água-ácido sulfídrico 

como o processo de permuta amoníaco-hidrogénio incluem, entre outros:  

 

6.1.  Colunas de permuta água-ácido sulfídrico  

 

Colunas de permuta fabricadas de aço de carbono de grão fino (por exemplo, ASTM 

A516) com diâmetros de 6 m (20ft) a 9 m(30ft), capazes de funcionar a pressões iguais 

ou superiores a 2 MPa (300 psi) e com uma tolerância à corrosão igual ou superior a 6 

mm, especificamente concebidas ou preparadas para a produção de água pesada 

utilizando o processo de permuta água-ácido sulfídrico.  

 

6.2.  Ventiladores e compressores  

 

Ventiladores ou compressores centrífugos, de um só andar, a baixa pressão (ou seja, 0,2 

MPa ou 30 psi) para a circulação do gás de ácido sulfídrico (ou seja, gás que contenha 

mais de 70 % de H2S) especificamente concebidos ou preparados para a produção de 

água pesada pelo processo de permuta água-ácido sulfídrico. Estes ventiladores ou 

compressores têm uma capacidade de débito igual ou superior a 56 m3/segundo (120,000 

SCFM) funcionando a pressões de sucção iguais ou superiores a 1,8 MPa (260 psi) e 

dispõem de vedantes concebidos para funcionamento em meio húmido com H2S.  
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6.3.  Colunas de permuta amoníaco-hidrogénio  

 

Colunas de permuta amoníaco-hidrogénio de altura igual ou superior a 35 m(114,3 ft), 

diâmetro de 1,5 m a 2,5 m, capazes de funcionar a pressões superiores a 15 MPa (2 225 

psi), especificamente concebidas ou preparadas para a produção de água pesada pelo 

processo de permuta amoníaco--hidrogénio. Estas colunas têm também pelo menos uma 

abertura axial com rebordo de diâmetro igual ao da parte cilíndrica para poder introduzir 

ou retirar os componentes internos da coluna.  

 

6.4.  Componentes internos das colunas e bombas de andares  

 

Componentes internos das colunas e bombas de andares especificamente concebidos ou 

prepara- dos para colunas de produção de água pesada pelo processo de permuta 

amoníaco-hidrogénio. Os componentes internos das colunas incluem contactores de 

andares especificamente concebidos para promover o contacto estreito entre gás e 

líquido. As bombas de andares incluem as bombas submergíveis especialmente 

concebidas para a circulação de amoníaco líquido no interior de um andar de contacto nas 

colunas de andares.  

 

6.5.  Fraccionadores de amoníaco  

 

Fraccionadores de amoníaco com pressões de serviço iguais ou superiores a 3 MPa (450 

psi) especificamente concebidos ou preparados para a produção de água pesada pelo 

processo de permuta amoníaco-hidrogénio.  

 

6.6.  Analisadores de absorção de infravermelhos  

 

Analisadores de absorção de infravermelhos capazes de analisar «em contínuo» a relação 

hidrogénio/deutério quando as concentrações de deutério são iguais ou superiores a 90 %.  

 

6.7.  Queimadores catalíticos  

 

Queimadores catalíticos para a conversão de deutério gasoso enriquecido em água 

pesada, especificamente concebidos ou preparados para a produção de água pesada pelo 

processo de permuta amoníaco-hidrogénio.  
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7.  Instalações de conversão de urânio e equipamento especificamente concebido ou 

 preparado para esse propósito  

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

As instalações e sistemas de conversão de urânio podem efectuar uma ou mais 

transformações de uma forma química do urânio para outra, nomeadamente: conversão 

de concentrados de minério de urânio em UO3, conversão de UO3 em UO2, conversão 

de óxido de urânios em UF4 ou UF6, conversão de UF4 em UF6; conversão de UF6 em 

UF4, conversão de UF4 em urânio metálico, e conversão de fluoretos de urânio em UO2. 

Muitos dos componentes principais do equipamento para as instalações de conversão de 

urânio são comuns a vários segmentos da indústria química. Assim, por exemplo, o tipo 

de equipamento utilizado nesses processos pode incluir: fornos, fornos rotativos, 

reactores de leito fluidificado, reactores de coluna de chama, centrífugas para líquidos, 

colunas de destilação e colunas de extração líquido-líquido. Contudo, poucos dos 

componentes estão já disponíveis comercialmente; a maior parte deles deve ser preparada 

de acordo com os requisitos e especificações do cliente. Em alguns casos, torna-se 

necessária uma concepção e construção específica para resistir às propriedades corrosivas 

de algumas das substâncias químicas que entram no processo (HF, F2, CIF3, e fluoretos 

de urânio). Finalmente, deve referir-se que, em todos os processos de conversão do 

urânio, os componentes do equipamento que, individualmente, não são especificamente 

concebidos nem preparados para a conversão de urânio podem ser incorporados nos 

sistemas que o são.  

 

7.1.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão de 

 concentrados de minério de urânio em UO3  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão de concentrados de minério de urânio em UO3 pode ser realizada 

dissolvendo primeiro o minério em ácido nítrico e extraindo o nitrato de uranilo 

purificado utilizando um solvente como o fosfato de tributilo. Em seguida, o nitrato de 

uranilo é convertido em UO3 quer pela concentração e desnitrificação quer pela 

neutralização com amoníaco gasoso de modo a produzir diuranato de amónia, com 

subsequente filtração, exsicação e calcinação.  
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7.2.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UO3 em UF6  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão de UO3 em UF6 pode ser feita directamente por fluoração. Para este 

processo, é necessário uma fonte de gás de flúor ou trifluoreto de cloro.  

 

7.3.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UO3 em UO2  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão de UO3 em UO2 pode ser efectuada por redução do UO3 com gás de 

amoníaco fraccionado ou hidrogénio.  

 

7.4.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UO2 em UF4  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão de UO2 em UF4 pode ser efectuada fazendo reagir o UO2 com gás de 

fluoreto de hidrogénio (HF) a 300–500 °C.  

 

7.5.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UF4 em UF6  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão do UF4 em UF6 é realizada através da reação exotérmica com flúor num 

reactor de coluna. O UF6 é condensado a partir dos gases efluentes fazendo passar o 

fluxo de emissão gasosa por um dispositivo de captura criogénica arrefecido a − 10 °C. 

Este processo exige uma fonte de gás de flúor.  

 

7.6.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do UF4 em 

 urânio metálico  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão do UF4 em U metálico é realizada por redução com magnésio (grandes 

lotes) ou cálcio (pequenos lotes). A reação é realizada a temperaturas superiores ao ponto 

de fusão do urânio (1 130 °C). 
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7.7.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UF6 em UO2  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão do UF6 em UO2 pode ser feita através de três processos. No primeiro, o 

UF6 é reduzido e hidrolisado para formar UO2 utilizando hidrogénio e vapor. No 

segundo, o UF6 é hidrolisado por solução em água, a que se junta amoníaco para 

precipitar o diuranato de amónia, e o diuranato é reduzido a UO2 com hidrogénio a 820 

°C. No terceiro processo, o UF6 gasoso, CO2 e NH3 são combinados em água, 

precipitando carbonato de uranilo de amónio. O carbonato de uranilo de amónio é 

combinado com vapor e hidrogénio a 500–600 °C para formar UO2.  

 

A conversão de UF6 em UO2 é frequentemente realizada na primeira fase de uma 

instalação de fabrico de combustível.  

 

7.8.  Sistemas especificamente concebidos ou preparados para a conversão do  

 UF6 em UF4  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

A conversão do UF6 em UF4 é feita através da redução com hidrogénio.  
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AIEA  
           Agência Internacional de Energia Atómica  

 

Conselho de Governadores  
GOV/INF/276/Mod.1  

Data: 21 de Fevereiro de 2006  
 

Original: Inglês  
              

Apenas para utilização oficial 

 

Texto Normalizado dos Acordos de  
Salvaguardas em conexão com o Tratado  

sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares 
 

Revisão do Texto Normalizado do "Protocolo de Pequenas Quantidades" 
 

O texto normalizado dos acordos de salvaguardas concluído com base no INFCIRC / 153 (Corr.) foi publicado 

como Anexo A do documento GOV / INF / 276, de 22 de Agosto de 1974 (denominado como"acordos de 

salvaguardas generalizados"). O Anexo B do GOV / INF / 276 estabeleceu um texto normalizado de um 

protocolo para tais acordos, o qual poderia ser concluído com um Estado que tinha pouco ou nenhum material 

nuclear, e nenhum material nuclear numa instalação, conforme definido no INFCIRC / 153 (Corr .). Este 

protocolo é comumente conhecido como o Protocolo de Pequenas Quantidades, ( "Small Quantities 

Protocol"ou "SQP"). O efeito de um SQP foi suspender a implementação da maioria dos procedimentos 

detalhados dos acordos de salvaguardas generalizados durante o tempo necessário até que o Estado em causa 

satisfizesse esses critérios.  
 

No seu relatório ao Conselho de Governadores no documento GOV / 2005/33, de 13 de Maio de 2005, o 

Diretor Geral chamou a atenção para as limitações dos SQPs, visto no contexto dos esforços para fortalecer o 

sistema de salvaguardas. Tendo reconhecido que o SQP, na sua forma actual, constituiu uma fraqueza no 

sistema de salvaguardas, o Conselho de Governadores decidiu, a 20 de Setembro de 2005, que, embora os 

SQPs continuem a ser parte do sistema de salvaguardas da Agência, devem estar sujeitos a modificações no 

texto normalizado e à alteração dos critérios SQP referidos no parágrafo 7 do GOV / 2005/33. O Conselho 

também decidiu que, doravante, aprovaria apenas os textos do SQP que se baseavam na revisão do texto 

normalizado.  

         ¹ 
As modificações referidas no parágrafo 7 do GOV / 2005/33 têm o efeito de (i) tornar um SQP indisponível 

para um Estado com uma instalação planeada ou existente; (ii) exigir que os Estados forneçam relatórios 

iniciais sobre os materiais nucleares e fornecer informações iniciais do projecto de acordo com a interpretação 

do Conselho reflectido no GOV / 2554 / Att.2 / Rev. 2; e (iii) permitir inspecções.  

    ²  

       ³  

O texto normalizado do SQP revisto é reproduzido aqui.  

              
1 Na sequência da aprovação pelo Conselho do projecto de texto modificado e em conformidade com os comentários recebidos de vários 
Estados-Membros, o Secretariado analisou o projecto de texto e concluiu que as referências aos parágrafos 58 e 69 do parágrafo I (1) do projecto 

revisto do texto normalizado anexado ao GOV / 2005/33 devem ser excluídas.  

2 Isto é, que as informações de projecto devem ser fornecidas assim que a decisão de construir ou autorizar a construção de uma nova instalação 
tenha sido tomada.  

3 Note-se que as referências de parágrafo no texto normalizado revisto do SQP assumem a ausência no acordo de salvaguardas relevante de um 
artigo correspondente ao parágrafo 24 de INFCIRC / 153 (Corr.)  
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GOV/INF/276/Mod.1  

 

 

ANEXO B 

 

TEXTO NORMALIZADO DE UM PROTOCOLO PARA UM ACORDO CONCLUÍDO NA 

BASE DO GOV / INF / 276, ANEXO A  
 

 

O................. (a seguir denominado ".................") e a Agência Internacional de Energia Atómica ( a seguir 

denominada "a Agência") concordaram o seguinte:  

 

 I.  (1)  Até o momento .................  

 

   (a)  tem , em actividades nucleares pacíficas no seu território ou sob a sua  

    jurisdição ou controlo em qualquer lugar, material nuclear em   

    quantidades que excedem os limites declarados, para o tipo de material  

    em questão, no Artigo 36 do Acordo entre ...... ........... e a Agência para a 

    Aplicação de Salvaguardas em Conexão com o Tratado sobre a Não  

    Proliferação de Armas Nucleares (a seguir designado "o Contrato"), ou  

 

   (b)  tomou a decisão de construir ou autorizar a construção de uma   

    instalação, conforme definido nas definições,  

    ,  

 

   a aplicação das disposições da Parte II do Acordo será suspensa, com a excepção  

   dos Artigos 32–38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70,  

   72– 76, 82, 84 – 90, 94 e 95.  
 

  (2)  As informações a serem reportadas nos termos das alíneas (a) e (b) do Artigo 33  

   do Acordo podem ser consolidadas e apresentadas num relatório anual; da  

   mesma forma, um relatório anual deve ser apresentado, se aplicável, com relação  

   à importação e exportação de materiais nucleares descritos no parágrafo (c) do  

   Artigo 33  

 

  (2)  A fim de permitir a conclusão atempada dos Acordos Subsidiários previstos no  

   artigo 38.º do Acordo, .................. deve:  

 

   (a)  notificar a Agência com antecedência suficiente antes de ter material  

    nuclear em actividades nucleares pacíficas no seu território ou sob a sua  

    jurisdição ou controlo em qualquer lugar que exceda os limites,   

    conforme referido na seção (1), ou  

 

   (b)  notificar a Agência logo que tenha sido tomada a decisão de construir ou 

    autorizar a construção de uma instalação,  

 

    o que ocorrer Primeiro.  

II.  Este protocolo deverá ser assinado pelos representantes de................. e a Agência e entrará em 

vigor na mesma data que o Acordo.  


