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Abstract. 

O presente trabalho tem o objetivo de divulgar a abordagem metodológica 

adotada pela CNEN para criar um arcabouço normativo nuclear atual e 

coerente.  Nos termos das Leis 4.118/62, 6.189/74 e 7.781/89, compete à 

CNEN estabelecer diretrizes específicas para segurança nuclear e proteção 

radiológica, bem como ditar normas de segurança, por meio da emissão de 

Resoluções.  O licenciamento das instalações nucleares, radiativas, depósitos 

de rejeitos radioativos e instalações mínero-industriais conduzido pela CNEN 

inclui atividades de avaliação de segurança, inspeção, auditorias e concessão 

de autorizações e licenças e ações coercitivas.  Essas atividades, que visam 

minimizar os riscos associados ao emprego das radiações ionizantes para fins 

pacíficos, são baseadas nas normas nucleares. O Glossário de Segurança 

Nuclear apoia esta atividade e dá coerência à terminologia usada.  Por meio 

desse processo dinâmico, a CNEN tem seguido os princípios da normatização 

e boas práticas da regulação e realiza uma revisão criteriosa e contínua das 

normas nucleares, tornando-as coerentes, precisas, atualizadas 

tecnologicamente e harmonizadas com outras agências reguladoras.   

 

1 Introdução. 
 

Nos termos das Leis 4.118/62, 6.189/74 e 7.781/89, compete à Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelecer diretrizes específicas para 

segurança nuclear e proteção radiológica, bem como ditar normas de 

segurança, por meio da emissão de Resoluções de sua Comissão Deliberativa. 

Mais especificamente, a Lei 7.781/89 dá competência a CNEN para expedir 

normas, licenças e autorizações relativas à instalações nucleares, posse, uso, 

armazenamento e transporte de material nuclear, comercialização de material, 

minérios e concentrados que contenham material nuclear, além de fiscalizar as 

instalações nucleares [1, 2, 3]. 

De acordo com suas premissas, a CNEN deve colaborar na formulação da 

Política Nacional de Energia Nuclear, executando ações de pesquisa, 

desenvolvimento, promoção e prestação de serviços na área nuclear e suas 
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aplicações para fins pacíficos, assim como regular, licenciar, autorizar, 

controlar e fiscalizar essa utilização [4]. A Diretoria de Radioproteção e 

Segurança Nuclear (DRS), é a unidade da CNEN que lida exclusivamente 

com a regulação nuclear. No que tange ao arcabouço normativo, a Divisão de 

Normas (DINOR), subordinada à DRS [4]: 

I – gere os processos de elaboração e de atualização das normas e instruções 

normativas internas; 

II – estabelece padronização e controla os procedimentos para a elaboração de 

normas; 

III – acompanha a evolução das bases normativas das áreas de atuação da 

Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear; e 

IV – gere o processo de disponibilização das normas submetidas à consulta 

pública. 

O objetivo dessas atividades é contar com normas nucleares coerentes, claras, 

precisas, atualizadas tecnologicamente e harmonizadas com outras agências 

reguladoras. 

 

2 Metodologia. 
 

O planejamento das atividades normativas é feito com a colaboração de  um 

Grupo Consultivo de Normas Nucleares, que se reúne anualmente com o 

objetivo de propor um plano plurianual de normas, o qual é submetido à DRS 

para aprovação. Esse grupo é presidido pela DINOR sendo composto por 

representantes das áreas regulatórias da CNEN, das unidades de pesquisa e 

desenvolvimento e de representantes externos de segmentos envolvidos com a 

área nuclear e com aplicações da radiação. O Grupo Consultivo tem a 

finalidade de identificar as normas que necessitam ser elaboradas ou revistas e 

suas respectivas prioridades [5]. 

Uma vez estabelecidas as prioridades, o processo de elaboração de normas 

conta com a participação das áreas técnicas da CNEN e de outros organismos 

relevantes ao assunto, reunidos em uma Comissão de Estudos (CE) 

estabelecida por Portaria CNEN [6].  

Os órgãos técnicos da DRS, além de participarem do grupo consultivo de 

normas e das comissões de estudos, acompanham a evolução tecnológica em 

suas áreas de atuação e as recomendações internacionais em segurança. 

O texto elaborado pela CE é submetido à consulta pública por meio do portal 

da CNEN na internet. As sugestões provenientes desse processo são 

analisadas e respondidas pela comissão de estudos. Os resultados dessa 

análise são divulgados no portal da CNEN [7].   

Finalizada sua elaboração, o projeto de norma é encaminhado à aprovação da 

DRS e da Procuradoria Federal na CNEN, antes de sua submissão à Comissão 

Deliberativa (CD) da CNEN. A apresentação das normas da CNEN segue 

regras de elaboração a fim de assegurar a uniformidade de sua apresentação 

gráfica e consistência de sua estruturação. As novas normas estão redigidas e 

formatadas de acordo com a Lei Complementar 95/1998 [8].  



A cada dez anos da data de publicação de uma norma, é feita uma consulta 

pública para verificar a necessidade de sua revisão e o resultado da mesma é 

submetido ao grupo consultivo [7] para sugerir a prioridade de sua revisão.  

Na figura 1 é mostrado um fluxograma das atividades que levam a publicação 

de uma norma nuclear.  

 

 
 

Fig. 1. Fluxograma de publicação das normas nucleares 

 

A AIEA enfatiza que as normas nucleares têm corpo jurídico 

especialmente criado para regular a conduta legal de pessoas e 

empresas que exercem atividades com radiação ionizante, se baseando 

em quatro elementos. Em primeiro lugar, no direito nuclear que é 

reconhecido como parte da legislação nacional. Em segundo lugar a 

regulamentação do setor incorpora a abordagem do risco-benefício o 

qual é importante para gerenciar as vantagens e desvantagens. Os 

fatores sociais e econômicos vêm em terceiro lugar, pois as normas 

nucleares estão relacionadas com a sociedade incluindo empresas 

privadas, públicas, entidades científicas e governamentais. O quarto 

ponto se refere às radiações ionizantes o que justifica o regime jurídico 

especial [10].  No Brasil, as boas práticas da administração pública, e 

consequentemente da regulação, incluem os princípios da efetividade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia.  

Para participar das comissões de estudos que elaboram ou revisam as 

normas nucleares, várias competências são necessárias. Os membros 

da CE assistem a uma palestra para treinamento e ao longo dos 

trabalhos, estimulam-se as habilidades e atitudes necessárias para se 

alcançar um texto de norma no padrão requerido.  De um modo geral, 

de acordo com a AIEA, as competências básicas requeridas para 

elaborar normas são [11]:  
 

1) Conhecimento da base legal, do licenciamento e do processo 

regulatório. 



2) Conhecimento técnico da tecnologia relacionada ao assunto da 

norma e requisitos de segurança. 

3) Efetividade pessoal e interpessoal, comunicação e trabalho em 

equipe. 

  

3  Resultados. 
 

A partir de 2008, a Divisão de Normas da CNEN vem empreendendo esforços 

para agilizar a elaboração de normas em segurança nuclear para acompanhar 

as demandas do Programa Nuclear Brasileiro. Foram revisados a Instrução 

Normativa IN-DRS-05 – Plano Geral de Normatização e os Procedimentos P-

DRS-04 – Elaboração de Normas Nucleares, P-DRS-03 – Funcionamento de 

Grupo Consultivo. 

O Glossário de Segurança Nuclear e o Resumo de Normas Nucleares foram 

elaborados e vertidos para o idioma espanhol e inglês, de modo a facilitar as 

atividades internacionais.  Os projetos de norma sobre licenciamento de 

instalações radiativas e certificação de supervisores de proteção radiológica 

estão prontos, aguardando aprovação.  A norma sobre licenciamento de 

operadores de reatores nucleares (CNEN-NN-1.01, aprovada em 2007) foi 

reformatada para se adequar à Lei Complementar 95/98 e foi revisada com 

relação à sanções, de acordo com a recomendação jurídica. Esta revisão 

também aguarda aprovação. Os interessados podem acompanhar o andamento 

da elaboração de normas por meio do site da CNEN: 
http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/normas.asp.  

Em dezembro de 2010, a Comissão Deliberativa reanalisou as Posições 

Regulatórias (PR) da norma CNEN-NN-3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção 

Radiológica. Somente as PR’s 3.01/004, 007 e 009 tiveram seus conteúdos 

alterados.  A revisão da Posição Regulatória 3.01/004 justifica-se pela 

necessidade de se incluir requisitos de proteção radiológica aplicáveis às áreas 

livres que se encontram no interior da área de propriedade da instalação. Os 

indivíduos que executam suas atividades em tais áreas não são classificados 

como IOE (indivíduo ocupacionalmente exposto) e, portanto, não estão 

submetidos a nenhum controle radiológico. Por outro lado, embora essas áreas 

possam se encontrar sob a influência de efluentes liberados pela instalação, 

não é usual que sua monitoração seja incluída nos Programas de Monitoração 

Ambiental. Assim, deve ser determinada a inclusão dessas áreas livres nos 

programas de monitoração da instalação, a fim de que seja garantido que os 

indivíduos que lá executam atividades e também os visitantes, estejam 

submetidos a níveis de proteção radiológica, requeridos para exposições de 

indivíduos do público, em conformidade com requisitos estabelecidos na 

norma NN-3.01.  Na Posição Regulatória 3.01/007 foi incluído o nível de 

referência para investigações em caso de contaminação de água potável, 

seguindo as recomendações da AIEA e Organização Mundial da Saúde. 

Com relação à Posição Regulatória 3.01/009, uma investigação de eventos 

não usuais pelo operador pode ser necessária, devendo então ser acompanhada 

pela CNEN, de imediato. Da forma como estava redigida a posição 

regulatória, a CNEN só precisava ser avisada 30 dias após a confirmação do 
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resultado anômalo. Nessa posição regulatória foi ainda feito um acerto no 

título, que se encontrava equivocado. 

A harmonização do arcabouço normativo nacional depende da interação entre 

as várias agências reguladoras. Da mesma forma que a ANVISA, IBAMA e 

outros órgãos participam das comissões de estudo na CNEN, seus 

especialistas também interagem nas reuniões destes órgãos e participam das 

consultas públicas. Por exemplo, a CNEN propôs modificações nos textos 

sobre movimentação e armazenamento temporário de materiais radioativos 

Norma Reguladora nº. 29 - “Segurança e Saúde no Trabalho Portuário” do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).   A CNEN tem interagido com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT por meio de comentários e 

sugestões sobre o texto da Norma ABNT NBR 7501 “Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos – Terminologia” e coordenou a elaboração da Norma 

ABNT 15801:2010 sobre terminologia usada em certificação de pessoas. 

 

4  Conclusões. 
 

O maior desafio na elaboração de normas é finalizar o texto com precisão e 

objetividade no menor prazo. Para isso, coloca-se a disposição referências 

técnicas, participação e organização de seminários, viabiliza-se reuniões 

produtivas e impõe-se prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de 

Estudos. A CNEN definiu, estabeleceu e mantém um processo claro e 

transparente de elaboração de textos normativos. Este processo segue as 

recomendações da AIEA e conta com a participação de técnicos da CNEN e 

dos usuários na criação das normas que regulamentam as atividades 

envolvendo radiações ionizantes. A Interação com outras agências reguladoras 

assegura que as divergências entre diferentes regulamentos sejam mínimas. A 

consulta pública demonstrou ser um meio importante de participação da 

sociedade e tem se mostrado bastante proveitosa  
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