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Resumo. O presente artigo tem por objetivo estabelecer uma agenda de 
pesquisa, com base em pesquisa documental e bibliográfica, propondo a 
estruturação de nova metodologia para Parametrização de Inspeções de 
Radioproteção em Instalações Radiativas, uma das atribuições constitucionais 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tal proposta, busca garantir que a 
avaliação das exigências normativas de radioproteção gere um resultado 
quantitativo, útil a diversas instituições nas áreas de segurança e de regulação, 
trazendo relevante contribuição para o setor. 
 
 

1 Introdução 
 
Questão de segurança nacional a inspeção de instalações radiativas é desempenhada 
no mundo todo, tomando como parâmetros e recomendações internacionais as 
definições dadas pela AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). Cada país, 
signatário do Acordo de Não-Proliferação de Armas Nucleares e de Protocolos 
Internacionais de Segurança Nuclear e Radioproteção, por questões de soberania 
nacional, adapta tais recomendações à realidade política e sócio-econômica de cada 
nação. 
A freqüência de Inspeções Regulatórias é variável importante no processo de 
Regulação da CNEN e deve seguir as definições das exigências de Organismos 
Internacionais, que consideram a classificação de risco de cada prática na área 
industrial do uso da energia nuclear. 
Há no Brasil, quatrocentas e noventa e uma entidades autorizadas e registradas pela 
CNEN1, distribuídas dentre as sete áreas de aplicação em que se divide a Divisão de 
Aplicações Industriais. 
Outro fator a ser considerado na análise são as distâncias geográficas a serem 
vencidas para a realização das Inspeções Regulatórias, que se distribuem: 62% na 
região SE, 17% na região Sul, 13% na região NE, 4% na região NO e 4% na região 
NE. De um total de 250 municípios, onde existem Instalações Radiativas na área 

                                                           
1  Fonte: http://www.cnen.gov.br/seguranca/cons-ent-prof/entidades-aut-cert.asp, em 

31/03/2011. 



industrial, 139 são na região SE, 56 na região S, 31 na região NE, 9 na região norte e 
15 na região CO. 
A Metodologia para Parametrização de Inspeções de Radioproteção em Instalações 
Radiativas propõe uma Agenda de Pesquisa a ser desenvolvida com base em consulta 
documental e bibliográfica das Normas e Diretrizes de Segurança e Radioproteção da 
AIEA, Normas e diretrizes de segurança e radioproteção da CNEN, autores 
doutrinadores das áreas de segurança industrial e radioproteção, formulários de 
inspeção adotados atualmente nas inspeções da CNEN etc., trazendo como 
contribuições para o setor: (1) unificar as diversas fontes bibliográficas, visando 
garantir a avaliação das exigências normativas de radioproteção e (2) estabelecer clara 
diferenciação entre exigências normativas e recomendações de melhorias, com base 
em boas práticas de segurança, relativas a pendências ou não-conformidades 
identificadas nas inspeções, respectivamente. 
Como principais resultados a serem alcançados com a adoção dessa metodologia, 
identificamos: (1) atribuição de uma pontuação a cada instalação radiativa 
inspecionada, (2) estabelecimento de um ranking nacional das instalações, por área 
da indústria, (3) definição de uma classificação por faixas de criticidade das 
instalações, como indicador para estabelecer a freqüência das inspeções e (4) 
fomento dos valores de cultura e clima de segurança, fundamentais para as operações 
da indústria nuclear nacional, que com a parametrização proposta resultará numa 
maior divulgação dos conceitos e das boas práticas de segurança, por meio da 
valorização das instalações “benchmark”. 
 
2 Metodologia Proposta 
 
2.1 Origem 
 
A metodologia proposta para parametrização de inspeções de radioproteção em 
instalações radiativas surgiu a partir de modelagem utilizada na área de energia, mais 
especificamente, no ramo de produção e distribuição de derivados de petróleo. 
A cultura e clima de segurança são fatores fundamentais em operações e processos 
que envolvem cargas perigosas e material radioativo. A partir de conceitos 
estruturados em empresa do setor privado (Shell Gas LPG Brasil Ltda.), aonde 
implementamos o embrião deste sistema, surgiu a proposta de adaptar a metodologia 
de parametrização das inspeções da área de segurança de transportes de cargas 
perigosas para a realidade da indústria nuclear e suas instalações radiativas. 
Diferencial alcançado na iniciativa privada, a parametrização de fatores a serem 
avaliados nas inspeções de segurança auxiliou na tomada de decisões estratégicas para 
o negócio da Cia. Shell Gas, tais como rescindir um contrato de prestações de 
serviços de transportes terceirizados em operações de distribuição e manuseio de 
cargas perigosas e permitiu a obtenção de resultados mensuráveis quantitativamente. 
 
2.2 Modelo Proposto para Parametrização 
 
A primeira etapa da modelo envolve a identificação e definição de um elenco dos 
principais tópicos chave a serem observados numa inspeção regulatória. Tais tópicos 
formarão o conjunto dos chamados “itens-mãe” da inspeção (Figura 1). 
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Figura 1 - Primeira Etapa: Identificação e Definição de Elenco de Tópicos-Chave 

 
A partir da definição desse elenco de tópicos, passamos a segunda etapa que consiste 
no desenvolvimento de uma estrutura em árvore, a qual parte de cada um dos tópicos-
chave ou “itens-mãe” e subdivide-se em subitens ou diretamente nas perguntas 
propriamente ditas a serem formuladas durante uma inspeção regulatória (Figura 2). 
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Figura 2 – Segunda Etapa: Estruturação em Árvore da Inspeção Regulatória 



A terceira etapa consiste em estabelecer uma escala de pontuação possível de ser 
atingida pelo inspecionado, em função das evidências objetivas apresentadas ao 
inspetor, para cada uma das perguntas formuladas na etapa anterior (Figura 3). 
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Figura 3 – Terceira Etapa: Estabelecer a Escala de Pontuação Correspondente a cada Pergunta 

 
A quarta etapa do modelo consiste na definição de pesos, para cada uma das 
perguntas a serem formuladas durante a inspeção, conforme a criticidade da mesma 
nos aspectos de radioproteção (Figura 4). 
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Figura 4 - Quarta Etapa: Definição de Pesos, conforme a Criticidade nos Aspectos de 

Radioproteção 



2.3 Modelagem Matemática 
 
Uma vez cumpridas as etapas anteriores do modelo, faz-se necessária a 
implementação de uma modelagem matemática, que permita realizar o cômputo das 
“notas” atribuídas pelo inspetor, a cada uma das perguntas avaliadas em função das 
evidencias objetivas apresentadas na inspeção. 
Tal cômputo levará em consideração o peso relativo de cada pergunta, ponderado-as 
dentre as demais perguntas do respectivo “item-mãe”. Calculará ainda o resultado de 
cada “item-mãe”, bem como, o resultado total unificado de toda a inspeção 
regulatória, gerando o resultado quantitativo da inspeção regulatória. 
 
Sejam: 
 
i = “Item-mãe” da inspeção; 
j = Subitem ou pergunta formulada da inspeção; 
W i, j  = Peso atribuído à pergunta “j” do item-mãe “i”; 
P i, j  = Pontuação atribuída pelo inspetor à pergunta “j” do item-mãe “i” 
M i, j = Pontuação máxima possível de ser obtida para pergunta “j” do item-mãe “i” 
Π i = Resultado numérico ponderado obtido para o item-mãe “i”; 
Π i max = Resultado numérico máximo possível de ser atingido para o item-mãe “i” 
% i  = Resultado percentual atingido para o item-mãe “i” 
Π = Resultado numérico total ponderado obtido para a inspeção. 
% = Resultado percentual total atingido para a inspeção. 
 
A equação 1 calcula o resultado numérico obtido pelo produtório dos pesos atribuídos 
a cada pergunta com os pontos atribuídos pelo inspetor as evidências apresentadas na 
inspeção. 

 
 .  (1) 

 
A equação 2 calcula o resultado numérico obtido pelo produtório dos pesos atribuídos 
a cada pergunta, com os pontos máximos que poderiam ser atingidos para aquela 
pergunta da inspeção. 

 
.  (2) 

 
A equação 3 calcula o percentual obtido para cada “item-mãe” da inspeção. 

 

    (3) 

 
A equação 4 calcula o resultado numérico total da inspeção, obtido pelo somatório 
dos , obtidos na equação 1. 

 
.    (4) 

 



Por fim, a equação 5 calcula o percentual total obtido para inspeção regulatória. 
 

 .    (5) 

 
3 Implementação Experimental do Modelo 
 
A implementação experimental do modelo na CNEN tem como objetivo futuro, a ser 
alcançado por meio da ampliação da pesquisa documental e bibliográfica, o 
desenvolvimento de uma agenda de pesquisa na área radioproteção. 
A etapa 1 do modelo resultou na identificação e definição do seguinte elenco de 
tópicos-chave para uma inspeção regulatória em instalações radiativas da área 
industrial (Figura 5). 
 

 # Item-mãe
A Checagem de Dados Cadastrais (Não contam pontos na Inspeção)

1 Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos

2 Inspeção - Aspectos Gerais

3 Sistema de Monitoração de Área

4 Medidores Portáteis de Radiação

5 Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(es) de Radiação

6 Documentação para Transporte

7 Programa de Emergências

8 Treinamento Equipe Técnica

9 Serviço de Radioproteção  
Figura 5 – Elenco de tópicos-chave para inspeção regulatória em instalações radiativas da área 

industrial (itens-mãe) 

Na etapa 2 da implementação experimental do modelo construiu-se a seguinte 
estrutura em árvore, abrindo cada “item-mãe”, do elenco de tópicos-chave da etapa 
anterior, em subitens ou diretamente nas suas respectivas perguntas (Figura 6 e Figura 
7). 

 
 A. Checagem de Dados Cadastrais (Não contam pontos n a Inspeção)
A.1. O endereço teve alteração?

A.2. O telefone teve alteração?

A.3. O razão social da empresa foi alterado?

A.4. O CNPJ foi alterado?

1. Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos
1.1. O titular da instalação foi alterado?

1.2. Permanece o mesmo supervisor há mais de 1 ano?

1.3. Foi enviado FADC correspondente?

2. Inspeção - Aspectos Gerais
2.1. A equipe de inspetores foi recebida pelo SPR?

2.1.1. O substituto do SPR participou da Inspeção?

2.2. Existe controle de presença do SPR na Instalação?

2.3. Nível de conhecimentos demonstrados pelos contatos na inspeção

2.4. Autorização para Operação válida?

2.5. Plano de Radioproteção conforme CNEN N.N. 3.01 e N.E. 3.02?  
Figura 6 – Implementação da etapa 2: Estruturação em Árvore da Inspeção Regulatória 2 

                                                           
2  Os termos SPR e FADC, mencionados na figura 6, entre outras, correspondem 

respectivamente às abreviaturas de Supervisor de Radioproteção e de Formulário de 
Atualização de Dados Cadastrais. 



 3. Sistema de Monitoração de Área
3.1. Periodicidade prevista de monitoração coincide com a realizada:

3.1.1. no local de armazenamento?

3.1.2. no equipamento emissor de radiação?

3.1.3. no transporte?

4. Medidores Portáteis de Radiação
4.1. Local adequado para a guarda?

4.2. Estado de conservação dos medidores adequado?

4.3. Percentual de medidores com calibração fora da validade?

4.4. Teste de aferição:

4.4.1. Equipe técnica entende o conceito de aferição?

4.4.2. Periodicidade realizada?

4.4.3. Procedimento adotado garante distância fonte x medidor constante?

5. Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(e s) de Radiação
5.1. Local garante a integridade física do(s) equipamento(s)?

5.2. Possui tranca, isolamento de área e sinalização adequados?

5.3. Condições de acesso satisfatórias?

5.4. Procedimento de manutenção nas próximidades do emissor de radiação:
5.4.1. Existe o procedimento?

5.4.2. Prevê o fechamento prévio do obturador da fonte?

5.4.3. Existe formulário específico para o registro dos eventos?

5.4.4. Há registros que comprovem sua aplicação?

5.5. Levantamento radiométrico:
5.5.1. Possui croquis indicativo dos pontos de medição?

5.5.2. Periodicidade realizada igual a prevista?

6. Documentação para Transporte
6.1. Documentação para transporte adequada?

6.2. Levantamento radiométrico adequado?

7. Programa de Emergências
7.1. Há mapa de risco na recepção da Instalação?

7.1.1. Mapa de Risco contém indicação do local de instalação/ armazenagem

7.2. Procedimento de emergência acessível aos IOE´s?

7.3. É fácil localizar os telefones de emergência e/ou dos SPR´s?

7.4. Há registro de simulados de emergência realizados?

7.5. Simulado contém cronometragem de ações (ex. resgate de fontes)?

7.6. Equipamentos de emergência em número e condições adequados?
7.6.1. Pinças permitem a operação segura de resgate do porta-fontes?

7.6.2. Contêineres de resgate são adequados ao tipo de porta-fonte dos irradiadores?

7.6.3. Tampas dos contêineres de resgate vedam com facilidade?

8. Treinamento Equipe Técnica
8.1. A reciclagem atende a periodicidade prevista?

8.2. Possui avaliação de aprendizagem?

8.3. Nível de abrangência do treinamento ministrado?

8.4. Plano prevê periodicidade da reciclagem?

9. Serviço de Radioproteção
9.1. Controle dosimétrico?

9.2. Controles médicos?

9.3. Controle de fontes?

9.4. Registros de teste de fuga?

9.4.1. Plano prevê periodicidade do teste de fuga?

9.4.2. Periodicidade prevista coincide com a real?

9.5. Registro de inspeções?

9.6. Registro de auditorias?

9.7. Existe claviculário para guarda de dosímetros?

9.7.1. O claviculário possui chaves individuais por dosímetro?
9.8. Há indicadores de performance desenvolvidos ou propostos pelo Serviço de 

Radioproteção? Ex.: número de relatos de quase acidentes, incidentes potenciais, 
número de acidentes sem gravidade, número de registros de Dose Elevada por 
período etc.  

Figura 7 - Implementação da etapa 2: Estruturação em Árvore da Inspeção Regulatória 



Na terceira etapa, foram estabelecidas as escalas de pontuação possível atribuídas a 
cada pergunta formulada durante inspeção, em função das evidências objetivas 
apresentadas pelo inspecionado (Figura 8). 
 

 A. Checagem de Dados Cadastrais (Não contam pontos n a Inspeção) Escala de Pontuação

A.1. O endereço teve alteração? (Não = 0, Sim = 1)

A.2. O telefone teve alteração? (Não = 0, Sim = 1)

A.3. O razão social da empresa foi alterado? (Não = 0, Sim = 1)

A.4. O CNPJ foi alterado? (Não = 0, Sim = 1)

1. Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos
1.1. O titular da instalação foi alterado? (Não = 0, Sim = 1)

1.2. Permanece o mesmo supervisor há mais de 1 ano? (Não = 0, Sim = 1)

1.3. Foi enviado FADC correspondente? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

2. Inspeção - Aspectos Gerais
2.1. A equipe de inspetores foi recebida pelo SPR? (Não = 0, Sim = 1)

2.1.1. O substituto do SPR participou da Inspeção? (Não = 0, Sim = 1)

2.2. Existe controle de presença do SPR na Instalação? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

2.3. Nível de conhecimentos demonstrados pelos contatos na inspeção (Baixo = 0, Médio = 0,5, Bom = 1) 

2.4. Autorização para Operação válida? (Não = 0, Sim = 1)

2.5. Plano de Radioproteção conforme CNEN N.N. 3.01 e N.E. 3.02? (Não = 0, Sim = 1)

3. Sistema de Monitoração de Área
3.1. Periodicidade prevista de monitoração coincide com a realizada:

3.1.1. no local de armazenamento? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

3.1.2. no equipamento emissor de radiação? (Não = 0, Sim = 1)

3.1.3. no transporte? Não = 0, Sim ou N/A = 1)

4. Medidores Portáteis de Radiação
4.1. Local adequado para a guarda? (Não = 0, Sim = 1)

4.2. Estado de conservação dos medidores adequado? (Não = 0, Sim = 1)

4.3. Percentual de medidores com calibração fora da validade? ( <10% = 1, >25% = 0,5, >33%=0)

4.4. Teste de aferição:

4.4.1. Equipe técnica entende o conceito de aferição? (Não = 0, Sim = 1)

4.4.2. Periodicidade realizada? (Nem sempre = 0, Sempre = 1)

4.4.3. Procedimento adotado garante distância fonte x medidor constante? (Não = 0, Sim = 1)

5. Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(e s) de Radiação
5.1. Local garante a integridade física do(s) equipamento(s)? (Não = 0, Sim = 1)

5.2. Possui tranca, isolamento de área e sinalização adequados? (Não = 0, Sim = 1)

5.3. Condições de acesso satisfatórias? (Não = 0, Sim = 1)

5.4. Procedimento de manutenção nas próximidades do emissor de radiação:
5.4.1. Existe o procedimento? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.2. Prevê o fechamento prévio do obturador da fonte? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.3. Existe formulário específico para o registro dos eventos? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.4. Há registros que comprovem sua aplicação? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.5. Levantamento radiométrico:
5.5.1. Possui croquis indicativo dos pontos de medição? (Não = 0, Sim = 1)

5.5.2. Periodicidade realizada igual a prevista? (Não = 0, Sim = 1)

6. Documentação para Transporte
6.1. Documentação para transporte adequada? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

6.2. Levantamento radiométrico adequado? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

7. Programa de Emergências
7.1. Há mapa de risco na recepção da Instalação? (Não = 0, Sim = 1)

7.1.1. Mapa de Risco contém indicação do local de instalação/ armazenagem (Não = 0, Sim = 1)

7.2. Procedimento de emergência acessível aos IOE´s? (Não = 0, Sim = 1)

7.3. É fácil localizar os telefones de emergência e/ou dos SPR´s? (Não = 0, Sim = 1)

7.4. Há registro de simulados de emergência realizados? (Não = 0, Sim = 1)

7.5. Simulado contém cronometragem de ações (ex. resgate de fontes)? (Não = 0, Sim = 1)

7.6. Equipamentos de emergência em número e condições adequados? (Não = 0, Sim = 1)
7.6.1. Pinças permitem a operação segura de resgate do porta-fontes? (Não = 0, Sim = 1)
7.6.2. Contêineres de resgate são adequados ao tipo de porta-fonte dos irradiadores? (Não = 0, Sim = 1)

7.6.3. Tampas dos contêineres de resgate vedam com facilidade? (Não = 0, Sim = 1)

8. Treinamento Equipe Técnica
8.1. A reciclagem atende a periodicidade prevista? (Não = 0, Sim = 1)

8.2. Possui avaliação de aprendizagem? (Não = 0, Sim = 1)

8.3. Nível de abrangência do treinamento ministrado? (Insuficiente = 0, Satisfatória = 1)

8.4. Plano prevê periodicidade da reciclagem? (Não = 0, Sim = 1)

9. Serviço de Radioproteção
9.1. Controle dosimétrico? (Não = 0, Sim = 1)

9.2. Controles médicos? (Não = 0, Sim = 1)

9.3. Controle de fontes? (Não ou N/A = 0, Sim = 1)

9.4. Registros de teste de fuga? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.4.1. Plano prevê periodicidade do teste de fuga? (Não = 0, Sim = 1)

9.4.2. Periodicidade prevista coincide com a real? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.5. Registro de inspeções? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.6. Registro de auditorias? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.7. Existe claviculário para guarda de dosímetros? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.7.1. O claviculário possui chaves individuais por dosímetro? (Não = 0, Sim ou N/A = 1)
9.8. (Não = 0, Médio = 0,5, Bom = 1) Há indicadores de performance desenvolvidos ou propostos pelo Serviço de 

Radioproteção? Ex.: número de relatos de quase acidentes, incidentes potenciais, 
número de acidentes sem gravidade, número de registros de Dose Elevada por 
período etc.  

Figura 8 - Implementação da etapa 3: Escala de Pontuação Correspondente a cada Pergunta 



Na quarta etapa, foram definidos os pesos relativos, para cada uma das perguntas a 
serem formuladas durante a inspeção, conforme a criticidade da mesma nos aspectos 
de radioproteção (Figura 9). 
 

 1. Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos Peso

1.1. O titular da instalação foi alterado? 5

1.2. Permanece o mesmo supervisor há mais de 1 ano? 5

1.3. Foi enviado FADC correspondente? 10

2. Inspeção - Aspectos Gerais
2.1. A equipe de inspetores foi recebida pelo SPR? 10

2.1.1. O substituto do SPR participou da Inspeção? 5

2.2. Existe controle de presença do SPR na Instalação? 15

2.3. Nível de conhecimentos demonstrados pelos contatos na inspeção 50

2.4. Autorização para Operação válida? 10

2.5. Plano de Radioproteção conforme CNEN N.N. 3.01 e N.E. 3.02? 5

3. Sistema de Monitoração de Área
3.1. Periodicidade prevista de monitoração coincide com a realizada:

3.1.1. no local de armazenamento? 30

3.1.2. no equipamento emissor de radiação? 30

3.1.3. no transporte? 30

4. Medidores Portáteis de Radiação
4.1. Local adequado para a guarda? 3

4.2. Estado de conservação dos medidores adequado? 3

4.3. Percentual de medidores com calibração fora da validade? 50

4.4. Teste de aferição:

4.4.1. Equipe técnica entende o conceito de aferição? 7

4.4.2. Periodicidade realizada? 7

4.4.3. Procedimento adotado garante distância fonte x medidor constante? 5

5. Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(e s) de Radiação
5.1. Local garante a integridade física do(s) equipamento(s)? 5

5.2. Possui tranca, isolamento de área e sinalização adequados? 10

5.3. Condições de acesso satisfatórias? 5

5.4. Procedimento de manutenção nas próximidades do emissor de radiação:
5.4.1. Existe o procedimento? 5

5.4.2. Prevê o fechamento prévio do obturador da fonte? 5

5.4.3. Existe formulário específico para o registro dos eventos? 5

5.4.4. Há registros que comprovem sua aplicação? 5

5.5. Levantamento radiométrico:
5.5.1. Possui croquis indicativo dos pontos de medição? 5

5.5.2. Periodicidade realizada igual a prevista? 5

6. Documentação para Transporte
6.1. Documentação para transporte adequada? 8

6.2. Levantamento radiométrico adequado? 8

7. Programa de Emergências
7.1. Há mapa de risco na recepção da Instalação? 2

7.1.1. Mapa de Risco contém indicação do local de instalação/ armazenagem 2

7.2. Procedimento de emergência acessível aos IOE´s? 30

7.3. É fácil localizar os telefones de emergência e/ou dos SPR´s? 30

7.4. Há registro de simulados de emergência realizados? 10

7.5. Simulado contém cronometragem de ações (ex. resgate de fontes)? 10

7.6. Equipamentos de emergência em número e condições adequados? 15
7.6.1. Pinças permitem a operação segura de resgate do porta-fontes? 10
7.6.2. Contêineres de resgate são adequados ao tipo de porta-fonte dos irradiadores? 10

7.6.3. Tampas dos contêineres de resgate vedam com facilidade? 10

8. Treinamento Equipe Técnica
8.1. A reciclagem atende a periodicidade prevista? 20

8.2. Possui avaliação de aprendizagem? 15

8.3. Nível de abrangência do treinamento ministrado? 15

8.4. Plano prevê periodicidade da reciclagem? 20

9. Serviço de Radioproteção
9.1. Controle dosimétrico? 30

9.2. Controles médicos? 15

9.3. Controle de fontes? 15

9.4. Registros de teste de fuga? 20

9.4.1. Plano prevê periodicidade do teste de fuga? 10

9.4.2. Periodicidade prevista coincide com a real? 15

9.5. Registro de inspeções? 5

9.6. Registro de auditorias? 5

9.7. Existe claviculário para guarda de dosímetros? 10

9.7.1. O claviculário possui chaves individuais por dosímetro? 10
9.8. 20Há indicadores de performance desenvolvidos ou propostos pelo Serviço de 

Radioproteção? Ex.: número de relatos de quase acidentes, incidentes potenciais, 
número de acidentes sem gravidade, número de registros de dose elevada por 
período etc.  

Figura 9 - Implementação da Etapa 4: Definição dos Pesos Relativos de Cada Pergunta 



O item-mãe: “A. Checagem de Dados Cadastrais”, não é computado para efeito do 
resultado da inspeção, servindo apenas para ações internas na CNEN, que envolvam 
outros setores responsáveis pela atualização dos sistemas. Conseqüentemente, não foi 
atribuído qualquer peso a esse item, razão pela qual o mesmo foi suprimido da relação 
de itens constantes da Figura 9. 
Com a definição dos pesos relativos, após a conclusão da quarta etapa, resulta a 
seguinte distribuição percentual para cada um dos “itens-mãe” integrantes do elenco 
de tópicos chave da inspeção regulatória, conforme mostra o gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Distribuição Percentual dos Tópicos Chave com seu Peso Relativo na Inspeção 

 
4 Simulação de uma Inspeção Regulatória 
 
Completadas todas as etapas da implementação do modelo teórico, simulamos o papel 
de um inspetor, durante uma inspeção regulatória. Preenchendo, conforme a escala de 
pontuação definida para cada pergunta, os valores correspondentes a cada nota dada 
pelo inspetor à respectiva evidencia objetiva, apurada hipoteticamente (Figura 10). 
Dessa forma, depois de inseridas todas as notas pelo inspetor, obtivemos os seguintes 
resultados numéricos (Figura 11). 

 
 
 
 

 



 
Instalação: Matrícula: 1001 Nº relatório: 1453/2011
Data da Inspeção: 30/3/2011 Tipo de Inspeção: Regulatória

Inspetor 1: José da Silva Xavier Matrícula: 1234

Inspetor 2: Pedro Alvares Cabral Matrícula: 2104
Item Peso Nota Escala

A. Checagem de Dados Cadastrais (Não contam pontos n a Inspeção)
A.1. O endereço teve alteração? 1 (Não = 0, Sim = 1)

A.2. O telefone teve alteração? 0 (Não = 0, Sim = 1)

A.3. O razão social da empresa foi alterado? 1 (Não = 0, Sim = 1)

A.4. O CNPJ foi alterado? 1 (Não = 0, Sim = 1)

1. Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos
1.1. Permanece o mesmo titular da instalação do Ofício de Autorização? 5 0 (Não = 0, Sim = 1)

1.2. Permanece o mesmo supervisor há mais de 1 ano? 5 0 (Não = 0, Sim = 1)

1.3. Foi enviado FADC correspondente? 10 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

2. Inspeção - Aspectos Gerais
2.1. A equipe de inspetores foi recebida pelo SPR? 10 0 (Não = 0, Sim = 1)

2.1.1. O substituto do SPR participou da Inspeção? 5 1 (Não = 0, Sim = 1)

2.2. Existe controle de presença do SPR na Instalação? 15 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

2.3. Nível de conhecimentos demonstrados pelos contatos na inspeção 50 0,5 (Baixo = 0, Médio = 0,5, Bom = 1) 

2.4. Autorização para Operação válida? 10 1 (Não = 0, Sim = 1)

2.5. Plano de Radioproteção conforme CNEN N.N. 3.01 e N.E. 3.02? 5 0 (Não = 0, Sim = 1)

3. Sistema de Monitoração de Área
3.1. Periodicidade prevista de monitoração coincide com a realizada:

3.1.1. no local de armazenamento? 30 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

3.1.2. no equipamento emissor de radiação? 30 1 (Não = 0, Sim = 1)

3.1.3. no transporte? 30 0 Não = 0, Sim ou N/A = 1)

4. Medidores Portáteis de Radiação
4.1. Local adequado para a guarda? 3 1 (Não = 0, Sim = 1)

4.2. Estado de conservação dos medidores adequado? 3 1 (Não = 0, Sim = 1)

4.3. Percentual de medidores com calibração fora da validade? 50 0,5 ( <10% = 1, >25% = 0,5, >33%=0)

4.4. Teste de aferição:

4.4.1. Equipe técnica entende o conceito de aferição? 7 0 (Não = 0, Sim = 1)

4.4.2. Periodicidade realizada? 7 0 (Nem sempre = 0, Sempre = 1)

4.4.3. Procedimento adotado garante distância fonte x medidor constante? 5 0 (Não = 0, Sim = 1)

5. Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(e s) de Radiação
5.1. Local garante a integridade física do(s) equipamento(s)? 5 1 (Não = 0, Sim = 1)

5.2. Possui tranca, isolamento de área e sinalização adequados? 10 0 (Não = 0, Sim = 1)

5.3. Condições de acesso satisfatórias? 5 1 (Não = 0, Sim = 1)

5.4. Procedimento de manutenção nas próximidades do emissor de radiação:
5.4.1. Existe o procedimento? 5 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.2. Prevê o fechamento prévio do obturador da fonte? 5 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.3. Existe formulário específico para o registro dos eventos? 5 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.4.4. Há registros que comprovem sua aplicação? 5 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

5.5. Levantamento radiométrico:
5.5.1. Possui croquis indicativo dos pontos de medição? 5 1 (Não = 0, Sim = 1)

5.5.2. Periodicidade realizada igual a prevista? 5 0 (Não = 0, Sim = 1)

6. Documentação para Transporte
6.1. Documentação para transporte adequada? 8 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

6.2. Levantamento radiométrico adequado? 8 1 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)
7. Programa de Emergências
7.1. Há mapa de risco na recepção da Instalação? 2 0 (Não = 0, Sim = 1)

7.1.1. Mapa de Risco contém indicação do local de instalação/ armazenagem 2 1 (Não = 0, Sim = 1)

7.2. Procedimento de emergência acessível aos IOE´s? 30 0 (Não = 0, Sim = 1)

7.3. É fácil localizar os telefones de emergência e/ou dos SPR´s? 30 1 (Não = 0, Sim = 1)

7.4. Há registro de simulados de emergência realizados? 10 0 (Não = 0, Sim = 1)

7.5. Simulado contém cronometragem de ações (ex. resgate de fontes)? 10 0 (Não = 0, Sim = 1)

7.6. Equipamentos de emergência em número e condições adequados? 15 1 (Não = 0, Sim = 1)
7.6.1. Pinças permitem a operação segura de resgate do porta-fontes? 10 1 (Não = 0, Sim = 1)
7.6.2. Contêineres de resgate são adequados ao tipo de porta-fonte dos irradiadores? 10 1 (Não = 0, Sim = 1)

7.6.3. Tampas dos contêineres de resgate vedam com facilidade? 10 1 (Não = 0, Sim = 1)

8. Treinamento Equipe Técnica
8.1. A reciclagem atende a periodicidade prevista? 20 0 (Não = 0, Sim = 1)

8.2. Possui avaliação de aprendizagem? 15 1 (Não = 0, Sim = 1)

8.3. Nível de abrangência do treinamento ministrado? 15 0 (Insuficiente = 0, Satisfatória = 1)

8.4. Plano prevê periodicidade da reciclagem? 20 1 (Não = 0, Sim = 1)
9. Serviço de Radioproteção
9.1. Controle dosimétrico? 30 0 (Não = 0, Sim = 1)

9.2. Controles médicos? 15 1 (Não = 0, Sim = 1)

9.3. Controle de fontes? 15 1 (Não ou N/A = 0, Sim = 1)

9.4. Registros de teste de fuga? 20 1 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.4.1. Plano prevê periodicidade do teste de fuga? 10 1 (Não = 0, Sim = 1)

9.4.2. Periodicidade prevista coincide com a real? 15 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.5. Registro de inspeções? 5 1 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.6. Registro de auditorias? 5 1 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.7. Existe claviculário para guarda de dosímetros? 10 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)

9.7.1. O claviculário possui chaves individuais por dosímetro? 10 0 (Não = 0, Sim ou N/A = 1)
9.8. 20 0 (Não = 0, Médio = 0,5, Bom = 1) Há indicadores de performance desenvolvidos ou propostos pelo 

Serviço de Radioproteção? Ex.: número de relatos de quase acidentes, 
incidentes potenciais, número de acidentes sem gravidade, número de 

registros de dose elevada por período etc.

Irradia Bem Ltda.

Descrição

 
Figura 10 – Notas Atribuídas na Inspeção Simulada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Além do resultado numérico, a metodologia proposta agrega um plano de ação gerado 
automaticamente, por meio da ferramenta computacional, atingindo os seguintes 
objetivos: 
(1) Padronizar as recomendações, com base em boas práticas de segurança e de 
radioproteção (Figura 12); e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Caracterizar as Não-Conformidades identificadas na inspeção, com base em 
requisitos normativos da CNEN (Figura 13). 

# Item-mãe
Obtidos Percentual Atingido

1 Atualização de Dados Cadastrais/ Contatos 0 0%

2 Inspeção - Aspectos Gerais 40 42%

3 Sistema de Monitoração de Área 30 33%

4 Medidores Portáteis de Radiação 31 41%

5 Local de Instalação /  Armazenamento de Emissor(es) de Radiação 15 30%

6 Documentação para Transporte 8 50%

7 Programa de Emergências 77 60%

8 Treinamento Equipe Técnica 35 50%

9 Serviço de Radioproteção 70 45%

Total de pontos obtidos 306 44%

Total de pontos

Figura 11 - Resultados Numéricos Atingidos na Inspeção Simulada 

Figura 12 – Recomendações Propostas em Plano de Ação Automatizado 

 

Instalação: Irradia Bem Ltda.
Matrícula: 1001

Nº relatório: DIAPI-11/2011
Tipo de Inspeção: Regulatória
Data da Inspeção: 30/3/2011

Inspetor: José da Silva Xavier

Matrícula: 1234
Inspetor: Pedro Alvares Cabral

Matrícula: 2104
% Obtido 44%

Pontos Obtidos: 306
Não-Conformidades: 20

Recomendações: 2

Impacto Recomendações
Item Plano de Ação

7.1. Providenciar mapa de risco a ser afixado na recepção da instalação.

9.7.
O claviculário deverá conter chaves indivuais por IOE e ainda uma chave geral que dê 
acesso ao SPR á todos os dosímetros.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO      



 
Instalação:

Matrícula:

Nº relatório:

Tipo de Inspeção:

Data da Inspeção:

Inspetor:

Matrícula:
Inspetor:

Matrícula:
% Obtido 44%

Pontos Obtidos: 306
Não-Conformidades: 20

Recomendações: 2
Item Plano de Ação Norma Item da Norma

1.1.
Constatada a mudança do titular da instalação sem a devida 
alteração da Autorização para Operação e registros junto à CNEN.

CNEN-NN-3.01
Seções 4 e 5 da 
Norma 

1.2.

Em função da recente alteração do Supervisor de Radioproteção, 
recomendamos o comparecimento semanal do mesmo à Instalação, 
pelo período de 3 meses para adaptação junto aos IOE e as rotinas 
do Serviço de Radioproteção.

CNEN-NE-3.02
Item 6.6.4 da 
Norma

1.3.
Envio de Formulário FADC devidamente preenchido para adequação 
dos dados alterados não informados até a presente Inspeção 
Regulatória.

CNEN-NN-3.01
Seções 4 e 5 da 
Norma 

2.2.
Recomenda-se a criação de formulário para registro de controle de 
presença do SPR na Instalação.

CNEN-NE-3.02
Item 6.6.3 da 
Norma

2.3.
Efetuar treinamento a ser ministrado pelo SPR ao pessoal do Serviço 
de Radioproteção, especificamente nas rotinas relativas aos 
Controles Administrativos. 

CNEN-NE-3.02
Item 6.6.3 da 
Norma

2.5.
Revisar Plano de Radioproteção em conformidade com a Normas 
CNEN N.N. 3.01 e N.E. 3.02.

CNEN-NE-3.02
Item 6.6.3 da 
Norma

4.3.
Recomendamos maior atenção na programação de calibração. 
Identificado durante a inspeção nível superior a 25% dos 
equipamentos descalibrados (limite máximo 33%)

CNEN-NN-6.04
Item 4.3.2.4 da 
Norma

4.4.
Rever procedimento adotado na realização do Teste de Aferição. 
Estabelecer que instrumento deve ser aferido sempre antes de 
qualquer utilização.

CNEN-NE-3.02
Item 6.7.1 da 
Norma

4.4.

Rever procedimento adotado na realização do Teste de Aferição. O 
valor encontrado no teste deve coincidir com o valor padrão (valor da 
primeira leitura realizada contra a fonte de aferição após receber o 
instrumento calibrado), na mesma escala.

CNEN-NN-6.04 e 
CNEN-NE-3.02 

Item 6 alínea "d" da 
Norma CNEN-NN-
6.04 e Item 6.5.4.3 
da Norma CNEN-
NE-3.02 

4.4.
Rever procedimento adotado na realização do Teste de Aferição. 
Utilizar porta-fonte ou outro recurso que garanta sempre a mesma 
geometria de afastamento entre a fonte e o Medidor.

CNEN-NE-3.02
Item 6.7.1 da 
Norma

5.2.
Providenciar tranca para o portão de acesso ao equipamento emissor 
de radiação.

CNEN-NN-3.01
Item 5.2.2 da 
Norma

5.4.
Elaborar formulário para Registro das Manutenções nas proximidades 
do Emissor de Radiação, garantindo o prévio fechamento do 
obturador da fonte.

CNEN-NE-3.02
Item 6.7.1 da 
Norma

5.4.
Implementar rotina de preenchimento do Formulário de Manutenção 
nas proximidades do Emissor de Radiação.

CNEN-NE-3.02
Item 6.7.1 da 
Norma

5.5.

Rever o procedimento de Levantamento Radiométrico junto ao 
equipamento emissor de radiação, de modo atingir a periodicidade 
prevista no Plano de Radioproteção. Foram constatadas falhas nos 
registros apresentados durante a Inspeção Regulatória.

CNEN-NE-3.02
Item 6.2.4.1 da 
Norma

7.4.
Realizar simulados de situações de emergência em radioproteção, 
envolvendo os IOE´s e eventuais brigadistas.

CNEN-NE-3.02 e 
CNEN-NN-6.03

Item 6.7.1 da 
Norma CNEN-NE-
3.02 e Item 4.3.7 da 
Norma CNEN-NN-
6.03

7.5.

Manter registros de simulados de emergência em proteção 
radiológica que deverão conter: 1. Descrição prévia da situação de 
emergência, 2. Providências a serem tomadas para preparação do 
simulado, 3. Cronometragem dos tempos das ações etc.

CNEN-NE-3.02 e 
CNEN-NN-6.04

Item 6.7.1 da 
Norma CNEN-NE-
3.02 e Item 4.3.7 da 
Norma CNEN-NN-
6.04

8.1.
Garantir a reciclagem dos treinamentos da equipe, conforme 
periodicidade prevista no Plano de Radioproteção. Foram 
identificadas falhas durante a inspeção regulatória.

Item 6.6.4 da 
Norma CNEN-
NE-3.02

CNEN-NE-3.02

9.7. Providenciar claviculário para guarda de dosímetros individuais.
Item 6.7.1 da 
Norma

CNEN-NE-3.02

9.8.
Desenvolver indicadores de performance para apurar a efetividade 
das ações do Serviço de Radioproteção nas principais variáveis 
envolvidas.

Item 6.6.3 da 
Norma

CNEN-NE-3.02

9.8.
Ex.: número de relatos de quase acidentes, incidentes potenciais, 
acidentes sem gravidade, registros de Dose Elevada por período etc.

Item 6.6.3 da 
Norma

CNEN-NE-3.02

30/3/2011

José da Silva Xavier
1234
Pedro Alvares Cabral
2104

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO      
Irradia Bem Ltda.
1001
DIAPI-11/2011
Regulatória

 

Figura 13 – Não-Conformidades Propostas em Plano de Ação Automatizado 



5 Conclusão 
 
O presente trabalho pôde demonstrar como principais resultados alcançados com a 
adoção dessa metodologia: 
(1) a viabilidade da atribuição de uma pontuação numérica para cada instalação 
radiativa inspecionada: 
O resultado numérico apurado na simulação desenvolvida de uma inspeção 
regulatória traduz que a instalação “Irradia Bem Ltda.” obteve 44% de efetividade. 
Ou seja, significa que dos 700 pontos possíveis de serem alcançados, por uma 
instalação numa inspeção regulatória de radioproteção, essa instalação obteve 306 
pontos de fato. 
(2) a possibilidade de estabelecimento de um ranking nacional das instalações, por 
área da indústria, permitindo: 
(2.1) a realização de uma classificação ABC de risco para todo o segmento da 
indústria, identificando as áreas mais críticas dentre as sete existentes; 
(2.2) a apuração estatística a cada ano do número de instalações classificadas em cada 
uma das faixas de criticidade propostas (Figura 14) 
(2.3) o acompanhamento da evolução na pontuação numérica atribuída a uma 
determinada instalação a cada ano, pelo confronto de tais resultados com a efetividade 
das ações realizadas, pela adoção das ações corretivas propostas no plano de ação 
gerado a cada inspeção regulatória. 
 
(3) a proposta de uma classificação por faixas de criticidade das instalações, como 
indicador para estabelecer a freqüência das inspeções (Figura 14): 
 

 % 
Efetividade

75 a 100% Expedir Certificado Diferenciado: "Benchmark"  (Inspeção qüinqüenal)

51 a 74% Reduzir freqüência de inspeções (trianual máximo)

35 a 50% Manter freqüência de inpeções

21 a 34% Ampliar freqüência de inspeções (anual mínimo)

  0 a 20% Suspensão da Autorização para Operação

Ação Corretiva

 
Figura 14 - classificação por faixas de criticidade das instalações 

 
(4) o fomento dos valores de cultura e clima de segurança, fundamentais para as 
operações da indústria nuclear nacional, que com a parametrização proposta resultará 
numa maior divulgação dos conceitos e das boas práticas de segurança, por meio da 
valorização das instalações “benchmark” 
(5) a possibilidade de permanente revisão do elenco de tópicos-chave de uma 
inspeção regulatória e dos pesos relativos atribuídos em razão da criticidade 
identificada de cada item; 
Portanto, é irrefutável a natureza de Agenda de Pesquisa dada a este trabalho, tendo 
em vista tratar-se de uma metodologia, que uma vez adotada, exige constante 
evolução para realizar as adequações necessárias, resultantes de pesquisas científica, 
documental e bibliográfica. Fica, portanto, aberta a discussão para outras possíveis 



fontes e itens mais críticos que requeiram maior atenção de futuros pesquisadores 
interessados no assunto. 
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