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Mé.
SCRVIÇO PÚBLICO FEDERAL

A Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de Hncr
gia Nuclear (CNKN), usando das atribuições que lhe confere a Lei n* 6.189,
de 16 de dczciribio de 1974 e de acordo com a decisão adotada era .sua 488a.
Sessão, realizada cm 10 de scter&ro de 1980,

RESOLVE:

Aprovar, em caráter experimental o Anteprojeto da Nor

na "IRRADIAÇÃO DE ALIMKNIÜS", anejo r, presents Resolução.

Rio óe Janeiro, 10 de setenfcro de 19S0

Hervasio G. de Carvalho Mauro Moreira
**"" Presidente Membro

ando de Mendonça Ivano
Menbro Membro1

VMF/tc.
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CNEN
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIOKAKENTO DE INSTALAÇÕES PARA

IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS NE-6.03

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 C3JKTIVO

O objetivo desta Norma e estabelecer as condições para o fun

cionamento das initataçõci destinadas ã i'\>\adiação dt atimintoz,

de acordo com o Decrete n° 72.718 de 29 de agosto de 1973.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica a qualquer instalação jue irradie ali -

rasntos para fins de pesquisa ou produr.ão e* escala industrial.

2. GENIALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Em c*so de diverjincia entre os requisitos 3iesta Norma

e os de .lorcis específ'cas,, taixadas pela CWCW, prevalecerão os

requisitos da. normas especificas.

2.1.2 Qualquer dúvida que possa surgir , com referência as

disposições dpsta Norna, será dirimida pela CUtN mediante pare

cer do Departamento competente e aprovação da Comissão De1ibera_

tiva.

2.2 ÇOMUNICAfSES

2.2.1 As eventuais comunicações decorrentes das disposições

desta Norma oevem ser endereçadas a Presidência da CUIH, exceto

quar.do explicitamente determinado em contrario.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta No rira, são adotadas as seguintes definições e

siglas:

- Alimtnto lMadiado - Todo alimento que tenha sido intecionai -

mente submetido a èção planejada de íihadiação.

- Autoxização Taxa OptxaçZo - 0 ato administrativo pelo qual a

CNEN, após verificar o atendimento aos requisitos desta Norma
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ben conio de outras normas especificas aplicáveis, autoriza o

requerente a colocar en funcionamento a instalação pana ilha

diaçâo dt alimentos.

- - CUEti -Comissão Nacional de Energia Nuclear

- CTÀ/CVS - Câmara Técnica para Alimento/Conselho Nacional de

Saúde.

- Instalação yaAa lA-xadiação dt Alimtn*os - Qualquer instalação,

fixa ou tu>v2l, usada permanente ou ocasionalemente para irra-

diar alimentos , nomeada simplesmente INSTALAÇÃO para os e'ei^

tos desta Norma.

- ÍAtiadiaçãó - Qualquer procedimento que implique na èxposiçVo

de alimentos ã radiarão isnizante, de acordo tom os reyiisi -

tos desta Kirma e das nori'as da CTA/CWS. *'

- Licença paia. Con&tiução - 0 ato administrativo'pelo qual a

CVEW, após verificar o atendimento aos requisitos desta Nc.-ma

tem como de outras normas especificas aplicáveis, faculta ao

requerente a construção da instalação destinada a irradiação

c"e alimentos.

- Organização - Pessoa juricica responsável pela operação da

in&tatação, sob o ponto de vista legal, financeiro e técnico.

- LICENÇA E AUTORIZAÇÃO

t.l REQUISITOS GERAIS

4.1.1 Nenhuma instalação poderá ser construída ou operada,sem

que tenha sido concedida, pela CNEN, a tittnça paxá conòtKução

ê a autorização pa\a opesiaçáo.

4.1:2 A. licença ou a au.toKiza.ccio concedidas pela CHEN não isen

tam a instalação d» licenças exigidas por autoridades competen-

tes de outros órgãos públicos.

4,1.3 As condições de funcionamento da instalação, no que co£

cerne aos aspectos radiolõgicos , devem obedecer ãs prescrições
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das Normas Básicas de Proteção Radiologia, baixadas pela CWLN.

U.2 UCENÇA PA?A CONSTRUÇÃO

4.2.1 0 pedido de t4.ce.nca. pífia con&thnç*o é feito mediante re_

querimento submetido cm duas vias assinadas pelo requerente ou

representante icvidamente autorizado pela Organização,ãs quais

devem ser anexadas as seguintes informações:

a) estudos do terreno onde se pretenda construir a in-ita

incluindo hidrogeologiã, inundações, abalos e falhas ^

cas;

b) planta geral e de situação do local;

c) projeto geral da Instalação;

d) plano preliminar UG radioproteção;

e) pla.ío preliminar dr: proteção fTsica; ,. '

f) plano preliminar para procedimentos em casos'de emergência;

g) desenho e descrição dr-s fontes de radiação.

4.2.2 0 requerente pode, antes ds concessão de uma licença ou

auto*Uzac.ão, fornecer outros dados para alterar ou compler.en -

tar a proposta inicial.

Neste caso,- a fim de evitar repetições, um novo reque -

rimento pode simplesmente fazer referencia a informações conti-

das em requerimentos anteriores.

«•.3 AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO

0 pedido de autorização patia optiação i feito mediante re -

qnerimento submetido em duas vias assinadas pelo requerente ou

representante devidamente autorizado pela (tagarúzação, is quais

devem ser.anexadas as seguintes informações:

a) o objetivo da Áinadíação;

b) o alimento a ser Irradiado;

c) os radionuciTdeos usados como fonte de radiação;

d) a energia limite da radiação;
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e) as doses limites;

f) natureza e energia da radiação;

g) dose media prevista', com limites inferiores e superiores;

h) taxa media de dose prevista;

1) métodos de dosimetria;

j) descrição dos métodos de verificarão da eficácia das medi

das de proteção radiologica;

1) plano de proteção física;

tn) plano de energencia;

n) plano para ensaios pré-operacionais;

o) plano para condução das operações normais;

p) a estrutuia da orgar.ização cem atribuições de responsabil^

dades e autoridades. ,. '

5- FONTES r»£ RADIAÇÃO

As foiiv̂ s de radiação permitidas são as seguintes:

a) Cobaito 60;

b} Césio 137;

c) aceleradores de elétrons com energia não superior a lOMeV;

d) aparelhos emissores de Raios X cri energia não superior a

5 MeV.

6. REGISTRO DE IPRADIAÇÃO

6.1 A organização deve manter, para cada fonte de radiação usa-

da , um registro de JUinadio"rao, indicando , para cada lote de

alimentos processado:

•) Identificação da fonte;

b) ò número de série üo lote;

c) a data da iKtiadi&ção}

d) a natureza e a quantidade do lote de alltr.zntoi ítinadiadoi;

e). o tipo de embalagem usada durante o processo, se for o ca-

so;
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f) os controlos e medidas realizadas durante b processo, pajr

ticularr.erte qi>anto ÔOS limites máximos e mínimos da dose

absorvida;

g) qualquer cutra informação suplementar considerada de in -

teresse ; de acordo com as condições específicas de i\\a-
*

doação;

h) quaisquer incidentes ou anomalias observadas durante o

processo.

6.2 Os registros devem ser mantidos pela organização por um pe_

ríodo mínimo de 5 (cinco) anos.

7. INSPEÇÃO • . . .

7.1 A CVCW. procederá a inspeções na Instalação, úurante a>, f£

ses (*e construção e de operação

7.2 A CNBN exercera a necessária autoridade para intervir em

cases de não cumprimento desta ou de ojtras normas aplicáveis,

podendo, a seu critério, interromper provisória ou ilefinitiva-

mente a atividade em curso.
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