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RESUMO 

 

 

A proximidade de esgotamento da capacidade de armazenamento de elementos combustíveis 

irradiados nas piscinas de combustíveis usados das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 

motivou a decisão em se construir a primeira instalação independente de armazenamento 

complementar a seco para elementos combustíveis irradiados (ou em inglês, Independent 

Spent Fuel Storage Installation – ISFSI) no Brasil. Considerando a ausência de uma norma 

brasileira específica para este tipo de instalação e a deliberação da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) em adotar os requisitos regulatórios da United States Nuclear 

Regulatory Commission (USNRC) como modelo padrão para a elaboração do Relatório de 

Análise de Segurança, foi identificada a necessidade do estudo comparativo dos requisitos 

regulatórios de um sistema de garantia da qualidade do código americano USNRC 10 CFR 72 

Subparte G com a norma brasileira CNEN NN 1.16. Diante disso, foi desenvolvida a presente 

pesquisa para elaborar a correlação dos requisitos entre essas bases normativas que serve 

como subsídio para o licenciamento nuclear deste tipo de instalação, quanto aos aspectos de 

garantia da qualidade. Para atingir tal objetivo, foi necessário o desenvolvimento de uma 

estrutura de pesquisa baseada em alguns pilares, como a caracterização das bases normativas, 

a elaboração da correlação dos requisitos similares a partir de um estudo comparativo 

detalhado dos requisitos aplicáveis, que foram validados em entrevistas com grupo focal de 

especialistas. Os resultados apresentados demonstram a correspondência entre os requisitos 

das bases normativas e contribuem para a gestão do conhecimento de sistemas de garantia da 

qualidade, uma vez que se trata de um estudo pioneiro. Além da aplicação direta do 

entendimento dos requisitos para o processo do licenciamento nuclear da instalação junto ao 

organismo regulador, o material elaborado pode ser utilizado por diferentes stakeholders que 

precisam saber os requisitos para o exercício de suas atividades. 

 

Palavras-chave: correlação de requisitos, elementos combustíveis irradiados, sistema de 

garantia da qualidade, unidade de armazenamento a seco. 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

As Angra 1 and Angra 2 nuclear power plants’ spent fuel pools are near their capacity limits. 

The decision to construct the first independent spent fuel storage installation (ISFSI) in Brazil 

was taken by Eletronuclear. However, considering the lack of a specific safety standard for 

this installation, the Brazilian National Nuclear Energy Commission (or in Portuguese, 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN) has recognized the United States Nuclear 

Regulatory Commission (USNRC) regulatory requirements for the preparation of the Safety 

Analysis Report. So, it was identified the importance of a gap analysis of regulatory 

requirements of a quality assurance system provided on USNRC 10 CFR 72 Subpart G with 

the Brazilian standard CNEN NN 1.16. The main purpose of this research was to establish the 

correlation of requirements of regulatory requirements of the USNRC 10 CFR 72 Subpart G 

with those of the Brazilian standard CNEN NN 1.16 for the effective implementation of a 

quality assurance system and provide support for nuclear license process of this installation. 

In light of this problem, this research has been developed based on some pillars, such as the 

characterization of the normative bases, the elaboration of a correlation matrix of 

requirements, which were validated with a group of specialists. Therefore, the results of this 

research contribute to the nuclear licensing process and also for the knowledge management 

of quality assurance systems, where it is possible to apply the available material for different 

stakeholders who need to understand the requirements for carrying out their activities. 

 

Key-words: correlation of requirements, spent fuel, Quality Assurance Systems, ISFSI. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

A energia é essencial para o crescimento econômico sustentável e para o bem-estar 

humano. A energia nuclear fornece acesso à energia limpa, confiável e acessível, mitigando 

os impactos negativos das mudanças climáticas (AIEA, 2019a). É uma parte significativa da 

matriz energética mundial e espera-se que seu uso cresça nas próximas décadas. 

A operação e o descomissionamento de instalações e atividades nucleares usando 

radioisótopos
1
 em ciência, indústria e medicina geram rejeitos radioativos. Esses rejeitos 

precisam ser gerenciados de uma maneira que mantenha as pessoas e o meio ambiente 

seguros por longos períodos de tempo (AIEA, 2019b). 

Uma solução para o problema dos rejeitos nucleares é o principal desafio para o uso 

extensivo de reatores nucleares como uma importante fonte de energia altamente confiável, 

sustentável e livre de carbono. Isso leva à visão universal e definitiva de produção de energia, 

caracterizada pelo uso mínimo de recursos e produção de rejeitos, além de ser 

economicamente acessível, segura e confiável quando em operação (MERK et al., 2017). 

O armazenamento do elemento combustível usado é uma parte necessária de qualquer 

ciclo de combustível nuclear. As piscinas de combustíveis usados (PCU) são utilizadas para 

armazenar e resfriar o combustível usado após a descarga do núcleo do reator para dissipar o 

calor de decaimento associado ao combustível. O elemento combustível usado deve ser 

armazenado na PCU até que possa ser transportado com segurança e atenda as condições de 

aceitação para o próximo estágio do ciclo de combustível, que pode ser reprocessamento, 

eliminação geológica ou armazenamento intermediário (úmido ou seco) em instalações no 

local do reator ou em instalações centralizadas longe do reator, pendente de remessa para 

reprocessamento ou descarte (HAMBLEY et al., 2016). 

Em todo o mundo, há uma variedade de abordagens para a gestão do combustível 

irradiado. A análise de Hambley et al. (2016) destacou que o gerenciamento do combustível 

irradiado deve estar alinhado com a política nacional de disposição final do combustível; que 

os sistemas nacionais de armazenamento de combustível irradiado devem proporcionar 

eficiência em todas as atividades de gestão de combustível irradiado; e que os acordos 

comerciais e financeiros devem assegurar que as decisões de gestão de combustível irradiado 

não limitem desnecessariamente as atividades futuras de manuseio, embalagem e eliminação 

                                                           
1
 São isótopos de elementos radioativos utilizados principalmente na medicina (diagnóstico e terapia), indústria e 

com finalidade de pesquisa. Isótopo instável de um elemento que decai ou se desintegra, emitindo radiação. 
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de combustível. Fatores locais como infraestrutura existente, abordagem do gerenciamento do 

ciclo de combustível, experiência, capacidade existente e considerações de fluxo de caixa de 

curto prazo influenciam a seleção de tecnologia. Ambos os sistemas de armazenamento 

úmido e seco continuam a receber aprovação regulamentar e são aceitáveis. 

O problema de gerenciar o combustível nuclear irradiado das centrais nucleares é um 

problema reconhecido pela indústria nuclear e também não é diferente para o Brasil. Embora 

o Brasil tenha começado a desenvolver tecnologia nuclear nos anos 50, ele não começou a 

operar sua primeira usina nuclear Angra 1, projetada pela Westinghouse Electric nos EUA 

com capacidade para 640 megawatts de eletricidade, até 1982. Após uma série de 

contratempos financeiros, o Brasil conseguiu concluir a construção de Angra 2, projetada pela 

Kraftwerk/Siemens na Alemanha com uma capacidade de 1350 megawatts de eletricidade, em 

2000. Os planos para Angra 3 foram aprovados desde a década de 1970, mas a construção foi 

suspensa. Quando construída, Angra 3 terá um projeto semelhante ao de Angra 2, mas 

incorporará os avanços tecnológicos ocorridos desde a construção de Angra 2, e espera-se 

gerar 1405 megawatts de eletricidade (Eletrobras Eletronuclear, 2018). O investimento que 

vem sendo feito pela Eletrobras Termonuclear SA – Eletronuclear nas obras de uma 

instalação independente de armazenamento complementar a seco para elementos 

combustíveis irradiados, intitulada como unidade independente de armazenamento 

complementar a seco de elementos combustíveis irradiados (ou simplesmente Unidade de 

Armazenamento a Seco - UAS), como ilustrado na Figura 1, é motivado pelo esgotamento da 

capacidade de armazenamento de elementos combustíveis irradiados nas piscinas de 

combustíveis das usinas Angra 1 e Angra 2. 

 

Figura 1 - Exemplo de uma instalação independente de armazenamento complementar a seco para elementos 

combustíveis irradiados 

Fonte: ISFSI and dry cask storage (2018) 
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1.2 O Problema de Pesquisa 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que desenvolve a regulamentação 

nacional de energia nuclear, é o organismo superior de planejamento, orientação, supervisão e 

fiscalização que estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é responsável por 

regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil (CNEN, 2015). 

A partir da Resolução Nº 199, de 27 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da 

União Nº 146, de 1 de agosto de 2016 (DOU, 2016), a CNEN reconhece a ausência de 

normalização brasileira adequada a uma instalação independente de armazenamento 

complementar a seco para elementos combustíveis irradiados no Brasil e resolve adotar, como 

modelo padrão para a elaboração do Relatório de Análise de Segurança (RAS) da UAS os 

requisitos regulatórios da USNRC (United States Nuclear Regulatory Commission) intitulado 

Regulatory Guide 3.62: Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for 

Onsite Storage of Spent Fuel Storage Casks, juntamente com o NUREG 1567: Standard 

Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities e o documento USNRC 10 CFR 72: 

Licensing Requirements for the Independent Storage of Spent Nuclear Fuel and High-Level 

Radioactive Waste. Essa deliberação considera a prerrogativa estabelecida no item 6.5.2 da 

norma CNEN NE 1.04 (2002), onde os códigos e normas brasileiros devem ser adotados, 

quando existentes. E também que, na ausência de normalização brasileira adequada, devem 

ser usadas normas internacionais ou de países tecnicamente desenvolvidos, desde que essas 

normas e regulamentações sejam aceitas pela CNEN. 

O Regulatory Guide 3.62 (1989), o NUREG 1567 (2000) e o USNRC 10 CFR 72 (1999) 

indicam o USNRC 10 CFR 72 Subparte G como requisito regulatório a ser atendido para o 

estabelecimento do Programa de Garantia da Qualidade que se aplica ao projeto, aquisição, 

fabricação, manuseio, expedição, armazenamento, limpeza, montagem, inspeção, teste, 

operação, manutenção, reparo, modificação de estruturas, sistemas e componentes, e 

descomissionamento que são importantes para segurança de uma instalação independente de 

armazenamento de combustível irradiado usado. 

O processo de licenciamento de instalações nucleares no Brasil é regulamentado pela 

norma CNEN NE 1.04 (2002). Esta norma estabelece em seus itens 6.2.1 e 8.1.2, que seja 

apresentado um Relatório de Análise de Segurança (RAS) da instalação nuclear obedecendo 

ao respectivo modelo padrão estabelecido. E também em seu item 6.4.8 estabelece que o 

Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) deve conter o Programa de Garantia da 

Qualidade (PGQ) do requerente e dos contratados principais. Para fins de licenciamento da 

instalação, os PGQs, tanto dos contratados principais como o do requerente, devem ser 

preparados segundo os requisitos 4.1 a 4.13 da norma CNEN NN 1.16 (2000). Esta norma 



14 

 

apresenta os requisitos a serem adotados no estabelecimento e na implementação de Sistemas 

de Garantia da Qualidade para usinas nucleoelétricas, instalações nucleares e, conforme 

aplicável, também para instalações radiativas. 

Diante da lacuna encontrada, referente a falta de uma regulação nacional para uma 

instalação independente de armazenamento complementar a seco para elementos 

combustíveis irradiados, este estudo inova ao realizar pela primeira vez o estudo comparativo 

dos requisitos de Sistemas de Garantia da Qualidade da norma CNEN NN 1.16 ao USNRC 10 

CFR 72 Subparte G. 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

1.3.1 Objetivo geral 

Diante do exposto na seção 1.2, obtém-se o objetivo geral da pesquisa: 

- Propor subsídios para o licenciamento nuclear de uma instalação independente de 

combustíveis irradiados no Brasil pela elaboração da correlação de requisitos entre as bases 

normativas aplicáveis a um sistema de garantia da qualidade. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para o atingimento desse objetivo geral, alguns objetivos específicos foram estabelecidos: 

- Identificar os regulamentos, normas, especificações e documentos aplicáveis a uma 

instalação independente de armazenamento complementar a seco de elementos combustíveis 

irradiados. 

- Estabelecer um critério de avaliação dos requisitos, de modo que possa posteriormente 

auxiliar no julgamento da correlação de requisitos entre as bases normativas aplicáveis a um 

sistema de garantia da qualidade que satisfaça as exigências do licenciamento da instalação. 

- Validar a correlação dos requisitos para um sistema de garantia da qualidade entre a norma 

CNEN NN 1.16 a outro regulamento internacional compatível com um grupo focal de 

especialistas. 

 

1.4 Delimitações da Pesquisa 

O processo de licenciamento nuclear de uma UAS no Brasil é regulamentado pela norma 

CNEN NE 1.04 (2002) mas também requer a adoção de requisitos de licenciamento 

especificados em documentos da USNRC, como o Regulatory Guide 3.62 (1989), o NUREG 



15 

 

1567 (2000) e o USNRC 10 CFR 72 (1999). Em função destes documentos da USNRC 

indicarem o USNRC 10 CFR 72 Subparte G como requisito regulatório a ser atendido para o 

estabelecimento de um Programa de Garantia da Qualidade, a pesquisa foi construída pelo 

estudo dos requisitos da norma brasileira CNEN NN 1.16 (2000) aos requisitos estabelecidos 

pelo código americano USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), que são aplicados ao 

estabelecimento de requisitos para um sistema de garantia da qualidade a uma instalação 

independente de armazenamento complementar a seco para elementos combustíveis 

irradiados no Brasil. Neste trabalho, portanto, não foram tratados em detalhes os requisitos 

específicos de garantia da qualidade estabelecidos pelo Regulatory Guide 3.62 (1989) ou do 

NUREG 1567 (2000), o que pode ser feito como uma sugestão a ser desenvolvida em um 

trabalho futuro. 

1.5 Aderência a Interdisciplinaridade 

Um sistema de gestão pode abordar uma única disciplina ou várias disciplinas, por 

exemplo, gestão da qualidade, gestão financeira, gestão ambiental, gerenciamento de risco, 

entre outras. O entendimento dos requisitos pode ser aplicado a uma ampla gama de 

potenciais usuários, incluindo auditores, organizações que implementam sistemas de gestão e 

organizações que necessitam conduzir auditorias de sistemas de gestão por razões contratuais 

ou regulamentares. 

Diversas normas de sistemas de gestão foram publicadas ao longo dos últimos anos, 

muitas das quais possuindo uma estrutura em comum, requisitos centrais idênticos e termos e 

definições centrais em comum, como pode ser visto nas publicações da AIEA (2002), Kibrit 

(2008), AIEA (2012a), AIEA (2012b) e Smith (2018). 

Os resultados apresentados na presente pesquisa contribuem para a gestão do 

conhecimento de Sistemas de Garantia da Qualidade, ao disponibilizar para a sociedade um 

estudo comparativo dos requisitos de diferentes países, conforme a apresentação da 

correlação. Além de se tratar de um tipo de instalação que está sendo licenciada pela primeira 

vez no Brasil. Pava (2018) observa que há países em que seguem os padrões de auditoria 

estabelecidos pelos Estados Unidos, além de possuir seus próprios organismos reguladores. 

Depreende-se, a partir desse fato, uma coerência na necessidade em se fazer um estudo 

comparativo entre os requisitos de uma norma emitida pela CNEN, organismo regulador 

brasileiro, com aqueles do código federal emitido pela USNRC, órgão regulador americano. 
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1.6 Contribuição Científica e Inovação 

O tema escolhido é relevante devido à natureza de sua aplicação, por retratar uma solução 

reconhecida e licenciada nos Estados Unidos que foi motivada pelo esgotamento da 

capacidade de armazenamento das piscinas de combustíveis usados das usinas nucleares 

Angra 1 e Angra 2. Aliado a falta de requisitos específicos pela CNEN, que reconheceu a base 

normativa americana, diante da intenção de se licenciar e construir a primeira instalação 

independente de armazenamento complementar a seco para elementos combustíveis 

irradiados no Brasil. 

O estudo realizado permitiu verificar se os requisitos de um Sistema de Garantia da 

Qualidade que satisfaça aos requisitos do código americano USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

(1999) também atendem aos requisitos da norma brasileira CNEN NN 1.16 (2000), embora 

esta norma não tenha sido elaborada para atividades de uma instalação independente de 

armazenamento complementar a seco para elementos combustíveis irradiados. 

Outros trabalhos sobre comparativo de requisitos normativos podem ser encontrados na 

literatura, como AIEA (2002), Kibrit (2008), AIEA (2012a), AIEA (2012b) e Smith (2018), 

mas o estudo comparativo destas bases apresentadas com o pedigree nuclear é pioneiro no 

Brasil para este tipo de instalação. Espera-se, portanto, contribuir com o ambiente acadêmico, 

industrial e com a sociedade com o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

1.7 Organização da Pesquisa 

O presente estudo está organizado em seis capítulos, incluindo esta introdução. O capítulo 

2 apresenta uma revisão da literatura; seguido do capítulo 3, com os procedimentos 

metodológicos adotados; o capítulo 4 apresenta os resultados obtidos, seguido da análise e 

discussão dos resultados conforme capítulo 5; por fim, o capítulo 6 apresenta as principais 

conclusões com algumas sugestões para futuras pesquisas. 

Para fins de evitar dúvidas quanto aos termos técnicos usados nesta pesquisa são adotadas 

as definições do Glossário de Segurança Nuclear (2015), publicado pela CNEN, 

acompanhando o Glossary (2018), que adota as referências básicas sobre energia nuclear pela 

USNRC. Também são relevantes as definições do parágrafo 72.3 - Definições da Subparte A - 

Disposições gerais usadas em USNRC 10 CFR 72 (1999) e da Seção 3 - Definições e 

abreviaturas da norma CNEN NN 1.16 (2000). Foi elaborado neste trabalho uma listagem dos 

principais termos adotados que se encontram no Apêndice 1. 
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O capítulo 1 – Introdução apresenta uma síntese do tema da pesquisa, realizando uma 

abordagem inicial sobre o armazenamento de elemento combustível usado e a solução 

adotada no Brasil diante do esgotamento da capacidade de armazenamento de elementos 

combustíveis irradiados nas piscinas de combustíveis usados das usinas Angra 1 e Angra 2. O 

capítulo identifica a Resolução Nº 199, de 27 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da 

União Nº 146, de 1 de agosto de 2016 (DOU, 2016), segundo a qual a CNEN reconhece a 

ausência de normalização brasileira adequada para este tipo de instalação e resolve adotar a 

recomendação norte-americana da USNRC. A partir disso, identifica-se a lacuna da pesquisa 

pela falta de uma regulação nacional para uma instalação independente de armazenamento 

complementar a seco para elementos combustíveis irradiados. Neste capítulo está apresentada 

a proposta da pesquisa: a elaboração da correlação de requisitos entre as bases normativas da 

norma brasileira CNEN NN 1.16 (2000) e do código americano USNRC 10 CFR 72 Subparte 

G (1999), de modo a subsidiar o licenciamento nuclear de uma instalação independente de 

combustíveis irradiados no Brasil. 

O capítulo 2 – Revisão da Literatura retrata uma seleção dos principais fundamentos 

teóricos, de modo que o leitor tenha uma visão compreensiva do tema de pesquisa. A partir da 

busca em fontes de pesquisa bibliográfica na plataforma de periódicos CAPES, na 

International Nuclear Information System – INIS da Agência Internacional de Energia 

Atômica e na internet foram obtidos e avaliados documentos relativos ao histórico da energia 

nuclear, ciclo do combustível nuclear, rejeitos radioativos e combustíveis irradiados, sistemas 

de armazenamento de combustível usado, organismos reguladores, licenciamento nuclear e 

Programas de Garantia da Qualidade, auditoria e competências do auditor e estudos 

comparativos de requisitos de diferentes bases normativas. 

O capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos apresenta a metodologia da pesquisa e seu 

desenvolvimento, onde são descritas as etapas realizadas para se obter os resultados 

esperados. O capítulo descreve em detalhe as etapas da pesquisa: Etapa 1 – Contextualização 

do tema, Etapa 2 – Revisão da literatura, Etapa 3 – Desenvolvimento da pesquisa, Etapa 4 – 

Resultados, Etapa 5 – Análise e discussão dos resultados e Etapa 6 – Conclusão. Todas as 

etapas foram realizadas para permitir a obtenção de informações capazes de se atingir os 

resultados da pesquisa, que foram submetidos a validação por grupo focal com especialistas. 

Os resultados são apresentados no capítulo 4 – Resultados, que contém a caracterização 

das bases normativas (USNRC 10 CFR 72 Subparte G e CNEN NN 1.16), onde são 

apresentadas as informações sobre origem, objetivo, campo de aplicação e sua estrutura. Em 

seguida, é feita uma abordagem completa de cada uma das seções do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G que são comparadas aos requisitos da norma CNEN NN 1.16. 
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Os dados obtidos pela comparação de requisitos são avaliados e validados com a opinião 

de especialistas do setor nuclear, através de entrevistas com grupo focal para fins de 

consolidação dos resultados da correlação dos requisitos entre as bases normativas. Para tanto, 

com os participantes do grupo focal, foi aplicado um ranqueamento dos requisitos entre as 

bases normativas pela qualificação dos mesmos quanto a sua aderência, onde: “Alta” 

significando que o requisito existe, ou seja, o requisito na norma CNEN NN 1.16 é idêntico 

ou mais abrangente que o USNRC 10 CFR 72 Subparte G; “Média” significando que o 

requisito existe, mas o requisito na norma CNEN NN 1.16 precisa ser complementado para 

satisfazer ao USNRC 10 CFR 72 Subparte G; “Baixa” significando que existe, mas o 

requisito na norma CNEN NN 1.16 precisa de poucas complementações; e “Nula” 

significando que não está previsto o requisito na norma CNEN NN 1.16. Com este critério de 

avaliação aplicado para cada requisito entre as bases normativas, os mesmos foram 

classificados quanto ao grau de conformidade: “Atende”, “Atende com restrições”, “Atende 

parcialmente” e “Não atende”, utilizado para consolidar o comparativo entre os requisitos. 

A análise e discussão dos resultados é realizada no capítulo 5 – Análise e Discussão dos 

Resultados para verificar se os objetivos da pesquisa foram atingidos e para fornecer dados 

concretos para a sua conclusão.  

Finalmente, de uma maneira lógica, o capítulo 6 – Conclusão completa este trabalho de 

pesquisa com a conclusão da dissertação. Este capítulo trata de forma sucinta o que o estudo 

descobriu, se o objetivo geral foi atingido com base na análise e discussão de resultados, 

abordando suas limitações, descrevendo as principais contribuições do trabalho e sugerindo 

trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção são apresentados um histórico da energia nuclear, ciclo do combustível 

nuclear, rejeitos radioativos e combustíveis irradiados, sistemas de armazenamento de 

combustível usado, organismos reguladores, licenciamento nuclear e Programas de Garantia 

da Qualidade, auditoria e competências do auditor, estudos comparativos de requisitos de 

diferentes bases normativas. Este material foi elaborado a partir da busca em fontes de 

pesquisa bibliográfica na plataforma de periódicos CAPES, na International Nuclear 

Information System – INIS da Agência Internacional de Energia Atômica e na internet onde 

foram obtidas as informações citadas na presente dissertação. Por ser um tema de pesquisa 

muito específico da área nuclear, grande parte da fonte de pesquisa é baseada na literatura 

científica. 

2.1 Energia Nuclear: fonte limpa não emissora de gases do efeito estufa 

A Revolução Industrial começou no início do século XIX, com a introdução da 

mecanização do trabalho. As novas máquinas da humanidade (por exemplo, serrarias, 

máquinas a vapor) levaram a um aumento geral na prosperidade e no desenvolvimento do 

conceito de lazer. A mecanização das tarefas repetitivas permitiu à sociedade humana se 

afastar de um modelo para a sociedade baseado no trabalho físico dos seres humanos e seus 

animais de tração domesticados. A combustão de combustível para produzir motores térmicos 

permitiu uma expansão do tempo livre que levou, em termos gerais, a um aumento de 

interesse em como e por que o universo funciona e como funciona. Essa evolução produziu 

uma onda contínua de novas máquinas cada vez mais sofisticadas que cresceram naturalmente 

com o aumento do conhecimento e da curiosidade da humanidade. 

No final do século XX, os homens andaram na lua e dividiram o átomo. Os efeitos 

cumulativos do consumo de carbono fóssil e o aumento do conhecimento humano global 

levaram, no final deste período, a um aumento das preocupações com o impacto 

climatológico potencial de mais de 150 anos de reinjeção do carbono fóssil no ambiente 

acessível. Essa observação levou ao aumento da atividade relacionada aos meios de substituir 

energia derivada de carbono fóssil por alternativas menos intensivas em CO2 ou conceber 

estratégias eficazes para o sequestro de recursos renováveis de CO2 (eólico e solar, 

principalmente) e energia nuclear tornaram-se tópicos favorecidos para consideração 

(TAYLOR, 2015). 

O desenvolvimento geral dos reatores nucleares começou em 1942, com o “Chicago Pile 

1” que foi o primeiro reator nuclear do mundo, construído pelo vencedor do Prêmio Nobel 

Enrico Fermi (ARGONNE, 2019; MERK et al., 2017). Durante os primeiros anos do 
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desenvolvimento de tecnologias nucleares, a finalidade de um reator nuclear foi baseada em 

torno de três objetivos principais (MERK et al., 2017): 

1. Demonstração de uma reação em cadeia autossustentada e sua potencial aplicação; 

2. Produção de material para fins militares e / ou aplicações comerciais ou médicas; 

3. Demonstrar a geração de energia usando a reação em cadeia seja como eletricidade ou 

calor. 

Durante os últimos séculos, XX e XXI, o principal foco da operação de reatores nucleares 

mudou significativamente para a geração de energia livre de carbono confiável de uma forma 

sustentável, literalmente um avanço do objetivo 3. O objetivo 1 foi amplamente provado e o 

objetivo 2 é seguro usando tecnologias especializadas. Em vez desses dois objetivos, um novo 

objetivo se desenvolveu com o crescente uso de reatores nucleares, o pedido de solução do 

acúmulo de combustível nuclear usado declarado como rejeito nuclear (MERK et al., 2017). 

A energia é essencial para o crescimento econômico sustentável e para o bem-estar 

humano. A energia nuclear fornece acesso à energia limpa, confiável e acessível, mitigando 

os impactos negativos das mudanças climáticas. É uma parte significativa da matriz 

energética mundial e espera-se que seu uso cresça nas próximas décadas (AIEA, 2019b). 

Atividades de pesquisa e desenvolvimento para opções avançadas de energia nuclear e, em 

alguns países, incentivos financeiros para uma geração de “novas construções” são vistos. 

Atualmente, existem cerca de 54 novas usinas nucleares em construção em todo o mundo, 

levadas a um grau significativo pelas principais atividades de construção na China, Índia e 

Rússia (AIEA, 2019c), conforme ilustrado nas Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2 - Número de reatores em operação por país  

Fonte: Adaptado de Power Reactor Information System (2019) 

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx .Acesso em: 10 mai. 2019  
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Figura 3 - Número de reatores em construção por país 

Fonte: Adaptado de Power Reactor Information System (2019) 

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx .Acesso em: 10 mai. 2019 

A seção a seguir traz informações sobre os rejeitos radioativos da produção de energia 

nuclear e o ciclo do combustível nuclear, realizando uma abordagem da prática internacional 

e a realizada no Brasil. 

 

2.2 Rejeitos radioativos e combustíveis nucleares 

Esta seção fornece uma visão geral dos tipos de rejeitos radioativos produzidos em todas 

as partes do ciclo nuclear que são mais relevantes para os países que embarcam em um 

programa de energia nuclear, sendo coletadas e descritas informações técnicas das 

publicações IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.14 intitulada “Status and Trends in 

Spent Fuel and Radiactive Waste Management”, 2018. (AIEA, 2018a) e IAEA Nuclear 

Energy Series No. NW-T-1.24 (Rev.1) intitulada “Options for Management of Spent Nuclear 

Fuel and Radioactive Waste for Countries Developing New Nuclear Power Programs”, 2018. 

(AIEA, 2018b). 

Uma lição importante do período de expansão nuclear, há algumas décadas, é a questão da 

gestão de rejeitos e de combustível irradiado que não deve ser negligenciada, uma vez que 

influencia tanto a economia quanto a aceitação pública da energia nuclear (AIEA, 2018b). 
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A gestão futura do combustível nuclear irradiado e os rejeitos radioativos da produção de 

energia nuclear são um grande desafio e uma possível obstrução para os países que desejam 

iniciar um programa de energia nuclear. Além disso, para países com programas de energia 

nuclear pequenos ou recém-estabelecidos, as escalas de tempo necessárias para as instalações 

de descarte podem diferir daquelas dos países com grandes programas de energia nuclear 

estabelecidos, de modo que o planejamento estratégico de longo prazo precisa ser adaptado 

adequadamente. A escala de tempo desde o início de uma usina nuclear até a eliminação final 

de todos os rejeitos que ela produz pode ser de cem anos ou mais. No entanto, é importante 

que uma estratégia crível, planos técnicos e métodos para o seu financiamento existam desde 

o início para a realização de todas as ações futuras, de forma a garantir a segurança em todos 

os momentos. Esses planos podem ser adaptados à medida que surgem novas tecnologias, 

mas em todos os momentos devem basear-se em tecnologias comprovadas. Também pode ser 

prudente manter opções alternativas abertas que devem ser reduzidas em futuros pontos de 

tomada de decisão. A publicação da AIEA (2018b) apresenta opções estratégicas e técnicas 

para o gerenciamento do combustível irradiado e dos rejeitos radioativos, com base na 

experiência acumulada em programas maduros de energia nuclear. 

Além das práticas internacionais, o Brasil, através do Decreto Nº 9.600, de 5 de dezembro 

de 2018, publicado no Diário Oficial da União Nº 234, de 6 de dezembro de 2018 (DOU, 

2018), dispõe sobre os rejeitos radiativos e combustível nuclear usado. A destinação dos 

rejeitos radioativos produzidos no país, incluídos a seleção de locais, a construção, o 

licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e 

as garantias referentes aos depósitos radioativos, observará o disposto na Lei nº 10.308, de 20 

de novembro de 2001. O combustível nuclear usado será armazenado em local apropriado, 

com vistas ao aproveitamento futuro do material reutilizável. 

 

2.2.1 Rejeitos radioativos 

De acordo com a AIEA (2018b), rejeito radioativo é qualquer material cuja utilização 

futura não seja prevista e que contenha ou esteja contaminada com radionuclídeos em 

concentrações de atividade acima dos níveis de liberação estabelecidos por um órgão 

regulador. Assim, a gestão futura do combustível nuclear irradiado o considera rejeito 

radioativo se o destino é ser diretamente descartado, mas como matéria-prima secundária 

quando direcionado ao reprocessamento. Os rejeitos radioativos que foram limpos ou isentos 

pela decisão do regulador não estão sujeitos à supervisão do órgão regulador nuclear, mas 

ainda precisam ser gerenciados de acordo com a legislação não nuclear. 
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Os rejeitos radioativos devem ser gerenciados sob controle regulatório nuclear. Seu 

gerenciamento consiste em todas as atividades, administrativas e operacionais, que estão 

envolvidas no manuseio, pré-tratamento, tratamento, condicionamento, transporte, 

armazenamento e descarte de rejeitos radioativos (AIEA, 2018b). 

Os rejeitos radioativos são produzidos ao longo do ciclo do combustível nuclear, bem 

como de outras atividades nucleares na medicina, indústria e pesquisa. Para estabelecer e 

operar uma estrutura de gerenciamento de rejeitos é de grande valor prático classificar os 

rejeitos de uma maneira lógica relacionada aos requisitos de seu manuseio e descarte. Vários 

esquemas evoluíram para classificar rejeitos radioativos de acordo com as propriedades 

físicas, químicas e radiológicas que são relevantes para determinadas instalações ou 

circunstâncias nas quais os rejeitos radioativos são gerenciados. Estes esquemas levaram a 

uma variedade de terminologias, que podem diferir de Estado para Estado e até mesmo entre 

instalações no mesmo Estado. Em alguns casos, isto deu origem a dificuldades em estabelecer 

políticas nacionais consistentes e coerentes de gestão de rejeitos e estratégias de 

implementação. Também pode dificultar a comunicação sobre práticas de gestão de rejeitos a 

nível nacional e internacional. O esquema de classificação da AIEA é apresentado na 

publicação IAEA No. GSG-1 intitulada Classification of Radiactive Waste (AIEA, 2009), 

onde seis classes de rejeitos são derivadas e usadas como base para o esquema de 

classificação: 

1. Rejeitos isentos (Exempt waste - EW): Rejeitos que atendem aos critérios de liberação, 

ou seja, foram eliminados do controle regulatório, não são considerados rejeitos radioativos. 

2. Rejeitos de vida muito curta (Very short lived waste - VSLW): Rejeitos que podem ser 

armazenados por decomposição por um período limitado de até alguns anos e, posteriormente, 

eliminados para descarte, uso ou descarte não controlados. 

3. Rejeitos de muito baixo nível (Very low level waste - VLLW): Rejeitos que não atendem 

necessariamente aos critérios de EW, mas que não necessitam de alto nível de contenção e 

isolamento e, portanto, são adequados para descarte em instalações de aterros próximos com 

controle regulatório limitado. 

4. Rejeitos de baixo nível (Low level waste - LLW): Rejeitos radioativos com quantidades 

limitadas de radionuclídeos de longa duração. Tais rejeitos requerem isolamento e contenção 

robustos por períodos de até algumas centenas de anos e são adequados para descarte em 

instalações de engenharia de superfície próxima. 

5. Rejeitos de nível intermediário (Intermediate level waste - ILW): Rejeitos que, devido 

ao seu conteúdo, particularmente de radionuclídeos de vida longa, requerem descarte em 

profundidades maiores, da ordem de dezenas de metros a algumas centenas de metros. 
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6. Rejeitos de alto nível (High level waste - HLW): Rejeitos com níveis de concentração 

de atividade altos o suficiente para gerar quantidades significativas de calor, ou rejeitos com 

grandes quantidades de radionuclídeos de longa duração. O descarte em formações geológicas 

estáveis e profundas, geralmente a várias centenas de metros ou mais abaixo da superfície, é a 

opção geralmente reconhecida para descarte de rejeitos de alto nível. 

A produção de energia nuclear dá origem à geração de vários tipos de rejeitos radioativos, 

sendo os mais perigosos o combustível irradiado (se for declarado rejeito) e outro o peso 

molecular com mais alta atividade gerado principalmente pelo reprocessamento químico do 

combustível usado. Além disso, rejeitos de muito baixo nível, rejeitos de baixo nível e rejeito 

de nível intermediário são todos gerados como resultado de operações de reatores, 

reprocessamento, descontaminação, descomissionamento de instalações nucleares e outras 

atividades no ciclo de combustível nuclear (AIEA, 2018b). 

A CNEN adota a classificação dos rejeitos radiativos segundo seus níveis e natureza da 

radiação, bem como suas meias-vidas de modo semelhante à classificação apresentada pela 

AIEA, como é descrito nas normas CNEN NN 8.01 (2014) e CNEN NN 8.02 (2014). 

2.2.2 Ciclo do combustível nuclear 

Ciclo do combustível nuclear é o nome que se dá ao conjunto de processos industriais que 

transformam o urânio, desde quando é encontrado em estado natural até a sua disposição 

final, abrangendo etapas como reciclagem, reprocessamento ou armazenamento, conforme 

prática de cada país. A Figura 4 ilustra os processos envolvidos no ciclo do combustível 

nuclear. 

 

 

Figura 4 - Ciclo do combustível nuclear 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A literatura científica considera dois modos alternativos para o ciclo do combustível 

nuclear: o ciclo aberto ou modo “once-through cycle”, quando o elemento combustível usado 

não é reprocessado; e o ciclo fechado, quando o elemento combustível é reprocessado e 

parcialmente reutilizado (MURRAY, 2009; FGV ENERGIA 2016; AIEA, 2018a; AIEA, 
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2018b). É apresentada a seguir, de forma resumida, cada uma das etapas para a fabricação do 

combustível nuclear para a geração de eletricidade. 

A mineração do urânio é uma atividade típica de extração de minério em minas onde, pelo 

processo de separação física por moagem e tratamento químico, se obtém o “yellow cake”, 

uma pasta de cor amarela de óxido de urânio (U3O8) com concentração de urânio maior que 

80% em relação ao urânio natural. 

Em uma planta de conversão, o “yellow cake” (U3O8) obtido na etapa de mineração é 

transformado em dióxido de urânio (UO2), que pode ser utilizado em reatores que não usam 

urânio enriquecido, ou em hexafluoreto de urânio (UF6) gasoso, para que este seja usado em 

plantas de enriquecimento. Alguns países como o Canadá, Estados Unidos, França, Rússia e 

Reino Unido operam plantas para a conversão do urânio em escala comercial (AIEA, 2018a). 

Atualmente, o urânio usado em Angra 1 e em Angra 2 é convertido na França, mas o Brasil já 

domina a tecnologia, possuindo uma pequena instalação de conversão em escala piloto e está 

implantando uma Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio no município de Iperó/SP 

(FGV ENERGIA, 2016). 

O processo de enriquecimento por ultracentrifugação, difusão gasosa ou outros processos 

como laser ou eletromagnético, consiste em aumentar a concentração do isótopo radioativo 

(urânio-235), que na natureza contém uma concentração de 0,7%, para valores da ordem de 

3% a 5%, que é usada na maioria dos reatores do mundo. Os produtos finais dessa etapa são o 

urânio enriquecido e o urânio depletado ou empobrecido (MURRAY, 2009). 

Na fabricação do combustível, o gás UF6 enriquecido é então reconvertido em UO2 sólido, 

que é sinterizado para formar as pastilhas de combustível, que são organizadas em hastes 

formando o elemento combustível, que é usado no interior do vaso do reator para a geração de 

energia elétrica (FGV ENERGIA, 2016). 

Para a geração de energia, os elementos combustíveis são dispostos no interior do vaso do 

reator em ciclos com duração de 12 a 36 meses, conforme a capacidade de geração e de 

duração da operação do reator. Durante a fissão nuclear, parte do urânio é transformada em 

plutônio e parte deste gera energia. A cada ciclo de operação, uma parte dos elementos 

combustíveis usados é substituída por elementos combustíveis novos, sendo armazenados em 

piscinas de combustíveis usados. 

A maioria dos países ainda não tomou uma decisão quanto ao seu ciclo do combustível, e 

mantém os rejeitos nucleares e os elementos combustíveis usados em instalações de 

armazenamento temporário, projetadas para durar dezenas ou até centenas de anos, de forma a 

serem reprocessados no futuro e utilizados em reatores mais modernos. O combustível usado 

pode ainda seguir dois caminhos: o reprocessamento ou a disposição final. 
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De acordo com a AIEA (2018a), poucos países, como a China, França, Índia, Japão, 

Reino Unido e Rússia, realizam o reprocessamento do combustível usado, o chamado ciclo 

fechado do combustível. O reprocessamento permite separar o urânio enriquecido não 

fissionado e o plutônio, que podem ser reciclados e transformados em combustível novo. Isso 

reduz significativamente a quantidade de rejeitos enviados para a disposição final e reduz a 

demanda de urânio da natureza (FGV, 2016). De acordo com a AIEA (2018b), o urânio 

recuperado retorna para a unidade de separação isotópica para um novo enriquecimento e o 

plutônio é misturado ao urânio levemente enriquecido (ou empobrecido) para produzir uma 

mistura de óxidos, o chamado “óxido misto”. Apenas os produtos de fissão estão sujeitos ao 

descarte. 

Existem diferentes opções estratégicas para gerenciar o combustível irradiado, e essas 

opções exigem tecnologias diferentes (AIEA, 2018b). As opções básicas para o 

gerenciamento do combustível irradiado são ilustradas na Figura 5. 

 

Figura 5 - Opções estratégicas para gestão de combustível irradiado (Spent Fuel - SF) e rejeitos de alto nível 

(High Level Waste - HLW) 

Fonte: Adaptado de AIEA (2018) 

Uma opção atraente para os países com programas de energia nuclear recém-estabelecidos 

considerada seria arranjar a retirada do combustível usado por seu fornecedor (às vezes 

chamado de leasing de combustível). A disponibilidade e o alcance desta estratégia estão 

sujeitos à avaliação caso a caso. Estas condições para tais serviços já foram negociadas entre a 

Federação Russa e alguns países, como a República Islâmica do Irã e a Turquia (AIEA, 

2018b). 

Outra opção é considerar o combustível usado como rejeito que pode ser descartado 

diretamente em uma instalação de descarte geológico. Por causa da alta emissão de calor 

inicial do combustível, isso pode ser efetivamente realizado somente após um certo período 

de resfriamento, que pode se estender por várias décadas, dependendo do layout e da rocha 

hospedeira. Assim, esta opção estratégica requer instalações de armazenamento desde o 
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início, além de uma planta de encapsulamento antes do descarte e de uma instalação de 

disposição de última geração. 

A outra grande opção é enviar o combustível irradiado para uma usina de reprocessamento 

na qual o urânio não utilizado e o plutônio que foi gerado no reator são extraídos para 

reciclagem em combustível novo. Essa opção permanece aberta a países com novos 

programas de energia nuclear, já que as instalações de armazenamento poderão manter o 

combustível usado em segurança por décadas. A decisão de reprocessar ou não, pode, 

portanto, ser tomada posteriormente; no entanto, a duração do adiamento deve ser claramente 

especificada em relação ao desempenho a longo prazo do combustível irradiado. Nestes 

cenários, a evolução das tecnologias de reprocessamento pode incluir a transmutação de 

radionuclídeos de longa duração extraídos do combustível irradiado em produtos de menor 

duração que podem ser eliminados com maior facilidade. Essa abordagem está sendo 

explorada em alguns países, mas não será uma estratégia de gestão viável por muitas décadas 

no futuro. 

O Brasil e os Estados Unidos, entre outros países que adotam o ciclo aberto do 

combustível, não reprocessam seus elementos combustíveis usados. De acordo com a prática 

atual dos Estados Unidos, o combustível irradiado será armazenado, consolidado e descartado 

para um repositório geológico (MURRAY, 2009). O Brasil, através do Decreto Nº 9.600, de 5 

de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União Nº 234, de 6 de dezembro de 

2018 (DOU, 2018), decidiu que o combustível nuclear usado será armazenado em local 

apropriado, com vistas ao aproveitamento futuro do material reutilizável. 

Enquanto não se tem a definição dos repositórios geológicos, diferentes soluções de 

armazenamento complementar de combustíveis usados estão sendo utilizadas, conforme o 

programa nuclear de cada país (AIEA, 2018a). A seção 2.3 a seguir apresenta diferentes 

sistemas de armazenamento de combustível usado desenvolvidos para reatores de energia e de 

pesquisa. 

2.3 Sistemas de armazenamento de combustível usado 

Uma ampla gama de sistemas de armazenamento foi desenvolvida para reatores de 

energia e pesquisa. Hambley et al (2016), enquadrou os seguintes tipos de sistemas de 

armazenamento: 

a) Piscina - uma piscina é uma instalação que armazena combustível usado na água. O 

combustível irradiado é normalmente suportado em prateleiras, cestos e / ou contentores que 

também contêm água. Exemplos: piscinas no prédio do reator (AR - At Reactor): Fukushima 

(Japão), Loviisa (Finlândia), Gösgen (Suíça). Piscinas em prédios fora do reator (AFR - 
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Aways From Reactor): Sellafield (Reino Unido) (Figura 6), La Hague (França), Clab 

(Suécia), GE Morris (EUA). 

 

 

Figura 6 - Piscina de armazenamento centralizado 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 

 

b) Vault - um vault é um edifício de concreto armado que contém matrizes de cavidades de 

armazenamento adequadas para a contenção de uma ou mais unidades de combustível 

irradiado. Os exemplos incluem instalações da Wylfa (Reino Unido), instalações da MVDS 

na Paks (Hungria) (Figura 7), Fort St. Vrain (EUA) e CANSTOR / MACSTOR na Genty-2 

NPP (Canadá). 

 

 

Figura 7 - Armazenamento em vault a seco 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 

 

c) Cascos metálicos (metal casks) - um casco de metal é um recipiente com uma tampa 

aparafusada, semelhante a um grande saco de transporte, concebido apenas para 

armazenamento ou para armazenamento e transporte (cascos de uso duplo). Cascos multiuso 

para armazenamento, transporte e descarte foram propostos, mas nenhum casco foi licenciado 

para descarte. Exemplos incluem CASTOR GNS (Figura 8); Transnuclear TN-40; 

Westinghouse MC10. 



29 

 

 

 

Figura 8 - Cascos de metal 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 

 

d) Cascos de concreto (concrete casks) - um casco de concreto com um recipiente (canister) 

espesso de aço soldado, que é resfriado por convecção natural. O canister é inserido em uma 

sobrecapa de concreto que fornece blindagem. O canister pode ser armazenado na vertical 

(Figura 9) ou horizontal (Figura 10). Exemplos incluem Holtec HiStorm, VSC da Sierra 

Nuclear (EUA); Recipiente de armazenamento a seco de concreto Pickering da Ontario Hydro 

(Canadá) e NuHoMS (EUA). 

 

 

Figura 9 - Cascos de concreto verticais 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 
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Figura 10 - Carregamento de canister em um módulo de estocagem de concreto horizontal 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 

e) Silos - um silo é semelhante a um casco de concreto vertical, exceto que não há fluxo de 

resfriamento dentro da estrutura monolítica. Esta forma de armazenamento é apenas, portanto, 

adequada para baixo consumo de calor. Exemplos incluem Point Lepreau da New Brunswick 

Power (Canadá) (Figura 11), Embalse (Argentina). 

 

 

Figura 11 - Silos 

Fonte: Adaptado de Hambley et al. (2016) 

 

Esta seção fez uma abordagem das possibilidades de soluções de armazenamento de 

elementos combustíveis irradiados em todo o mundo, e a seguir, na seção 2.4, está 

caracterizada a instalação independente de armazenamento a seco que foi adotada no Brasil. 

2.4 Instalação Independente de Armazenamento a Seco 

De acordo com o Glossary (2018), um contêiner de armazenamento a seco é definido 

como um método para armazenar combustível nuclear usado em contêineres especiais. Após 

o combustível ter sido resfriado em uma piscina de combustível usado por pelo menos 1 ano, 

o armazenamento em contêiner de armazenamento a seco permite que os conjuntos de 

combustíveis usados sejam vedados em contêineres e mantidos com gás inerte. Eles são 

fechados por soldagem ou aparafusados, cada um é envolvido por aço, concreto, chumbo ou 

outro material para fornecer contenção à prova de vazamento e proteção contra radiação. Os 
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contêineres podem armazenar o combustível horizontalmente ou verticalmente em abóbadas 

de concreto ou em blocos de concreto. Uma instalação independente de armazenamento para 

elementos combustíveis irradiados (Independent Spent Fuel Storage Installation - ISFSI) é 

definida como: 

Um complexo projetado e construído para o armazenamento provisório de 

combustível nuclear usado; rejeito sólido, relacionado ao reator, maior que o da Classe 

C; e outros materiais radioativos associados. Uma instalação de armazenamento de 

combustível irradiado pode ser considerada independente, mesmo se estiver localizada 

no local de outra instalação licenciada pela USNRC. 

De acordo com o apresentado, verifica-se que no Brasil está sendo adotada uma instalação 

independente de armazenamento a seco que atende a definição estabelecida pela USNRC, por 

esta instalação estar situada em um empreendimento independente das demais edificações das 

usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. 

2.5 Organismos Reguladores 

A seguir é realizada uma breve descrição das atribuições dos órgãos reguladores 

responsáveis pela política de energia nuclear no Brasil e Estados Unidos, sendo descritas as 

principais atribuições dos organismos. 

2.5.1 Comissão Nacional de Energia Nuclear 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma autarquia federal, criada em 

1956 e estruturada pela lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, para desenvolver a 

regulamentação nacional de energia nuclear. Órgão superior de planejamento, orientação, 

supervisão e fiscalização, a CNEN estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é 

responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil 

(CNEN, 2015). 

 

2.5.2 Comissão Reguladora Norte-Americana 

A Comissão Reguladora Norte-Americana, em inglês United States Nuclear Regulatory 

Commission (USNRC ou apenas NRC) é uma agência independente do governo dos Estados 

Unidos incumbida de proteger a saúde pública e segurança relacionada com a energia nuclear. 

Estabelecida pela lei de reorganização energética de 1974, a USNRC iniciou as operações em 

19 de janeiro de 1975 como uma das duas agências sucessoras da Comissão de Energia 
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Atômica dos Estados Unidos. Suas funções incluem supervisionar a segurança nuclear e 

segurança física do reator, administrar o licenciamento do reator e renovação de licença, 

licenciar materiais radioativos, segurança de isótopos, e gerenciar o armazenamento, 

segurança, reciclagem e descarte de combustível usado. (USNRC, 2016). 

A troca de informações entre organismos reguladores internacionais é uma prática adotada 

em toda a comunidade nuclear. A CNEN, diante da ausência de normalização brasileira, 

reconheceu a solução americana estipulada pela USNRC para fins de licenciamento de uma 

instalação independente de armazenamento complementar a seco para elementos 

combustíveis irradiados, organismo que atua no país detentor do maior número de reatores 

nucleares em operação no mundo, como pode ser verificado na Figura 2. 

2.6 Licenciamento nuclear e Programas de Garantia da Qualidade 

A norma brasileira CNEN NE 1.04 (2002) regula o processo de licenciamento de 

instalações nucleares a cargo da CNEN, onde estão incluídas as atividades relacionadas com a 

localização, construção e operação de instalações nucleares, abrangendo as etapas que estão 

ilustradas na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Ilustração das etapas do licenciamento e documentos requeridos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O requerimento de Licença de Construção deve ser acompanhado pelo Relatório 

Preliminar de Análise de Segurança (RPAS). O RPAS deve conter as informações dos 

Programas de Garantia da Qualidade do requerente e dos contratados principais, a ser 
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aplicado às atividades de gerenciamento, projeto, fabricação, aquisição, construção civil e 

montagem eletromecânica de itens importantes à segurança da instalação. Os Programas de 

Garantia da Qualidade devem ser submetidos a CNEN, com antecedência suficiente para 

permitir a sua avaliação, antes do início das atividades a que se referem. 

Os Programas de Garantia da Qualidade, tanto dos contratados principais como o do 

requerente, devem ser preparados e submetidos à CNEN segundo os requisitos da norma 

brasileira CNEN NN 1.16 (2000). Este documento, para fins de licenciamento, apresenta os 

compromissos a serem adotados no estabelecimento e na implementação do Sistema de 

Garantia da Qualidade para a instalação. 

O processo de licenciamento de uma unidade de armazenamento a seco no Brasil requer a 

adoção de requisitos de licenciamento especificados em documentos da USNRC, conforme 

estabelecido na Resolução N° 199 (DOU, 2016). Diante disso, a seção 2.6.1 apresenta um 

melhor detalhamento sobre o processo de licenciamento para este tipo de instalação. 

2.6.1 Licenciamento nuclear da UAS 

O processo de licenciamento de instalações nucleares no Brasil é regulamentado pela 

norma CNEN NE 1.04 (2002) que remete a norma CNEN NN 1.16 (2000) para o 

estabelecimento dos requisitos do Programa de Garantia da Qualidade. Para o caso específico 

da UAS, além dos requisitos previstos nesta base normativa brasileira, foi necessário avaliar a 

documentação recomendada pela USNRC: Regulatory Guide 3.62 (1989), o NUREG 1567 

(2000) e o USNRC 10 CFR 72 (1999). 

O Regulatory Guide 3.62 (1989) é um guia para elaboração de um RAS para uma ISFSI 

que apresenta um formato aceitável pelos avaliadores da USNRC. Em seu capítulo 11 - 

Garantia da Qualidade, estabelece que para este tipo de instalação pode ser aplicável um 

programa de garantia da qualidade já avaliado e aceito pela USNRC baseado no 10 CFR 50 

Apêndice B ou a elaboração de um programa de garantia da qualidade baseado no USNRC 10 

CFR 72 Subparte G. 

O NUREG 1567 (2000) é um plano de revisão padrão utilizado pela equipe da USNRC 

para avaliar os pedidos de aprovação de licença ou renovação de instalações de 

armazenamento a seco de combustíveis usados. Este documento apresenta uma estrutura de 

avaliação em capítulos, onde há a delimitação das áreas de revisão e a definição de critérios 

de aceitação para cada uma dessas áreas. O NUREG 1567 (2000) menciona o USNRC 10 

CFR 72 como requisito regulatório a ser atendido. Em seu capítulo 12, que se refere à 

avaliação de garantia da qualidade, está estabelecido que o Programa de Garantia da 
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Qualidade deve estar de acordo com os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

(Apêndice 2). 

O USNRC 10 CFR 72 (1999) estabelece requisitos de licenciamento para o 

armazenamento independente de combustível nuclear usado, resíduos radioativos de alto nível 

e relacionados com o reator maior que a classe C. As regulamentações nesta parte também 

estabelecem requisitos, procedimentos e critérios para a emissão de Certificados de 

Conformidade aprovando os projetos de cascos de armazenamento de combustível usado. A 

Subparte G do USNRC 10 CFR 72 descreve os requisitos de garantia de qualidade que se 

aplicam ao projeto, compra, fabricação, manuseio, expedição, armazenamento, limpeza, 

montagem, inspeção, teste, operação, manutenção, reparo, modificação de estruturas, sistemas 

e componentes, e descomissionamento que são importantes para a segurança. 

Diante da avaliação dos documentos recomendados pela USNRC, foi constatado que 

todos eles endereçam ao USNRC 10 CFR 72 Subparte G quanto aos requisitos de um Sistema 

de Garantia da Qualidade para fins de estabelecimento da instalação de armazenamento a seco 

de combustíveis irradiados. 

O entendimento dos requisitos de garantia da qualidade para uma unidade de 

armazenamento a seco pode ser diretamente utilizado por auditores de sistemas de gestão, 

sendo objeto de discussão na seção 2.7 a seguir. 

2.7 Auditoria e Competências do Auditor 

De acordo com Pava (2018), o termo auditoria já é conhecido desde o século V, onde 

povos romanos e gregos analisavam documentos para verificar o rigor, exatidão e precisão 

das medições presentes nos relatórios finais. Entretanto, somente em 1892 que houve a 

publicação de um manual prático para auditores, servindo como um guia de boas práticas. 

Segundo Gray (2012), muitas associações profissionais estabelecem padrões profissionais 

e depois avaliam e certificam membros profissionais segundos esses padrões. O auditor é uma 

pessoa qualificada e certificada para organizar e conduzir uma auditoria. Segundo a norma 

ABNT NBR ISO 19011 (2018), que fornece orientação sobre a auditoria de sistemas de 

gestão, incluindo os princípios de auditoria, a gestão de um programa de auditoria e a 

condução de auditoria de sistemas de gestão, como também orientação sobre a avaliação de 

competência de pessoas envolvidas no processo de auditoria. Estas atividades incluem as 

pessoas que gerenciam o programa de auditoria, os auditores e a equipe de auditoria. 

Confiança no processo de auditoria e na capacidade para alcançar seus objetivos depende da 

competência daquelas pessoas que estão envolvidas na realização de auditorias, incluindo 

auditores e líderes da equipe de auditoria. Convém que auditores de sistemas de gestão 
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tenham conhecimento e habilidades nas seguintes áreas: princípios, processos e métodos de 

auditoria; normas de sistema de gestão e outras referências; a organização e seu contexto; 

requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis e outros requisitos. Competências essas que 

também são observadas por Baybutt (2015). 

Martinov-Bennie, Soh e Tweedie (2015) realizaram um estudo onde definiram três 

características chaves. A primeira delas é a independência, onde os autores se referem ao 

caráter, ao estado de espírito e à atitude. Tem-se como fatores não menos importantes o 

conhecimento e a experiência, características que Van Linden e Hardies (2018) dizem levar 

cerca de 3 anos através de estudos e práticas, ou seja, real aplicação daquilo que é aprendido 

dentro da academia. Pava (2018) concorda com aqueles autores quando diz que auditores de 

excelência devem possuir educação formal, experiência em campo e treinamento profissional 

continuado. 

De acordo com Taggart (2013), os programas de auditoria e os sistemas de garantia da 

qualidade são de suma importância para o sucesso de projetos nucleares. Os sistemas de 

garantia da qualidade são aplicados desde a segunda guerra mundial em programas militares e 

espaciais, e na década de 60, foi aplicado para a instalação de plantas nucleares. Hoje já são 

utilizados em diversas áreas. Técnicas de avaliação documentais e baseadas em desempenho 

são chaves para o sucesso das auditorias na área nuclear, sendo realizadas para enfatizar a 

segurança e a confiabilidade, e não assuntos triviais que não têm impacto real no desempenho 

do projeto ou da instalação. As auditorias bem conduzidas, segundo Campos e Lerípio (2009), 

constituem-se uma excelente ferramenta de orientação gerencial, pois permitem aos dirigentes 

de uma área ou de uma organização identificarem as oportunidades de melhoria possíveis 

numa determinada área ou organização. Verifica-se, então, a auditoria como uma ferramenta 

para a avaliação da eficácia do sistema de garantia da qualidade, através da verificação da 

implementação dos seus requisitos. Repara-se, portanto, a relevância do conhecimento dos 

requisitos de um sistema de garantia da qualidade pelos auditores e pelos dirigentes da 

organização. 

Segundo a norma CNEN NN 1.16 (2000), o pessoal responsável pela execução de 

atividades que influem na qualidade deve ser qualificado com base na escolaridade, 

experiência e proficiência necessárias para realizar as tarefas específicas que lhe forem 

atribuídas e devem ser estabelecidos programas de treinamento e procedimentos para 

assegurar que a proficiência do pessoal seja obtida e mantida, com emissão dos respectivos 

certificados comprobatórios quando assim exigido por norma, especificação ou procedimento. 

Ainda de acordo com a norma CNEN NN 1.16 (2000), as organizações responsáveis por 

auditorias devem selecionar e designar auditores qualificados, com conhecimento adequado 

das atividades a serem auditadas e independentes de qualquer responsabilidade direta por 
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essas atividades. Portanto, a avaliação comparativa dos requisitos do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G com a norma CNEN NN 1.16, ora proposta neste estudo, permitirá aos auditores e 

aos dirigentes o conhecimento para compreender a relação das atividades no contexto 

tecnológico de sistemas de garantia da qualidade da área nuclear. 
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2.8 Estudo comparativo de requisitos de diferentes bases normativas 

A presente pesquisa aplica o estudo comparativo dos requisitos de garantia da qualidade 

entre a norma CNEN NN 1.16 e o USNRC 10 CFR 72 Subparte G para uma unidade de 

armazenamento a seco de elementos combustíveis irradiados. O método comparativo para a 

análise de requisitos normativos de sistemas de gestão foi o usado em publicações do setor 

nuclear, veja a Tabela 1, como visto nas publicações da AIEA (2002), Kibrit (2008), AIEA 

(2012a), AIEA (2012b) e Smith (2018). 

Kibrit (2008) realizou a análise de requisitos normativos para o desenvolvimento e a 

implementação de um sistema de gestão da qualidade em instalações e atividades brasileiras. 

Kibrit (2008) realizou a identificação, caracterização e análise dos requisitos normativos 

necessários para o desenvolvimento e a implementação de um sistema de gestão da qualidade 

em instalações e atividades nucleares brasileiras em 2008. O estudo abordou os requisitos da 

qualidade, mostrando as inovações e estabelecendo correspondências dos guias de segurança 

e normas IAEA GS-R-3, IAEA GS-G-3.1, NBR ISO 9001:2000 e CNEN NN 1.16. Foram 

identificados os tópicos correlacionados e aqueles sem correlação entre as normas aplicáveis. 

A caracterização das normas foi realizada de modo a entender sua finalidade e aplicação e 

incluiu informações, como sua origem, seus objetivos, campo de aplicação, sua estrutura e 

uma abordagem de cada requisito. Ele classifica o seu trabalho como uma continuação da 

abordagem feita na publicação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, 2002). 

Por ser um trabalho de 2008, algumas normas foram revisadas, como pode ser visto no 

site da AIEA, disponível em https://www.iaea.org/resources/safety-standards. O IAEA GS-R-

3: The Management System for Facilities and Activities (2006) foi superado pela GSR Part 2: 

Leadership and Management for Safety (2016). O guia de segurança da IAEA GS-G-3.1: 

Application of the Management System for Facilities and Activities encontra-se vigente. A 

norma ABNT NBR ISO 9001:2000 foi superada pela terceira edição de 30.09.2015, válida a 

partir de 30.10.2015. 

A Agência Internacional de Energia Atômica realizou em 2002 a publicação no. 22 

(AIEA, 2002) onde compara a IAEA 50-C/SG-Q com a ISO 9001:2000. Em 2012, duas 

publicações foram realizadas, a publicação no. 69 (AIEA, 2012a) onde compara a IAEA GS-

R-3 com a ISO 9001:2008 e a publicação no. 70 (AIEA, 2012b), que realizou a comparação 

da IAEA GS-R-3 com o ASME NQA-1-2008 e NQA-1a-2009 Addenda. 

Smith (2018), por sua vez, realizou a análise e correlação da norma americana de um 

documento do Departamento de Energia dos Estados Unidos preparado especificamente para 

a garantia da qualidade na gestão de rejeitos radiativos do repositório de Yucca Mountain, o 

https://www.iaea.org/resources/safety-standards
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DOE/RW/0333P (OCRWM, 2009) com a norma CNEN NN 1.16, resultando com a 

identificação de seus pontos em comum. 

 

Tabela 1 – Publicações sobre comparativos de normas nucleares encontrados na literatura 

Autores Normas avaliadas 

AIEA, 2002 IAEA 50-C/SG-Q e ISO 9001:2000 

Kibrit, 2008 IAEA GS-R-3, IAEA GS-G-3.1, ISO 9001:2000 e CNEN-NN-1.16 

AIEA, 2012a IAEA GS-R-3 e ISO 9001:2008 

AIEA, 2012b IAEA GS-R-3, ASME NQA-1-2008 e NQA-1a-2009 Addenda 

Smith, 2018 DOE / RW / 0333P e CNEN NN 1.16 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Gray (2012), os dados qualitativos podem ser uma fonte de análise. Em primeiro 

lugar, a pesquisa qualitativa é altamente contextual, sendo coletada em um contexto natural, 

da “vida real”. Os estudos qualitativos podem ser usados nas circunstâncias em que se 

conheça relativamente pouco sobre o fenômeno ou para obter novas perspectivas sobre 

questões das quais se sabe muito (STRAUSS; CORBIN, 1990). O termo estudo de caso é 

fortemente associado à pesquisa qualitativa (na verdade, os dois são usados como sinônimos), 

em parte porque os estudos de caso possibilitam a geração de diversas perspectivas (LEWIS, 

2003). O estudo de caso é uma forma assumida por um estudo exploratório que busca 

investigar o que está acontecendo e fazer perguntas a respeito, fazendo busca na literatura e 

conversando com especialistas no campo (HEDRICK et al., 1993). Estes fatos reforçam a 

linha de pesquisa do estudo dos requisitos de um Sistema de Garantia da Qualidade para uma 

unidade de armazenamento complementar a seco no Brasil. 

As etapas realizadas para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa são apresentadas na 

Figura 13 e em seguida é realizada sua descrição textual. 

 

Figura 13 - Método adotado para o desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Etapa 1: Contextualização do tema 

A contextualização do tema foi abordada no capítulo 1 - Introdução, que oferece uma 

síntese do tema da pesquisa. Iniciando pela abordagem da identificação da situação problema, 

onde foram explicadas as razões principais da escolha do tema da pesquisa, um breve 

histórico, assim como a importância do problema levantado. Esta pesquisa busca subsidiar o 

processo de licenciamento nuclear de uma instalação independente de combustíveis irradiados 

no Brasil pela elaboração da correlação de requisitos entre as bases normativas CNEN NN 

1.16 e USNRC 10 CFR 72 Subparte G, aplicáveis a um Sistema de Garantia da Qualidade 

deste tipo de instalação. Estas bases normativas foram identificadas em razão da publicação 

da CNEN sobre a adoção da base de projeto licenciada pela USNRC. 

Informações sobre as delimitações da pesquisa, sua aderência a interdisciplinaridade, 

contribuição científica e à inovação, e da organização da pesquisa também foram descritas 

nesta etapa. Dois pontos merecem destaque nesta etapa 1 e, por isso, foram identificados nas 

subetapas 1.1 e 1.2 da Figura 13. 

 

Subetapa 1.1: Esgotamento da capacidade de armazenamento de elementos combustíveis 

irradiados nas piscinas de combustíveis usados. 

Este fato foi o que motivou a busca de uma instalação independente de armazenamento 

complementar a seco para elementos combustíveis irradiados no Brasil, sendo realizado neste 

capítulo um breve relato desta solução para o problema de esgotamento da capacidade de 

armazenamento de elementos combustíveis nas piscinas de combustíveis usados de Angra 1 e 

de Angra 2. 

 

Subetapa 1.2: Adoção da base normativa americana diante do reconhecimento pela CNEN da 

ausência de normalização brasileira a uma instalação de armazenamento a seco. 

A partir da Resolução Nº 199 (DOU, 2016) foi possível identificar o problema da pesquisa 

visando esclarecer ao leitor a sua origem. Esta subetapa responde ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa ao identificar os regulamentos aplicáveis a uma instalação 

independente de armazenamento complementar a seco para combustíveis irradiados. 

 

Etapa 2: Revisão da literatura 

A revisão da literatura foi desenvolvida através da busca dos principais fundamentos 

teóricos relacionados ao armazenamento de combustíveis irradiados. Para atingir tal objetivo, 

foi necessário buscar diferentes fontes, com a leitura dirigida de artigos, publicações técnicas 

e livros especializados existentes. Nesta etapa, foi demonstrada de maneira sucinta parte da 
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bibliografia central ao estudo, iniciando pelos principais fundamentos relacionados à energia 

nuclear e ao ciclo do elemento combustível (subetapa 2.1) e com a identificação de 

publicações relevantes realizadas sobre a comparação de requisitos de normas nucleares 

(subetapa 2.2). As bases normativas que são utilizadas para o processo de licenciamento 

nuclear de uma unidade de armazenamento a seco são apresentadas nesta etapa, onde é 

realizada a identificação da norma CNEN NN 1.16 e do USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

quanto aos requisitos de um sistema de garantia da qualidade para fins de estabelecimento da 

instalação de armazenamento a seco de combustíveis irradiados, conforme primeiro objetivo 

específico da pesquisa. 

Subetapa 2.1: Os principais conceitos relacionados à energia nuclear e ao ciclo de elemento 

combustível. 

A partir da leitura de artigos e da literatura técnica, os principais fundamentos 

relacionados ao tema de pesquisa foram apresentados realizando uma conexão entre os 

mesmos, de modo a demonstrar teorias e destacar a inovação do presente estudo. Para isso, 

recorreu-se ao histórico da energia nuclear, passando pelos tipos de rejeitos radioativos, o 

ciclo do combustível nuclear, as opções de sistemas de armazenamento de combustível usado, 

a atuação dos organismos reguladores no Brasil e Estados Unidos, o processo de 

licenciamento nuclear e sua relação com os Programas de Garantia da Qualidade. Também foi 

estabelecida a aplicação do conhecimento adquirido pelo estudo das bases normativas para 

auditorias de sistema de garantia da qualidade, com o foco no desenvolvimento de 

competência dos auditores. Como resultado, uma discussão alinhada à um novo campo de 

pesquisa no Brasil: um estudo de requisitos de um sistema de garantia da qualidade para uma 

instalação de armazenamento a seco. 

 

Subetapa 2.2: Identificação de publicações realizadas sobre comparação de requisitos de 

normas nucleares. 

A identificação de estudos comparativos de requisitos normativos associados à área 

nuclear serve como base para o desenvolvimento da pesquisa, especificamente no que se 

refere a elaboração da caracterização e da correlação das bases normativas. Os estudos 

realizados servem para melhorar o entendimento das organizações, prover informações de 

apoio e orientações entre instituições, além da gestão do conhecimento na área de sistemas de 

garantia da qualidade. A identificação de tais referências técnicas foi considerada relevante 

para a presente pesquisa, uma vez que demonstra a aplicação efetiva da comparação de bases 

normativas usadas no setor nuclear. 
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Etapa 3: Desenvolvimento da pesquisa 

Uma vez realizada a revisão da literatura, a próxima etapa realizada diz respeito ao 

desenvolvimento da pesquisa (etapa 3), conduzida para determinar como este pesquisador 

procedeu para elaborar a correlação dos requisitos para um sistema de garantia da qualidade 

entre a norma CNEN NN 1.16 ao USNRC 10 CFR 72 Subparte G. 

 

Subetapa 3.1: Caracterização das bases normativas: informações sobre sua origem, objetivo, 

campo de aplicação, estrutura e abordagem de cada requisito. 

Esta seção estabeleceu informações sobre a origem, objetivo, campo de aplicação e as 

seções abordadas por cada uma das bases normativas em estudo, o código americano USNRC 

10 CFR 72 Subparte G e a norma CNEN NN 1.16, de modo que esta caracterização 

possibilite ao leitor um entendimento da estrutura dessas bases. A subetapa 3.2, na sequência, 

apresenta os detalhes dos requisitos das bases. 

 

Subetapa 3.2: Elaboração da correlação de requisitos similares e identificação de diferenças 

entre as bases normativas. 

A correlação dos requisitos entre diferentes normas, códigos e guias é utilizada para 

melhorar o entendimento das organizações, prover informações de apoio e orientações entre 

instituições, além da gestão do conhecimento na área de sistemas de garantia da qualidade. De 

modo a elaborar a correlação de requisitos, esta subetapa abordou detalhadamente cada uma 

das seções do USNRC 10 CFR 72 Subparte G realizando uma análise comparativa junto aos 

requisitos da norma CNEN NN 1.16. Foi realizada uma abordagem completa de cada 

parágrafo do código americano verificando se cada requisito está previsto na norma brasileira. 

Ao término de cada seção, foi incluído um parecer quanto à similaridade ou não de requisitos. 

Diante deste parecer, foi construída a correlação de requisitos pelo autor, que posteriormente, 

foi submetida a avaliação por grupo de especialistas para classificação da conformidade 

conforme descrição a seguir na subetapa 3.3. 

 

Subetapa 3.3: Validação da correlação de requisitos por especialistas através de entrevista em 

grupo focal. 

Um critério de avaliação dos requisitos entre as bases normativas foi desenvolvido de 

modo a identificar possíveis lacunas que precisavam ser analisadas para a efetiva 

implementação de um sistema de garantia da qualidade que satisfaça as exigências deste tipo 
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de empreendimento. O estabelecimento de um critério de avaliação está alinhado ao segundo 

objetivo específico da pesquisa. 

Um critério utilizado para a avaliação da correlação dos requisitos entre as bases 

normativas foi estabelecido pelo grau de aderência entre os requisitos da norma CNEN NN 

1.16 face aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G. Esta aderência (alta, média, baixa 

ou nula) está relacionada a previsão de medidas similares entre essas bases que, por sua vez, é 

classificada quanto sua conformidade (atende, atende com restrições, atende parcialmente e 

não atende). A relação entre estes parâmetros (aderência, critério de avaliação e 

conformidade) serviu como guia para direcionar o grupo de especialistas na validação da 

correlação dos requisitos entre as bases normativas. 

Entende-se como “Alta” aderência, onde identifica-se que o requisito existe, ou seja, o 

requisito na norma CNEN NN 1.16 é idêntico ou mais abrangente que o USNRC 10 CFR 72 

Subparte G; “Média” aderência significando que o requisito existe, mas o requisito na norma 

CNEN NN 1.16 precisa de poucas complementações para satisfazer ao USNRC 10 CFR 72 

Subparte G; “Baixa” aderência significando que existe, mas o requisito na norma CNEN NN 

1.16 precisa de muitas complementações; e “Nula” aderência significando que não está 

previsto o requisito na norma CNEN NN 1.16. Com este grau de avaliação aplicado para cada 

requisito, os mesmos são identificados quanto ao grau de conformidade “Atende”, “Atende 

com restrições”, “Atende parcialmente” e “Não atende”, que foi utilizado na entrevista com o 

grupo focal. A Tabela 2 sumariza o critério de avaliação dos requisitos entre as bases 

normativas. 

Tabela 2 - Critério de avaliação dos requisitos entre as bases normativas 

Aderência Critério de avaliação do requisito Conformidade 

Alta 
Existe, onde o requisito na norma CNEN é idêntico ou mais 

abrangente 
Atende 

Média 
Existe, mas o requisito na norma CNEN precisa de poucas 

complementações 
Atende parcialmente 

Baixa 
Existe, mas o requisito na norma CNEN precisa de muitas 

complementações 
Atende com restrições 

Nula Não está previsto o requisito na norma CNEN Não atende 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A entrevista com grupo focal foi utilizada para a validação da correlação de requisitos 

entre as bases normativas, terceiro objetivo específico da pesquisa, sendo aplicado o critério 

de avaliação descrito anteriormente. A correlação elaborada pelo pesquisador (Apêndice 3) 

foi submetida a opinião de especialistas em entrevista em grupo focal estabelecido para 

avaliar se estão sendo observados todos os aspectos relevantes durante o comparativo dos 

requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G aos requisitos da norma CNEN NN 1.16, 
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buscando um consenso nesta avaliação, considerando, caso aplicável a eventual necessidade 

de complementação. 

Os especialistas que participaram da pesquisa foram selecionados com base na experiência 

em sistemas de garantia da qualidade aplicados a área nuclear. Como os mesmos participam 

ativamente do empreendimento UAS, realizando auditorias internas e em fornecedores, isto 

motivou o convite e seleção destes profissionais, possibilitando também maior confiança em 

relação as respostas obtidas durante a entrevista em grupo focal. A Tabela 3 apresenta uma 

descrição resumida da experiência profissional dos especialistas que participaram da pesquisa, 

sendo apresentado no Apêndice 4 um protocolo da entrevista mostrando a conduta realizada 

com o grupo focal. 

 

Tabela 3 – Especialistas da área nuclear consultados 

Especialista Experiência profissional 

E1 

Engenheiro metalúrgico formado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, possuindo especialização em Tecnologia de Soldagem pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou sua carreira na área 

nuclear em 1984 como engenheiro no Departamento de Qualidade da 

Nuclebras Engenharia S/A. Posteriormente, transferiu-se para a 

Engenharia da Qualidade e depois para a área de Garantia da Qualidade na 

Eletrobras Eletronuclear, onde atualmente trabalha principalmente como 

auditor-líder em auditorias internas e externas. 

E2 

Administradora formada pela Universidade Cândido Mendes com MBA 

em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Foi 

estagiária na Gerência de Suprimentos na Eletronuclear. Em seguida, 

trabalhou no Departamento de Administração de Materiais em Furnas 

Centrais Elétricas realizando auditorias internas e externas, elaborando 

relatórios para o Prêmio Nacional da Qualidade e participando de 

auditorias de certificação. Em 2004 retornou para a Eletronuclear, onde a 

partir de 2005 foi para a Garantia da Qualidade onde atualmente trabalha 

como auditora-líder em auditorias internas e externas. 

E3 

Engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 

administrador formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

e mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. Trabalhando no setor nuclear desde 2005, atualmente é 

engenheiro do Departamento de Garantia da Qualidade da Eletrobras 

Eletronuclear atuante como auditor-líder em auditorias internas e externas. 

E4 

Engenheira eletricista formada pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica, iniciou carreira em 2003 na área nuclear, trabalhando na 

Operação de Angra 2. Desde 2016 atua no Departamento de Garantia da 

Qualidade da Eletronuclear onde, como auditora-líder, realiza auditorias 

internas e externas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Logo após a obtenção da classificação quanto à conformidade dos requisitos entre as bases 

normativas USNRC 10 CFR 72 Subparte G e CNEN NN 1.16, foi possível elaborar a matriz 

de correlação dos requisitos entre as bases normativas. 

 

 

Etapa 4: Resultados 

Esta etapa se caracteriza por conter os principais resultados das atividades desenvolvidas 

da pesquisa, conforme sequência apresentada na etapa 3. Os resultados das subetapas 3.1, 3.2 

e 3.3 foram demonstrados em textos descritivos e em tabelas, que auxiliam e facilitam o 

entendimento. Os dados obtidos a partir da pesquisa, como a correlação entre o USNRC 10 

CFR 72 Subparte G e CNEN NN 1.16, que contém a classificação quanto à conformidade 

pela aplicação do critério de avaliação pelos especialistas na entrevista em grupo focal estão 

apresentados no apêndice. Diante disso, foi possível realizar a correlação dos requisitos entre 

as bases normativas (Tabela 6 e Tabela 7), objetivo geral da pesquisa. 

 

Etapa 5: Análise e discussão dos resultados 

Com base nas informações levantadas, pode ser conduzida a análise e discussão dos 

resultados para verificar seu alinhamento com os objetivos da pesquisa, junto a revisão da 

literatura, e para fornecer dados concretos para a sua conclusão. 

Diante da caracterização das bases normativas, do comparativo entre as bases, da 

elaboração da correlação dos requisitos e contando com o julgamento dos especialistas, esta 

seção retratou uma combinação de informações provenientes da revisão da literatura e dos 

resultados da pesquisa desenvolvida pelo pesquisador. 

 

Etapa 6: Conclusão 

Esta etapa fez uma referência ao objetivo geral e ao foco da pesquisa, trazendo de uma 

forma sucinta os achados da pesquisa, abordando suas delimitações, descrevendo suas 

principais contribuições e propondo sugestões de trabalhos futuros. 
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4 RESULTADOS 

A seguir são apresentados os resultados obtidos referentes à caracterização das bases 

normativas e a elaboração da correlação de requisitos similares e a identificação de diferenças 

entre as bases normativas, conforme estabelecido na Etapa 3: Desenvolvimento da pesquisa. 

4.1 Caracterização das bases normativas 

A base normativa técnica adotada para o empreendimento UAS foi a reconhecida, 

aprovada e licenciada em empreendimentos nos Estados Unidos pela USNRC, país onde o 

Sistema de Garantia da Qualidade deve atender aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G. Diante deste fato, e conforme já explicitado na seção 2 deste trabalho, por meio 

deste estudo está sendo realizado o comparativo dos requisitos do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G com os estabelecidos pela norma brasileira CNEN NN 1.16. A caracterização das 

bases normativas inclui informações sobre sua origem, seus objetivos, campo de aplicação e 

sua estrutura (Tabela 4 e Tabela 5). 

 

Tabela 4 – Caracterização do USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

Número Título 

USNRC 10 CFR72 Subparte G 

Licensing requirements for the independent storage of spent nuclear fuel, 

high-level radioactive waste, and reactor-related greater than class C 

waste. Subpart G - Quality Assurance 

Ano da publicação atual Origem 

1999 Estados Unidos da América 

Objetivo Esta subparte descreve os requisitos de garantia da qualidade que se 

aplicam ao projeto, compra, fabricação, manuseio, expedição, 

armazenamento, limpeza, montagem, inspeção, teste, operação, 

manutenção, reparo, modificação de estruturas, sistemas e componentes, 

e descomissionamento que são importantes segurança. Conforme usado 

nesta subparte, “garantia de qualidade” compreende todas as ações 

planejadas e sistemáticas necessárias para fornecer a confiança adequada 

de que uma estrutura, sistema ou componente funcionará 

satisfatoriamente em serviço. Garantia da qualidade inclui controle da 

qualidade, que compreende as ações de garantia da qualidade 

relacionadas ao controle das características físicas e qualidade do 

material ou componente para requisitos pré-determinados. O detentor de 

certificado e o requerente de um CoC são responsáveis pelos requisitos 

de garantia de qualidade que se aplicam ao projeto, fabricação e teste de 

um casco para combustível irradiado até que a posse do casco de 

armazenamento de combustível usado seja transferida para o licenciado. 

O licenciado e o detentor do certificado também são simultaneamente 

responsáveis por esses requisitos de garantia da qualidade por meio da 

supervisão de contratados e subcontratados. 

Parágrafo Descrição 

72.140 Requisitos de garantia da qualidade 
72.142 Organização da garantia da qualidade 
72.144 Programa de garantia da qualidade 
72.146 Controle de projeto 
72.148 Controle de documentos de aquisição 
72.150 Instruções, procedimentos e desenhos 
72.152 Controle de documentos 
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72.154 Controle de materiais, equipamentos e serviços adquiridos 
72.156 Identificação e controle de materiais, partes e componentes 
72.158 Controle de processos especiais 
72.160 Inspeção 

72.162 Controle de ensaios 
72.164 Controle de equipamentos de ensaios e medição 
72.166 Controle de manuseio, armazenagem e transporte 
72.168 Inspeção, teste e estado operacional 
72.170 Materiais, partes ou componentes não-conformes 
72.172 Ação corretiva 
72.174 Registros de garantia da qualidade 
72.176 Auditorias 

Este é um código federal americano utilizado para fins de licenciamento no país e tem força de lei no mesmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Atualmente, o USNRC 10 CFR 72 (1999), contém 12 subpartes, a saber: Subparte A - 

Disposições gerais; Subparte B - Pedido de licença, formulário e conteúdo; Subparte C - 

Emissão e condições de licença; Subparte D - Registros, relatórios, inspeções e execução; 

Subparte E - Fatores de avaliação do local; Subparte F - Critérios gerais de projeto; Subparte 

G - Garantia da qualidade; Subparte H - Proteção física; Subparte I - Treinamento e 

certificação de pessoal; Subparte J - Prestação de informações da instalação de 

armazenamento recuperável monitorada aos governos estaduais e tribos indígenas; Subparte 

K - Licença geral para armazenamento de combustível usado em locais de reatores de 

potência; e Subparte L - Aprovação de contêineres de armazenamento de combustível 

irradiado (USNRC 10 CFR 72 Subparte G, 1999). 

O USNRC 10 CFR 72 Subparte G: Garantia da Qualidade descreve os requisitos de 

garantia de qualidade aplicados ao projeto, aquisição, fabricação, manuseio, transporte, 

armazenamento, limpeza, montagem, inspeção, teste, operação, manutenção, reparação, 

modificação de estruturas, sistemas e componentes, e descomissionamento, que são 

importantes para segurança. Como usado nesta subparte, o termo garantia de qualidade 

abrange todos as ações planejadas e sistemáticas necessárias para fornecer informações, 

confiança de que uma estrutura, sistema ou componente funcionará satisfatoriamente em 

serviço (USNRC 10 CFR 72 Subparte G, 1999). 
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Tabela 5 – Caracterização da CNEN NN 1.16 

Número Título 

CNEN NN 1.16 
Garantia da Qualidade para a segurança de usinas nucleoelétricas e 

outras instalações 

Ano da publicação atual Origem 

2000 Brasil 

Objetivo O objetivo desta Norma é: 

a) determinar os requisitos a serem adotados no estabelecimento e 

na implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade para usinas 

nucleoelétricas, instalações nucleares e, conforme aplicável, também 

para instalações radiativas. 

b) determinar a forma segundo a qual os Programas de Garantia da 

Qualidade, devem ser preparados e submetidos à Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN; 

Seção Descrição 

4.1 Sistemas de garantia da qualidade 
4.2 Programas de garantia da qualidade 

4.3 Organização 

4.4 Controle de documentos 

4.5 Controle de projeto 

4.6 Controle de aquisições 

4.7 Controle de materiais 

4.8 Controle de processos 

4.9 Controle de inspeção e testes 

4.10 Controle de itens não-conformes 

4.11 Ações corretivas 

4.12 Registros de garantia da qualidade 

4.13 Auditorias 

Esta norma é utilizada no Brasil para fins de licenciamento no país e tem força de lei no mesmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) foi elaborada para fornecer os requisitos a serem 

adotados no estabelecimento na implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade para 

usinas nucleoelétricas, instalações nucleares e, conforme aplicável, também para instalações 

radiativas. Esta norma também determina segundo a qual os Programas de Garantia da 

Qualidade devem ser preparados e submetidos à CNEN. A norma CNEN NN 1.16, que 

pertence ao grupo de normas para instalações nucleares da CNEN, entrou em vigor através da 

Resolução CNEN 15/99, através da Portaria CNEN 17/00 de abril / 2000, quando substituiu a 

norma experimental CNEN NE 1.16: Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelétricas em 

vigor pela Resolução CNEN 10/84. A norma CNEN NE 1.16 foi originalmente preparada 

para substituir o “Code of Practice – Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants – 

Safety Series No. 50-C-QA, IAEA, 1978” (AIEA, 1978), adotado no Brasil pela Resolução 

CNEN 15/79. Anteriormente a esta resolução, para efeito normativo na elaboração e na 

implementação dos Programas de Garantia da Qualidade para usinas nucleoelétricas, eram 

adotados os termos do “Safety Code of Practice on Quality Assurance” (revisão de 2 de maio 

de 1976), elaborado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em vigor pela Resolução 

CNEN 03/77. 
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A norma CNEN NN 1.16 (2000), na seção 4, apresenta os requisitos para os Sistemas e 

Programas de Garantia da Qualidade, que foram descritos na Tabela 5. Estes requisitos de 

garantia de qualidade são aplicados às atividades que influem da qualidade de itens 

importantes à segurança, desenvolvidas no gerenciamento do empreendimento e em cada um 

dos seus diversos estágios (escolha e local, projeto, construção, comissionamento, operação e 

descomissionamento). 

A seguir são apresentados os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G que foram 

detalhadamente comparados às seções da norma CNEN NN 1.16. Para cada parágrafo, está 

descrito o título do requisito relevante sob avaliação, seguido de comentários entre as bases 

normativas que identificam o conteúdo das mesmas. Ao fim de cada avaliação foi incluído um 

parecer realizado pelo pesquisador, que posteriormente foi submetido aos especialistas 

conforme metodologia de pesquisa. 

 

4.2 Correlação de requisitos das bases normativas 

Foi realizada uma abordagem completa de cada seção do código americano com a 

descrição dos requisitos exigidos face aos requisitos da norma CNEN NN 1.16. Ao término de 

cada seção, foi incluído um parecer quanto ao comparativo realizado de requisitos. 

 

§ 72.140 Requisitos de garantia da qualidade 

O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) cita na seção (a) Propósito 

a responsabilidade dos requisitos de garantia da qualidade. O item 4.1.1 da CNEN NN 1.16 

(2000) trata sobre obrigatoriedades e responsabilidades, onde especificamente no subitem 

4.1.1.2 estabelece que o requerente pode delegar a outras organizações a tarefa de estabelecer 

e implementar partes do Sistema de Garantia da Qualidade. Verifica-se, portanto, correlação 

desses requisitos. 

O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) cita na seção (b) 

Estabelecimento do Programa que o candidato a um CoC deve executar os critérios aplicáveis 

numa abordagem gradual de acordo com uma medida proporcional à importância dos 

requisitos de garantia da qualidade para a segurança. O item 4.1.2 da CNEN NN 1.16 (2000) 

traz as diretrizes básicas, onde especificamente no subitem 4.1.2.7, estabelece que deve ser 

desenvolvida uma metodologia para a gradação na aplicação das ações de Garantia da 

Qualidade, como consequência da definição da importância para a segurança da instalação. 

Ainda, que essa metodologia deve refletir uma diferenciação planejada, reconhecida e 



50 

 

documentada pelo responsável pelo sistema, ou pelo projetista, conforme aplicável, na 

definição de requisitos específicos do SGQ. Além da importância relativa para a segurança 

dos itens, serviços e processos, a norma CNEN apresenta no subitem 4.1.2.9 outros fatores 

que também devem ser considerados na definição da gradação na aplicação das ações de 

Garantia da Qualidade: A complexidade do projeto, da fabricação ou características novas do 

item; a necessidade de controles e supervisão especiais sobre processos e equipamentos; o 

grau em que a conformidade funcional pode ser demonstrada por inspeção ou teste; o 

histórico da qualidade e o grau de padronização do item; e a dificuldade de reparo, de 

substituição, ou de acesso para inspeção em serviço. 

Ainda na seção (b) do parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), é 

mencionado que o PGQ deve abranger as atividades ao longo da vida da atividade, desde a 

seleção até a desativação, antes do término da licença; o que inclui atividades do 

desenvolvimento do projeto. A norma CNEN NN 1.16 (2000) determina que os requisitos 

adotados no estabelecimento e na implementação de SGQs aplicam-se às atividades 

desenvolvidas no gerenciamento do empreendimento e em cada um dos seus diversos estágios 

(escolha de local, projeto, construção, comissionamento, operação e descomissionamento), 

conforme item 1.2 Campo de aplicação. Verifica-se, portanto, correlação desses requisitos. 

O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c) Aprovação do 

Programa (1), estabelece a apresentação do PGQ, incluindo uma discussão dos requisitos 

aplicáveis e como serão satisfeitos. A norma CNEN NN 1.16 (2000) determina a forma 

segundo a qual o requerente, para fins de licenciamento da instalação, deve submeter à CNEN 

os PGQs para aprovação, tanto dos contratados principais como o seu próprio programa, 

conforme item 1.2 Campo de aplicação e item 4.2 Programas de Garantia da Qualidade. Os 

PGQs devem ser preparados segundo os requisitos da norma CNEN NN 1.16, obedecendo, 

onde aplicável, aos seus títulos e sequência, conforme estabelece o subitem 4.2.2. Verifica-se, 

portanto, correlação desses requisitos. 

O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c) Aprovação do 

Programa (2), cita a aprovação do programa de garantia da qualidade antes de receber os 

combustíveis irradiados na ISFSI e explicitamente antes do início da fabricação e testes dos 

cascos de armazenamento de combustível irradiado. Não há menção na norma CNEN NN 

1.16, como é feito no USNRC 10 CFR 72 Subparte G, sobre a aprovação dos PGQs pela 

Comissão antes do início da fabricação ou teste do casco de armazenamento do combustível 

irradiado. No entanto, de acordo com o subitem 4.2.1, os PGQs devem ser submetidos à 

CNEN com antecedência suficiente para permitir a sua avaliação, pela CNEN, antes do início 

das atividades a que se referem. Verifica-se, portanto, correlação desses requisitos. 
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O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c) Aprovação do 

Programa (3), requer a aprovação do PGQ antes do início da fabricação e testes dos cascos de 

armazenamento de combustível irradiado. Embora não haja previsão de emissão de um CoC 

pela norma CNEN-NN-1.16, o processo de licenciamento nuclear é regulado pela norma 

CNEN-NE-1.04 (2002), onde são emitidos pela CNEN os seguintes atos: aprovação do local; 

licença de construção; autorização para utilização de materiais nucleares; autorização para 

operação inicial; autorização para operação permanente; revisão periódica de segurança e 

descomissionamento. Novamente, de acordo com a norma CNEN-NN-1.16 (2000) no subitem 

4.2.1, os PGQs devem ser submetidos à CNEN com antecedência suficiente para permitir a 

sua avaliação antes do início das atividades a que se referem. Portanto, esses requisitos estão 

correlacionados. 

O parágrafo 72.140 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (d) Programas 

previamente aprovados, descreve opções ao requerente sobre PGQs já avaliados e aceitos pela 

USNRC, porque pressupõe que instalações que já possuam reator em operação possuem um 

programa conforme USNRC 10 CFR 50 Apêndice B. Este fato não está previsto na norma 

CNEN NN 1.16 (2000), onde de acordo com a natureza de cada empreendimento é emitido 

um PGQ específico. 

Parecer: O parágrafo 72.140 do 10 USNRC CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1 e 4.2 da norma CNEN NN 1.16. Foi identificado que a norma CNEN NN 1.16 não 

trata do requisito do parágrafo 72.140 (d), mas isso não significa que a norma CNEN NN 1.16 

precisa ser atualizada. A análise comparativa mostrou que as bases normativas são 

semelhantes. 

 

§ 72.142 Organização da garantia da qualidade 

O parágrafo 72.142 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) cita, na seção (a), que o 

titular da licença, o requerente da licença, o detentor do certificado e o requerente de um CoC 

são responsáveis pelo estabelecimento e execução do programa de garantia da qualidade. Do 

mesmo modo, o subitem 4.1.1.1 da CNEN NN 1.16 (2000) atribui esta obrigatoriedade ao 

requerente, que deve assegurar o controle das atividades associadas aos diversos estágios do 

empreendimento. Quanto a delegação a terceiros sobre o trabalho de estabelecer e executar o 

programa de garantia de qualidade, o USNRC 10 CFR 72 Subparte G permite delegar a 

terceiros, mas o licenciado permanece responsável pelo programa. De modo semelhante, a 

norma CNEN NN 1.16 em seu subitem 4.1.1.2 também menciona que o requerente pode 

delegar a outras organizações a tarefa de estabelecer e implementar partes do SGQ para o 

empreendimento, porém continuará integralmente responsável, perante a CNEN, pela eficácia 
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do mesmo, sem prejuízo, contudo, das responsabilidades legais, suas, ou de seus contratados. 

Ou seja, ambos corroboram sobre a responsabilidade do licenciado perante o órgão regulador 

pelo programa. 

A seção ainda traz que a autoridade e os deveres das pessoas e organizações que 

desempenham funções que afetam as funções das estruturas, sistemas e componentes 

importantes para a segurança devem ser estabelecidas por escrito. De modo similar, o subitem 

4.3.1.1 da CNEN NN 1.16 estabelece uma estrutura organizacional documentada, com 

definição clara de responsabilidades funcionais, níveis de autoridade e linhas de comunicação 

internas e externas. 

O parágrafo 72.142 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (b), descreve 

funções de garantia da qualidade, como atividades de verificação, inspeção e auditoria, para 

assegurar a efetiva implementação do programa de garantia da qualidade. Ainda estabelece a 

autoridade e liberdade organizacional suficientes para identificar, iniciar, recomendar ou 

fornecer soluções e verificar a implementação das mesmas. Ao avaliar a norma CNEN NN 

1.16 (2000), o subitem 4.3.1.2 prevê que a estrutura organizacional e as atribuições devem ser 

tais que: a implementação do SGQ envolverá tanto os que executam como aqueles que 

verificam, não sendo atribuição de um único grupo; a qualidade será obtida pelos 

responsáveis diretos pela execução da atividade, podendo, essa função, incluir exames, 

verificações e inspeções realizadas pelo próprio executor do trabalho; a verificação do 

cumprimento dos requisitos da qualidade, será efetuada por pessoas que não tenham 

responsabilidade direta pela execução da atividade; a execução de avaliações independentes 

da eficácia do SGQ seja feita por uma unidade organizacional estabelecida, com 

responsabilidades integralmente dedicadas a essas avaliações. Tais avaliações independentes 

consistirão de auditorias formais e, conforme apropriado, também de análises críticas dos 

trabalhos em execução, verificações por amostragem e outros métodos aplicáveis (CNEN NN 

1.16, 2000). 

A norma CNEN NN 1.16 (2000), no subitem 4.3.1.4 descreve que as pessoas e 

organizações com responsabilidade de assegurar que um SGQ adequado seja estabelecido e 

efetivamente implementado, e de verificar que as atividades sejam corretamente executadas, 

devem ter autoridade e liberdade organizacional suficientes para: identificar problemas 

relativos à qualidade e iniciar, recomendar ou fornecer soluções; quando necessário, iniciar 

ações para controlar o processamento, a liberação ou instalação de um item não-conforme, 

deficiente ou insatisfatório, até que a solução adequada seja obtida. 

Cabe ainda mencionar que a norma CNEN atribui que a responsabilidade básica para a 

obtenção da qualidade na realização de determinada atividade é daqueles que executam essa 
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atividade, sendo que os gerentes, os executores do trabalho e os verificadores do trabalho, são 

conjuntamente responsáveis por contribuir para que os padrões especificados sejam obtidos, 

conforme subitem 4.1.1.3 (CNEN NN 1.16, 2000). 

Diante do exposto, verifica-se que a norma CNEN NN 1.16 (2000), nos subitens 4.3.1.2 c) 

e 4.3.1.4 estabelece a independência do pessoal de garantia da qualidade e atribui a todos a 

responsabilidade da implementação do SGQ. As avaliações independentes e a liberdade para 

identificar problemas relativos à qualidade são comuns as bases normativas. 

O parágrafo 72.142 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c), relata a 

prioridade à segurança independente de custos. A autoridade e liberdade organizacional, 

independente do local onde as atividades estejam sendo executadas e o acesso direto aos 

níveis de gerenciamento necessários são destacados nesta seção. De modo semelhante, o 

subitem 4.3.1.5 da CNEN NN 1.16 retrata que as pessoas e organizações que desempenham 

as funções de garantia da qualidade devem se reportar a um nível hierárquico de gerência tal 

que lhe assegure a autoridade e liberdade organizacional necessárias, independentemente da 

estrutura organizacional e do local onde as atividades que influem na qualidade estiverem 

sendo executadas. Isto demonstra a correlação dos requisitos das bases normativas. 

Parecer: O parágrafo 72.142 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1 e 4.3 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

§ 72.144 Programa de garantia da qualidade 

O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (a), menciona 

que o programa de garantia da qualidade deve ser estabelecido o mais breve possível e estar 

de acordo com o cronograma do empreendimento. O PGQ deve estar documentado, por 

procedimentos ou instruções, durante o período de vigência da licença, devendo nele estar 

identificadas as estruturas, sistemas e componentes, as principais organizações e suas funções 

para a instalação. Do mesmo modo, a norma CNEN NN 1.16 (2000) menciona no subitem 

4.2.1 que os PGQs devem ser submetidos à CNEN com antecedência antes do início das 

atividades a que se referem. As gerências responsáveis pelos diversos estágios do 

empreendimento devem assegurar a implementação efetiva do SGQ com os cronogramas para 

a realização das atividades previstas, como retratado no subitem 4.1.2.1. Uma estrutura 

organizacional, onde as responsabilidades e autoridades das pessoas e organizações 

envolvidas está requerida no subitem 4.1.2.2. O subitem 4.1.2.5 leva em consideração a 

natureza da instalação para a definição dos itens, serviços e processos incluídos. E ainda, no 

subitem 4.1.2.6, que a segurança nuclear é o elemento fundamental a ser levado em 
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consideração na identificação dos itens, serviços e processos a serem incluídos no escopo do 

SGQ (CNEN NN 1.16, 2000). 

O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (b), estabelece 

que as atividades que afetam a qualidade das estruturas, sistemas e componentes identificados 

como importante à segurança sejam controladas para garantir a conformidade com o projeto 

aprovado. Condições controladas incluem equipamentos adequados, condições ambientais 

adequadas, controles especiais e competências para atingir a qualidade exigida e a 

necessidade de verificação da qualidade por inspeção e teste. A norma CNEN NN 1.16 (2000) 

menciona a necessidade de controles apropriados em diversas passagens, como nos subitens 

4.1.2.5, 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.1.2.10, 4.5.1.5, 4.8.1, 4.8.2 e 4.9.3.1. Os métodos ou níveis 

apropriados de controle e verificação para garantir a qualidade dos itens, serviços e processos 

devem ser levados em consideração no desenvolvimento dos SGQs (4.1.2.5), numa extensão 

compatível com a gradação estabelecida (4.1.2.8). Na definição da gradação, além da 

importância para a segurança dos itens, serviços e processos, devem ser considerados a 

necessidade de controles e supervisão especiais sobre processos e equipamentos (4.1.2.9 b). A 

realização das atividades que influem na qualidade deve ser realizada sob condições 

controladas, compreendendo condições ambientais apropriadas, habilitação do pessoal e 

equipamentos adequados a obtenção da qualidade exigida (4.1.2.10). A norma CNEN NN 

1.16 (2000) ainda descreve no subitem 4.5.1.5 que medidas de controle de projeto devem ser 

aplicadas a tópicos tais como radioproteção; física de reatores; análises térmica, hidráulica, 

sísmica, de tensão e de acidente; compatibilidade de materiais; acessibilidade para inspeção 

em serviço, manutenção e reparo; e estabelecimento de critérios de aceitação para inspeções e 

testes. Soldagem, fundição, forjamento, tratamento térmico, eletrodeposição, proteção contra 

corrosão, ensaios não destrutivos, análise química e ensaios mecânicos e de corrosão são 

exemplos de processos usados na construção, fabricação, testes, comissionamento e operação 

da instalação, nos quais a qualidade exigida não possa ser assegurada apenas pela inspeção 

dos itens, devendo ser controlados de acordo com requisitos especificados (4.8.1). Quando 

requerido, esses processos são efetuados por pessoal qualificado, utilizando equipamentos e 

procedimentos qualificados (4.8.2). As ferramentas, calibres, instrumentos e outros 

equipamentos e aparelhos de inspeção, medição e testes, usados são submetidos a medidas 

para que sejam de faixa, tipo, exatidão e precisão adequados (4.9.3.1). 

O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c), estabelece 

que os requisitos e procedimentos dos PGQs devem considerar o impacto do mau 

funcionamento ou falha do item na segurança; a complexidade de projeto e fabricação ou 

singularidade do item; a necessidade de controles especiais e vigilância sobre processos e 

equipamentos; o grau em que a conformidade funcional pode ser demonstrada por inspeção 
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ou teste; e o histórico da qualidade e grau de padronização do item relativas à complexidade e 

à proposta de utilização das estruturas, sistemas ou componentes. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000), nos subitens 4.1.2.7, 4.1.2.8 e 4.1.2.9, considera o 

desenvolvimento de uma metodologia para a gradação na aplicação das ações de garantia da 

qualidade que deve refletir uma diferenciação planejada, reconhecida e documentada na 

definição de requisitos específicos do SGQ (4.1.2.7). O controle e verificação das atividades 

que influem na qualidade dos itens, serviços e processos identificados, numa extensão 

compatível com a gradação estabelecida (4.1.2.8). A relação com o requisito do USNRC 10 

CFR 72 Subparte G fica mais explícita no subitem 4.1.2.9, onde além da importância relativa 

para a segurança dos itens, serviços e processos, devem ser considerados na definição da 

gradação na aplicação das ações de garantia da qualidade: a complexidade do projeto, da 

fabricação ou características novas do item; a necessidade de controles e supervisão especiais 

sobre processos e equipamentos; o grau em que a conformidade funcional pode ser 

demonstrada por inspeção ou teste; o histórico da qualidade e o grau de padronização do item 

e a dificuldade de reparo, de substituição, ou de acesso para inspeção em serviço. 

O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (d), retrata sobre 

assegurar a proficiência ao pessoal que executa atividades que afetam a qualidade pela 

doutrinação e formação do pessoal. A norma CNEN NN 1.16 (2000), no subitem 4.3.3 prevê 

ações sobre seleção e treinamentos de pessoal relacionados a atividades que influem na 

qualidade. A qualificação do pessoal é baseada na escolaridade, experiência e proficiência 

necessárias para realizar as tarefas específicas que lhe forem atribuídas (4.3.3.2). A norma 

ainda determina que programas de treinamento e procedimentos sejam estabelecidos para 

assegurar que a proficiência do pessoal seja obtida e mantida, com a emissão dos respectivos 

certificados comprobatórios, quando exigido por norma, especificação ou procedimento 

(4.3.3.3). 

O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (e), requer a 

revisão do programa de garantia da qualidade em intervalos estabelecidos e inclui a gestão de 

outras organizações participantes de parte do programa. A norma CNEN NN 1.16 (2000), no 

subitem 4.1.1.2, permite a delegação a outras organizações de partes do Sistema de Garantia 

da Qualidade para o empreendimento, no entanto, mantém a responsabilidade integral perante 

a CNEN ao requerente da licença. A CNEN NN 1.16 (2000) solicita que o requerente, para 

fins de licenciamento da instalação, submeta o seu próprio programa e o dos contratados 

principais (subitem 4.2.1); que deve acontecer com antecedência suficiente para permitir a sua 

avaliação antes do início das atividades a que se referem. 



56 

 

Parecer: O parágrafo 72.144 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8 e 4.9 da CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as 

bases normativas são semelhantes. 

 

§ 72.146 Controle de projeto 

O parágrafo 72.146 do USNRC  10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (a), descreve o 

uso de especificações, desenhos, procedimentos e instruções como medidas para os requisitos 

regulamentares aplicáveis e as bases do projeto, conforme o especificado na licença. Medidas 

para que os padrões de qualidade apropriados sejam especificados, incluídos e controlados 

nos documentos de projeto. Medidas para a seleção e revisão de materiais, peças, 

equipamentos e processos que sejam essenciais para as funções das estruturas, sistemas e 

componentes que são importantes para a segurança. A norma CNEN NN 1.16 (2000), nos 

subitens 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3 e 4.5.1.4, considera a adoção de medidas de controle de 

projeto como descrito no 10 CFR 72 Subparte G, seção (a): Medidas de controle de projeto 

para assegurar que os requisitos de projeto aplicáveis, tais como bases de projeto, normas e 

exigências da CNEN, sejam incorporados corretamente nas especificações, códigos 

computadorizados de projeto, desenhos, procedimentos ou instruções (4.5.1.1); medidas para 

que os requisitos de qualidade aplicáveis sejam especificados, incluídos ou referenciados nos 

documentos de projeto (4.5.1.2) e que as alterações e desvios dos requisitos de projeto e da 

qualidade especificados devem ser identificados, documentados e controlados (4.5.1.3) e 

medidas para a seleção e a análise da aplicabilidade do uso de quaisquer materiais, peças, 

equipamentos e processos que sejam essenciais para a função da estrutura, sistema ou 

componente (4.5.1.4). 

O parágrafo 72.146 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (b), descreve 

medidas para a identificação e o controle de projetos no tocante às interfaces de projetos com 

outras organizações projetistas e sobre o processo de verificação. Essas medidas devem 

incluir o estabelecimento de procedimentos escritos entre as organizações de projeto 

participantes para a revisão, aprovação, liberação, distribuição e revisão de documentos que 

envolvam interfaces de projeto. A verificação ou a checagem da adequação do projeto são 

realizadas por métodos como revisões de projeto, métodos de cálculo alternativos ou 

simplificados ou por um programa de testes adequado. O processo de verificação ou 

checagem deve ser realizada por indivíduos ou grupos diferentes daqueles que foram 

responsáveis pelo projeto original, mas que podem pertencer à mesma organização. Quando 

um programa de teste é usado para verificar a adequação de um recurso de projeto específico 

em vez de outros processos de verificação ou checagem, o licenciado e o detentor do 
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certificado devem incluir testes de qualificação adequados de um protótipo ou unidade de 

amostra sob as condições de projeto mais adversas. Além disso, medidas de controle de 

projeto a itens como os seguintes: física crítica, radiação, blindagem, tensões, térmica, 

hidráulica e análise de acidentes; compatibilidade de materiais; acessibilidade para inspeção, 

manutenção e reparo em serviço; recursos para facilitar a descontaminação; e delineação de 

critérios de aceitação para inspeções e testes devem ser aplicados (USNRC 10 CFR 72 

Subparte G, 1999). 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) prevê identificar por escrito, as interfaces internas e 

externas entre organizações e unidades organizacionais que elaboram os projetos (4.5.2.1). 

Métodos para comunicação documentada e controlada de informações do projeto, inclusive 

alterações do mesmo, através das interfaces de projeto entre organizações e unidades 

organizacionais (4.5.2.3). A responsabilidade de cada organização e unidade organizacional 

deve ser definida com suficiente detalhe para abranger a preparação, verificação, aprovação, 

validação, liberação, distribuição e revisão de documentos que envolvam interfaces de projeto 

(4.5.2.2). A verificação sendo realizada por pessoas ou grupos diferentes daqueles que 

elaboraram o projeto original (4.5.3.2), identificando os métodos a serem aplicados na mesma 

e documentando os resultados (4.5.3.3). Quanto a verificação da adequação do projeto, 

também requer medidas de controle através da realização de análises do mesmo, pelo uso de 

métodos de cálculo alternativos ou pela execução de um programa adequado de ensaios e 

testes (4.5.3.1). No caso de se utilizar um programa de testes para verificar a adequação de 

uma característica específica do projeto, ao invés de outros processos de verificação ou 

controle, tal programa deve incluir testes adequados de qualificação de um protótipo sob 

condições de projeto mais adversas para a característica específica de projeto a ser verificada 

(4.5.3.4). A norma ainda estabelece que na impossibilidade de qualificação, será admissível se 

os resultados puderem ser extrapolados para as condições de projeto mais adversas; e 

comprovar a adequação de uma característica específica do projeto (4.5.3.5). No que tange a 

medidas de controle de projeto, tópicos tais como radioproteção; física dos reatores; análises 

térmica, hidráulica, sísmica, de tensão e de acidente; compatibilidade de materiais; 

acessibilidade para inspeção em serviço, manutenção e reparo; estabelecimento de critérios de 

aceitação para inspeções e testes devem ser aplicadas (4.5.1.1). Ou seja, verifica-se a 

compatibilidade de requisitos. 

O parágrafo 72.146 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c), se refere ao 

controle de alterações de projeto, incluindo alterações em campo. Mudanças nas condições 

especificadas na licença exigem aprovação prévia do órgão regulador. A norma CNEN NN 

1.16 (2000) estabelece medidas de controle de alterações de projeto no subitem 4.5.4. As 

alterações de projeto, inclusive as alterações de campo, devem ser efetuadas conforme 
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procedimentos documentados (4.5.4.1). As alterações de projeto estão sujeitas às mesmas 

medidas de controle aplicadas ao projeto original (4.5.4.3). A análise e aprovação dos 

documentos de alterações de projetos devem ser realizadas pelos mesmos grupos ou 

organizações responsáveis nos documentos originais de projeto, a menos que outras 

organizações sejam especificamente designadas. A designação de outras organizações é 

condicionada a competência na área sob revisão e entendimento adequado dos requisitos e 

propósitos do projeto original; e ao acesso às informações necessárias às atividades de projeto 

envolvidas (4.5.4.5). 

 

Parecer: O parágrafo 72.146 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.5 da CNEN NN 1.16. Foi identificado que a norma CNEN-NN-1.16 detalha em mais itens a 

tramitação das alterações de projeto, estabelecendo requisitos para análise e aprovação das 

alterações, incluindo procedimentos documentados e a disseminação a todas as pessoas 

envolvidas. No entanto, embora o descritivo do USNRC 10 CFR 72 Subparte G, na seção (c) 

seja mais sucinto, o mesmo estabelece uma ligação das medidas de controle às alterações de 

projeto àquelas medidas aplicadas ao projeto original, como mencionado na seção anterior, o 

que permite constatar a compatibilidade de requisitos entre as bases normativas. 

 

§ 72.148 Controle de documentos de aquisição 

O parágrafo 72.148 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) se refere a adoção de 

medidas para incluir ou referenciar os requisitos regulamentares aplicáveis, as bases de 

projeto e outros requisitos necessários nos documentos de aquisição de material, equipamento 

e serviços, adquiridos pelo licenciado ou por seus contratados e subcontratados. Isto inclui, 

caso necessário, a exigência de um programa de garantia da qualidade aos contratados ou 

subcontratados consistente com as disposições aplicáveis desta subparte. Da mesma maneira, 

a norma CNEN NN 1.16 (2000) estabelece medidas para assegurar que as exigências da 

CNEN, bases de projeto, normas, códigos, especificações e outras exigências necessárias para 

garantir a qualidade requerida sejam incluídas ou referidas nos documentos de aquisição de 

itens e serviços (4.6.1.1). 

Uma listagem das informações mínimas a serem incluídas nos documentos de aquisição é 

apresentada no subitem 4.6.1.2 da norma CNEN NN 1.16 (2000): a) definição do escopo do 

trabalho a ser realizado pelo fornecedor; b) requisitos técnicos e da qualidade especificados 

por referência a documentos tais como normas, códigos e exigências da CNEN, 

procedimentos, instruções e especificações, incluindo as revisões ou edições aplicáveis que 

descrevem os itens ou serviços; c) requisitos de ensaio/testes, inspeção e aceitação e quaisquer 
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instruções e exigências especiais para essas atividades; d) cláusulas para acesso às instalações 

e registros do fornecedor para fins de inspeção e auditoria na fonte, quando for decidida a 

necessidade de tal inspeção e auditoria; e) identificação das exigências de Garantia da 

Qualidade aplicáveis aos itens ou serviços a serem adquiridos; f) identificação da 

documentação exigida, tais como, instruções, procedimentos, especificações e registros de 

inspeções e testes, e outros registros de garantia da qualidade a serem preparados e 

submetidos à análise e aprovação do comprador; g) cláusulas para que sejam efetuadas, de 

maneira controlada, a distribuição, retenção, manutenção e destinação dos registros de 

Garantia da Qualidade ; h) requisitos para relatar e aprovar a destinação das não-

conformidades, incluindo a notificação ao comprador sobre os itens não conformes aceitos, 

que envolvam desvios em relação aos requisitos de aquisição; i) cláusulas para estender os 

requisitos aplicáveis a subcontratadas e a seus fornecedores, incluindo o acesso do comprador 

às suas instalações e registros; j) cláusulas para especificar o prazo da submissão dos 

documentos referidos na alínea f). A norma da CNEN descreve mais detalhadamente os 

requisitos necessários ao controle de aquisições, como demonstrado no subitem 4.6.1.2. 

Parecer: O parágrafo 72.148 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.6 da norma CNEN NN 1.16. Foi identificado que a norma CNEN NN 1.16 é mais detalhada 

ao apresentar uma listagem das informações mínimas a serem incluídas nos documentos de 

aquisição. 

 

§ 72.150 Instruções, procedimentos e desenhos 

O parágrafo 72.150 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) se refere ao uso de 

instruções, procedimentos e desenhos para documentar as atividades relacionadas a qualidade. 

Estes documentos devem incluir critérios de aceitação quantitativos ou qualitativos para 

determinar que as atividades importantes foram satisfatoriamente realizadas. A norma CNEN 

NN 1.16 (2000) requer o uso de documentos tais como procedimentos, instruções, planos ou 

desenhos nos quais devem ser incluídos critérios de aceitação quantitativos e/ou qualitativos 

para determinar se aquelas atividades foram realizadas de forma satisfatória (4.1.4.1). Com 

isso, é verificada a correlação de requisitos das bases normativas. 

Cabe comentar em relação ao estabelecimento de critérios de aceitação. Pela norma 

CNEN NN 1.16 (2000), a inclusão de critérios de aceitação é exigida para determinar se as 

atividades foram realizadas conforme previsto e se atingiram os objetivos esperados. Critérios 

de aceitação devem ser estabelecidos para inspeções e testes para o controle de projetos 

(4.5.1.5 f). No que se refere a avaliação de fornecedores, também é necessário o uso de 

documentos comprobatórios da qualidade apoiados em informações quantitativas ou 
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qualitativas (4.6.2.2 b). Os testes devem ser realizados de acordo com procedimentos que 

incorporem os requisitos e limites de aceitação especificados em documentos de projeto 

(4.9.2.3). As ferramentas, calibres, instrumentos e outros equipamentos de inspeção, medição 

e testes, são usados para determinar a conformidade com os critérios de aceitação (4.9.3.1). 

Parecer: O parágrafo 72.150 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1, 4.5, 4.6 e 4.9 da CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

 

§ 72.152 Controle de documentos 

O parágrafo 72.152 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) se refere a medidas de 

controle de documentos, como instruções, procedimentos e desenhos, relativos as atividades 

que afetam a qualidade. Medidas para a emissão, alterações, revisão, aprovação e distribuição 

devem ser estabelecidas para documentar as atividades relacionadas a qualidade. Estes 

documentos devem incluir critérios de aceitação quantitativos ou qualitativos para determinar 

que as atividades importantes foram satisfatoriamente realizadas. 

Da mesma forma, a norma CNEN NN 1.16 (2000) requer o uso de documentos 

controlados, tais como procedimentos, instruções, planos ou desenhos (4.1.4.1), ou outro tipo 

de mídia (4.4.1.1) para as atividades que influem na qualidade. Esses documentos devem ser 

elaborados por procedimentos que sejam analisados e atualizados periodicamente a fim de 

implementar os SGQ de maneira planejada e sistemática nos diversos estágios do 

empreendimento (4.1.4.2). Medidas de controle de documentos incluem a identificação das 

pessoas ou organizações responsáveis pela preparação, análise, aprovação e emissão dos 

documentos (4.4.1.2). Os responsáveis pela análise e aprovação dos documentos devem ter 

acesso as informações necessárias nas quais possam basear sua análise e aprovação, o que 

também é válido para as alterações em documentos (4.4.3.2). A liberação e distribuição de 

documentos deve ser controlada utilizando listas de distribuição atualizadas (4.4.2.1); onde os 

participantes das atividades devem ter conhecimento e usar os documentos corretos e 

apropriados para a realização das mesmas (4.4.2.2). Informações sobre alterações de 

documento e seu estado atual de revisão devem ser prontamente comunicadas a todas as 

pessoas e organizações afetadas pela revisão, para impedir o uso de documentos 

desatualizados e inadequados (4.4.3.4). Os documentos obsoletos retidos devem ser 

identificados (4.4.2.3). Com isso, é verificada a correlação de requisitos das bases normativas. 



61 

 

Parecer: O parágrafo 72.152 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1 e 4.4 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

§ 72.154 Controle de materiais, equipamentos e serviços adquiridos 

O parágrafo 72.154 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (a), se refere a 

medidas de controle para garantir que material, equipamento e serviços adquiridos, 

diretamente ou através de subcontratados, estejam em conformidade com os documentos de 

aquisição. Medidas como a avaliação e seleção na fonte, evidência objetiva da qualidade 

fornecida pelo contratado ou subcontratado, inspeção no local do contratado ou 

subcontratado, e inspeção no recebimento, conforme apropriado, devem ser previstas. Do 

mesmo modo, a norma CNEN NN 1.16 (2000) requer a adoção de controle de itens e serviços 

adquiridos. Evidência objetiva da qualidade fornecida pelos contratados, inspeção e auditoria 

na fonte; e inspeção de recebimento do produto na entrega são medidas de controle para 

assegurar a conformidade com os documentos de aquisição de itens e serviços adquiridos 

(4.6.3.1). Verifica-se, portanto, compatibilidade de requisitos das bases normativas. 

Adicionalmente, a norma CNEN NN 1.16 (2000) no subitem 4.6.2 estabelece que a 

capacidade dos fornecedores para fornecer itens ou serviços de acordo com os documentos de 

aquisição deve ser avaliada na seleção de fornecedores (4.6.2). Conforme o caso, dados do 

histórico de desempenho da qualidade em atividades de aquisição similares; o uso de 

documentos comprobatórios da qualidade atual do fornecedor; a avaliação da capacidade 

técnica e do sistema da qualidade na fonte e a avaliação de produtos por amostragem são 

formas de avaliação dos fornecedores (4.6.2.2). 

O parágrafo 72.154 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (b), retrata sobre 

a necessidade de reter ou ter disponível evidências documentais, que os materiais e 

equipamentos estão em conformidade com as especificações de aquisição antes da instalação 

ou uso, durante a vida do componente ou instalação. Estas evidências devem ser suficientes 

para identificar que os requisitos de aquisição foram atingidos. De modo semelhante, a norma 

CNEN NN 1.16 (2000) requer que a evidência documental de que os itens adquiridos estão 

em conformidade com os documentos de aquisição deve, antes da instalação ou uso, estar 

disponível no local da instalação e ser suficiente para demonstrar que todos os requisitos 

foram satisfeitos por esses itens (4.6.3.3). A norma CNEN NN 1.16 (2000) possibilita que 

esta evidência documental pode estar na forma de um certificado de conformidade que 

identifique os requisitos satisfeitos pelo item, contanto que a validade de tais certificados 

possa ser comprovada (4.6.3.4). Este fato ilustra uma opção para atender este requisito. 
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O parágrafo 72.154 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (c), estabelece a 

avaliação da eficácia do controle da qualidade realizado por empreiteiros e subcontratados em 

intervalos consistentes com a importância, complexidade e quantidade do produto ou 

serviços. Este requisito não está previsto explicitamente na norma CNEN NN 1.16 (2000). Ao 

avaliar outros requisitos da norma CNEN NN 1.16 é verificado que estão previstas ações 

como a avaliação, a intervalos regulares, da implementação do SGQ (4.1.5.1), o que inclui a 

determinação da efetividade de processos. Como o controle da qualidade é considerado uma 

parte de ações de garantia da qualidade, convém que as gerências responsáveis por estas 

atividades no empreendimento incluam a avaliação da eficácia do controle de qualidade 

realizado por empreiteiros e subcontratados em intervalos consistentes com a importância, 

complexidade e quantidade do produto ou serviços. Cabe destacar que a CNEN NN 1.16 em 

seu subitem 4.1.1.2 também menciona que o requerente pode delegar a outras organizações a 

tarefa de estabelecer e implementar partes do SGQ para o empreendimento, porém continuará 

integralmente responsável, perante a mesma, pela eficácia do mesmo, sem prejuízo, contudo, 

das responsabilidades legais, suas, ou de seus contratados. 

Parecer: O parágrafo 72.154 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.1 e 4.6 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

§ 72.156 Identificação e controle de materiais, partes e componentes 

O parágrafo 72.156 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), requer o estabelecimento 

de medidas para a identificação e controle de materiais, peças e componentes para evitar o uso 

de materiais, peças e componentes incorretos ou defeituosos. A identificação do item, seja por 

número de corrida, número de peça, número de série, ou outros meios apropriados, deve ser 

mantida no item ou em registros rastreáveis ao item, durante a fabricação, instalação e uso do 

item. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) também demanda medidas planejadas de identificação e 

controle de materiais para impedir o uso de materiais, peças e componentes incorretos ou 

defeituosos (4.7.1.2). Devem ser estabelecidas medidas para a identificação e controle de 

itens, inclusive conjuntos parcialmente fabricados, durante toda a fabricação, montagem, 

instalação e uso, a fim de assegurar que a identificação do item seja mantida pelo número da 

corrida, número da peça, número de série ou outros meios apropriados, seja no item ou em 

registros rastreáveis ao item (4.7.1.1). Este fato demonstra alta compatibilidade de requisitos 

entre as bases normativas. 
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Adicionalmente, a norma CNEN NN 1.16 (2000) estipula que a documentação exigida 

para a identificação e controle de um item deve estar sempre disponível no local ao longo do 

processo de construção (4.7.1.3). Princípios para manter a identificação dos itens (4.7.1.4) 

devem ser seguidos, como usar a identificação física ao máximo possível; caso a identificação 

física for impraticável ou insuficiente, empregar a separação física, o controle através de 

procedimentos ou outro meio apropriado; se for empregada a identificação por marcação, que 

esta seja clara, inequívoca e indelével e aplicada de maneira a não afetar o funcionamento do 

item, evitando-se que fique encoberta por tratamento ou revestimento de superfície, a menos 

que seja previamente substituída por outro meio de identificação.  

Parecer: O parágrafo 72.156 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.7 da norma CNEN NN 1.16. Identificou-se que a norma CNEN NN 1.16 é mais detalhada 

na identificação e controle de materiais, estabelecendo princípios a serem observados para 

manter a identificação dos itens. No entanto, embora a descrição do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G seja mais sucinta, ambas as bases normativas possuem o mesmo objetivo em 

comum: evitar o uso de materiais, peças e componentes incorretos ou defeituosos. A análise 

comparativa mostrou que as bases normativas são semelhantes. 

 

§ 72.158 Controle de processos especiais 

O parágrafo 72.158 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), requer medidas para 

garantir que processos especiais, incluindo soldagem, tratamento térmico e testes não 

destrutivos, sejam controlados e realizados por pessoal qualificado, utilizando procedimentos 

qualificados de acordo com os códigos aplicáveis, padrões, especificações, critérios e outros 

requisitos especiais. 

Similar ao apresentado pelo regulamento americano, a norma CNEN NN 1.16 (2000) 

estabelece aos processos que influem na qualidade, usados na construção, fabricação, testes, 

comissionamento e operação da instalação, nos quais a qualidade exigida não possa ser 

assegurada apenas pela inspeção dos itens, controles de acordo com requisitos especificados. 

Tais processos incluem, entre outros, soldagem, fundição, forjamento, tratamento térmico, 

eletrodeposição, proteção contra corrosão, ensaios não destrutivos, análise química e ensaios 

mecânicos e de corrosão (4.8.1). 

Caso requerido por exigências da CNEN, normas, códigos, especificações ou critérios 

aplicáveis, devem ser estabelecidas e documentadas medidas para assegurar que os processos 

referidos sejam efetuados por pessoal qualificado, utilizando equipamentos e procedimentos 

qualificados (4.8.2). 
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A norma CNEN NN 1.16 ainda se atenta ao caso de processos não abrangidos pelas 

normas existentes ou em que as exigências de qualidade excedam às dessa normalização, 

devem ser definidas as qualificações necessárias de pessoal, procedimentos ou equipamentos 

(4.8.3). Isto representa uma melhor caracterização do controle de processos diante da base 

americana. 

Parecer: O parágrafo 72.158 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.8 da norma CNEN NN 1.16. Adicionalmente, foi identificado que a norma CNEN NN 1.16 

prescreve o controle de processos não cobertos por normas existentes. A análise comparativa 

mostrou que as bases normativas são semelhantes. 

 

§ 72.160 Inspeção 

O parágrafo 72.160 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) requer o estabelecimento e 

execução de um programa de inspeção. Este programa deve ser aplicável as atividades que 

afetam a qualidade para verificar a conformidade com as instruções, procedimentos e 

desenhos para a atividade. A inspeção deve ser realizada por indivíduos que não sejam 

aqueles que realizaram a atividade sendo inspecionada. Exames, medições ou testes de 

material ou produtos processados devem ser realizados para cada operação, quando 

necessário, para garantir a qualidade. Se a inspeção direta de material ou produtos 

processados não puder ser realizada, deve ser usado um controle indireto através do 

monitoramento dos métodos de processo, equipamentos e pessoal. Tanto a inspeção quanto o 

monitoramento do processo devem ser realizados quando o controle de qualidade for 

considerado inadequado sem ambos. Se a inspeção obrigatória guardar pontos que requeiram 

testemunho ou inspeção por representante designado do titular da licença ou do detentor do 

certificado, e além do qual o trabalho não deve prosseguir sem o consentimento de seu 

representante designado, os pontos de espera específicos devem ser indicados nos documentos 

apropriados (USNRC 10 CFR 72 Subparte G, 1999). 

De acordo com a norma brasileira, um programa de inspeção abrangendo as atividades de 

itens importantes à segurança e que influem na qualidade, pela ou para a organização 

responsável pela atividade, deve ser estabelecido e executado a fim de verificar a 

conformidade com as normas ou documentos (4.9.1.1). 

Quanto a realização das inspeções, similar ao código americano, a norma brasileira 

também exige que seja feita por pessoas diferentes das que executam as atividades a serem 

inspecionadas (4.9.1.2 a). As inspeções devem ser realizadas para cada etapa de execução 

onde seja necessário assegurar a qualidade, inclusive durante a armazenagem. Incluir um 

programa de inspeção durante a etapa de armazenagem é um diferencial da norma brasileira 
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citado no subitem 4.9.1.2 b) da seção 4.9 de controle de inspeção e testes e mais detalhado na 

seção 4.7.2 referente a manuseio, armazenagem e embarque para o controle de materiais. 

Também similar ao código americano, a norma brasileira em seu item 4.9.1.3 descreve o 

controle indireto e o emprego conjunto da inspeção no programa de inspeção. O programa de 

inspeção deve proporcionar controle indireto por monitoração dos processos, equipamentos e 

pessoal, para os casos em que for impossível a inspeção dos itens processados ou em que é 

necessária a monitoração adicional do processo. O emprego conjunto da inspeção do item 

processado e da monitoração do processo, quando o controle for inadequado sem ambas. 

Os pontos de espera que requerem a inspeção ou testemunho de inspeção por organizações 

designadas, cuja aprovação documentada é indispensável para o prosseguimento do trabalho, 

além do ponto de espera especificado, devem ser indicados em documentos apropriados 

(4.9.1.4). Este requisito é semelhante ao apresentado pela base normativa americana. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) também exige o controle de inspeções, conforme 

identificado pelos subitens 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 e 4.9.1.4, que cobrem os aspectos previstos 

na base normativa americana. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000), mais adiante, estabelece o planejamento e execução de 

um programa para a inspeção em serviço de sistemas, estruturas e componentes, pela ou para 

a organização responsável pela operação da instalação. Os resultados desses programas 

devem ser analisados em comparação com os dados básicos de referência (4.9.1.5). 

Parecer: O parágrafo 72.160 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado às 

seções 4.7 e 4.9 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

§ 72.162 Controle de ensaios 

O parágrafo 72.162 do 10 CFR 72 Subparte G (1999) solicita um programa de testes para 

assegurar que todos os testes, necessários para demonstrar que as estruturas, sistemas e 

componentes terão um desempenho satisfatório em serviço. Os testes devem ser identificados 

e executados de acordo com procedimentos escritos que incorporem os requisitos desta parte 

e os requisitos da instalação ou componente. Os procedimentos de teste devem incluir 

disposições para assegurar que todos os pré-requisitos para o mesmo sejam atendidos, que a 

instrumentação de teste esteja disponível e usada, e que o teste seja realizado sob condições 

ambientais adequadas. O titular da licença, o requerente de uma licença, o detentor do 

certificado e o candidato a um CoC devem documentar e avaliar os resultados do teste para 

garantir que os requisitos do teste foram cumpridos (USNRC 10 CFR 72 Subparte G, 1999). 
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A norma CNEN NN 1.16 (2000) impõe um programa de testes para assegurar a 

identificação, a execução e a documentação de todos os testes exigidos, a fim de demonstrar 

que as estruturas, sistemas e componentes funcionarão satisfatoriamente em serviço (4.9.2.1). 

Esta descrição é idêntica à apresentada pelo código americano. 

O programa de testes deve abranger todos os testes exigidos e incluir, quando apropriado, 

ensaios de qualificação de procedimentos e equipamentos, ensaios de qualificação de 

protótipos, ensaios de demonstração antes da instalação, testes pré-operacionais e de partida, e 

testes de operação (4.9.2.2). Esta menção sobre qualificação, testes pré-operacionais e de 

partida, e de testes de operação, quando apropriado, não está descrita no código americano. 

Os testes devem ser realizados de acordo com procedimentos escritos (4.9.2.3). Os 

requisitos e limites de aceitação especificados em documentos de projeto devem constar nos 

procedimentos. Cláusulas para garantir que os pré-requisitos para um dado teste tenham sido 

atendidos também devem ser incluídas nos mesmos. Além disso, contenham cláusulas para 

assegurar que os testes sejam realizados sob condições ambientais adequadas, por pessoal 

treinado apropriadamente, usando instrumentação adequada e corretamente calibrada. Os 

resultados dos testes devem ser documentados e avaliados para garantir que os requisitos 

tenham sido satisfeitos (4.9.2.4). A norma CNEN NN 1.16 (2000) igualmente adota o controle 

de testes. Os subitens 4.9.2.1, 4.9.2.2, 4.9.2.3 e 4.9.2.4 anteparam os aspectos presumidos na 

base normativa americana. 

Parecer: O parágrafo 72.162 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.9 da norma CNEN NN 1.16. Embora tenha sido identificado que o CNEN NN 1.16 detalha 

em mais itens o controle de teste, incluindo requisitos sobre qualificação, testes pré-

operacionais e de partida, e de testes de operação, ambas as bases normativas apresentam 

requisitos para o controle de teste para demonstrar que estruturas, sistemas e componentes 

têm desempenho satisfatório em serviço. A análise comparativa mostrou que as bases 

normativas são semelhantes. 

 

§ 72.164 Controle de equipamentos de ensaios e medição 

O parágrafo 72.164 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) exige que se estabeleçam 

medidas para garantir que ferramentas, calibres, instrumentos e outros dispositivos de 

medição e teste utilizados em atividades que afetam a qualidade sejam adequadamente 

controlados, calibrados e ajustados em períodos especificados para manter a precisão dentro 

dos limites necessários. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) demanda a calibração e controle de equipamentos de 

teste e de medição (4.9.3). A norma brasileira solicita medidas para assegurar que as 
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ferramentas, calibres, instrumentos e outros equipamentos e aparelhos de inspeção, medição e 

testes, usados para determinar a conformidade com os critérios de aceitação, sejam de faixa, 

tipo, exatidão e precisão adequados (4.9.3.1). Os equipamentos de teste e medição utilizados 

em atividades que influem na qualidade devem ser controlados, calibrados e ajustados a 

intervalos especificados ou antes do uso, para manter a precisão dentro dos limites necessários 

(4.9.3.2). Os subitens 4.9.3.1 e 4.9.3.2 representam a compatibilidade dos requisitos da norma 

brasileira com o código americano. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) é mais detalhada nos subitens 4.9.3.3 e 4.9.3.4, pois 

ainda retrata o caso de constatação de desvios de precisão além dos limites prescritos, quando 

deve ser efetuada uma avaliação da validade das medições e testes anteriores, bem como uma 

reavaliação da aceitação dos itens já testados (4.9.3.3). Outro ponto que a norma CNEN 

aborda é a respeito de controles para garantir o manuseio, a armazenagem e o uso corretos dos 

equipamentos calibrados (4.9.3.4). 

Parecer: O parágrafo 72.164 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.9 da norma CNEN NN 1.16. Foi identificado que a norma CNEN NN 1.16 detalha em mais 

itens o controle de equipamentos de ensaios e medição, incluindo requisitos caso sejam 

encontrados desvios de precisão e requisitos quanto ao manuseio, armazenamento e uso 

corretos de equipamentos calibrados. Ambas as bases normativas exigem medidas para 

garantir que os equipamentos de ensaios e medição usados em atividades que afetam a 

qualidade sejam adequadamente controlados, calibrados e ajustados em intervalos 

especificados para manter a precisão dentro dos limites exigidos. A análise comparativa 

mostrou que as bases normativas são semelhantes. 

 

§ 72.166 Controle de manuseio, armazenagem e transporte 

O parágrafo 72.166 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) determina que se 

estabeleçam medidas para evitar danos ou deterioração de materiais e equipamentos. O 

manuseio, armazenagem, transporte, limpeza e preservação de materiais e equipamentos 

devem ser controladas por medidas estabelecidas em instruções de trabalho e inspeção. 

Quando necessário para produtos específicos, ambientes especiais de proteção, como 

atmosfera de gás inerte, umidade específica e níveis de temperatura específicos devem ser 

especificados e fornecidos. 

De modo semelhante, a norma CNEN NN 1.16 (2000) no subitem 4.7.2.1 requer que 

sejam estabelecidas e documentadas medidas para controlar o manuseio, armazenagem e 

embarque, incluindo limpeza, embalagem e preservação de materiais e equipamentos, de 

acordo com instruções, procedimentos ou desenhos, a fim de evitar avarias, deterioração ou 
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perdas. No caso de itens sensíveis, críticos e deterioráveis, devem ser utilizados 

procedimentos específicos, especificando-se, caso aplicável, invólucros, revestimentos, 

equipamentos de manuseio e/ou ambientes protetores especiais, cuja existência precisa ser 

verificada. Esta abordagem quanto ao manuseio, armazenagem e embarque na norma CNEN 

NN 1.16 (2000) é um subitem da seção de controle de materiais. 

Parecer: O parágrafo 72.166 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.7 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases normativas são 

semelhantes. 

 

§ 72.168 Inspeção, teste e estado operacional 

O parágrafo 72.168 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (a), determina 

medidas para identificar o estado das inspeções e testes executados em itens, através da 

utilização de marcações como selos, etiquetas, cartões ou outros meios adequados. Tais 

medidas devem prever a identificação dos itens que tenham sido satisfatoriamente aprovados 

em inspeções e testes, quando necessário, para impedir o desvio inadvertido das inspeções e 

testes. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) estabelece a identificação da situação das inspeções, 

testes e estado operacional de itens no subitem 4.9.4. A situação das inspeções e testes de 

itens individuais da instalação deve ser identificada pelo uso de marcação, carimbos, 

etiquetas, rótulos, cartões de controle, registros de inspeção, localização física ou outros 

meios adequados que possam indicar a aceitação ou não-conformidade de itens com relação a 

inspeção e testes realizados (4.9.4.1). A norma brasileira ainda requer que a identificação da 

situação das inspeções e testes seja mantida, conforme necessário, ao longo da fabricação, 

instalação e operação do item, a fim de assegurar que somente sejam usados, instalados ou 

operados, os itens aprovados nas inspeções e testes. Esta abordagem sobre a manutenção da 

identificação não é mencionada no código americano. 

O parágrafo 72.168 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), na seção (b), exige o 

estabelecimento de medidas para identificar o funcionamento das estruturas, sistemas e 

componentes da ISFSI ou MRS, tais como válvulas de marcação e interruptores, para impedir 

o funcionamento inadvertido. A norma brasileira em seu subitem 4.9.4.3 é similar ao código 

americano ao exigir que sejam estabelecidas medidas para indicar o estado operacional de 

sistemas e componentes da instalação, tais como: colocação de etiquetas em válvulas e chaves 

para evitar operação indevida. 
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Parecer: O parágrafo 72.168 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.9 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases normativas são 

semelhantes. 

 

§ 72.170 Materiais, partes ou componentes não-conformes 

O parágrafo 72.170 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) pede medidas para 

controlar materiais, peças ou componentes que não estejam em conformidade com seus 

requisitos, a fim de impedir seu uso ou instalação inadvertidos. Procedimentos para 

identificação, documentação, segregação, disposição, e notificação às organizações afetadas 

são medidas que devem ser tomadas, conforme apropriado. Itens não-conformes devem ser 

revisados e aceitos, rejeitados, reparados ou retrabalhados de acordo com procedimentos 

documentados. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) descreve medidas para o controle de itens não conformes 

a fim de evitar seu uso ou instalação inadvertida (4.10.1.1). Os itens não-conformes devem ser 

identificados através de marcas, etiquetas e/ou segregação física, para garantir seu controle 

(4.10.1.2). Medidas para controlar o processamento, a liberação ou a instalação de itens não-

conformes devem ser estabelecidas, documentadas e implementadas (4.10.1.3). 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) é mais detalhada ao estabelecer requisitos para avaliação 

e destino de itens não-conformes nas seções 4.10.2.1, 4.10.2.2, 4.10.2.3 e 4.10.2.4. A norma 

brasileira destaca a avaliação e destinação de itens não-conformes, que devem ser avaliados e 

classificados para fins de aceitação no estado, rejeição, reparação ou de serem refeitos, de 

acordo com procedimentos documentados (4.10.2.1). A responsabilidade pela avaliação e 

classificação e a autoridade para a destinação de itens não-conformes devem ser definidas 

(4.10.2.2). Os itens não-conformes aceitos, envolvendo um desvio em relação aos requisitos 

de aquisição, devem ser relatados ao comprador (4.10.2.3). A descrição de alterações ou 

desvios de itens não-conformes que tenham sido aceitos, deve ser documentada, a fim de 

indicar a condição “como construído (4.10.2.4). 

Os aspectos descritos na norma brasileira são semelhantes ao código americano, 

entretanto a norma brasileira descreve de forma mais específica os requisitos para a avaliação 

de destinação de itens não-conformes. 

Parecer: O parágrafo 72.170 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.10 da norma CNEN NN 1.16. A norma brasileira descreve mais especificamente os 

requisitos para a avaliação e destino de itens não-conformes. A análise comparativa mostrou 

que as bases normativas são semelhantes. 
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§ 72.172 Ação corretiva 

O parágrafo 72.172 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) diz que devem ser 

estabelecidas medidas para garantir que condições adversas à qualidade, como falhas, 

defeitos, deficiências, desvios, material e equipamentos defeituosos e não-conformidades, 

sejam prontamente identificadas e corrigidas. No caso de uma condição significativa 

identificada como adversa à qualidade, as medidas devem assegurar que a causa da condição 

seja determinada e que sejam tomadas medidas corretivas para impedir a repetição. A 

identificação da condição significativa adversa à qualidade, a causa da condição e a ação 

corretiva tomada devem ser documentadas e relatadas aos níveis apropriados de gerência. 

Da mesma maneira, a norma CNEN NN 1.16 (2000) aborda esses pontos nos itens 4.11.1, 

4.11.2 e 4.11.3. A norma CNEN NN 1.16 (2000) no item 4.11 relaciona os requisitos sobre 

ações corretivas. Conforme apresentado pelo código americano, a descrição brasileira requer 

que sejam estabelecidas medidas para assegurar que condições adversas à qualidade, tais 

como, falhas, mau funcionamento, deficiências, desvios, materiais e equipamentos 

defeituosos e incorretos, e não-conformidades, sejam identificadas e corrigidas (4.11.1). A 

causa das condições adversas à qualidade deve ser determinada através da utilização de um 

método disciplinado de investigação de causas, e adotada ação corretiva para evitar repetição 

(4.11.2). A identificação de condições significativas, adversas à qualidade, juntamente com as 

respectivas causas e ações corretivas adotadas, devem ser documentadas e relatadas aos níveis 

apropriados de gerência (4.11.3). 

Diante da comparação realizada referente aos requisitos para ação corretiva entre as bases, 

foi verificada a compatibilidade entre os mesmos, não sendo identificadas ações 

complementares para adequação. 

Parecer: O parágrafo 72.172 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.11 da norma CNEN NN 1.16. A análise comparativa mostrou que as bases normativas são 

semelhantes. 

 

§ 72.174 Registros de garantia da qualidade 

O parágrafo 72.174 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G descreve os requisitos para a 

manutenção dos registros usados para fornecer evidências das atividades que afetam a 

qualidade. Registros de projeto, registros de uso, resultados de revisões, inspeções, testes, 

auditorias, monitoramento do desempenho do trabalho e análises de materiais são tipos de 

registros considerados no código americano. Os registros devem incluir dados intimamente 

relacionados, como qualificações de pessoal, procedimentos e equipamentos. Os registros de 

inspeções e testes devem, no mínimo, identificar o inspetor ou o registrador de dados, o tipo 
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de observação, os resultados, a aceitabilidade e a ação tomada em relação a quaisquer 

deficiências observadas. Os registros devem ser identificáveis e recuperáveis. Registros 

referentes ao projeto, fabricação, montagem, testes, manutenção e uso de estruturas, sistemas 

e componentes importantes para a segurança devem ser mantidos pelo ou sob o controle do 

licenciado ou do detentor do certificado até que a USNRC termine a licença ou o CoC. 

A norma CNEN NN 1.16 (2000) estabelece requisitos para a preparação, coleta, arquivo e 

preservação de registros de garantia da qualidade, no item 4.12, apresentando de maneira 

detalhada em subitens. Os registros devem ser preparados para o gerenciamento do Sistema 

de Garantia da Qualidade. Registros adequados que representem evidência objetiva da 

qualidade. (CNEN NN 1.16, 2000) 

Quanto a preparação dos registros, eles devem incluir os resultados de análises, inspeções, 

testes, auditorias, monitoração do desempenho de trabalho, análises de materiais, notificações 

de alterações de campo, folhas diárias de operação da instalação, tratamentos de não-

conformidades, bem como dados correlatos, tais como qualificações de pessoal, 

procedimentos e equipamentos, reparos exigidos e outros documentos apropriados (4.12.1.2). 

Estas informações são bem semelhantes às apresentadas no código americano. 

Os registros devem ser legíveis, completos e identificáveis em relação ao item envolvido 

(4.12.1.3). Este requisito também é similar ao descrito no código americano. 

Quanto a coleta, arquivo e preservação dos registros, deve estar estabelecido e 

implementado um sistema de registros, de acordo com procedimentos e instruções 

documentados (4.12.2.1). Este requisito não está descrito no código americano. 

O sistema de registros deve assegurar que sejam mantidos registros suficientes para 

fornecer evidência das atividades que influem na qualidade e descrever condições pré-

operacionais básicas conhecidas; assegurar a identificação, coleta, indexação, arquivamento, 

manutenção e destino dos registros; prover o arquivamento dos registros de tal maneira que 

sejam prontamente recuperáveis e mantidos em ambiente adequado para minimizar a 

deterioração ou danos e evitar perdas (4.12.2.2). 

Os tempos de guarda dos registros, materiais e amostras de teste correspondentes, devem 

ser definidos por escrito (4.12.2.3). Os registros que identificarem na instalação a condição de 

itens “como construído” devem ser mantidos pela ou para a organização responsável, durante 

a vida útil do item, desde a sua fabricação, ao longo da armazenagem, instalação e operação 

(4.12.2.4). Para os registros não permanentes devem ser atribuídos tempos de guarda 

compatíveis com o tipo de registro envolvido (4.12.2.5). O destino final dos registros deve ser 

definido de acordo com procedimentos escritos (4.12.2.6). 
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Parecer: O parágrafo 72.174 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.12 da norma CNEN NN 1.16. Embora a norma brasileira afirme explicitamente a 

necessidade de estabelecer um sistema de registros de acordo com os procedimentos 

documentados, ambas as bases normativas em comum exigem a manutenção de registros de 

atividades que afetam a qualidade de estruturas, sistemas e componentes importantes à 

segurança. A análise comparativa mostrou que as bases normativas são semelhantes. 

 

§ 72.176 Auditorias 

O parágrafo 72.176 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) especifica os requisitos 

para um sistema abrangente de auditorias, planejadas e periódicas, para verificar a 

conformidade com todos os aspectos do programa de garantia de qualidade e determinar a 

eficácia do mesmo. As auditorias devem ser realizadas de acordo com procedimentos escritos 

ou listas de verificação por pessoal adequadamente treinado e que não tenha responsabilidade 

direta nas áreas que estão sendo auditadas. Os resultados auditados devem ser documentados 

e revisados pela gerência com responsabilidade na área auditada. Ação de acompanhamento, 

incluindo reauditoria nas áreas deficientes, deve ser realizada onde indicado (USNRC 10 CFR 

72 Subparte G, 1999). 

Da mesma forma, a norma CNEN NN 1.16 (2000) nos subitens 4.13.1.1, 4.13.1.2, 

4.13.1.3, 4.13.1.4, 4.13.1.5, 4.13.1.6 e 4.13.1.7 indica requisitos semelhantes aos do código 

americano. A norma CNEN NN 1.16 (2000) caracteriza os requisitos para sistemas de 

auditorias internas e externas, planejadas e documentadas, para verificar, através de exames e 

avaliações, se os elementos aplicáveis do Sistema de Garantia da Qualidade foram 

estabelecidos, documentados e efetivamente implementados de acordo com as exigências 

especificadas (4.13.1.1). A norma brasileira é mais específica ao caracterizar a realização de 

auditorias internas e externas, entretanto, igualmente ao código americano, caracteriza um 

sistema de auditorias com a finalidade da avaliação dos elementos do SGQ e sua 

implementação efetiva. 

De acordo com o subitem 4.13.1.2 da norma CNEN NN 1.16 (2000), as auditorias devem 

ser realizadas de acordo com procedimentos escritos, o que é reproduzido no código 

americano. Auditores qualificados, com conhecimento adequado das atividades a serem 

auditadas e independentes de qualquer responsabilidade direta por essas atividades, devem ser 

selecionados e designados pelas organizações responsáveis por auditorias, conforme subitem 

4.13.1.3 da norma CNEN NN 1.16 (2000). Este requisito também é retratado no código 

americano. 
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No caso de auditorias internas, as pessoas com responsabilidade direta pela execução das 

atividades a serem auditadas devem ser excluídas da seleção da equipe de auditoria (4.13.1.4). 

Os resultados das auditorias devem ser registrados pelos auditores, em relatórios, e analisados 

pelas organizações com responsabilidade pela área auditada (4.13.1.5). 

A gerência responsável pela área auditada deve providenciar, em tempo hábil, as ações 

corretivas necessárias, relativas às deficiências encontradas na auditoria (4.13.1.6). Ações de 

acompanhamento para verificar se as deficiências constatadas na auditoria foram corrigidas 

devem ser providenciadas (4.13.1.7). Este requisito é retratado no código americano. 

A programação das auditorias deve ser planejada com base na importância e no 

cronograma das atividades (4.13.2.1). As auditorias planejadas devem ser suplementadas por 

auditorias não programadas no caso de existir, pelo menos, uma das seguintes condições: 

quando for necessária uma avaliação da eficácia do SGQ; quando for preciso determinar a 

adequação do SGQ do fornecedor antes da celebração de um contrato ou da efetivação da 

ordem de compra; quando, após a celebração de um contrato, houver decorrido tempo 

suficiente para a implementação do SGQ e for apropriado determinar se a organização está 

desempenhando adequadamente as funções de acordo com o prescrito no PGQ, na 

normalização aplicável e em outros documentos contratuais; quando forem efetuadas 

alterações importantes em áreas funcionais da Organização; quando houver suspeição de que 

a qualidade de um item ou um serviço tenha sido comprometida devido a uma possível 

deficiência nos requisitos ou na implementação do SGQ; quando for necessário verificar a 

implementação de ações corretivas (CNEN NN 1.16, 2000) 

Diante do exposto acima, foi verificado que a norma brasileira estabelece requisitos 

abrangendo auditorias internas e externas. Auditorias sendo realizadas por auditores 

qualificados e independentes, de acordo com procedimentos escritos, cujos resultados sejam 

registrados em relatórios que deverão ser analisados pelas organizações com responsabilidade 

pela área auditada. Ações de acompanhamento devem ser providenciadas e as auditorias 

devem ser suplementadas por auditorias não programadas, caso necessário. A norma 

brasileira apresenta de forma mais detalhada os requisitos, no entanto, em linhas gerais as 

bases normativas mostram o mesmo objetivo com os sistemas de auditorias, avaliar a 

conformidade do Sistema de Garantia da Qualidade. 

Parecer: O parágrafo 72.176 do USNRC 10 CFR 72 Subparte G está correlacionado à seção 

4.13 da norma CNEN NN 1.16. A norma brasileira apresenta os requisitos para auditorias em 

mais detalhes; no entanto, em geral as bases normativas mostram o mesmo objetivo com os 

sistemas de auditoria, avaliar a conformidade do SGQ. A análise comparativa mostrou que as 

bases normativas são semelhantes. 
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Uma comparação detalhada dos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G com a 

norma CNEN NN 1.16 foi apresentada. A comparação consistiu em descrever os requisitos 

equivalentes ou ausentes entre as bases normativas, destacando os pontos relevantes. Para 

cada parágrafo do USNRC 10 CFR 72 Subparte G em avaliação, foi realizada a comparação 

com os requisitos da norma brasileira para verificar se os requisitos desta são suficientes para 

atender as exigências de um Sistema de Garantia da Qualidade para uma instalação 

independente de armazenamento complementar a seco de elementos combustíveis irradiados 

no Brasil. A seguir é realizada a avaliação realizada pelos especialistas. 

4.3 Entrevista com grupo focal 

A validação por especialistas, por meio de grupo focal, foi a técnica utilizada para 

confirmar os resultados obtidos do comparativo de requisitos entre as bases normativas 

detalhadamente realizado pelo pesquisador. 

Foi realizada a rodada de entrevista com grupo focal, conduzida conforme descrição 

apresentada no Apêndice 4, onde a partir da classificação quanto à conformidade dos 

requisitos entre as bases normativas USNRC 10 CFR 72 Subparte G e CNEN NN 1.16, foi 

possível realizar a correlação dos requisitos entre as bases normativas conforme apresentado 

na Tabela 6 e na Tabela 7. 

 

Tabela 6 – Correlação entre os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G com a norma CNEN NN 1.16 

USNRC 10 CFR 72 Subparte G CNEN NN 1.16 

72.140 4.1 – 4.2 

72.142 4.1 – 4.3 

72.144 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.5 – 4.8 – 4.9 

72.146 4.5 

72.148 4.6 

72.150 4.1 – 4.5 – 4.6 – 4.9 

72.152 4.1 – 4.4 

72.154 4.1 – 4.6 

72.156 4.7 

72.158 4.8 

72.160 4.7 – 4.9 

72.162 4.9 
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72.164 4.9 

72.166 4.7 

72.168 4.9 

72.170 4.10 

72.172 4.11 

72.174 4.12 

72.176 4.13 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Tabela 7 – Correlação entre os requisitos da norma CNEN NN 1.16 com o USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

CNEN NN 1.16 USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

4.1 
72.140 – 72.142 – 72.144 – 72.150 – 

72.152 – 72.154 

4.2 72.140 – 72.144 

4.3 72.142 – 72.144 

4.4 72.152 

4.5 72.144 – 72.146 – 72.150 

4.6 72.148 – 72.150 – 72.154 

4.7 72.156 – 72.160 – 72.166 

4.8 72.144 – 72.158 

4.9 
72.144 – 72.150 – 72.160 – 72.162 –  

72.164 – 72.168 

4.10 72.170 

4.11 72.172 

4.12 72.174 

4.13 72.176 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme estabelecido nas Tabela 6 e Tabela 7, os requisitos do código americano da 

USNRC foram comparados e analisados com o a norma brasileira da CNEN; e os resultados 

indicam que os requisitos para um sistema de garantia da qualidade para uma ISFSI, 

conforme estabelecido na USNRC 10CFR Parte 72 Subparte G (1999), podem ser atendidos 

aderindo aos requisitos da norma CNEN NN 1.16, mesmo que esta não tenha identificado 

especificamente sua aplicabilidade para este tipo de instalação. A seguir foi realizada a análise 

e discussão dos resultados obtidos. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir foram analisados e discutidos os principais resultados da pesquisa. A revisão da 

bibliografia serviu para demonstrar os principais fundamentos teóricos e estudos relacionados 

ao tema de pesquisa. 

As publicações de Taylor (2015), Argonne (2019), Merk et al. (2017), AIEA (2019b), 

AIEA (2019c) fornecem informações sobre o reconhecimento do uso da fonte nuclear para 

fins de geração de energia elétrica. Pelos dados apresentados (Figura 2 e Figura 3) pode-se 

verificar que atualmente existem 30 países operando reatores nucleares para a produção de 

eletricidade e que no continente americano, a Argentina, Brasil, Canadá, México e Estados 

Unidos operam centrais nucleares, com os EUA liderando o continente e o mundo em número 

de instalações. No Brasil, a operação de suas duas usinas nucleares resulta em três por cento 

de sua eletricidade bruta produzida a partir de energia nuclear (Eletrobras Eletronuclear, 

2018). 

O reconhecimento da CNEN aos padrões e códigos regulatórios da USNRC, Regulatory 

Guide 3.62 (1989), o NUREG 1567 (2000) e o USNRC 10 CFR 72 (1999), apresentado para a 

UAS, não é uma ocorrência incomum. A troca de informações entre os órgãos reguladores 

internacionais e a aderência aos códigos já desenvolvidos são praticadas em toda a 

comunidade científica e, especialmente, na comunidade nuclear. De fato, isso pode ser 

verificado pela caracterização da origem da norma CNEN NN 1.16, baseada no Safety Code 

of Practice on Quality Assurance da AIEA na década de 1970, quando o Brasil comprou e 

embarcou na construção e licenciamento de Angra 1. A CNEN dependia fortemente dos 

padrões e códigos regulamentares existentes da AIEA e da USNRC para sua construção e 

operação subsequente. Entretanto, desde então, a indústria nuclear brasileira desenvolveu seus 

próprios códigos, alguns baseados em boas práticas de outros órgãos reguladores como a 

USNRC. Isto também vem de encontro com as funções e responsabilidades estabelecidas 

pelos Estados aos órgãos reguladores enfatizando a cultura da segurança nuclear, conforme 

Elabd, Elhefnaway e Badawy (2017). E por falar em cultura de segurança, Kim, Lee e Seong 

(2016) propuseram uma estrutura de cultura de segurança para centrais nucleares baseados em 

pesquisas de literatura e opiniões de especialistas. A opinião de especialistas do setor nuclear 

também foi utilizada por Germán, Navajas e Silla (2016) para estabelecer os principais 

desafios em relação à segurança enfrentados pelo setor nuclear da Espanha. 

A relação entre os programas de auditoria, os sistemas de auditorias, a necessidade do 

desenvolvimento de competências dos auditores e pessoas envolvidas no processo de 

auditoria foi fruto de discussão por Pava (2018), Gray (2012), ABNT NBR ISO 19011 

(2018), Baybutt (2015), Martinov-Bennie, Soh e Tweedie (2015), Taggart (2013), Campos e 
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Lerípio (2009) e CNEN NN 1.16 (2000). Estas publicações compartilham a importância da 

auditoria como uma importante ferramenta de gestão das organizações e que os auditores 

devem ter conhecimento sobre os requisitos a serem auditados. Com esse fato, foi verificada a 

importância ao tema da presente pesquisa pelo estudo dos requisitos entre as bases normativas 

aplicáveis a um sistema de garantia da qualidade para uma instalação independente de 

armazenamento complementar a seco para combustíveis irradiados. 

Desta forma, alguma parte da bibliografia serviu para a contextualização e outra parte foi 

mais relevante ao ponto central de discussão, o estudo comparativo de requisitos. Por ser um 

estudo comparativo de requisitos normativos para uma instalação pioneira no Brasil, 

depreende-se daí a contribuição do presente trabalho para a gestão do conhecimento de 

sistemas de garantia da qualidade. Como identificado, algumas publicações serviram como 

referência no diz respeito ao desenvolvimento da metodologia da pesquisa, sendo importante 

dar reconhecimento as publicações da AIEA (2002), Kibrit (2008), AIEA (2012a), AIEA 

(2012b) e Smith (2018). A estrutura apresentada nestes documentos serviu como referência 

para que fosse tomada a decisão de realizar a caracterização das bases normativas, proceder 

com o comparativo e também estabelecer a forma de apresentação da correlação dos 

requisitos através das tabelas.  

Os dados obtidos pela abordagem completa de cada seção do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G (1999) com a norma CNEN NN 1.16 (2000) foram validados com a opinião de 

especialistas do setor nuclear, através de entrevista com grupo focal, onde foi realizada a 

aplicação do critério de avaliação dos requisitos, conforme previsto na metodologia da 

pesquisa. 

A rodada de entrevista com o grupo focal formado por especialistas da área nuclear que 

atuam em sistemas de garantia da qualidade, demonstrou ser uma forma ágil para a coleta de 

dados (GRAY, 2012), ao reunir os participantes para a validação da correlação dos requisitos. 

O andamento da atividade foi facilitado pelo ambiente de cooperação motivado pelo interesse 

dos especialistas na participação da pesquisa, uma vez que o resultado da pesquisa colabora 

para o desempenho das suas atividades. A disponibilidade de material de apoio técnico 

(Apêndice 4) permitiu que a dinâmica em grupo focal transcorresse sem interrupções e 

possibilitou consultas aos documentos durante as avaliações dos requisitos. O estabelecimento 

de um critério para avaliação do comparativo de requisitos demonstrou ser uma ferramenta 

que possibilita o julgamento dos requisitos de uma forma padronizada. 

O número de especialistas necessários para a validade do conteúdo geralmente depende de 

quantas pessoas estão acessíveis para participação. Segundo Lynn (1986), na prática, um 

mínimo de cinco especialistas forneceria um nível de controle suficiente para um consenso, 



78 

 

no entanto, algumas áreas de conteúdo / domínio com restrição é difícil localizar tantos 

especialistas, onde um mínimo de três especialistas deve ser usado. A seleção dos 

especialistas participantes da presente pesquisa foi baseada nos anos de experiência na área 

nuclear, sua formação como auditores líderes de sistemas de garantia da qualidade e o 

conhecimento da norma CNEN NN 1.16 (Tabela 3). Cabe destacar que são limitados os 

números de profissionais que possuem este tipo de qualificação e que os mesmos participam 

ativamente do empreendimento UAS, o que motivou a escolha destes, assim como traz maior 

confiança em relação as respostas obtidas pelo grupo focal. Em função disso, a proposição de 

auditores da Eletronuclear foi considerada satisfatória para a participação e minuciosa 

avaliação realizada. O julgamento dos especialistas revelou a alta aderência dos requisitos da 

norma CNEN NN 1.16 face aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G, como 

concluído pelo pesquisador, diante da previsão de medidas similares entre as bases 

normativas conforme apresentado no Apêndice 3. 

Vale ressaltar que a partir da comparação realizada foi possível identificar que em dois 

casos a norma CNEN NN 1.16 (2000) não estabelece os requisitos como é feito no USNRC 

10 CFR 72 Subparte G (1999), conforme discutido no parágrafo 72.140 (d), que prevê a 

aceitação de programas de garantia da qualidade previamente aceitos pelo organismo 

regulador, e no parágrafo 72.154 (c), que requer a avaliação da efetividade das ações de 

controle da qualidade a intervalos regulares. Como visto, mesmo diante da ausência destes 

requisitos na norma brasileira, os mesmos foram considerados não relevantes, pois não se faz 

necessária a tomada de medidas adicionais para a implementação de um sistema de garantia 

da qualidade que satisfaça aos requisitos para uma unidade de armazenamento a seco no 

Brasil. Cabe lembrar também que foi identificado em nove requisitos, a norma brasileira é 

mais detalhada que o código americano, conforme descrito nos parágrafos 72.146, 72.148, 

72.156, 72.158, 72.162, 72.164, 72.170, 72.174 e 72.176. Isso mostra que o código 

americano, como outros regulamentos da USNRC, foi escrito para ser menos prescritivo do 

que a maioria das bases e regulamentos normativos. O código americano apresenta a 

descrição do que “deve” ser realizado e não a intenção de “como”. O licenciado deve ter a 

descrição adequada de como implementar e executar as atividades de SGQ para estar em 

conformidade com os requisitos regulamentares. Tronea (2010) relatou sobre a importância na 

área de harmonização dos requisitos de segurança nuclear, também para a potencial aprovação 

de projetos padrão de usinas nucleares em mais de um país, diante da dificuldade encontrada 

pela indústria aos marcos regulatórios, bem como ao uso de diferentes critérios de avaliação 

da segurança. 

Diante da caracterização realizada, foi possível identificar que as bases normativas em 

avaliação têm finalidades e origens diferentes, mas ambas têm a segurança nuclear como um 
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elemento chave. Através da Tabela 6 e Tabela 7, ficou demonstrado que não foram 

identificados requisitos ausentes. Ao comparar os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte 

G (1999) aos requisitos da norma CNEN NN 1.16 (2000), também foi possível identificar que 

algumas seções nesta norma são agrupadas em subseções, como 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, e 4.9.4, 

demonstrando uma aglutinação do conteúdo técnico da norma CNEN. 

Ao dispor a correlação entre os requisitos na forma de tabelas foi possível visualizar a 

similaridade de requisitos entre as bases normativas (Tabela 6 e Tabela 7). A Tabela 6 

permitiu identificar que os requisitos adotados para o licenciamento nuclear pela USNRC de 

uma instalação independente de armazenamento complementar a seco de elementos 

combustíveis irradiados nos Estados Unidos estão previstos em itens da norma CNEN NN 

1.16 (2000), aplicável no Brasil ao estabelecimento dos programas de garantia da qualidade e 

sistemas de garantia da qualidade, uma vez que para todos os parágrafos listados do USNRC 

10 CFR 72 Subparte G (1999), existe no mínimo um item da norma CNEN NN 1.16 (2000) 

relacionado. Ao avaliar a Tabela 6 também é possível identificar que algumas seções da 

norma CNEN NN 1.16 (2000) estão relacionados a mais de um parágrafo do código 

americano, o que demonstra uma aglutinação do conteúdo técnico da norma brasileira face 

aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999), caracterizando que a norma 

brasileira utiliza um menor número de seções para estabelecer igualmente os aspectos 

abordados pelo conteúdo do regulamento americano. 

Como resultado da comparação entre os requisitos, foi verificado que os requisitos da 

norma brasileira atendem as exigências de um sistema de garantia da qualidade para uma 

instalação independente de armazenamento complementar a seco de elementos combustíveis 

irradiados, embora a norma CNEN NN 1.16 (2000) não ter sido desenvolvida com este 

propósito. A Tabela 7 demonstra que o conteúdo do regulamento americano está representado 

na norma brasileira. Por fim, com a apresentação da correlação entre as bases normativas foi 

atingido o objetivo geral da pesquisa. 

 

.  
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6 CONCLUSÃO 

A proximidade do esgotamento da capacidade de armazenamento de elementos 

combustíveis irradiados nas piscinas de combustíveis usados das usinas nucleares Angra 1 e 

Angra 2 motivou a decisão em se construir a primeira instalação independente de 

armazenamento complementar a seco para elementos combustíveis irradiados no Brasil. 

Considerando a ausência de uma norma brasileira específica para este tipo de instalação e a 

deliberação da CNEN em adotar a recomendação norte-americana da USNRC, foi 

identificada a necessidade do estudo comparativo dos requisitos do USNRC 10 CFR 72 

Subparte G (1999) com a norma brasileira CNEN NN 1.16 (2000). 

No que diz respeito à revisão da literatura, relevantes informações foram abordadas. 

Exemplo disso a trilha percorrida desde a adoção da energia nuclear, passando pelo o ciclo de 

elemento combustível, a solução para armazenamento de combustíveis irradiados no Brasil e 

as adotas em outros países. Foi explorado pelo pesquisador o processo de licenciamento 

nuclear e sua relação com o estabelecimento de um PGQ para a instalação, reiterando a 

necessidade do conhecimento dos requisitos. O conhecimento dos requisitos também foi 

justificado como de suma importância para a competência de auditores assim como para o 

processo de auditoria, processo no qual são avaliados a eficácia dos sistemas de garantia da 

qualidade pela avaliação da implementação de requisitos. 

O método aplicado ao trabalho observou abordagens realizadas em publicações com o 

pedigree nuclear ao longo dos últimos anos, muitas das quais possuindo uma estrutura em 

comum, requisitos centrais idênticos e termos e definições centrais em comum, como pode ser 

visto na AIEA (2002), Kibrit (2008), AIEA (2012a), AIEA (2012b) e Smith (2018). O método 

utilizado mostrou-se adequada para o atingimento do objetivo geral da pesquisa, uma vez que 

foi estabelecida a correlação entre os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) 

com os requisitos da norma CNEN NN 1.16 (2000). Alguns objetivos específicos foram 

estabelecidos para que se conseguisse atingir este objetivo geral da pesquisa.  

Diante da Resolução Nº 199, de 27 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União 

Nº 146, de 1 de agosto de 2016 (DOU, 2016), foi realizada a identificação do USNRC 10 

CFR 72 Subparte G a da norma CNEN NN 1.16, as bases normativas estudadas na pesquisa. 

A partir daí, foi realizada a caracterização das bases normativas, apresentando, dentre outras 

informações, a estrutura de requisitos das mesmas, que em comum demonstram que ambas 

preveem a aplicação das ações de garantia da qualidade como consequência da definição da 

importância para a segurança nuclear. Posteriormente, foi realizada uma abordagem completa 

de cada seção do código americano, com o parecer quanto à similaridade de requisitos com a 

norma CNEN NN 1.16, cujo resultado foi utilizado para a elaboração de uma correlação de 
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requisitos entre as bases que foi submetida a avaliação por especialistas em entrevista em 

grupo focal. 

Um critério de avaliação dos requisitos foi desenvolvido pelo pesquisador e foi aplicado 

durante a entrevista com grupo focal. Este critério direcionou os especialistas na avaliação e 

na validação da correlação dos requisitos entre as bases normativas, garantindo uma forma 

padronizada durante o julgamento. A associação realizada entre o grau de aderência entre os 

requisitos, relacionado a previsão de medidas similares de requisitos associados a 

classificação quanto à conformidade representam uma forma padronizada para a avaliação da 

correlação de requisitos, que embora neste estudo não se tenham identificadas lacunas entre 

os requisitos que justificassem a proposição de ações complementares, esta definição pode ser 

facilmente adaptada e aplicada em futuros estudos de comparativo de requisitos entre normas. 

A entrevista realizada com os especialistas foi conduzida para avaliar e validar a 

correlação dos requisitos da norma CNEN NN 1.16 (2000) ao USNRC 10 CFR 72 Subparte G 

(1999). A dinâmica realizada de uma forma estruturada permitiu o julgamento dos 

especialistas que concluíram que as bases normativas possuem alta aderência entre os 

requisitos, havendo consenso quanto a abordagem realizada dos requisitos. 

Ao estabelecer a Tabela 6 ficou-se constatado que para cada requisito do USNRC 10 CFR 

72 Subparte G (1999) foi correlacionado um, ou mais, requisito da norma CNEN NN 1.16 

(2000). Diante disso, foi verificado que os requisitos da norma brasileira são suficientes para 

o estabelecimento de um sistema de garantia da qualidade para uma UAS e que a norma 

brasileira apresenta em um menor número de seções (4.1 a 4.13) o conteúdo do código 

americano (72.140 a 72.176). Além disso, como um mesmo requisito da norma brasileira está 

correlacionado a mais de um requisito do código americano, foi verificado também que a 

norma CNEN NN 1.16 trata de uma forma mais aglutinada os requisitos do código americano, 

como pode ser verificado ao estabelecer a Tabela 7. Embora a norma brasileira apresente seus 

requisitos em um menor número de seções, foi também identificado que ela é mais detalhada 

que o código americano, que é menos prescritivo, como outros regulamentos da USNRC. 

Os resultados demonstraram que os requisitos de um sistema de garantia da qualidade que 

satisfaça aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G (1999) também atendem aos 

requisitos da norma brasileira CNEN NN 1.16 (2000), embora esta norma não tenha sido 

elaborada para atividades de uma instalação independente de armazenamento complementar a 

seco para elementos combustíveis irradiados. Logo, em termos de licenciamento nuclear desta 

instalação pela CNEN, processo que deve obedecer a norma CNEN NE 1.04 (2002), não há 

inclusão de novos requisitos em termos de garantia da qualidade, devido a compatibilidade 

dos requisitos. Depreende-se disso a relevância da correlação de requisitos apresentada cujo 
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entendimento contribui para subsidiar o licenciamento nuclear de uma instalação 

independente de combustíveis irradiados no Brasil, uma vez que todos os requisitos deverão 

estar incorporados no PGQ a ser submetido para obtenção da licença junto ao organismo 

regulador, demonstrando o compromisso da organização para o estabelecimento do SGQ. 

A partir do exposto acima, com o entendimento dos requisitos das bases normativas, 

podem ser elaborados treinamentos dos requisitos de garantia da qualidade a uma ampla gama 

de stakeholders, onde incluem-se auditores, organizações que implementam sistemas de 

gestão, fornecedores, organismos reguladores e organizações que necessitam conduzir 

auditorias de sistemas de gestão por razões contratuais ou regulamentares. Os resultados 

apresentados na presente pesquisa também contribuem para a gestão do conhecimento de 

Sistemas de Garantia da Qualidade, ao disponibilizar para a sociedade um estudo comparativo 

dos requisitos de diferentes países, conforme a apresentação da correlação. Além de se tratar 

de um tipo de instalação que está sendo licenciada pela primeira vez no Brasil. 

Diante da delimitação do presente estudo, há possibilidade de que estudos futuros possam 

discutir em detalhes os requisitos do NUREG 1567 (2000) e do Regulatory Guide 3.62 

(1989). Além disso, com a discussão realizada sobre os requisitos e diante da correlação 

apresentada, podem ser elaborados materiais para treinamentos em garantia da qualidade, seja 

para a capacitação de profissionais interessados em conduzir ou participar de auditorias. 
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APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO DE SEGURANÇA NUCLEAR 

 

Com o objetivo de esclarecer alguns termos técnicos aplicados no presente trabalho, foi 

elaborada a listagem a seguir, tomando como referência o Glossário de Segurança Nuclear 

(2015) e o Glossary (2018). 

 

Aprovação do local - ato pelo qual a CNEN aprova o local proposto para a construção 

de determinada instalação. (en-US: Site approval) 

 

Armazenamento de material radioativo ou de rejeitos radioativos - confinamento de 

material radioativo ou de rejeitos radioativos por um determinado período de tempo. (en-US: 

Storage of radioactive material or radioactive waste) 

 

Atividades nucleares - atividades humanas, definidas na Constituição Federal, 

relacionadas à exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, ao 

monopólio estatal sobre a pesquisa, à lavra, ao enriquecimento, ao reprocessamento, à 

industrialização e ao comércio de minérios nucleares e seus derivados. (en-US: Nuclear 

activities) 

 

Atividades que influem na qualidade - atividades tais como, projeto, aquisição, fabricação, 

construção, montagem, instalação, ensaios/testes, operação, manutenção, reparos, 

recarregamento, modificações e inspeções, cuja execução precisa ser efetuada no contexto da 

garantia da qualidade. (en-US: Activities that affect the quality) 

 

Auditoria - atividade documentada, realizada para determinar, por exame e avaliação de 

evidência objetiva, a adequação dos procedimentos e instruções e a aderência à normas, 

especificações técnicas ou outros requisitos regulatórios aplicáveis, assim como a 

efetividade de suas implementações. (en-US: Audit) 

 

Autoridade competente - autoridade, nacional ou internacional, nomeada ou reconhecida 

para decidir sobre matéria em discussão objeto de Normas e Regulamentos. (en-US: 

Competent authority) 

 

Autorização - ato pelo qual a CNEN concede a permissão para a realização de uma 

determinada atividade necessária ao funcionamento de uma instalação. (en-US: 

Authorization) 

 

Autorização para Comissionamento - ato pelo qual a CNEN autoriza o 

comissionamento de uma instalação. (en-US: Authorization for Commissioning) 

 

Autorização para operação - ato pelo qual a CNEN autoriza a operação da instalação 

sob condições especificadas e por tempo determinado. (en-US: Authorization for 

Operation)  
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Autorização para Operação Inicial - ato pelo qual a CNEN autoriza o início da 

operação da instalação nuclear, sob condições especificadas e por tempo determinado. 

(en-US: Authorization for Initial Operation) 

 

Autorização para Operação Permanente - ato pelo qual a CNEN autoriza a operação 

da instalação, em caráter permanente, sob condições especificadas e por tempo 

determinado, após a conclusão da operação inicial e da operação com capacidade nominal 

em condições normais, durante um intervalo de tempo contínuo, estabelecido pela CNEN. 

(en-US: Authorization for Permanent Operation) 

 

Autorização para Utilização de Material Nuclear - autorização concedida pela CNEN 

como parte das etapas de licenciamento da instalação, após comprovação de que a 

instalação está qualificada para utilizar material nuclear na atividade proposta. (en-US: 

Authorization for the Use of Nuclear Material) 

 

Avaliação do local - análise dos fatores em um local que poderiam afetar as 

características de segurança da instalação ou atividade (por exemplo: fenômenos naturais 

extremos, acidentes induzidos pelo homem), bem como do impacto radiológico no local, 

em caso de liberação de material radioativo, levando em consideração aspectos 

geofísicos, demográficos e de infraestrutura do local. (en-US: Site evaluation) 

 

Avaliação de segurança - conjunto de atividades que visa verificar se a análise de 

segurança de uma instalação foi efetuada de maneira adequada, atendendo aos requisitos 

de licenciamento. (en-US: Safety evaluation) 

 

Bases de licenciamento - exigências regulatórias aplicadas a uma instalação, podendo 

incluir, também, acordos e compromissos firmados entre o órgão regulatório e o 

licenciado. (en-US: Licensing basis) 

 

Blindagem - material ou dispositivo interposto entre fontes de radiação e pessoas ou 

meio-ambiente para fins de redução da exposição externa. (en-US: Shielding) 

 

Carregamento do núcleo - conjunto de operações necessárias para a colocação, no 

núcleo do reator, de uma carga completa de elementos combustíveis e respectivos 

componentes do núcleo. (en-US: Reactor core loading) 

 

Central nuclear (ou central nucleoelétrica ou simplesmente central) - complexo 

industrial fixo destinado à produção de energia elétrica por meio de uma ou mais usinas 

nucleoelétricas. (en-US: Nuclear power station) 

 

Certificação de pessoas - reconhecimento formal, mediante avaliação, de que uma 

pessoa atende a requisitos estabelecidos em normas específicas para o exercício de uma 

determinada atividade, função ou ocupação. (en-US: Personal certification) 
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Ciclo do combustível - série de etapas envolvendo o fornecimento de combustível para 

reatores nucleares de potência. Inclui a extração do minério e seu tratamento, a conversão 

em UF6, o enriquecimento isotópico, a fabricação do elemento combustível, a geração de 

energia termonuclear, o reprocessamento do combustível para recuperação do material 

físsil que permanece no combustível usado e a colocação dos rejeitos radioativos em 

depósito. (en- US: Fuel cycle) 

 

Combustível nuclear - dispositivo capaz de produzir energia, mediante processo auto-

sustentado de fissão nuclear. (en-US: Nuclear fuel) 

 

Combustível nuclear usado - combustível nuclear usado no reator nuclear e removido 

do seu núcleo, ficando armazenado em local apropriado para sua futura reutilização ou 

reprocessamento. (en-US: Spent fuel element) 

 

Comissionamento - processo durante o qual sistemas e componentes da instalação, após 

sua construção e montagem, são tornados operacionais, procedendo-se à verificação de 

sua conformidade com as características de projeto e critérios de desempenho. (en-US: 

Commissioning) 

 

Confinamento - estratégia na qual os contaminantes radioativos são contidos em uma 

estrutura de material suficientemente resistente até que a radioatividade decaia para níveis 

que permitam que o local seja liberado para uso irrestrito ou restrito, conforme critérios 

definidos pela CNEN. (en-US: Confinement) 

 

Contaminação radioativa - deposição indesejável de materiais radioativos em qualquer 

meio ou local. (en-US: Radioactive contamination) 

 

Controle institucional - controle mantido em depósito final ou área descomissionada 

com uso restrito, com o objetivo de limitar a dose para a população, envolvendo a 

manutenção de registros, a delimitação de áreas, as restrições quanto ao uso da terra, o 

programa de monitoração radiológica ambiental, as inspeções periódicas e as ações 

corretivas que se fizerem necessárias. (en-US: Institutional control) 

 

Conversão de urânio - conjunto de operações necessárias para a transformação do 

material nuclear em hexafluoreto de urânio. (en-US: Uranium conversion) 

 

Cultura da segurança - conjunto de características e atitudes de organizações e de 

indivíduos que estabelece como prioridade maior que as questões de segurança da 

instalação receberão atenção proporcional à sua importância. (en-US: Safety culture) 

 

Deposição de rejeitos radioativos - colocação de rejeitos radioativos em instalação 

licenciada pelas autoridades competentes, sem a intenção de removê-los. (en-US: 

Radioactive waste deposition) 
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Depósito de rejeitos radioativos (ou simplesmente depósito) - edificação ou local 

adequado para armazenamento ou deposição de rejeitos radioativos. (en-US: Radioactive 

wastes deposit (or simply deposit)) 

 

Depósito final (ou repositório) - depósito licenciado, destinado a receber e armazenar, em 

observância aos critérios estabelecidos pelas autoridades competentes, rejeitos radioativos, 

sem a intenção de removê-los. (en-US: Geological repository) 

 

Depósito inicial - depósito destinado ao armazenamento de rejeitos radioativos, até o seu 

descarte ou a sua transferência. O depósito inicial pode ser parte de uma instalação nuclear 

ou radiativa. (en-US: Initial deposit) 

 

Depósito intermediário - depósito destinado a receber e, eventualmente acondicionar, 

rejeitos radioativos, objetivando a sua futura remoção para depósito final. (en-US: 

Intermediate deposit) 

 

Depósito provisório - depósito destinado a receber rejeitos somente para atender a 

situação de emergência em decorrência de acidente nuclear ou radiológico. (en- US: 

Temporary deposit) 

 

Documento de garantia da qualidade - documento, utilizando-se qualquer tipo de 

mídia, que define, descreve, especifica, identifica, registra ou certifica requisitos, medidas 

ou resultados de atividades que influem na qualidade, tais como especificações, 

procedimentos, registros, certificados, relatórios, planos ou desenhos. ( en-US: Quality 

Assurance Document) 

 

Elemento combustível - conjunto de barras, varetas ou placas contendo o combustível 

nuclear, e cuja integridade é mantida por meio de componentes apropriados. (en-US: Fuel 

element) 

 

Elemento combustível usado - elemento combustível que, exposto à irradiação em um 

reator nuclear, contém uma quantidade representativa de produtos de fissão. (en-US: 

Spent fuel element) 

 

Elemento nuclear - todo elemento químico que possa ser utilizado na libertação de 

energia em reatores nucleares ou que possa dar origem a elementos químicos que possam 

ser utilizados para esse fim. Periodicamente, o Poder Executivo, por proposta da CNEN, 

especificará os elementos que devem ser considerados nucleares, além do urânio natural e 

do tório. (en-US: Nuclear element) 

 

Embalado - volume apresentado para transporte de materiais radioativos; abrange a 

embalagem e seu respectivo conteúdo radioativo. (en-US: Package) 

 

Embalagem para armazenamento e transporte de material radiativo (ou 

simplesmente embalagem) - recipiente com tampa hermética, com ou sem revestimento 

interno, cuja finalidade é permitir o transporte e o armazenamento do produto, evitar a 
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penetração de elementos externos e, se necessário, blindar a radiação e/ou reter 

radionuclídeos. (en-US: Packing for storage and transportation of radioactive material 

(or simply packing)) 

 

Garantia da qualidade - conjunto das ações sistemáticas e planejadas, necessárias para 

proporcionar confiança adequada de que uma estrutura, sistema, componente ou 

instalação funcionará satisfatoriamente em serviço. (en-US: Quality assurance) 

 

Garantia de conformidade – programa sistemático de medidas aplicadas pela CNEN 

com o objetivo de assegurar que os requisitos de uma norma são satisfeitos na prática. 

(en-US: Compliance assurance) 

 

Gerência de rejeitos radioativos (ou simplesmente gerência de rejeitos) - conjunto de 

atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, 

tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e deposição de 

rejeitos radioativos. (en-US: Radioactive waste management (or simply waste 

management)) 

 

Indivíduo do público - qualquer membro da população quando não submetido à exposição 

ocupacional ou exposição médica. (en-US: Member of the public) 

 

Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - indivíduo sujeito à exposição ocupacional. (en-

US: Occupationally Exposed Person) 

 

Inspeção - exame, observação, medida ou teste empreendido para avaliar estruturas, 

sistemas e componentes e materiais, bem como atividades operacionais, processos 

técnicos, processos organizacionais, procedimentos e competência de pessoal. (en-US: 

Inspection) 

 

Inspeção da qualidade - ação de controle da qualidade que, por meio de exame, 

observação ou medição, determina a conformidade de itens, processos e procedimentos 

com os requisitos da qualidade preestabelecidos. (en-US: Quality Inspection) 

 

Instalação - local destinado à realização de uma prática. A instalação pode ser 

classificada como instalação nuclear, instalação radiativa, instalação mínero-industrial ou 

depósito de rejeitos. (en-US: Facility) 

 

Instalação nuclear - instalação na qual material nuclear é produzido, processado, 

reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes. Estão 

compreendidos nesta definição: 

a) reator nuclear; 

b) usina que utilize combustível nuclear para produção de energia térmica ou 

elétrica para fins industriais; 

c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais nucleares; 

d) usina de reprocessamento de combustível nuclear irradiado. (en-US: Nuclear 

facility)  



94 

 

 

Instalação radiativa - espaço físico, local, sala, prédio ou edificação de qualquer tipo 

onde pessoa jurídica, legalmente constituída, utilize, produza, processe, distribua ou 

armazene fontes de radiação. (en-US: Radioactive facility) 

 

Inventário físico - soma de todas as quantidades medidas ou estimadas com base em 

medidas anteriores, de todos e cada um dos lotes de material nuclear, presentes em um 

dado momento na área de balanço de material, obtidas de acordo com procedimentos 

especificados. (en-US: Physical inventory) 

 

Item importante à segurança - item que inclui ou está incluído em: 

a) estruturas, sistemas e componentes cuja falha ou mau funcionamento pode resultar 

em exposições indevidas à radiação para o pessoal da instalação ou membros do 

público em geral; 

b) estruturas, sistemas e componentes que evitam que ocorrências operacionais 

previstas resultem em condições de acidente; 

c) dispositivos necessários para atenuar as consequências de falha ou mau 

funcionamento de estruturas, sistemas e componentes citados em a) e b) acima. (en-

US: Important item to safety) 

 

Licença de construção - ato pelo qual a CNEN permite a construção de uma instalação, sob 

condições especificadas, após verificar a viabilidade técnica, o conceito de segurança do 

projeto e sua compatibilidade com o local aprovado. (en-US: Construction permit) 

 

Licença parcial de construção - ato pelo qual a CNEN permite a construção de uma 

parte ou uma etapa específica da construção de uma instalação, sob condições 

especificadas. (en-US: Partial construction licence) 

 

Licenciamento nuclear - processo pelo qual a CNEN, por meio de avaliações e 

verificações das condições de segurança de uma instalação, concede, modifica, limita, 

prorroga, suspende ou revoga atos relativos a: localização, construção, transporte, 

utilização, ou aquisição de material nuclear ou radioativo, operação, 

descomissionamento; ou alteração técnica de uma instalação e, por meio de exames e 

provas de aptidão, certificação da qualificação de operadores de reator e supervisores de 

radioproteção. (en-US: Nuclear licensing) 

 

Material nuclear - material que compreende os elementos nucleares ou seus subprodutos 

(elementos transurânicos, 
233

U) em qualquer forma de associação, i.e., metal, liga ou 

combinação química. (en-US: Nuclear material) 

 

Material radioativo - material contendo substâncias que emitem espontaneamente 

radiação ionizante. (en-US: Radioactive material) 

 

Membro do público – ver Indivíduo do Público. (en-US: Member of the public) 
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Monitoração ou monitoramento - acompanhamento, por meio de instrumentos e 

procedimentos operacionais, da presença e da atividade de radionuclídeos em pessoas, em 

um determinado compartimento de uma instalação ou em materiais específicos. Seu 

objetivo pode ser o controle da contaminação ou a avaliação da exposição à radiação, 

incluindo a interpretação dos resultados. (en-US: Monitoring) 

 

Não conformidade - deficiência de características, documentação ou procedimento que 

torna a qualidade de um item inaceitável ou indeterminada. (en-US: Nonconformity) 

 

Operação inicial - conjunto de atividades de comissionamento realizadas com o uso de 

material nuclear, destinadas a confirmar as bases de projeto e a demonstrar, quando 

praticável, que a instalação é capaz de suportar os transientes previstos e os acidentes 

postulados. ( en-US: Initial operation) 

 

Operação normal - operação que inclui todas as condições e eventos possíveis de 

ocorrer no curso da operação pretendida, quando realizada sob controles administrativos e 

procedimentos especificados, dentro das condições limites de operação e sem ocorrências 

que possam afetar a segurança. (en-US: Normal operation) 

 

Organização operadora - pessoa jurídica com autorização para operação ou 

descomissionamento da instalação. (en-US: Operating Organization) 

 

Órgão regulador - entidade designada pelo governo de um país como tendo autoridade 

legal para conduzir um processo regulador, inclusive podendo emitir, suspender ou 

cancelar autorizações e licenças naquele país. (en-US: Regulatory body) 

 

Programa de Garantia da Qualidade - documento, para fins de licenciamento, que 

descreve ou apresenta os compromissos para o estabelecimento do Sistema de Garantia 

da Qualidade de uma organização. (en-US: Quality Assurance Program) 

 

 

Programa Nuclear Brasileiro - conjunto dos projetos e atividades relacionados com a 

utilização para fins pacíficos da energia nuclear, segundo a orientação, controle e 

supervisão do Governo Federal. (en-US: Brazilian Nuclear Program) 

 

Reator nuclear (ou simplesmente reator) - instalação nuclear contendo combustível 

nuclear no qual possa ocorrer processo auto-sustentado e controlado de fissão nuclear. (en-

US: Nuclear reactor) 

 

Rejeito de meia-vida curta - rejeito radioativo contendo radionuclídeos de meia-vida da 

ordem de 30 anos ou inferior. (en-US: Short half-life waste) 

 

Rejeito de meia-vida muito curta - rejeito com meia-vida inferior ou da ordem de 100 

dias, com níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos respectivos 

níveis de dispensa e que podem atender, em um período de até 5 anos, aos critérios de 

dispensa (en-US: Very short half-life waste) 
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Rejeito radioativo (ou simplesmente rejeito) - qualquer material resultante de 

atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

de isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é imprópria ou não 

prevista. (en-US: Radioactive waste (or simply waste)) 

 

Relatório de Análise de Segurança - relatório elaborado pela instalação, com o objetivo 

de analisar a magnitude dos perigos, estabelecer as medidas e mecanismos de prevenção e 

controle e a quantificação do impacto radiológico, atendendo ao disposto em normas 

específicas, e submetido à CNEN para obtenção de uma autorização ou de uma licença. 

(en-US: Safety Analysis Report) 

 

Relatório Final de Análise de Segurança - relatório que deve ser submetido à CNEN 

por ocasião do requerimento da Autorização para Operação Inicial. (en-US: Final 

Safety Analysis Report) 

 

Relatório Preliminar de Análise de Segurança - relatório que deve ser submetido à 

CNEN por ocasião do requerimento da Licença de Construção da instalação. (en-US: 

Preliminary Safety Analysis Report) 

 

Reprocessamento - conjunto de operações necessárias à remoção de produtos de fissão e 

recuperação de material fértil e físsil de combustíveis nucleares, após seu uso em um 

reator e visando a sua reutilização. (en-US: Reprocessing) 

 

Requerente - pessoa física ou jurídica, autorizada na forma da Lei, que requer à CNEN 

aprovação, licença, autorização, ou qualquer outro ato administrativo previsto em Norma. 

(en-US: Applicant) 

 

Rejeito radioativo (ou simplesmente rejeito) - qualquer substância remanescente, gerada em 

instalações nucleares ou radiativas, que contenha radionuclídeos e para a qual a reutilização é 

possível, em conformidade com os requisitos de proteção radiológica estabelecidos pela 

CNEN. (en-US: Radioactive residue (or simply residue)) 

 

Revestimento do combustível - invólucro diretamente adjacente ao combustível nuclear, 

protegendo-o do ambiente quimicamente ativo e impedindo a saída dos produtos de 

fissão. (en-US: Fuel cladding) 

 

Segurança nuclear - obtenção de condições operacionais, prevenção e controle de 

acidentes ou mitigação apropriada de consequências de acidente, resultando em proteção 

de indivíduos ocupacionalmente expostos, do público e do meio ambiente contra os riscos 

indevidos da radiação. A segurança é obtida por meio de um conjunto de medidas de 

caráter técnico e administrativo, incluídas no projeto, na construção, no 

comissionamento, na operação, na manutenção e no descomissionamento de uma 

instalação. (en-US: Nuclear safety) 

 

Sistema de garantia da qualidade - conjunto de medidas desenvolvidas por uma 

organização, necessários à implementação efetiva das ações de garantia da qualidade em 

um empreendimento como um todo ou a cada um dos seus estágios. Promove a 
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integração dos elementos relacionados ao planejamento estratégico, à estruturação 

organizacional, à definição de responsabilidades e atribuições de indivíduos ou grupos, à 

adoção de procedimentos administrativos e executivos requeridos, à utilização de 

métodos e processos apropriados e à alocação dos recursos materiais e humanos. (en-US: 

Quality Assurance System) 

 

Transporte de material radioativo (ou simplesmente transporte) - todas as operações 

e condições associadas e envolvidas na movimentação de material radioativo de um local 

a outro. (en-US: Packing for storage and transportation of radioactive material (or 

simply packing)) 

 

Usina de enriquecimento isotópico - instalação nuclear que abrange sistemas, 

componentes e estruturas necessários para aumentar a concentração de U
235

 no U natural. 

Os principais processos de separação isotópica usados para enriquecimento de urânio são 

difusão gasosa e centrifugação a gás. (en-US: Isotopic enrichment plant) 

 

Usina de produção de hexafluoreto de urânio ou usina de conversão - instalação 

nuclear que abrange sistemas, componentes e estruturas necessários para a conversão de 

yellow cake em hexafluoreto de urânio. (es-AR: Planta de producción de hexafluoruro de 

uranio o planta de conversión; en-US: Uranium hexafluoride production plant or 

conversion plant) 

 

Usina de reprocessamento - instalação nuclear que abrange sistemas, componentes e 

estruturas necessárias para a separação, recuperação, estocagem e manuseio de materiais 

nucleares físseis e férteis, subprodutos e rejeitos de materiais ou combustíveis nucleares 

irradiados, para uso posterior. (en-US: Reprocessing plant) 

 

Usina nucleoelétrica - instalação fixa, dotada de um único reator nuclear, para a 

produção de energia elétrica. (en-US: Nuclear power plant) 

 

Vareta combustível - (ou simplesmente Vareta) - componente do elemento combustível, 

construtivamente independente, que contém de forma estanque o combustível nuclear. (en-

US: Fuel rod (or simply rod)) 

 

Variação de inventário (variação) - acréscimo ou decréscimo de material nuclear em 

uma área de balanço de material. (en-US: Inventory changes) 

 

“Yelow cake” - diuranato de amônio ou outro produto resultante do processo de extração 

de urânio, apresentando cor amarela luminosa. Esse material é embalado em tambores e 

enviado a uma usina de conversão para produção de hexafluoreto de urânio (UF6), dentro 

do processo de fabricação do combustível nuclear. (en-US: Yellow cake) 
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APÊNDICE 2 – ÁREAS DE REVISÃO PELO NUREG 1567 

 

Uma matriz que mostra a relação primária dos requisitos regulatórios com as áreas 

específicas de revisão associadas ao capítulo 12 do NUREG 1567 (2000) é dada no Quadro 

01, Quadro 02 e Quadro 03. O revisor da equipe da USNRC verifica a correspondência dos 

requisitos regulamentares com as áreas de revisão apresentadas na matriz para garantir que 

nenhum requisito seja negligenciado como resultado de características únicas do projeto do 

candidato. Foi feita uma adaptação da seção 12.2 - Áreas de Revisão e 12.3 – Requisitos 

Regulatórios do NUREG 1567 (2000). Esta matriz mostra que os requisitos do USNRC 10 

CFR 72 Subparte G devem ser atendidos para o licenciamento nuclear para uma ISFSI. 
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Áreas de revisão 
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Organização da Garantia da Qualidade 

Atribuição de responsabilidades funcionais 

Responsabilidade pela garantia da qualidade 

Organização para executar funções de garantia da qualidade 

X X X X                  

Programa de Garantia da Qualidade 

Escopo do programa 

Implementação do Programa 

Revisão do Programa 

X X X  X                 

Controle de Projeto 

Processo de projeto 

Interfaces de projeto 

Verificação de projeto 

Alterações de projeto 

X X X   X                

Controle de Documentos de Aquisição 

Processo de controle 

Programas de Garantia da Qualidade do contratante 

X X X    X               

Instruções, Procedimentos e Desenhos 

Processo de desenvolvimento 

Utilização 

X X X     X              

Quadro 01: Relação dos requisitos e áreas de revisão 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado do NUREG 1567 (2000) 
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Áreas de revisão 
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Controle de Documentos 

Escopo do processo de controle 

Processo de controle 

X X X      X             

Controle de Materiais, Equipamentos e Serviços Adquiridos 

Processo de controle 

Aceitação de serviços somente 

Itens de nível comercial 

Avaliações de eficácia 

X X X       X            

Identificação e Controle de Materiais, Partes e 

Componentes 

Processo de identificação e controle 

Itens armazenados 

Itens com vida útil limitada 

X X X        X           

Controle de Processos Especiais 

Processo de Controle 

Qualificação 

X X X         X          

Inspeção 

Escopo do Programa de Inspeção 

Implementação do Programa 

X X X          X         

Controle de Ensaios 

Escopo do programa de teste 

Processo de controle de teste 

X X X           X        

Quadro 02: Relação dos requisitos e áreas de revisão 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado do NUREG 1567 (2000)  
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Áreas de revisão 

Requisitos do USNRC 10 CFR 72 
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Controle de Equipamentos de Ensaios e Medição 

Processo de controle 

Dispositivos comerciais 

X X X            X       

Controle de Manuseio, Armazenagem e Transporte 

Processo de controle 

Ferramentas e equipamentos 

Marcações 

X X X             X      

Inspeção, Teste e Estado Operacional 

Processo da situação de inspeção e teste 

Processo do estado operacional 

X X X              X     

Materiais, Partes ou Componentes Não-Conformes 

Processo de Controle 

Notificação 

X X X               X    

Ação Corretiva 

Processo de iniciação 

Processo de correção 

X X X                X   

Registros de Garantia da Qualidade 

Escopo do programa de registros 

Implementação 

X X X                 X  

Auditorias 

Escopo do programa de auditorias 

Implementação 

X X X                  X 

Quadro 03: Relação dos requisitos e áreas de revisão 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado do NUREG 1567 (2000) 
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APÊNDICE 3 – CORRELAÇÃO ENTRE USNRC 10 CFR 72 SUBPARTE G E CNEN NN 1.16 

 

Os Quadros 04 a 06 apresentam a correspondência entre os requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G e a norma CNEN NN 1.16, conforme 

detalhamento realizado na seção 4.2. Foi incluída uma coluna com a classificação quanto à conformidade obtida a partir da aplicação do critério de avaliação 

pelos especialistas. 
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Requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G Requisitos da norma CNEN NN 1.16 Conformidade 

§ 72.140 
4.1 – 4.1.1 – 4.1.1.2 – 4.1.2 – 4.1.2.7 – 4.1.2.9 

4.2 – 4.2.1 – 4.2.2 
Atende 

§ 72.142 
4.1 – 4.1.1.1 – 4.1.1.2 – 4.1.1.3 

4.3 – 4.3.1.1 – 4.3.1.2 – 4.3.1.4 – 4.3.1.5 
Atende 

§ 72.144 

4.1 – 4.1.1.2 – 4.1.2.1 – 4.1.2.2 – 4.1.2.5 – 4.1.2.6 – 4.1.2.7 – 

4.1.2.8 – 4.1.2.9 – 4.1.2.10 

4.2 

4.3 – 4.3.3.2 

4.5 – 4.5.1.5 

4.8 – 4.8.1 – 4.8.2 

4.9 – 4.9.3.1 

Atende 

§ 72.146 

4.5 – 4.5.1.1 – 4.5.1.2 – 4.5.1.3 – 4.5.1.4 – 4.5.2.1 – 4.5.2.2 – 

4.5.2.3 

4.5.3.1 – 4.5.3.2 – 4.5.3.3 – 4.5.3.4 – 4.5.3.5 

4.5.4 – 4.5.4.1 – 4.5.4.3 – 4.5.4.5 

Atende 

§ 72.148 4.6 – 4.6.1.1 – 4.6.1.2 Atende 

§ 72.150 

4.1 – 4.1.4.1 

4.5 

4.6 

4.9 

Atende 

§ 72.152 

4.1 – 4.1.4.1 – 4.1.4.2 

4.4 – 4.4.1.1 – 4.4.1.2 –4.4.2.1 – 4.4.2.2 – 4.4.2.3 

4.4.3.4 – 4.4.3.2 

Atende 

Quadro 04: Relação dos requisitos e classificação de conformidade  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G Requisitos da norma CNEN NN 1.16 Conformidade 

§ 72.154 
4.1 – 4.1.5.1 

4.6 – 4.6.2.2 – 4.6.3.1 – 4.6.3.3 – 4.6.3.4 
Atende 

§ 72.156 4.7 – 4.7.1.1 – 4.7.1.2 – 4.7.1.3 – 4.7.1.4 Atende 

§ 72.158 4.8 – 4.8.1 – 4.8.2 – 4.8.3 Atende 

§ 72.160 
4.7 

4.9 – 4.9.1.1 – 4.9.1.2 – 4.9.1.3 – 4.9.1.4 
Atende 

§ 72.162 
4.9 

4.9.2.1 – 4.9.2.2 – 4.9.2.3 – 4.9.2.4 
Atende 

§ 72.164 4.9 – 4.9.3 – 4.9.3.1 – 4.9.3.2 – 4.9.3.3 – 4.9.3.4 Atende 

§ 72.166 4.7 – 4.7.2.1 – 4.7.2.2 Atende 

§ 72.168 4.9 – 4.9.4 – 4.9.4.1 – 4.9.4.2 – 4.9.4.3 Atende 

Quadro 05: Relação dos requisitos e classificação de conformidade   Fonte: Elaborado pelo autor  
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Requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G Requisitos da norma CNEN NN 1.16 Conformidade 

§ 72.170 
4.10 – 4.10.1.1 – 4.10.1.2 – 4.10.1.3 

4.10.2.1 – 4.10.2.2 – 4.10.2.3 – 4.10.2.4 
Atende 

§ 72.172 4.11 – 4.11.1 – 4.11.2 – 4.11.3 Atende 

§ 72.174 

4.12 – 4.12.1 – 4.12.1.1 – 4.12.1.2 – 4.12.1.3 

4.12.2 – 4.12.2.2 – 4.12.2.3 – 4.12.2.4 – 4.12.2.5 

4.12.2.6 

Atende 

§ 72.176 
4.13 – 4.13.1.1 – 4.13.1.2 – 4.13.1.3 – 4.13.1.4 

4.13.1.5 – 4.13.1.6 – 4.13.1.7 
Atende 

Quadro 06: Relação dos requisitos e classificação de conformidade  Fonte: Elaborado pelo autor



106 

 

APÊNDICE 4 – PROTOCOLO DA ENTREVISTA COM GRUPO FOCAL 

 

Este protocolo visa identificar ao leitor como o pesquisador conduziu a entrevista com 

o grupo focal que participou da pesquisa de modo a avaliar e validar a correlação de requisitos 

entre as bases normativas para a UAS. 

A entrevista em grupo focal foi iniciada com o agradecimento aos participantes pela 

disponibilidade e contribuição à pesquisa. Em seguida, foi realizada a apresentação dos 

objetivos geral e específicos da pesquisa, com um breve relato sobre a técnica de entrevista 

em grupo, quando disse sobre a importância da coleta das informações junto aos especialistas 

pela entrevista que serviu como evidência da avaliação e da validação da correlação de 

requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G e da norma CNEN NN 1.16. O autor apresentou 

a metodologia desenvolvida para a pesquisa, explicando o critério elaborado para avaliação 

dos requisitos estabelecido pelo grau de aderência entre os requisitos. 

Alguns documentos foram disponibilizados aos participantes durante a entrevista, tais 

como cópias para consulta do USNRC 10 CFR 72 Subparte G e da norma CNEN NN 1.16 

(que foram previamente obtidas de forma gratuita a partir das páginas na internet dos 

organismos reguladores), cópias da Tabela 2 e dos Quadros 04 a 06, com o campo 

“Conformidade” sem preenchimento.  

A discussão em grupo percorreu cada requisito apresentado nos Quadros 04 a 06, onde 

requisito a requisito foi sendo avaliado e julgado quanto ao seu grau de aderência, resultando 

na classificação quanto à conformidade apresentada no Apêndice 3. Como resultado da 

entrevista, foi constatada a alta aderência entre as bases normativas, significando que os 

requisitos da norma CNEN NN 1.16 são idênticos ou mais abrangentes quando comparados 

aos requisitos do USNRC 10 CFR 72 Subparte G e os resultados do comparativo detalhado 

elaborado pelo pesquisador foram validados. Com isso, foi cumprido o objetivo desta etapa da 

pesquisa. 


