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NORMAS TÉCNICAS NO CAMPO NUCLEAR

Prof. Marcos Grimberg
CNEN

1. INTRODUÇÃO

. . Conforme e notório , a engenharia na vida pratica envol^

ve suposições e técnicas anaiTticas que somente se aproximam das

c o n d i ç õ e s r e a i s . -.-.--.-.. ••-• ;•-;.•••-..;- -;•-• .-- -. «•-.--.

Ao engenheiro oferecem-se» pois, duas opções:

a) dispender um tempo precioso debatendo ou justifican-

do hipóteses, técnicas e fatores de segurança; ou,

b) associar-se a um mecanismo através do qual grupos e-

fetivos e interessados podem, coletivamente, chegar

a uma concordância naqueles itens.

Essa segunda alternativa, que e realmente a elaboração

de normas técnicas, reúne, como e óbvio, as preferências da cias -

se.
%,-*? «rtr.-f-:-;u: Na-verdade não^ se trata nem mais de uma-opção e5, sim',

de uma imposição, pois, presentemente, é impossível Imaginar o

mundo atual, altamente técnico, sem a existência de um sistema es-

pecializado de normas nacionais ou internacionais . Pode-se afir -

' mar mesmo que o grau de desenvolvimento tecnológica de um paTs es-

tã intimamente relacionado ao "status" da sua normalização; -
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3 feto inconteste e que os benefícios , explícitos ou

1-plTcitos , obtidos cora a adoção de .um sistema adequado de nor-

nas técnicas são relevantes sob todos aspectos.

. . . Al in de evitar que sejam reestudados problemas típicos

jã resolvidos, economizando» assim, trabalho intelectual e mate

-rt*is,.a recorr-incia-a. fr-t-têriüs.» re4u.is.it0s .de segurança, «spe-

cificações técnicas, métodos, etc, sob o formato uniforme de

ÍN^RMAS-;-possibilita um considerável aumento na-Segurança e viabf

l.idade econômica dos empreendimentos dentro da conjuntura de um

piTs . A Tíorm&tiz&çio representa um meio inequívoco de entendi -

rente para as organizações no'contexto técnico e econômico.

Vale ressaltar-, também, que as normas levam ã padroni-

ziçlcr dai ã duplicação e .esta, por sua vez, .permite minimizar o

"desconhecido" e adotar o "processo da Unha de produção" sem

que deixe de resultar um produto da mais alta qualidade. Os pa -

tí-ões , universal ou nacionalmente aceitos, podem, pois, ser re-

ferenciados em documentos técnicos , facilitando a especificação

completa de componentes para aquisição.

Assim, a red ida que as aplicações da energia nuclear

C3ir.eç3ran a se multiplicar invadindo quase todas as áreas da ci-

éScia , e ensejando o desenvolvimento de uma tecnologia tão so -

ffsticadr que fez despontar até uma nova concepção de qualidade:-

a cjalidade nuclear, a necessidade de normalização tornou-se vi-

tal para esse canpo.
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2. DEFIHIÇCES

Adiante são apresentadas algumas definições e esclare

cimentos irportantes na area da normalização técnica, e particular -

lente no dcniTnio nuclear. •

^£1 (ou ATO -NUCLEAR (ou ATOMICAl r.Lei_que fprnece__a J>ase jurT4Aça^±.

para as atividades no campo da energia nuclear.

^EGL'LAMENTC GOVERNMENTAL— disposição oficial paraVxplicár detalhes'

de execução da Lei.

-3£GüLAMEK7C TÉCNICO - ato normativo, de caráter compulsório, emanado

de autoridede con conpetência espe-cifica para edita-lo.

1ORHA TÉCNICA - documento contendo prescrições técnicas e adminis -

trativas, elaborado e aprovado segundo procedimentos preestabelecidos

s com o consenso dos interessados, e editado por uma entidade nacio -

nai ou internacionainente reconhecida. Pode ter caráter compulsório

DU não, conforme a base jurídica da entidade. Em geral, é referida

sem o qualificativo "técnica"* Corresponde ao termo inglês "standard?

:ue , enbora mais divulgado no exterior, é algo ambTguo, podendo si£

*;1ficar, também, "padrão".

NORMAS DE S-SURAfiÇA - normas elaboradas tendo em vista minimizar o

"isco aceitável para a segurança e saúde dos trabalhadores e públi-

co em geral.

NffRMAS NUCLEARES - nornas de segurança ou proteção, elaboradas "espe

:ialn)ente para a tecnologia nuclear. Cumpre observar que existe uma

cuantidade Imensa de normas relativas aos campos da tecnologia convert

cionai que, também devem ser cumpridas,onde couber, na tecnologia nu,

clear.
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HORHAS INDUSTRIAIS - convenções ou acordos estabelecidos e editados

por una organização competente para facilitar o relacionamento e

entendimento entre os vários parceiros de uma indústria ou de uma

tecnologia. Deve-se observar que não existe uma linha divisória muj[

to nTtida entre "norma de segurança" e "norma industrial".

CÓDIGO DE PRATICA - ou simplesmente CÓDIGO; mesma significação que

MORMA TÉCNICA. *

6UIA•» conjunto de recomendações não compulsórias, que descrevem um

método para alcançar um objetivo.

GUIA REGÜLATORIO - descrição de soluções ticnicas aceitáveis pelo õr

gão regulatõrío para atingir um certo nível de segurança, definido'

anteriormente em um "regulamento técnico". Situa-se entre este é' 0

"guia", e tem caráter compulsório pelo menos de fato, senão de direj^

to . Isso significa, naturalmente , que esse "guia regulatorio " não

torna outras soluções inadmissíveis, porem, deve-se reconhecer que,

em um caso individual, será bastante difícil a um requerente de li -

cença demonstrar a curto prazo que outra solução proporciona o mesmo

nível de segurança.

CRITÉRIOS - conjunto de princípios e dados em que pode ser baseada.

uma decisão por órgão competente.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - conjunto de requisitos a serem satisfeitos

por um produto, material ou processo, incluindo, conforme o caso ,

os métodos de fabricação e controle.

PADRÃO - modelo adotado oficialmente como referencia para avaliação

de qualidade ou quantidade.
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3. HI ERA?;. IA ?{A REGULAMENTAÇÃO NUCLEAR

.. __ En sentido amplo, o canpo da regulamentação nuclear

pode ser ass in subdividido:

- prescrições legais e administrativas

• nornas nucleares

- nornas industriais

0 primeiro grupo inclui leis e decretos que forne-

cen a base jurTdica para atividades nucleares, e regulamentos ad-

oinistrativos que governam o relacionamento entre autoridades 11-

cer.ciaooras e requerentes de licença ou organizações operantes.

.No Brasil, a Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de 1974,

que ai te-ou a lei n9 4.118 de 27/8/1962 e a Lei n9 5.740 de 1/12/

1974, proporcionada base jurTdica para as atividades de normaliza-

ção da CSEN na área nuclear.

Diz o Art. 29 dessa Lei:

Art. 29. Compete i CNEN:

.;*» !.^»y,-t;u••: IV -^Expedir regulamentos e normas de segurança e "

proteção relativas:

a) ao uso de instalações e materiais nucleares;
b) ao transporte de materiais nucleares;
c) ao manuseio de materiais nucleares;
d) ao tratamento e ã eliminação -de rejeitos ra-

dioativos;
e) ã construção e a operação de estabelecimentos

destinados a produzir materiais nucleares e a
utilizar energia nuclear.
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Quanto ao segundo grupo, de normas nucleares» deve-se

ressaltar que envolve-um compromisso de dois requisitos opostos:

a) de um lado, a definição de procedimentos detalha_

dos e nmerosos a fim de obter e manter o necessário alto gríu de

seçuraiçi, e, -

b) de outro lado, a flexibilidade suficiente para

permit*r una fácil adaptação, compatível com a rápida evolução da

tecnclog'a de segurança.

Assim, as normas nucleares evitam estabelecer requi -

sitos ce segurança especiais e, de ura modo geral definem, apenas ,

objetivos e critérios gerais de segurança, paralelamente descre -

-vendo ca-ir.hos aceitáveis para satisfazer aqueles critérios e obje

tivos -g estabelecendo requisitos técnicos para sistemas, componen-

tes e estruturas cumprirem as respectivas funções de modo adequa -

do.

>._ ......,. _,..._..;-•. f̂inaluier̂ te o..terceiro..grupo , o das normas Industrl -

ais /editadas por varias organizações, objetiva facilitar o rela-

ciona-en:o e o entendimento entre os diversos parceiros de uma in-

dustrie eu uma tecnologia.

Nao há uma separação muito nítida entre normas de se-

gurança e normas industriais.
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Entre una norma Industrial que» por exemplo, define

diaensões uniformes de vasos..de pressão, e uma norma nuclear que,

por seu lado, define hipóteses de carga e fatores de segurança

CO3JO base de projeto para vasos de pressão, existe usa ampla i n -

terface de normas que incluem elementos tanto de uma classe como

da outra.

. ..... Não obstante-essa zona cinzenta, as normas industri-

ais são de grande importância para as nonaas nucleares, pois es -

tas, em muitos casos , podem fazer referência àquelas. Dessa for-

ma, o teor das normas nucleares pode restringir-se aos requisitos

de segurança necessários.

Sobre o assunto, i oportuno salientar que o Governo

Brasileiro promulgou em 11/12/73 a lei n9 5.966, criando um "Sis-

tema de Metrologia, Normalização e Quantidade Industrial", incor-

porado ao Ministério da Indústria e Comércio. Esse sistema consis^

te de uni Comitê normativo denominado" Conselho Nacional de Metr.o-

•Togta; Normalização "e QuáTidade "Industrial-CONWE-TRO" e um Órgão

executivo denominado" Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza,

ção e Qualidade Industrial - INMETRO".

Assim, considerando as interfaces com setores indus

trials os mais diversos e complexos, ha necessidade de certo en -

trosanento dos trabalhos da CNEN em normalização nuclear com as £

tividades em normalização industrial a cargo do CONMETRO.

0 Quadro 1 mostra a hierarquia das normas na Alema-

nha Ocidental.



HIERARQUIA OAS NORNAS

NlVEL NA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

LEI

REGULAMENTOS
GOVERNAMENTAIS

NORMAS REGULAMEN
TARES DE SEGURAI
ÇA

NORMAS INDUSTRIAIS

CÓDIGO ATÔMICO

1959 (ATMOMGESETZ)*

REGUALMENTO SOBRE
PROTEÇÃO CONTRA
RADIAÇAO(l.SSVO)

REGULAMENTO SOBRE
INSTALAÇÕES NUCLE
ARES (AtAnVo) **"

REGULAMENTO SOBRE
tESPONSABILIDADE
[ INDENIZAÇÃO

NORMAS DE SEGURANÇA KTA
(KERNTECHNIK AUSCHUSS)
COMITÊ DE TÉCNICA DE
REATORES

DIRETRIZES RSK '
(REAKTORSICHERHEITSKOMMISSION)
COMISSÃO DE SEGURANÇA DE REA-
TORES

NORMAS DIN

REGULAMENTO
TÉCNICO

CRITÉRIOS DE
SEGURANÇA

SICHERHtlTS-
KRITERIEN
FÜR KERNK •
RAFT- WERKE
(BMI)

* LEI SOBRE O USO PACIFICO DA ENERGIA NUCLEAR E A PROTEÇÃO CONTRA SEUS PERIGOS

** DECRETO SOBRE A TRAMITAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ACORDO COM O § 7 DO
CÓDIGO ATÔMICO
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4. Ei;3CRAÇA0 DE NORMAS

A elaboração de normas técnicas em um paTs requer um

estrito atendimento às necessidades do povo, objetivando a eleva-

ção de seu padrão de vida com preservação da saúde e segurança p£

.blicas. 0>i nter esse. nacional deve-ser incondici anal roente respeita-

do.

Não i fácil portanto, transferir pura e simplesraen -

te une norma técnica de um paTs para outro. Não é possTvel, por

.exemolo, usar normas industriais alemãs no Brasil, sem antes a -

-justi-ias às condições brasileiras e por meio de técnicos brasi -

leiros.

Im grande auxTiio é prestado nesse contexto pelas O£

çanizeções de normalização internacionais prestigiadas pelas na -

ções desenvolvidas e em desenvolvimento , que se dedicam a elabo-

ração de normas representativas do consenso das tecnologias mais

avançadas no ruindo. - • '••••'-•- • '•••'•

Assim, e de Imensa valia a contribuição prestada por

enti:e:es come:

. ISO - International Organization for Standardization

I EC -Internacional Electrotechnical Commission

COPANT - Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas

AIEA - Atenda Internacional de Energia Atômica (Dl.

visão de Normas), da qual o Brasil é um Es -

tado-Membro.
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Cumpre «também, reconhecer que na ãrea nuclear os

processos de normalização, na grande maioria dos paises,tem sido

fortemente Influenciados pela pratica e experiência norte-ameri-

canas.

Considerando a freqüente exiguidade de tempo hábil

para a elaboração de normas nucleares consideradas urgentes» a

CNEN,, adpt.a -p princ^pior jí expresso em- sua Resolução 'CNEN--6/72 dê,

na ausência de normalização nacional adequada, permitir o uso de

normalização internacional ou de paises tecnicamente desenvolvi-

dos, desde que aceita pela própria CNEN.

A titulo de exemplo, pode-se citar a recente Resold

ção CNEN-n9 03/77, de 21/1/77, através da qual a CNEN, para efei.

to normativo na elaboração e na implementação dos programas de

garantia da qualidade para usinas nücleo-elétricas, resolveu ad£

tar os termos do "Safety Code of Practice on Quality Assurance "

(revisão de 2 de maio de 1976) , elaborado pela AIEA.

Independente dessas medidas cautelares que decide

tcmar, a CNEN já equacionou em linhas gerais o problema do esta-

belecimento de uma normalização adequada as necessidades do pro-

grama de instalações nucleares a ser implementado dentro do qua-

dro do acordo BRASIL-ALEMANHA FEDERAL, assinado em 27/6/1975.

Trata-se de uma gigantesca tarefa a cumprir de mo-

do continuo e ininterrupto, principalmente quando se observa o

Quadro 2 com a exígua relação de normas já baixadas pela CNEN.



NORMAS ELABORADAS PEIACHEN

- 1 1 -

TITULO

*pertaçao de Minerais ou Minérios que contenham
•ITerentos Nucleares Associados

IDENTIFICAÇÃO

NE-3.O1 - Fev/6!

llscclha de Locais para.Instalação de Reatores de
i:etincia NE-2.04 - Jun/6S

.so de Portos, Baias e Águas Territoriais Brasi
'eiras por Navios Nucleares NE-7.01 - Jan/71

licenciamento de Reatores Nucleares de Potincia NE-2.01 - Fev/72

:roteção P.adiolõgica NE-1.01 - Jun/73

Irsdenciar.ento de Pessoas Físicas ou Jurídicas p£
ira Supervisão e Aplicação das Medidas de- Proteção
r.aciológica.

NE-1.02 - Fev/74

Licencianento de Pessoas Físicas para o uso de Rja
cicisótopos (Fontes nâo Seladas) em Medicina Nu -

[dear. • NE-1.03 -Mal/75

f t e ç ê o ; R a d i o l ó g 1 ca TIO Ciclo de ProdíTção de"Uri-"
Jnío. e de Tõrio NE-1.04 - Mai/75

E'abcrecao e Apresentação de Normas NN-0.01 - Dez/75

C;ní$sões de Estudo para Elaboração de Normas NE-0.02 - Dez/75

QUADRO 2
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Na área específica de construção de centrais nuclea_

res, por exemplo, estima-set que são necessárias 5.000 normas das

quais, aproximadamente, 4.000 são normas convencionais.

A massa de Informações técnicas contidas nessa nor-

mas internacionais e estrangeiras, mesmo se limitada apenas a ã-

rea nuclear, é tão.-extremamente volumosa que-j-a. torna indispens£

vel a existência de um sistema de recuperação de Informações pa-

ra true o acesso amplo e seletivo aquele acervo7 de Informações set

ja exeqüível.

A propósito , i Interessante saber que está em es -

tudos na CNEN a montagem de um sistema de informações sobre nor-

mas nucleares.

As prioridades para o estabelecimento de normas, em

principio, são baseadas em necessidades do ponto de vista do õr-

gão licenciador, do engenheiro - arquiteto, do construtor, do fa

bricante, do concessionário ou de outros usuários de equipamen-

tos e materiais radioativos.

" ' A primeira ênfase no desenvolvimento de normas es-

tá nas centrais nucleares, no ciclo do combustível e na proteção

do usuário-consumidor e meio-amb1ente.

Para se ter uma idéia da dimensão dessa tarefa,bas

ta atentar que existem publicadas no mundo cerca de 3.000 normas

nucleares pp. ditas, das quais 1.800 são norte-americanas, 300

s.So internacionais e as restantes de origens diversas. Além dis-

so, outras 4.000 normas de áreas convencionais, são também apli-

cadas no domínio nuclear.
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As relações de projetos de normas podem ser subdivi-

didas ras seguintes áreas de assunto:

A. Centrais Nucleares

- Sistemas de Engenharia de Segurança

- Critirios Gerais de Projeto

- Garantia da Qualidade

.-. .. - Processos, Sistemas e Componentes.

- Sistemas de Rejeitos Sólidos, LTquidos e Gasosos

- Manuseio e Estocagem de Combustíveis

- Envoltório de Pressão do Refrigerante Primário.

- Ensaios

- Contenção

- Licenciamento de Operadores, etc.

B. Outras Normas Nucleares

- Bases de proteção radiolõgica

- Salvaguardas

- Instrumentação da Proteção Radiolõgica

- Contaminação radiativa

- Transporte de Materiais FTsseis e Radioativos

- Proteção FTsica de Materials e Instalações Nuclear

- Segurança contra criticalidade nuclear

- Técnicas de Dosimetria Interna

- Práticas Administrativas para Emergências de Ra

diação

- Monitoração Radiolõgica Ambiental
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- Reatores de pesquisa e treinamento

-• —• - Montagens Críticas

- Códigos de computador para cálculos de blinda

gem e de reator nuclear

- Laboratório de materials radioativos.

• aceleradores

- Radiografia Industrial

.. , ,-.. ̂  .... - ..- .Instalações para produção -e processamento de .

materiais Irradiados

..-•. - Uso de Fontes Seladas

- Tecnologia da medicina nuclear '

- Laboratórios de hospital de medicina nuclear

- Instalações de Fabricação radiofarmaceüticas

- Radioterapia

- Radiologia diagnostica

- Instalações de reprocessamento de combustível

. - Instalações de enriquecimento de combustível

. . . . . . .. • .- Instalações de conversão de UFg .

- Aspectos radiolõgicos de Mineração e beneficia,

nento de urânio.

- Critérios Gerais de gerência de reje i tos .

- Produtos de consumo.

Assim, foi estabelecida pela CNEN, inicialmente, uma

escai2 tentativa de prioridades de normas (Quadro 3).
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NORMAS A SEREM ELABORADAS NO PERÍODO 1976/1980

TITULO TENTATIVO

1 Critérios de garantia da qualidade pars Instalações nucleares.

2 Proteção Física de materials e Instalações nucleares.

3 Er.belagem e transporte de material radioativo (geral).

4 Critirios gerais de projeto para centrais nucleares.

5 Glossário de termos em ciência e tecnologia nucleares.

6 Licenciamento de instalações nucleares.

7 Critirios para controle do nível de atividade em efluentes libera
dos em áreas não controladas.

8 Ensaios de taxa de fuga da contenção primária de reatores a água
leve pressurizada.

9 Proteção radiolõgica (geral).

|10 Critérios de localização de reatores de potência.

111 Licenciamento de operadores.

112 Fiscalização de instalações nucleares. . . . . . . .

[13- Bases de projeto para instalações de armazenamento de combustível
nuclear.

|14 Relatórios de Informação operacional.

|15 Programas meteorológicos no loca l .

116 Programas de ensaios pri-operacionais e de part ida 1'nic1al.

17 Formato padrão e conteúdo de relatórios de anál ise de segurança.

'8 Medida e re la tór io sobre a radioatividade nas vizinhanças de ce£
t r a i s nucleares.

QUADRO 3
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NORHAS A SEREM ELABORADAS NO PERÍODO 1976/1980 (cont)

TITULO TENTATIVO

19

20

21

22

23-

24

25

26

27:

28

29

30

31

32

Proteção radiolÔgica em plantas de fabricação de combustível para
reatores nucleares.

- P r o t e ç ã o r a d i o l õ g i c a e m m i n a s d e u r â n i o . • '••• .£•**"£ ••-••--•••••- *;->: • • :;•

Especificação e desempenho da instrumentação no local para monito
ração continua de radioati vidade em efluentes.^v".-^ — - ,---*•

Critérios de aceitação e modelos de avaliação de sistemas de res-
friamento de emergência do núcleo de reatores a água leve pressu-
rizada.

Monitoração de vibra-ção-de internos do reator~e—do sistema* pr1
mario de resfriamento.

Inventário físico de materiais nucleares.

Sistemas de controle de materiais nucleares para instalações
conversão.

de

Sistemas de controle de materiais nucleares para reatores de po -
tência.

Sis-temas- de controle -der matemiats:^nucleares pawn instalações-
reprocessamento de combustível.

Critérios de segurança contra criticalidade nuclear para opera
ções com materiais fissionãveis fora de reatores.

Sistema de alarme contra acidente de criticalidade.

Seleção e treinamento de pessoal para centrais nucleares.

Critérios de instrumentação sísmica para centrais nucleares.

Controles administrativos para centrais nucleares.

QUADRO 3
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NORMAS A SEREM ELABORADAS NO PERÍODO 1976/1980 (cont)

TITULO TENTATIVO

Bases de projeto para sistemas de proteção em centrais mcleares.

Prograra para ensaio de blindagem biológica em centrais nucleares

Critérios de proteção contra fogo para estruturas relacionadas i '
segurança e equipamento de centrais nucleares.

35 j Segurança industrial para centrais nucleares.

37 * Aplicação do critério de falha única para sistemas de proteção em
| cen-r3is nucleares.

33 I Ensaiarento periódico de sistemas de proteção em centrais nuclea -
I res.

39 Classes de qualificação de equipamento elétrico para centrais nu -
; cleares. . -

40 Ensaio-tipo de válvulas classe I, operadas a motor, para centrais
nucleares.

41 • Ersaios-tipo de notores classe I serviço contTnuo, instalados den-
tro da contenção de centrais nucleares.

42 r Unidades de gerador diesel usadas como suprimento de energiia "de
I reserva para centrais nucleares.
i

43 . Planos de emergência para centrais nucleares.
!

44 i Requisitos do programa de vigilância do material do vaso do reator,

45 'Limpeza de sistemas fluidos e componentes associados durante a •
fase de construção das centrais nucleares.

46 Enbalagem, transporte, recebimento, estocagem e manuseio de itens
jara centrais nucleares (durante a fase de construção).

í7 Manutenção de itens durante a fase de construção de centrais nuci£
ares.

QUADRO 3
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NORMAS A 1 ?EH ELABORADAS flO PERÍODO DE 1976/1980 (cont)

H© TITULO TENTATIVO

48 Requisitos de instalação, Inspeção e ensaio para equipamento eli-
trico e instrumentação durante a construção de centrais nucleares.

li

49 Requisitos suplementares de garantia da quaTfdade para instalação,
inspeção e ensaio de concreto e aço estruturais durante a fase de

.... construção de centrais nucleares.

50 Qualificações do pessoal de inspeção, exame e ensaio para a fase
de construção de centrais nucleares.

51 Guia para conteúdo de especificações técnicas para reatores nudea_
res de potência.

52 Requisitos de resistência 5 fratura de materiais ferriticos.
1 53 Bases de projeto contra inundações em projeto de centrais nuclea -

res.

54 Conjuntos de penetrações elétricas em estruturas de contenção de
, centrais nucleares.

55 Grupos de Qualidade: Classificação e Padrões Aplicáveis.

<:56;- -.Ensaio -de/eficiência -de sistemas purificadores-<te ar contendo dis-
positivos de remoção de partículas.

57 Critérios gerais de projeto para instalações de reprocessamento de
combustível nuclear.

58 Blindagens de concreto contra radiação. J

59 Bases de projeto para proteção de centrais nucleares contra efei -
tos de rupturas postuladas de tubulação. I

60 Critérios de projeto contra mísseis em centrais nucleares.

QUADRO 3
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Presentenente estão sendo preparados os textos-base

das normas a estabelecer » con base em estudos comparativos de

r.ornss existentes estrangeiras (norte-americanas e alemãs) e da

AIEA.

Outrossim, a fim da representar a fiel expressão do

interesse nacional» os textos normativos da CNEN são elaborados,

sob e coordenaçío do seu Departamento de Normas e Especificações-

D!«E, por Comissões de Estudo-C.E. constituídas de acordo com a

ncrna CNEN-NE.O.02, de modo a serem consultados os setores de at£

vidade do PaTs relacionados com a matéria específica tratada nos

textos.

A fase de desenvolvimento do consenso inicia-se com

a ezpcsição de un projeto preliminar baseado no texto-base. Em

jeguiça , baseados nos comentários recebidos, são preparados e

discutidos pela C E . projetos sucessivamente revisados. 0 consen^

so i cbtido quar.do um acordo substancial é alcançado pelos in -

teresses validos envolvidos, de acordo com o julgamento do Presj^

dente da Ç.E. 0 consen.so implica muito mais do que o conceito

de uma simples aprovação majoritária, mas não necessariamente a

unanir.icade . Corno ordem de grandeza, pode-se dizer que i preci-

so qje B.0% dos membros da C E . fiquem satisfeitos com os termos

£a,nor-ia proposta.

0 ternpo requerido para o desenvolvimento do consen-

so varia amplamente com o assunto, o campo de aplicação do docu-

rento s a amplitude do efeito potencial da norma. Pode variar de

três r.eses a vários anos, sendo que a capacidade de gerência dos

envolvidas exerce apreciável influincia.
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5. TIPOS DE NORMAS

Existem os seguintes tipos de normas ticMcas» Identifier

dos na Norma NB-0 da*ABNT (revisão de 1976):

a) Procedimento;

b) Especificação;

-------- c) Método de Ensaio;

d) Padronização;

e) Terminologia;

f) Simboiogia;

g) Classificação.

Norma de tipo Procedimento

Destina-se a fixar condições e critérios:

a) para a execução de cálculos, projetos, obras, serviços,

instalações, etc;

b) para o emprego de materiais e de produtos Industriais;

c) para a elaboração de documentos em geral, Inclusive no£

mas e relatórios;

d) para segurança na execução ou na utilização de instala-

ções , equipamentos, etc.

e) para certos aspectos das transações comerciais (por exem

pio reajustamento de preços);
m

0 tTtulo deve começar indicando a ação de que tratam .

Ex: Licenciamento de Usinas Nucleo-Elétricas.
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Nor.ua de tipo Especificação

Destina-se-a fixar condições exigíveis para aceita -

ção e/ou recebimento de waterias primas, produtos semi-acabados ,

produtos acabados etc.

0 titulo deve ser formado pelo noae completo e incom

fundivel do item de que tratam.

.. -...-•_,.:..-. .. Ex: V a s o s d e p r e s s ã o d e a ç o . .•..-.••-••••

Norma de tipo Método de Ensaio

Destina-se a prescrever a maneira de verificar ou de-

terninar características, condições ou requisitos exigidos:

a) de um material ou produto, de acordo con a respec-

tiva Especificação;

b) de uma obra, instalação, etc. de acordo com o res-

pectivo projeto. .

0 título deve ser formado pela palavra indicativa da

operação de que tratam. ' ' ' " '

Ex: Ensaios de Fuga da Contenção Primária d? Reatores

a Água Leve Pressurizada.

Norma de tipo Padronização
*

Deitina-se a uniformizar;

a) as caracterTsticas geométricas e/ou físicas de eije

mentos de construção, produtos industriais acaba -

dos e semi-acabados, etc.
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b) a execução e/ou a apresentação de projetos e outros

documentos.

0 titulo deve começar pela Indicação da caracterTsti -

ca padronizada, seguida do item de que tratam.

Ex: "Formato Padrão para Relat5rios.de Analise de Se-

gurança relativos a Usinas Rucleo-Elítricas com

s»-: - . - -Reatores a Xgua Leve Pressurizada". v . -

Morna de tipo Terminologia

Destina-se a denominar, definir, relacionar e/ou con -

-ceituar os termos empregados em -um -determinado-setor ̂ le -atividades

humanas, visando uma linguagem uniforme para o entendimento dos in -

teressados. . . .:

O titulo deve identificar o campo abrangido.

Ex: Energia Nuclear

Norna de tipo Simbologia

• vz;;.w- ..' • ..Destina^se^ectab-eiecer convenções gráficas para con .-~.

ceitos, grandezas, sistemas ou partes de sistemas, etc, com a fina -

1 idade de representar esequemas de montagem, circuitos, componentes

de circuitos, fluxógramas, formulas matemáticas, etc, referentes a

ur., determinado setor cientifico, técnico, industrial, comercial ,
I

etc.

O título deve começar pela expressão "Símbolos grafi -

cos. "seguida do nome do campo abrangido.

Ex; "Símbolos gráficos para sistemas de Instrumentação

nuclear".
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n e cê tipo Classificação •

Destina-se a ordenar, designar, distribuir e/ou subdivi-

r conceitos ou objetos.

0 título deve Identificar o campo abrangido.

.. .;, ,3 ,Ex: ."Sistemas, estruturas e componentes: nucleares".

No caso particular das normas baixadas pela CNEN, o tipo

o i referidcpar simplificação i « são todas tiesignadas tor nor -

s nucleares , assin repartidas para.fins de distribuição de re -

rsos humanos par 3 a respectiva elaboração:. ...

I -- Nornas pare Instalações Nucleares - são as normas de segu-

rança ruclear aplicáveis ãs diversas fases de Implantação

de instalações nucleares, o que inclui reatores nucleares,

usinas de rsprocessamento e de enriquecimento de combus -

tTvel, e fábricas de elemento combustível; e,

II - Norna5 de Proteção Radiolõgica - são as normas de prote -

ti ic.ção'contra radi-açõe-s, salvaguardas , proteção física -...<?«

aperfeiçoamento da qualidade ambiental , aplicáveis às a -

tivídadss com radiações ionizantes, minérios e materiais

nucleares.

Essas r.or-iôs , por sua vez, são separadas .nos seguintes gr

s de assuntos para efeito de classificação:

0 - Geral
1 - Exposição Ocupacionai
2 - Ins:sl8;ões Nucleares
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3 - Materials Nucleares
4 - Reatores Nucleares

5 - Minérios e Minerais Nucleares
6 - Ensino e Pesquisa
7 - Transporte, Embalagem

CONCLUSÃO

0 estabelecimento de uma normalização nuclear adequada

constitui atualmente uma das.metas prioritárias da CNEN, princi-

palmente agora que o PaTs tem pela frente um vasto e grandioso

programa de instalações nucleares a ser implementado dentro do

quadro do Acordo de Cooperação BRASIL-ALEMANHA FEDERAL sobre os

Usos Pacíficos de Energia Nuclear, assinado em 27 de junho de

1975.

Trata-se em realidade de transferir de modo completo a

tecnologia de um paTs industrialmente desenvolvido para outro em

desenvo.l.vinienío e, tiesse^contexto, deve ser destacado , também y

o relevante papel da NORMALIZAÇÃO como um dos instrumentos mais

econômicos e eficientes para a consecução dessa desejada trans -

ferincia de tecnologia nuclear.

MG/lp


