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ESTABELECIMENTO OA A6EKCIA

A ACÈNCIA INTERNACIONAL OE ENERGIA^ ATÔMICA,
ESTABELECIDA A 29 DE 0VLHO nE 1937, É UVA ORGANI-
ZAÇÃO INTERGOVERNMENTAL , IKCEPÉNDENTE.OENTRO
DO S:STEMA DAS MAGOES UNIOAS. A AGENCIA ESTA
SEDIADA EM VIENA CONTA COM 113 ESTADOS MEMBROS.

TEM COMO OBJETIVOS PRINCIPAIS'. ACELERAR E AUMEN-
TAR A CONTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ATÔMICA PARA A PAZ,
SAÚDE EPROSPERIDADE HO MUNDO. INTEIRO E ASSEGU-
RAR, NA MEDIDA DO POSSÍVEL QUE A ASSISTÊNCIA
QUE PRESTA A PEDIDO, OU SOO SUA DIREÇÃO OU
CONTROLE, NÃO SEJA UTILIZADA .HE MODO A CON-
TRIBUIR PARA FINS MILITARES.

DEFINIÇÃO
DE

SALVAGUARDAS

VtA SISTEMA DE MEDIDAS NO CONTEXTO DA POLÍTICA
INTERNACIONAL DE HÃO PROLIFERAÇÃO COMF1 ADA A
AGENCIA COMO PREVISTO EM SEUS ESTATUTOS E PHLO(II
TRATADO DE UAO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS HUCLÉA-
HES.tTNP) 12»

I I ) ARTIGOS m.A.0 E Z I l ' . A.(ESTATUTO DA AGENCIA)*''
. • *
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I - OBJETIVOS DAS SALVAGUARDAS PA AI EA

A.l - Introdução

Materiais, nucleares e não nucleares, serviços, instala'

cões, equipamentos er informações, que se destinam ao use de acor-

do com propósitos legais definidos podem ser desviados deliberada-'

mente desses propósitos. As ações cujos objetivos visam detectar

esses'desvios, dissuadir da intenção de praticá-los, slo conheci-

das como Salvaguardas. - .

Responsáveis en potencial por esses desvios podem ser os opa—

radores de instalações, indivíduos ou grupos de indivíduos, . e

seus governos ou grupo de governos. As Salvaguardas da AIEA es—

tão direcionadas a detectar, em tempo, esses desvios ocorridos nos

e realizados pelos governos, que aceitaram Salvaguardas conforme

acordo .firmado entre eles mesmos e a AIEA, bem como as ações - de

Salvaguardas, se propõen a dissuadir tais desvios, sob o ' risco
• ' *
de tê-los previamente detectados pela AIEA.

A.2 - Organização da AIEA

(Ver anexo) . •.'.-•

B - Salvaguardai ritf Eátdtütò da AIEA

O Estatuto autoriza a AIEA a estabelecer e administrar

Salvaguardas, destinadas a assegurar que materiais fisseis espe-

O presente trabalho c versão aclapatda das Notas do Curso Inter-.
nacional, "Sistema Nacional de Contabilidade e Controle de Mate-
rial Nuclear", oferecido aos participantes dos Estados Membros,
pelo Departamento de Salvaguardas )AIEA).
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ciais -ou outros quaisquer, serviços, equipamentos, instalações,

« inform ecoes tornadas acessíveis pela Agência ou sob a sua soli-

citação, supervisão eu controle, não sejam utilizados para nenhuma

finalidade que possa levar a propósitos militares; autoriza, tam -

bém, o Estatuto, a aplicação de Salvaguardas pela AIEA per solici-

tação de qualquer das partes, por ^uelquer disposição bilateral

ou multilateral, ou por solicitação de algum governo, no que se

refere a qualquer de suas atividades no campo da .energia atômica.

Portanto, o Estatuto limr'.ta a aplicação de Salvaguardas aos proje-

tos patrocinados pela AIEA e às atividades para as quais houve

um pendido especial de um governo.

Conforme o Estatuto, deve a AIEA firmar um acordo com o pais

ou grupo de países.submetendo um projeto e expressar no acordo com-

promisso de que a assistência a ser fornecida não deve ser utilizja

da para nenhuma finalidade que possa conduzir a propósitos milita-

res e acentuando que, o projeto deve estar sujeito às Salvaguardas

previstas no Artigo XII, estando &s mesmas especificadas no Acordo

firmado. . •

Posteriormente, o país deve especificar os direitos e

responsabilidades de Salvaguardas da AIEA, com relação ao projeto

9 arranjos. Esses direitos e responsabilidades incluem, inter

alia, a utilização de inspetores, que terão acesso restrito às

instalações e informações, a qualquer momento, sempre que necessú
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rio* para verificar os materiais fisseis ou fontes, e" determinar

se está sendo respeitado o coraproraisso de não utilização dos mate-

riais para fins militares, uelos governos.

C - Acordos de Projetos, Acordos de Transferência de Salva-

das e Submissão unilateral às Salvaguardas da AIEÀ

Desde 1961, A AIEA ten se envolvido «o "Acordos de Pro-

jetos" para o fornecimento de materiais, equipamentos e - instala-

ções; feitos.acessíveis por ou através dela "acordos de transferên

cia de Salvaguardas", nos quais dois países transferem para a AIEA

suas responsabili dades de Salvaguardas acordadas em contratos de

cooperação; e acertos com relação a "submissão* unilateral" de um

pais ãs Salvaguardas da AIEA, de instalações, material nuclear ou

qualquer de suas ai:xvidades nucleares. ~ ' * ;.••• "V :

Todos esses acordos estão baseados no sistema de Salvaguardas

que a AIEA estabeleceu em 1961, extendeu em 1964, revisou em 1965

e extendeu em 1966 e 1968.***

Esse sistema não preconiza, além. daquilo que o Estatuto

jã especifica, tanto com respeito aos objetivos de Salvaguardas,'

quanto sobre a conclusão das atividades de verificação da AIEA,

no que se refere â sua determinação da não utilização de material

nuclear, - instalações e equipamentos para fins que conduzam a pro-

•(*) IMFCIRC/26, INFCIKy66, INFCIRC/66/Rev.l e INPCIR/Bev.2-
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põsitos Mil i tares e o cumprimento dos compromissos nos termos dos

Acordos )os coaprosaissos assumidos pelos governos são explicitamen

t e expressos nos 'Acordos de Transferência de Salvaguardas", e ne-

l e s s e . refletem provisões decorrentes das condicienantes expres-

sas nos Acordos de Cooperação qua originaram o do Salvaguardas.

O — Acordos de Salvaguardas conforme o Tratado de Não Prol i -

feração de Aratas Nucleares

O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TUP)

foi implantado ea março de 1970. Cada pais não possuidor de areias

nucleares s ignatário do Tratado (KNWS), sé compromete a ace i tar

Sal v ei guardas,, preconizadas num Acordo a ser negociado e concluído

com a AIEA, para o propósito exclusivo de se ver i f i car o cumpriir.cn

to das Obrigações assumidas sob o Tratado, com o obje t ivo de se

previnir o desvio da ut i l ização de energia nuclear paci f ica a pro

dução de armamento nuclear ou qualquer d i spos i t ivo nuclear explos_i

vo. Os procedimentos pare as Salvaguardas exigidas devem d i r i g i r -

se aos materiais f i s s e i s especiais ou materiais fonte no caso dos

mesmos estãreia sendo produzidos, processados ou usados dentro ou

fora de qualquer instalação nuclear. .

As Salvaguardas exigidas devem ser aplicadas a todo» os ma-

ter ia i s f i s s e i s e spec ia i s , ou materiais fontes em todas as a t iv ida

des nucleares com f ins pací f icos , executadas no pa i s em quet;l.So,

dentro dos l imites de seu t err i tór io , sob sua jur i sd ição , ou mesmo

em qualquer lugar CJJ. que e l e exerça controle.

pais signatário do Tratado também ~se compromete a não
• .

fornecer material f i sse l especial, ou material fonte, ou equipamen



to ou Material especialmente projetado ou preparado para o proces-

samento, uso ou produção de material flssel especial, para um país

nio possuidor .dt armas nucleares, a menos que o material físsel

«special ou Material fonte seja submetido ãs Salvaguardas exigidas

A época da .implantação do THJP, alguns governos envolvidos cx-

piessara» a opiiião de que o sistema, de Salvaguardas da AIEA estava

insuficientemente definido.

-;' Todos os a^enbros da AIEA foram então convidados a participa-

rem d» usa "Comitê de Salvaguardas" especialmente convocado» O Co-

mitê concordou com "conteúdo de estrutura dos acordo» firmados

. entre a Agência e os países solicitados em conexão com o TRP"(*) ,

que ten servido de base para qualquer acordo selado cm associação

como SKF. -

O compromisso básico assumido pelo país signatário dos Acor-

dos de Salvajguardas do TNP ê "aceitar Salvaguardas, conforme os

termos do Acordo ea todo na ter ia 1 f issel especial ou material fon-

te cie todas as atividades nucleares pacificas executadas nos li ml-

tes do seu território, sob s\ia jurisdição, ou mesmo em qualquer

lugar em que ele exerça controle, para o propósito exclusivo de

qua seja y^,erificado que o material cm questão não está sendo cies—

viado para ajustamentos nucleares ou outros dispositivos micloíu i.?

explosivos**.

. Os objetivos de Salvaguardas são definidos mais adiante nc».—
— :„. • • . . •

XKC3RC/15J»



ses acordos conto sendo "a detecção, em tempo, do desvio de quanti-

dades siçnificantes de material nuclear de atividades nucleares

pacificas para a produção de armamento nuclear ou outros dispositi

vos nucleares explosivos ou para propósitos desconhecidos, e a clis

suaçêo desses desvios, sob o risco cie tê-los detectados previamen

te". .

A Inclusão àa expressão "para propósitos desconhecidos é mui.

f-o importante par^a a aplicação prática de Salvaguardas, UT~ VCS

que isto significa que a AIEA não precisa tentar determinar qual

o destino-dado ao material desviado e, em particular, não precisa

determinar se o material nuclear desviado è para a produção do ar-

mnmcnto nuclear ou para outros dispositivos nucleares explosivos".

Adicionalmente, não è objetivo das ̂ lvagusrdas da AIEA de terrain.».

/ • • '

e o res^ponsãvel por qualquer desvio. '

Os acc^-dos proconiznra sobre "a contabilidade tie matoi.il

õt.ilizndo conto sendo Medida de Salvaguardas de fundamental ir.íp.:.r -

tância, sendo contenção e vigilância importantes mecUtlas • cowp-lo*•>«<}.
• ' • • . ' . ' • • . * ' • • • • ' • ' • . . .

tares", bem como, qv.e Ha conclusão técnica das atividades do vrori-

ficoção da Agencia devo ser uina afirmação com respeito a cada

ds material contábil, da quantidade do material não

por wm cctfto jx»ríy<lo (MüF), ci:presso« os l imites de precisão *.i\ti

guentidodes mencion«idas.

B - Implementação das Salvaguardas pela A.USA
* • * - '

O sistema cio Salvaguardas da AIEA está refletido cm

dois documentos <2a AIEA, INFCIRC/66/Rèv.2 e 1NFCXRC/153. O primei-
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ro documento for^ma a base para acordo bilaterais, de transferên-

cia c de submissão unilateral, sob os quais equipamentos, instala-

ções, materiais nucleares c outros materiais estão sujeitos à Sal

vaçjuardas. O segundo, documento forma a base de todos os contra-

tos exigidos pelo ilrt.III.i do TRP, sob o qual todo material ru-

clear de - '-atividades nucleares pacificas de um pais esta s:«1eito.

ã Salvaguardas. O IBFCIRC/153 obriga a AIEA a destacar de suas

atividades de verificação numa conclusão técnica com respeito ao

material nuclear para cada área de material contábil-

O mrCIRC/66/Rev.2 não abrange os requisitos específicos de

usa conclusão, nas a AIEA á obrigada pelo Estatuto a fazer uma

constatação do cumprimento ou não-cumpriroento dos compromissos •• o-

neste último caso reportá-la a Junta oe Governadores. INFCIKC/66/

Rev.2 delega poderes á AIEA para concluir tencicamente tal qual

i exigido pela IKFCIRC/153, no que diz respeito a material nuclear.

A A3 HA .tem que julgar ew cadft situação particular se. ã «iplica

çãu dos seus procedimentos de verificação de material nuclesr por-,

jnite que cia cumpra a responsabilidade de Salvaguardar equipamen-

to», instalações e materiaisí'não nucleares. ..

A impiementaçáo de Salvaguardas de material nuclear requer
• * •

a quantificação dos objetivos porá cada situação. O . estabeleci~

isento de diretrizes para essa implementação requer a identificação.

do possíveis estratégias que um governo ou grupo de governos venha

a adotar para desviar material nuclear e a especificação das wccU-

d«« «s quais a AIEA deve empregar no seu sistema de Salvaguardas ',

de modo a impedir satisfatoriamente ds^as estratégias de denvl.os*
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Esses assuntos sao tratados constantemente em grupos de trabalho

internos e cora participação de peritos de Estados Membros. Atual-

• • •

mente existe u» Comitê Especial para Implementação das Salvaguar-

das ISAGSI) que se reúne periodicamente e reporta ao Diretor Geral

suas conclusões e progresso nos trabalhos.
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A - Introdução

0 sistema de Salvaguardas da AiE\ ceve permitir a verificação pcXa

AEEA <íe qua UÕI país cwrpre o ccnçronâsso assuraiao, tal qual especificado no

acordo relevante ae "Salvaguardas, A S responsabilidades de ii^xJanentar as Salva-

guardas da ATtA nao podara, portanto, ser delegadas ao pais ou qualquer outra

organizado à qual o país tenha delegado as suas responsabilidades. O sistema

da ÁLEA £01 concebido de modo a permitir a detecção op-rfna de desvios, que

possam vir a ser tentados pela gaiaa diversificada de estratégias possíveis que

euspiciera o desvio de material nuclear. .

Boc essas razões, a AU2V deve verifier a correção formal, validade? das

informações e se estão ccnpletas (incluindo todos os registros e relatórios)

sem considerar a natureza ou grau. das atividades de verificação des.onvolvic(as

por ele.

Por ceio de seu sistema de Salvaguardas, a AIEft deve estar apta a vèrifi-

car, parto cuiamente, que:

a) as quantidades de material nuclear importadas pelo pais, produzidas

por ele ou que, por outro lado, estejam sendo submetidas ã Salvaguar —

das era qualquer atividade nuclear pacífica não sejam declaradas a ino-

nos; . ;

b) quantidades de material nuclear sobre as quais as Salvaguardas cstno

para ser concluídas, como por exemplo, em exportação ou consixno,

não se^am declaradas em excesso pelo país; e

c) inventários fisicos realizados a intervalos apropriacos para satisfa-

zer os requisitos cias detecções de desvios, em tempo, não sejam ci-

Os elejijtiids &s(>vzxais do sistema de salvaguardas da hlüA nao:

a) ua Acordo ds Salvaguardas entre a MtA e o pais, incluindo Arrrnjo
Subsidiário e Anexos para as Instalações; -•
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14 o fomecincnto pelo pai? para a AIKTi de toda a informação relcvaa
te para a oontabilidaòe do operador; contenção e vigilância do roa
tcrial de acordo caa a rojulceicntüçSo do i » í s , que devem estar cm
conformidade coin os temns do Acojxior e

cj a verificação pela A1E«\ ds que o país está satisfazendo os ccttyro
nissos assumidos, tal qual estipulado pelo Acordo. .

Os tipos diferentes de «ix>rdo de Salvaguardas? foram descritos na
Seção I. A Seção II B descreve as nedidas da contabilização, contenção e
vigilância utilizadas pelo operador. A Seção II C e D descrevem, respecti
vanente, a informação a ser fornecida pelo- país e a verificação a ser de
•envolvida pela

B - Contabilização, Contenção e Vigilância do Material Kuclenr

A contabilidade do material nuclear ê definida como sendo o corihe_
cimento da identidade do material, sua conposição, quantidade e localiza
ção. Os contratos do tipo IKPCIKC/153 requerer1, que " o país deve estatele
cer e manter um sistema contábil para todo o material nuclear sujeito à
Salvaguardas e seu controle M . . . Eles prescrevem que o sistema deve ser ba
aeaCo numa estrutura de áreas da contabilidade de material, num sistema de

rryistros e relatórios e 'num sĵ t&sna de controle pelo país, que
tíiT! cjuc proc&diinmtcs contíílx^s estêjom sendo operados corretí«»i?s»nte .

O IKPQRC7G6/Bev.2 iíão se refere e>:piici"fcamsnte a um sistenva nacional de
coiitabilisaçSo de toüto o material-nuclear e seu controle ou a alguas dos
elenentos aejuna de tal sistema, mas ele prevê registros de c^eração o con
tabi.lídncTe a serem mnritidos sob a guarda do Estado e, relatórios d-2 opsra
cão e contabilidade a serem subnitádos à AIKA pelo país.

O oonçpromir.so assumido pslo país num Acordo do tipo INFC1UC/1Ü3
xcjiier que o toesno " «iccíte as Salvaguardas ..., em Ixxio» iicitcriciis f l s
seis ospsciiti3 e wnteriais fontes " . . . Tais cicordos tanbau espsrcificum Cj3
tágio do nviterinl cc.no jxsnto de por Lida dns Salvaguardas e as suas coíidi
ções de término c isenções de Salvaguardas.

Providenciais scaToUiantes existem nos acordos do tipo
?.2. ' • . . • • - . .
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O princípio básico do sistema contábil exigido pela INPCERC/153 ê
o registro efetuado pelo operador na instalação e o relatório do país à
AIEA, referente a cada área de contabilidade do material (MBA), inventa
rios iniciais do material nuclear e subseqüentes modificações nos inventa
xios*. As adições e subtrações no inventário inicial produzem o " inventa .
rio de livro ", a quantidade de material nuclear que, conforme o operador, .
deve supostamente existir era uma dada instalação ou em una certa área de
contabilidade do material. Periodicamente, o operador efetua ura inver.cá
rio físico da área de material, através da medição do material j-.-rrs'aite.
Nas instalações onde o material nuclear encontra-se sob a forma de massa
não selada, devido as incertezas das medições, existe coraumente alguma di
ferença entre o inventário de livro e o inventário físico. Podem ocorrer ,
tanbént, certas discrepâncias por outras razões, como uor exemplo, falhas -
de medidas em partes do inventário ou uma perda de material que não foi me
dida.. A diferença entre o inventário de livro e inventário físico é o " ma
terial não contabilizado ", abreviado como sendo " MUF ". Cano uma varia
velderivada de medições propriamente ditas, está sujeita a incertezas.

O 3NFCIRC/153 proporciona definições para os conceit JS fundamen

tais de contabilidade de material, tais como: o inventário de livro, o. in

ventário físico, o material não contabilizado, o ajustamento, o lote, os

dados do.lote, correção do enriquecimento, as modificações no inventário ,

o ponto chave de medição, a- área de contabilidade de material, o material

nuclear, a diferença exportador/recebedor e dados fonte,

• . • • *

Entende-se como contenção, otermo empregado pelo país ou' opera

dor para significar qualquer medida restritiva ao. movimento de acesso ao .

material nuclear. Msdidas de contenção são utilizadas por operadores de

instalações para proporcionar' proteção física do material, segurança do
• * • • >

pessoal e conveniência dos procedimentos operacionais. Bn geral, as modi

das de contenção não são empregadas especialmente destinadas aos propõsi

tos de Salvaguardas, nas a sua existência nas~instalações freqüentemente

facilita as inspeções. .
• *

Vigilância, significa observação instrumental ou humana, para in
dicar o movimento do material nuclear. A vigilância pode indicar a eficá
cia da contenção e, consequentemente, tem para o operador a mesma f inalida
de de vigilância.
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Atbas, contenção e vigilância são, para a AIEA,. importantes medi

das canplementares para a contabilidade de material. Elas não devem áJtçor

nenhuma restrição física na movimentação de material, nem quanto ao aces

so ao «esmo, nas sin prover a AIEA de informações capazes de esclarecer

se houver movimentação de material, ou acesso ao mesmo, durante a aüsên

cia dos inspetores'de modo a preservar a integridade de medições prévias

de material nuclear efetuadas pela Agência proporcionando a AIEA o conlie

cimento dos fluxos de material em pontos importantes do ciclo do combust!

vel.

C —

Ambos cs documentos, INPCEBC/$6/Rev..2 e INEÜFC/153 exigem do

país o seguinte: -

1) Prover a AIEA de informações com respeito a aspectos de proje

tos de instalações e outras informações relevantes de Salvaguar
. • • • . • • *"*

- .das? .
' " " • • . - " • 6 - . ^ • • • • • - •

2) Providenciar para que os registro^ das areas de material sejam
guardados; e. . . * .

3) Prover a AIEA de relatórios, com relação ao material nuclear, ba
•seados nos registros existentes.*

# ' . -
O Secretariado da AIEA tem preparado questionários de informa

m

ções de projeto para diferentes tipos de instalações. 0 Secretariado da

AIEA tea estabelecido modelos de Arranjos Subsidiários e Anexos para as

Instalações, que contém, dentre outras coisas, formas de relatórios e ex

piicação para o seu uso. . •

D - Verificação '"' / ' • " ' •

fiiibora os INPCIRC/153 e INPCIRC/66/Hev.2 não contenham, uma de

finição fonnal quanto ao que venha ser uma verificação, o 153 especifica

as atividades, incluindo as medições independentes, para serem usadas pe

Ia AlfiA no processo de verificação, especificando que toda verificação

aplicada â locação, identidade, quantidade e composição de todo o material

nuclear esta sujeito â Salvaguardas . . . ' •



Conforme o exposto, os processos de verificação da MEL\ consis
tea de:

1} Exaine das informações fcmt?cidas pelo pais, com respeito a:

i) Informação de Projeto;
ii) . Itelatórios Oantábeis;

ü i ) Relatórios especiais;
iv). Ampliação e esclarecimento de .-elatórios
v) - Notificações prévias de transferência internacional.

i

2} Coletânea de informações pela KLEA em:

i) Inspeções para verificação de informações de projeto;

ii) ad hoc e inspeções de .otina;

üi) Inspeções especiais.

• • •
' 3) • Avaliação das informações fornecidas pelo pais coletadas em inspe

ções cera o propósito de determinar s e e completa, sua,*; correção,

0 propósito de se inspecionar as instalações " para a verificação
das informações de projeto " tem a finalidade de permitir uma avaliação pe
Ia KSEh da validade das informações de projeto fornecidas. Essa verifica
cão é desenvolvida cora relação ãs informações de projeto submetidas . para
as instalações existentes e recém concluídas, levando-se em conta às modi

que possam vir a ocorrer. A finalidade de se promover ura exame
Informações de projeto serve para:

1) Identificar as características das instalações e dó material nu
clear relevantes para a aplicação das Salvaguardas aos materiais
nucleares a detalhes suficientes, capazes de facilitar a verifica
cão; ' .

•
2) Determinar as áreas de contabilidade do. material a serem util iza

das para os propósitos contábeis da JVIEA, e para selecionar aque
les pontos estratégicos, que representam pontos chaves de medidas
e que serão usados na determinação dos fluxos de materiais e in.
ventáriosf ' '
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3) Estabelecer o tempo notarial e os procedimentos de realização do

inventário físico, para satisfazer aos objetivos contábeis da .

MEA;.

4) . Estabelecer os requisitos de registros e relatórios e os procedi_

mentos de avaliação dos registres;

5) Estabelecer requisitos e procedimentos de verificação da quanti

dade. e locação do material nuclear; e

6) Selecionar combinações apropriadas de contenção e de vigilância

è os pontes estratégicos, aos quais essas medidas serão aplica

das. • . "

Relatórios contábeis fornece:\ informações sobre o inventário ini

d a l , as modificações no inventário e sobre a contabilidade dos materiais.

Inspeções ad hoc da AIEA são desenvolvidas de medo a verificar

«« informações contidas no relatório inicial e a identificar mudanças que

ocorrem desde a data do relatório inicial. As inspeções' ãd'hoc são também

realizadas com o propósito de identificar e, se possível, verificar . a

quantidade e composição do material nuclear envolvido em transferências in

ternacionais. Ba se tratando de transferências para fora do país, essas

inspeções, incluindo a afixação de selos pela AIEA, deverão ser aplicados

quando da época de preparo do material para embarque. ' ' :

No caso de transferências para o pais, essas inspeções deverão

ser realizadas â época da desesiibalagem do material.

- As inspeções de rotina da AIEA servem para:

1) Verificar que as informações contidas nos relatórios submetidos

â AIEA pelo país são consistentes com os relatórios contábeis e

• operacionais mantidos por ele;

2) Verificar a localização, identidade, quantidade e composição de

todo material sujeito â Salvaguardas; e

3) Verificar as causas possíveis de ocorrência de " materiais não

contabilizados ", divergências entre material embarcado/recebido

e incertezas no inventário de livro. • . .
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As inspeções especiais a serem desenvolvidas pela AIEA servem j»

za:

1) Verificar as informações contidas nos relatórios especiais; e

2) . Coletar informações adicionais, quando a AIEfc corri^irar que as
informações fornecidas paio país e aquelas obtidas através das
inspeções especiais não sEo adequadas ao cumprimento das suas
responsabilidades*

As atividade.da AIEA no dea. :so das inspeções ad hoc, de rotina
e especiais são, em geral, can o propósito de coletar informações para
que ela própria possa estabelecer independentemente que as informações re
r*fairfac (jç, pais são:

1) Gomplètas, no que se referem a cobertura da totalidade de materi
' ai nuclear que tenha sido encontrada na área de material contábil;

2) Bormalmente corretas, sendo isentas de erros;
• • • •

3) ' Válidas, com respeito as atuais localizações, identidade, quanta

dade e composição de todo o material nuclear sujeito ã Salvaguar

das; e . • ' " \ •• ; '

4) Exatas, no que se refere aos dados fornecidos pelas medidas . do •
.país (erros randônicos e sistemáticos) comparados às medidas de
precisão internacionalmente aceitáveis. . •

Essas atividades incluem: exame dos registros, elaboração de me

dições independentes era todo o material nuclear sujeito âs Salvaguardas ,

utilizando-se equipamento da MEft cano, também, aqueles pertencentes ao

país ou ao operador, verificando-se o seu funcionamento, calibração e pro

cedimentOE. apropriados; obtenção de exemplares, assegurando-se uma cole

tinea, um tratamento, um manuseio e um transporte apropriados; utilização

pela e cesão para a AIEA de equipamentos de inspeção; afixaçãb e remoção

de lacres da AIEA; e utilização de outros métodos quaisquer, que se façsun

disponíveis, em particular, para a execução de medidas de contenção e vi-,

gilância a 3erem utilizadas, para ajudar a assegurar o completamente do

fluxo de medições.



A ÁLEA ceve envidar todo o esforço operacional no semJxJo de assegurar

ua custo-benerício satisfarôrioTraoão a garanti-lo, deve lançar mão, dentre ou-

tros meios, da concentração d e procedimentos de verificação naqueles está-

gios de ciclo do coroüustivel, envolvendo a prccuçao, o processamento, o uso

e a estocagera do material nuclear, de onde o armamento nuclear e os outros

dispositivos nucleares explosivos poderiam prontamente ser fabricados, mini-

mizando a utilização de procedimentos de verificação roa respeito a outros

Materiais nucleares, soo a condição de que isso nao venna a dificultar- a Agên-

cia na aplicação das Salvaguardas, sob os ter;-us do Acordo.
t

Portanto, as afirmações caca relação ao material não contaDilizado e

seus limites de precisão não precisam, necessariamente, estar baseados est atiyi

dades de verificação igualnsitce int^ensas, em todos os tipos de instalações ou

para todo tipo de naterial nuclear. Essas atividades devem, no entanto, em to-

dos os casos permitir a AlEA o cunpriJKmto satisfatório dos objetivos ' das

Salvaguardes, como por exemplo, a detecção oportuna de desvios âe "iquàhtiãades

significativas de material nuclear. Em estruturando o seu sistena de verifica-

ção, a Altíl leva em consideração não apenas se o naterial pode prontamente ser

transformado em armamento nuclear ou explosivos, mas, também, o relacionamento

entre as varias partes do ciclo do combustível nuclear.

For exemplo, muito embora o urânio levemente enriquecido não possa dire

tamante ser Transformado em armamento nuclear,* o seu valor como ponto de parti-

da para a produção de plutônio ou mesmo para maior enriquecimento não pode ser

desprezado.


