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Resumo 

Wieland, Patricia; Lustosa, Leonardo Junqueira. Articulação 
regulatória com informação sobre riscos: abordagem 
conceitual ilustrada com a indústria de tratamento 
fitossanitário com radiação. Rio de Janeiro, 2012. 152p. Tese de 
Doutorado - Departamento de Engenharia Industrial, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Órgãos reguladores atuam nas áreas da saúde, ambiente, 

segurança, transportes, finanças ou qualquer outra área estratégica para 

o desenvolvimento nacional, onde a livre ação de agentes econômicos e 

sociais não produz resultados socialmente desejáveis. No Brasil, 

atividades industriais de impacto sobre diferentes segmentos da 

sociedade e da economia podem estar sujeitas a regulação de vários 

órgãos governamentais com diferentes culturas, exigências, 

procedimentos e prazos. Quase sempre, na aprovação de um 

empreendimento industrial, cada agência reguladora analisa isoladamente 

o aspecto que lhe concerne. Também nas atividades de monitoramento e 

fiscalização, as agências agem isoladamente. A proliferação e 

fragmentação da regulação têm, em alguns casos, atrasado ou até inibido 

o desenvolvimento de atividades industriais contrariando, assim, o 

propósito da regulação. Este trabalho de tese ilustra a situação atual com 

a regulação sobre a irradiação de alimentos, propõe e justifica uma 

estrutura para intensificar a articulação entre as agências reguladoras, 

alinhando suas atividades e evitando inconsistências, duplicidades e 

omissões. Tal estrutura contempla, entre outros mecanismos, um portal 

único na Internet sobre regulação federal, a análise de risco integrado e 

dinâmico e a harmonização do processo de tomada de decisão. O 

propósito é promover a previsibilidade na regulação, a consistência da 

atuação regulatória, o melhor uso de recursos públicos, a transparência 

nas decisões das agências e trazer benefícios para os empresários por 

meio do acompanhamento a tempo real e maior agilidade nos processos. 

Palavras-chave 

Agências reguladoras; nuclear; tomada de decisão; análise de 

riscos; tratamento fitossanitário com radiação. 



Abstract 

Wieland, Patricia; Lustosa, Leonardo Junqueira (Advisor). 
Coordinated risk informed regulation: a conceptual approach 
iIIustrated by the industry of phytosanitary radiation 
treatment. Rio de Janeiro, 2012. 152p. D.Sc. Thesis -
Departamento de Engenharia Industrial, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

Regulatory bodies control areas such as health, environment, safety, 

transportation, finance or any other area of strategic importance to the 

national sustainable development, where the free activity of economic 

agents will not lead to socially desirable results. In Brazil, industrial 

activities impacting on different social and economic segments may be 

subject to regulation by several governmental agencies, with different 

cultures, requirements, procedures, and deadlines. To approve an 

industrial undertaking, most often each regulator analyzes in isolation the 

aspect of its concern. Also in monitoring and enforcement, the agencies 

usually act individually. The proliferation and fragmentation of regulation 

have, in some cases, delayed or even inhibited the development of 

industrial activities, and thus, working against the very purpose of 

regulation. This thesis illustrates the current situation with the regulation on 

food irradiation services, proposes and justifies an organizational structure 

to enhance coordination among regulatory agencies by aligning their 

activities and avoiding inconsistencies, overlaps and omissions. This 

structure comprises, among other mechanisms, a single Internet portal on 

Federal Regulation, an integrated and dynamic risk analysis and the 

harmonization of decision-making. The purpose is to pro mote regulation 

predictability, regulatory action consistency, optimization of public 

resources, transparency in the agencies' decision making, and to bring 

benefits to the entrepreneurs by offering them real-time monitoring and 

more agile processes. 

Keywords 

Regulatory agencies; nuclear; decision making; risk management; 

phytosanitary treatment. 
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1 
.Introdução 
1.1. 
Contextualização e identificação do problema 

Em busca das causas que inibem o desenvolvimento da irradiação de 

alimentos no Brasil, descobriu-se, nesta pesquisa, que a dificuldade de atender 

ao licenciamento das várias agências reguladoras que controlam essa atividade 

era um fator significativo. Isso levou a analisar a regulação e buscar formas de 

torná-Ia mais efetiva tanto do ponto de vista das agências reguladoras quanto 

dos empreendedores. Sendo o risco uma preocupação dominante nas análises 

feitas pelas agências, esse aspecto foi também objeto de exame mais 

aprofundado. 

Este trabalho propõe e justifica uma abordagem abrangente para o 

tratamento do risco nos processos de licenciamento, particularmente no caso de 

instalações para tratamento fitossanitário por meio de irradiações. Tal 

abordagem tem o propósito de tornar mais eficiente a ação das agências 

reguladoras e, estas, mais eficazes nos seus papéis de direcionadoras do 

desenvolvimento industrial, não apenas dentro de padrões de segurança da 

população, mas também de eficiência econômica. 

Todas as indústrias são submetidas a algum tipo de controle regulatório do 

governo. Algumas indústrias, pelos riscos que apresentam, só podem funcionar 

após a obtenção de licenças concedidas por distintos órgãos vinculados a 

diferentes Ministérios. A multiplicidade de controle numa mesma indústria pode 

ser exemplificada resumidamente da seguinte forma: qualquer setor industrial 

que use fontes radioativas será regulado pela CNEN. Se, adicionalmente, houver 

potencial impacto ao meio ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA) deverá controlá-lo também. 

Quando houver a comercialização de qualquer produto que possa afetar a saúde 

humana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estará envolvida. 

Além disso, em se tratando de alimentos cultivados, nacionais ou importados, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) deverá se 

pronunciar. Em qualquer situação de exposição ocupacional a riscos, o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exige dos empregadores a 

implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Cada 

órgão regulador, na sua área de competência, e com metodologias diferentes, 

avalia e inspeciona a atividade industrial, exige o cumprimento de pré-requisitos 



14 

e emite licenças em um período de tempo, legalmente previsto, mas 

,frequentemente indeterminado. 

Neste cenário de relativa imprevisibilidade de regulação, podem ocorrer 

excessos de controle, duplicação de esforços governamentais com desperdício 

de recursos públicos ou até omissões, se nenhum órgão entender que o controle 

de algum risco está sob sua área de competência. Cada órgão regulador cumpre 

com suas atribuições legais, mas não existe uma abordagem sistemática e 

integrada para as ações do Governo Federal. A desarticulação regulatória pode 

provocar atrasos ou inibições no setor industrial, o que contraria um dos 

objetivos essenciais de um regulador, que é o de contribuir para promover um 

ambiente propício ao desenvolvimento. 

A situação é aqui ilustrada com um exemplo do agronegócio. Todas as 

iniciativas industriais brasileiras para tratar frutas, usando radiação ionizante 

para fins fitossanitários fracassaram em poucos anos, mesmo com a 

competência técnica existente em centros de pesquisa e o apoio governamental. 

Outra empresa tenta obter licenças das várias agências reguladoras desde 2001. 

Aparentemente, a demora e a complexidade dos licenciamentos dos vários 

órgãos reguladores contribuem para esse atraso no desenvolvimento industrial. 

Com isso, a índia, Paquistão e o México ganharam uma vantagem competitiva 

em relação ao Brasil para exportação de frutas. Em particular com relação à 

mangas, porque as tratam com radiação ionizante, atendendo aos requisitos do 

Acordo Internacional para Aplicação de Medidas Fitossanitárias (WTO, 1995) e 

aumentando o tempo máximo tolerável para armazenamento e transporte. 

Para evitar que o licenciamento seja fator inibidor do desenvolvimento, a 

pergunta central da tese é: Como aumentar a efetividade dos licenciamentos, 

levando em conta também o propósito de criar ambiente propício para o 

desenvolvimento industrial seguro? 

Por sua característica preventiva, por tentar mediar objetivos e interesses 

conflitantes e pelas incertezas envolvidas, os processos decisórios das agências 

reguladoras estão sempre eivados de riscos. Por isso, caracterizado e ilustrado o 

problema, este trabalho de tese propõe uma abordagem conceitual para 

simplificação da regulação federal. Sugere-se a análise integrada e dinâmica de 

riscos considerados pelas agências reguladoras envolvidas na autorização de 

um empreendimento industrial que apresente múltiplos riscos para a população e 

para a indústria. A regulação por meio da informação sobre riscos é um modo 
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avançado para garantir a segurança, além de ag ilizar o licenciamento. De acordo 

,com a Agência Internacional de Energia Atômica, a informação sobre riscos 

pode evitar o excesso de controle regulatório imposto à indústria (IAEA, 2005). 

Ainda não se tem experiência operacional em escala, nesta nova abordagem, e 

aspectos importantes de sua implementação aguardam desenvolvimento. 

A tese identifica a necessidade de articulação de órgãos reguladores para 

aumentar a eficácia da regulação pela união de esforços. Para atender tal 

lacuna, propõe mecanismos de atuação conjunta, controle integrado e dinâmico, 

via web e decisão informada por riscos, apl icando técnicas para análise 

probabilística de riscos. A Figura 1 apresenta, à esquerda, a situação atual em 

que o requerente de licenciamento deve contatar os diferentes reguladores 

individualmente, e muitas vezes , de forma sequencial. A situação proposta é 

mostrada no lado direito da figura, em que o requerente solicita a licença e envia 

as informações sobre todos os riscos via Internet, por meio de um portal único. 

Nesse ambiente informatizado, a avaliação integrada dos riscos e a emissão de 

licença pelos vários regu ladores são facilitadas, aumentando a eficácia 

regulatória. 
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Figura 1 - Diagrama esquemático da obtenção de licenças de agências reguladoras : 
situação atual e situação proposta com arti cu lação entre as agências . 

1.2. 
Objetivos 

Impulsionada pela questão levantada na formulação inicial do problema, 

qual seja, a inibição da implantação de unidades industriais, aqui ilustrado pela 

irradiação de alimentos no Brasil , o trabalho de tese se direciona para uma 
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contribuição voltada para a melhoria da efetividade da regulação federal sobre 

.riscos à saúde, segurança e proteção ao ambiente. 

Portanto, o objetivo principal é: 

Contribuir para promover a efetividade do licenciamento com a 

proposição de ações articuladas entre órgãos regulatórios, ilustrada pela 

regulação informada por riscos em Instalações de tratamento fitossanitário 

com radiação. 

Os objetivos intermediários que reúnem subsídios para responder à 

pergunta central se referem a: 

1.3. 

1) Identificar os fatores e processos ligados à regulação que afetam a 

viabilidade da indústria em questão; 

2) Estudar e sugerir a adoção na extensão adequada dos preceitos 

internacionais da regulação informada por riscos; e 

3) Propor e justificar forma de aumentar a eficácia e a eficiência da 

regulação federal na segurança radiológica, proteção à saúde e ao 

meio ambiente, sem inibir o desenvolvimento industrial seguro. 

Delimitação do campo de trabalho 

A ênfase deste estudo está no macroprocesso de licenciamento federal de 

instalações de tratamento fitossanitário com radiação. Tal delimitação se justifica 

para facilitar o entendimento do modelo proposto com um número menor de 

agências reguladoras e por serem estes reguladores que apresentam 

complexidade e maior potencial para duplicação de esforços. Além disso, ao se 

tratar de outras ações regulatórias complexas, comuns e típicas das agências 

reguladoras, tais como o monitoramento e a fiscalização da operação, perde-se 

o foco do problema aqui em estudo, ou seja, a dificuldade na obtenção de 

licenças. 

Este trabalho de tese não trata de modelo de gestão de regulação, mas 

sim de uma forma de articulação entre as agências reguladoras que permita 

agilizar a regulação federal de várias agências sobre uma mesma instalação, 

mantendo as características e competências de cada agência. 
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As agências estaduais ou municipais, apesar de seu papel fundamental na 

descentralização de atividades, por parcimônia, não serão incluídas neste estudo 

conceitual, assim como, as certificações voluntárias, por exemplo, em qualidade, 

controle de processo ou em responsabilidade social. 

Não se pretende realizar uma análise de riscos da técnica de irradiação de 

alimentos em si, pois esta já está coberta por outros trabalhos, embora não de 

forma integrada. Pretende-se explorar a recomendação internacional de aplicar a 

regulação informada por riscos. 

A delimitação temporal do projeto é a partir de 1998, quando começou a 

existir no Brasil uma pressão maior para a industrialização de serviços de 

irradiação de alimentos e com o aumento da competitividade internacional na 

exportação de frutas. O final da década de 90 também marca um processo de 

desestatização, com a criação de várias agências reguladoras e intensificação 

da discussão sobre conflitos de suas competências legais. 

Este estudo é voltado para qualquer tipo de alimento irradiado, mas os 

dados apresentados são sobre a produção de mangas para exportação. As 

informações sobre mangas são mais acessíveis e essa fruta já foi objeto de 

vários estudos sendo, portanto, mais adequada como referência para os fins 

deste trabalho. 

1.4. 
Metodologia para o desenvolvimento da tese 

1.4.1. 
Abordagem metodológica geral 

Este trabalho de tese é baseado numa abordagem qualitativa. Quanto aos 

seus objetivos, a pesquisa é exploratória, devido à incipiência de estudos 

aprofundados sobre o tema no Brasil e descritiva, pois além de expor as 

características do fenômeno em questão, procura estabelecer as relações entre 

os fatores detectados. Quanto aos meios de investigação foram realizadas 

pesquisas documentais e bibliográficas. A pesquisa de campo foi feita por meio 

de entrevistas com questionários semiestruturados, visitas técnicas a unidades 

de irradiação de alimentos e participação em congressos da área. Considerando 

os procedimentos, a pesquisa tem caráter teórico-empírico. 

A unidade de análise do presente estudo é o processo de licenciamento 

que emite licenças para serviços industriais de irradiação de alimentos. 
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Os sujeitos da pesqu isa são representados por: operadores de serviços de 

,irradiação de alimentos, pesqu isadores e reguladores. 

Como a pesquisa é de natureza exploratória, foi decidido não impor um 

modelo teórico formal aos dados para análise. A intenção não é testar uma 

determinada perspectiva teórica, mas examinar uma área relativamente pouco 

estudada e contribuir para o desenvolvimento industrial no país por meio de 

proposta de uma nova estrutura para melhorar a atuação das agências 

reguladoras . De modo geral, o resumo dos métodos usados nesse trabalho está 

apresentado na Tabela 1. 

T b I 1 R a ea - esumo d di · d a meto o oÇJ la e pesquisa. 
Aspecto Característica 

Abordagem Qualitativa, múltiplos métodos 

Perspectiva Integ rativa 

Proposição Construir soluções para problemas existentes 

Objetivos da pesqu isa Exploratória e descritiva propositiva 

Meios de investigação Revisão da literatura, pesquisa documental e estudo de caso 

Coleta de dados Entrevista com questionário semiestruturado, observação, 

primários comunicações pessoais e análise documental 

Análise qualitativa Identificação do fenôm eno e do contexto, entendimento das 

intenções e processos, classificação da info rmação 

(codificação e agrupamento), interpretação e conexões. 

Val idação Triangulação, combinação de padrões, solução de vieses , 

elaboração de justificativas e descrições, apresentação e 

discussão com especialistas. 

1.4.2. 
Metodologia específica para cada etapa da pesquisa 

A pesquisa do trabalho de tese está organizada em três etapas que 

equ ivalem respectivamente ao atingimento dos objetivos intermediários, 

explicitados na seção 1.2. Esta seção resume a metodologia usada para o 

desenvolvimento de cada etapa da pesquisa. Para melhor visualização e 

acompanhamento, o Apênd ice A apresenta um resumo das etapas do trabalho 

de tese , os pressupostos usados, conforme justificado na seção 2.4, a forma de 

coleta e t ratamento de dados e os indicadores de acompanhamento físico. 

Etapa 1- Identificar os fatores e processos ligados à reg ulação que afetam a 

viabilidade da indústria em questão. 
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o objetivo principal desta etapa do trabalho é identificar, por observação 

de campo e entrevistas com questionário semiestruturado, quais fatores e 

processos podem contribuir para promover a indústria de irradiação de 

alimentos, reduzindo os riscos operacionais, de forma a obter dados que 

auxiliem o desenvolvimento das etapas posteriores. Esta etapa visa verificar 

também, de forma espontânea, a aceitabilidade do uso da rede web para 

gerenciamento de riscos e licenciamento. 

A observação de campo é útil para se ter um contato direto com a 

realidade e com os envolvidos no processo, recolhendo e registrando 

organizadamente os fatos. Este método ajuda a "identificar e obter provas a 

respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que 

orientam seu comportamento" (LAKATOS, MARCONI, 1996:79). Neste caso, a 

observação de campo consistiu em coleta de dados em discussões durante 

congressos, encontros técnicos e visitas técnicas, coleção de dados publicados 

na mídia ou na página da Internet de reguladores, centros de pesquisa e 

operadores de irradiação de alimentos. 

A implementação desta etapa e os resultados obtidos estão apresentados 

no capítulo 3. 

Etapa 2 - Estudar e sugerir a adoção, na extensão adequada, dos preceitos 

internacionais da regulação informada por riscos. 

Considerando a recomendação internacional para adotar a regulação 

informada por riscos (RIR), esta etapa busca as características que abrem 

oportunidades para implantação do RIR para simplificação da regulação federal, 

selecionando áreas em que o licenciamento deve considerar a análise 

probabilística de riscos, tendo em vista os riscos associados à indústria em 

questão e que são avaliados pelas várias agências reguladoras. 

Cada regulador aplica uma abordagem diferente para análise de riscos. O 

conceito RIR pode ser um elemento que contribua para a integração e 

harmonização da regulação. Esta etapa compreende uma pesquisa documental 

em literatura especializada, recomendações internacionais da AIEA e práticas de 

órgãos reguladores de outros países que usam essa abordagem, por exemplo, 

EUA e Espanha. De modo a esclarecer dúvidas e verificar tendências, esta 

etapa inclui discussão com especialistas da IAEA. 

O resultado esperado desta etapa é o entendimento da aplicação da 

regulação informada por riscos, suas vantagens e desafios e uma relação de 

situações nas quais a análise probabilística de riscos pode ser aplicada em 

regulação. 
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A implementação dessa etapa e os resultados obtidos estão apresentados 

.no capítulo 4. 

Etapa 3 - Propor e justificar forma de aumentar a eficácia da regulação. 

Com os resultados das etapas 1 e 2, identificam-se agora as áreas e 

atividades regulatórias da CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA com potencial 

de conflito e de multiplicação de esforços e os possíveis meios para evitá-los ou 

reduzi-los. 

Esta etapa elabora uma proposta para aumentar a efetividade, 

constituindo-se de uma solução organizacional em forma de rede e de ações que 

viabilizam a articulação entre as agências reguladoras e solução tecnológica, 

sob a forma de um portal na internet e ferramentas para análise de risco 

integrado e dinâmico. 

A coleta de dados adicionais inclui a pesquisa em literatura especializada e 

em documentos de reguladores e a participação em um workshop CNEN/IBAMA 

em novembro de 2011 sobre o licenciamento dessas duas agências no 

panorama atual. 

Os dados obtidos foram analisados à luz dos constructos: efetividade 

regulatória, articulação regulatória e regulação informada por riscos. 

O resultado desta etapa é a apresentação de uma proposta conceitual de 

articulação federal, para aumentar a eficácia do licenciamento federal. Inclui 

também orientações para sua implementação, tais como a referência a outros 

sistemas articuladores federais existentes, o desenvolvimento de competências 

específicas e a adaptação de rotinas organizacionais. 

A validade científica depende do entendimento conceitual, conhecimento 

formal e experiência profissional (WORREN, MOORE, ELLlOT, 2002). A 

validade do modelo proposto pode ser julgada pela extensão na qual os 

resultados esperados podem ser alcançados. Para verificar a qualidade do 

trabalho realizado, esta etapa inclui entrevistas com reguladores seniores para 

verificação da relevância e da exequibilidade. 

A implementação desta etapa e os resultados obtidos estão apresentados 

no capítulo 5. 
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1.5. 
,Limitação do método de pesquisa 

As limitações inerentes aos métodos se referem à abrangência da 

pesquisa. Entretanto, procurou-se usar referenciais de excelência mais 

adequadas à realidade brasileira. Como a pesquisa de campo com a utilização 

de questionário estruturado traz como principal limitação a utilização de 

conceitos e variáveis determinadas a priori, não deixando espaço para captar 

fatores não contemplados na revisão da literatura, optou-se pelo questionário 

semiestruturado, para deixar espaço para contribuições não previstas. 

Existe também a limitação de não se poder captar o nível de participação 

efetiva dos sujeitos da pesquisa realizada, captando apenas a sua percepção ou 

o discurso oficial da empresa. Os vieses nas entrevistas foram minimizados 

utilizando-se: (a) os textos registrados, na planilha em Google Does, das 

respostas às questões abertas para justificar as conclusões e (b) informações de 

diversos níveis: alta gerência e colaboradores. O tamanho e a seleção da 

amostra também podem apresentar alguma limitação, pois as opiniões são 

variadas e podem estar seguindo linhas conservadoras ou avançadas. 

Entretanto, ao se notar a rarefação de informações novas, infere-se que a 

amostra já está satisfatória. 

Com relação à observação direta, já que envolve uma relação próxima 

com o fenômeno estudado, esta gera visões e significados que não são obtidos 

por outros métodos de pesquisa. A limitação deste método consiste na 

incapacidade do observador em determinar o quanto a sua presença pode 

influenciar a situação estudada. 

Algumas informações confidenciais obtidas a partir de pesquisa 

documental e entrevistas são tratadas sigilosamente conforme prevê a 

legislação. 

1.6. 
Contribuições deste trabalho de tese 

Este trabalho de tese envolveu um estudo multidisciplinar, calcado em uma 

situação real e atual do Brasil. A motivação da autora para este trabalho vem de 

vários anos de observação das dificuldades da indústria de irradiação de 

alimentos no país, da experiência operacional em regulação de riscos 

tecnológicos e da atuação em redes profissionais nacionais e internacionais. 
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Sem abdicar dessa experiência pessoal que encoraja a criação e a 

proposição de soluções a questões difíceis e complexas, este trabalho de tese 

considerou rigorosas bases científicas e legais que permitiram obter resultados 

que contribuem para vários setores. Suas contribuições principais são: 

a) Para a sociedade: 

O benefício da melhoria na efetividade das agências reguladoras é 

traduzido pela redução de seus custos e garantia de segurança das fontes de 

radiação e proteção da população, além de propiciar a oferta de produtos 

industrializados de qualidade e a um preço mais baixo devido a redução de 

perdas. 

b) Para a área acadêmica e de pesquisas: 

Mundialmente se observa uma quantidade crescente de pesquisas na área 

de gerenciamento de risco. Este trabalho de tese contribui para a área 

acadêmica na construção do conhecimento sobre decisão informada por riscos e 

evoca uma discussão acadêmica do papel da regulação no desenvolvimento 

industrial. Com isso, haverá maior entendimento e estímulo a propostas para 

redução da complexidade que a burocracia traz para a implantação de 

instalações industriais. 

Existem muitos estudos sobre regulação e segurança em instalações 

nucleares para produção de energia, impulsionados pelo risco de acidentes, mas 

muito pouco sobre instalações radiativas, como a de irradiação de alimentos, 

ainda que elas estejam proliferando no mundo. O conhecimento obtido deste 

estudo pode contribuir para o estudo da segurança em outras indústrias 

correlatas. 

A análise probabilística dos riscos industriais sob a ótica de regulação 

ainda é incipiente, apesar de na área nuclear haver reconhecimento de seus 

méritos. As abordagens para análise de riscos existentes são essencialmente 

estáticas e de aplicação determinística. A proposta de abordar o risco como algo 

probabilístico e dinâmico traz novos desafios para a gestão de riscos. 

c) Para a indústria: 

Como uma das etapas iniciais de todo empreendimento industrial é a 

obtenção de licenças de órgãos reguladores, ainda que o principal objeto do 

estudo tenha sido a indústria de irradiação de alimentos, sua relevância se 

estende para muitas outras indústrias, sujeitas a múltiplos licenciamentos. 

O estudo do contexto e dos fatores que influenciam o desenvolvimento da 

irradiação de alimentos, visando exportação, podem, oportunamente, contribuir 

para o desenvolvimento da fruticultura. O impacto em longo prazo seria o 
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aumento das exportações de frutas brasileiras, tanto em volume, quanto em 

qualidade e variedade. 

A existência de uma regulação mais direta e objetiva, baseada nos riscos 

reais de cada empreendimento é altamente relevante para a indústria por 

contribuir para o gerenciamento integrado e dinâmico dos riscos e por simplificar 

o rito de licenciamento, agilizando a entrada em operação da instalação 

industrial. 

Este trabalho de tese contribui para a devida consideração à regulação nos 

estudos de viabilidade econômica de unidades industriais com riscos 

tecnológicos. 

d) Para a regulação: 

Este trabalho de tese contribui para elucidar a questão regulatória no país, 

esclarecendo, de uma perspectiva ampla e pragmática, o papel necessário do 

regulador, ressaltando algumas dificuldades e desafios. A estrutura proposta 

visa efetivamente proporcionar a articulação entre as agências reguladoras, indo 

além das ações atuais que se limitam a eventuais realizações de acordos e 

reuniões para cooperação mútua para uma estrutura formalizada e funcional que 

leve a uma maior eficácia e eficiência regulatória. 



2 
.Referencial teórico 
2.1. 
Arcabouço conceitual da pesquisa (Posicionamento teórico) 

A dinâmica e a complexidade do contexto em que o trabalho está inserido 

requerem métodos científicos integrativos que sejam capazes de detectar 

eventuais subjetividades e capilaridades ainda não previstas. De acordo com Gil 

(2008): 'os métodos (de pesquisa) não são mutuamente exclusivos, já que são 

frequentes as investigações desenvolvidas a partir de princípios de mais de um 

método". Nesta perspectiva, é possível estabelecer um arcabouço de trabalho e 

proposições iniciais que sirvam de apoio na abordagem do problema e na 

exploração de fatores não percebidos por meio da pesquisa bibliográfica. Para 

tal, são realizados estudos documentais e bibliográficos, aliados a obtenção de 

opiniões de especialistas com notório saber e experiência em regulação e na 

indústria de preservação de alimentos com radiação. 

Dentro de uma perspectiva integrativa, este estudo segue a tendência 

atual da linha epistemológica neopositivista, já que recorre a fatos, dados e a 

percepções. Não formula hipóteses a serem testadas, apesar de buscar 

compreender as relações entre os fatores identificados como importantes sem, 

no entanto, fazer generalizações estatísticas. A tese constrói novas soluções 

para problemas existentes, baseadas em conhecimento e experiência 

operacional. De acordo com Remenyi e outros (1998), um modelo verbal, 

diagramático ou descritivo também poderá ser válido e cientificamente 

consistente. 

2.2. 
Conceitos centrais da pesquisa 

Os constructos envolvidos neste projeto são a efetividade regulatória, 

articulação entre agências reguladoras e regulação informada por riscos. 

A efetividade tem duas dimensões: a eficácia regulatória, que é 

relacionada ao desempenho de funções reguladoras de forma oportuna e 

precisa, que assegure a confiança das organizações controladas pela agência, 

" do público e do governo. São os seguintes os indicadores da eficácia regulatória, 

do ponto de vista do licenciamento: 

a) Atendimento adequado aos objetivos da regulação; 
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b) Aderência das decisões regulatórias aos critérios estabelecidos; 

.c) Clareza e abertura dos processos regulatórios com a participação ativa dos 

interessados; e 

d) Atendimento aos padrões da qualidade estabelecidos para o controle 

documental. 

A segunda dimensão da efetividade é a eficiência regulatória, que 

significa realizar a atividade pretendida de forma menos onerosa e mais ágil, 

tanto do ponto de vista dos reguladores, quanto das partes interessadas. 

Portanto, os indicadores de eficiência são os resultados alcançados e a relação 

entre os resultados e os recursos utilizados, em materiais, recursos humanos e 

tempo. 

Almeida (2005) enfatiza a dificuldade em se definir indicadores de eficácia 

regulatória que possam ser verificáveis ou úteis na prática e cita a OECD/NEA 

(2004). Assim, um dos problemas atuais é a falta de uma sistemática que possa 

orientar a análise da eficácia dos órgãos reguladores e dos fatores que 

influenciam essa eficácia. A AIEA (IAEA, 2001 a) sugere uma lista de verificação 

da eficácia, que deve ser revisada a luz das novas recomendações para a 

estrutura do órgão regulador nuclear, com ênfase dada ao sistema de gestão 

(IAEA, 201 Oa). 

Para enfrentar os conflitos entre agências e as ineficiências nos 

licenciamentos, é preciso que haja articulação entre os órgãos reguladores. 

"Articular" significa atuar em conjunto para a obtenção de resultados 

mutuamente vantajosos, mantendo as características próprias e sem a rigidez de 

uma estrutura hierarquizada. Neste trabalho de tese, a articulação entre 

agências reguladoras significa o conjunto de ações impulsionadas por fatores 

legais, de tecnologia da informação, econômicos e técnicos que proporcionam 

meios ágeis de comunicação, troca de informação e análise de assuntos de 

interesse comum e que propiciam a eficácia regulatória. Este trabalho de tese 

elabora indicadores de articulação regulatória. 

A regulação baseada em informação sobre riscos (risk informed 

regulation - RIR) é uma abordagem que objetiva integrar, de forma sistemática, 

I as considerações de segurança tanto determinísticas quanto probabilísticas para 

obter uma decisão regulatória equilibrada em termos de custo-benefício. 

, Portanto, existe a consideração explícita à probabilidade de eventos e suas 

'. consequências potenciais junto com outros fatores, tais como boas práticas de 

engenharia e de organização gerencial. Os componentes básicos de riscos, ou 

seja, probabilidade de eventos e suas consequências potenciais são elucidadas 
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em conhecimento, experiência dos reguladores, dados experimentais derivados 

,de análise formal, tal como a análise probabilística de segurança. As 

informações sobre riscos e sua avaliação são continuamente atualizados, 

constituindo-se em uma atividade dinâmica. O indicador de regulação baseada 

em informação sobre riscos seria a previsão por regulamento desta atividade e a 

extensão da sua aplicabilidade. 

2.3. 
Revisão bibliográfica 

O referencial teórico desse trabalho de tese inclui a revisão bibliográfica 

das seguintes áreas: 

a) Tratamento de alimentos com radiação, em especial mangas, para fins 

fitossanitários, visando à exportação; 

b) Avaliação de riscos para controle regulatório e uso de ferramentas 

lógicas, tais como diagrama de influência; e 

c) A regulação no Brasil com relação à segurança, saúde, ambiente, 

trabalho, agricultura. 

Outras áreas também foram estudadas para apoiar a proposta de 

articulação de agências reguladoras, tais como gestão do conhecimento, tomada 

de decisão e atuação em redes. Em sequência ao estudo da literatura, são 

l apresentadas as lacunas relevantes encontradas e os pressupostos da 

I' pesquisa. O ANEXO 1 apresenta o significado de alguns termos usados neste 

f trabalho de tese. 
r, 

2.3.1. 
O tratamento fitossanitário com radiação e o mercado de exportação 
de mangas 

O tratamento fitossanitário com radiação visa eliminar o risco de pragas, 

sem afetar a qualidade do produto. A tecnologia de irradiação já é empregada 

em mais de 50 países para a preservação de carnes, frutas frescas, grãos, 

condimentos e ervas medicinais. O tratamento fitossanitário com radiação é um 

método aceito e recomendado pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Del Mastro (1999 e 2011) apresenta a técnica e as vantagens da irradiação de 
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alimentos. Farkas (2006) descreve a legislação sobre irradiação de alimentos em 

,!ários países, ressaltando os avanços nos EUA e o atraso na Europa. 

Desde a década de 1980, vários estudos de viabilidade têm sido realizados 

para a implantação de unidades industriais de tratamento de alimentos no Brasil 

(GLÓRIA, 1987 a, b), (FARIA; ROCHA; BARROS; FAVERET; CORRÊA, 1999) e 

(GHOBRIL; DEL MASTRO, 2009). A técnica de irradiação de alimentos para 

sua preservação é bem conhecida nos meios de pesquisa da área nuclear. Um 

estudo recente com mangas irradiadas no Brasil avaliou os custos e a qualidade 

após o transporte até o Canadá (SABATO; SILVA; CRUZ; BROISLER; RELA; 

SALMIERI; LACROIX, 2009). 

Tendo em vista os investimentos que vêm sendo feitos nas últimas 

décadas para o desenvolvimento da agricultura no Nordeste, um programa de 

irradiação de alimentos parece ter um elevado benefício-custo. Por exemplo, a 

manga é uma fruta com grande aceitação no mercado internacional e é vendida 

no mercado de varejo americano a U$8,00/kg enquanto que o valor médio de 

venda no mercado de atacado internacional é US$ 0,87/kg. Em relação aos 

custos de irradiação de manga, estima-se que sejam de US$ 10 a 15 por 

tonelada. 

Apesar do otimismo brasileiro para a exportação de produtos agrícolas, 

faltam instalações industriais dedicadas à irradiação de alimentos para atender 

às necessidades dos produtores agrícolas de forma compatível com as 

ambições de expansão deste mercado. 

Os fracassos incorridos na tentativa de explorar tal potencial não parecem 

estar relacionados às questões fundamentais de ordem econômica, tecnológica, 

social ou ambiental. Ao contrário, todos esses aspectos parecem ser altamente 

favoráveis, pois outras aplicações industriais que usam instalações e 

equipamentos similares não encontram tais dificuldades. Por exemplo, 

esterilização de artigos médicos e melhoria de propriedades mecânicas da 

borracha. Já existem mais de 23 instalações de irradiação no Brasil 

(MARECHAL, 2009). Estes objetos tratados com radiação têm sido 

comercializados e até exportados. 

O caso de alimentos tratados com radiação é mais complexo porque inclui 

também o controle de outros órgãos reguladores, tais como a ANVISA e o 

MAPA. As iniciativas recentes para irradiar alimentos no Brasil fracassaram em 

poucos anos. Na instalação construída no Rio de Janeiro, a causa provável foi a 

falência da empresa matriz americana SureBeam Corpo - agora a unidade é 

gerida pela Acelétron Irradiação Industrial (razão social: Acelétrica Comércio e 
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Representações Ltda.), mas não trata alimentos, conforme previsto em seu 

projeto de instalação (WIELAND, 2011). A instalação processa produtos ditos 

"correlatos", tais como vestimentas e luvas para uso cirúrgico, cabos e turfa para 

germinação de sementes. Em Manaus, a empresa Tech lon Industrial Brasil 

Ltda. teve sua falência judicialmente decretada em 2004. Esta empresa possuía 

licença de operação da CNEN e do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 

Amazonas (IPAAM). 

Outro caso de frustração de iniciativa é a de implantação de quatro 

irradiadores em Feira de Santana, BA, pela Gamma - Serviços de Irradiação 

Ltda. (SECUREFOODS, 2008), que aguarda licença da CNEN desde 2001. 

O Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), órgão dedicado à 

pesquisa também é impactado pelo peso regulatório. A Procuradoria da 

República, em Piracicaba, recomendou ao IBAMA, em 2004, que determinasse a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental (EINRIMA) para o irradiador de cobalto-60, alegando que o local 

escolhido, campus da USP em Piracicaba, não está em zona industrial. O 

IBAMA tinha isentado o CENA do licenciamento ambiental. O projeto é 

acompanhado desde 2001 por meio de um inquérito civil público. 

Wieland, Lustosa e Macedo Soares (2010) analisaram o atraso no 

desenvolvimento industrial da irradiação de alimentos no Brasil e forneceram 

uma visão abrangente e multidisciplinar da questão, indicando linhas de ação 

calcadas na proposta de alianças estratégicas e acordos de cooperação entre os 

elementos da cadeia produtiva, tanto para acessar e conquistar o mercado 

interno quanto para o desenvolvimento do comércio exterior. 

No Brasil, uma das iniciativas para difundir e incentivar a utilização da 

técnica de irradiação de alimentos pelos produtores de frutas ocorreu em uma 

reunião em 13 de abril de 2004, em Petrolina, PE. Essa reunião contou com a 

participação de pesquisadores da CNEN e da Embrapa Semi-Árido e 

empresários associados à Vale Export, Associação dos Produtores e 

Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco - em 

torno de 15 grandes produtores estiveram presentes (OBADIA, 2004). Na 

ocasião, o clima encontrado entre os produtores foi extremamente favorável à 

utilização da técnica de irradiação de alimentos. As visitas às fazendas locais 

demonstraram o alto nível tecnológico dos processos de produção utilizados na 

região, com ênfase para a certificação em sistemas da qualidade. Na visão dos 

produtores de mangas, uma das questões que continuavam pendentes é "quais 

são as dificuldades relativas ao licenciamento da instalação?' 
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Em 2007, a Embrapa realizou um encontro, também em Petrolina, com 

produtores de manga, palestrantes do MAPA, USDA e da Nordion, fornecedora 

de plantas industriais de irradiação 1. 

De acordo com dados de 2009 do IBGE, o Brasil tem uma produção anual 

de cerca de 1.200 mil toneladas de mangas. O Instituto Brasileiro da Fruta 

(www.ibraf.com.br) indica que apenas 2% das frutas frescas brasileiras foram 

destinadas à exportação em 2009, a maioria proveniente da região do vale do rio 

S. Francisco. 

As mudanças no mercado internacional nos últimos anos, como o aumento 

da concorrência e das exigências por parte dos principais mercados 

importadores, têm resultado em grandes desafios para a exportação. Além 

disso, a atual produção de mangas é bem absorvida pelo mercado interno. 

Passoni, Neves, Rodrigues e Boteon (2006) detectaram, por meio de 

entrevistas com os exportadores do setor fruticultor, que é necessário que o 

modelo de gestão da fruticultura exportadora mude e priorize estratégias que 

agreguem valor ao produto, ao invés de buscar estratégias de aumento de 

volume. O setor produtivo aumentou muito a produção de uma única variedade, 

sem se atentar à possível queda de preços que a saturação do mercado com 

uma variedade exótica de baixa qualidade e oferta irregular poderia ocasionar. 

Preferidos pelo consumidor cada vez mais exigente de qualidade e consciente 

dos problemas ambientais, os alimentos produzidos de forma ambiental mente 

saudável, sem aditivos químicos, passaram a ter maior valor de mercado e a 

serem reconhecidos facilmente pelos selos de qualidade. O tratamento 

fitossanitário com radiação atende a esses requisitos. 

Os dados consolidados mais recentes sobre a aplicação das tecnologias 

de irradiação dos produtos gerados pelo agronegócio alimentar mundial são de 

2005, quando foram comercializadas no mínimo 404.804 toneladas de alimentos 

irradiados (KUME, TODOROKI, UENOYAMA, KOBAYASHI, 2009). Estima-se 

que esse valor hoje seja bem maior. A dificuldade em se obter dados atualizados 

sobre comércio de alimentos irradiados é agravada pelo fato da Organização 

1 http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2007 jjul hojfoldernoticia .2007 -07-

24.8599064835jnoticia .2007 -07-27 .3846762622j 
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Mundial do Comércio (OMC) não discriminar, nas estatísticas anuais reportadas, 

o alimento irradiado do não irradiado. 

Os Estados Unidos da América (EUA) são um dos países que mais fazem 

exigências para a importação de alimentos, impondo rígidas barreiras sanitárias. 

Para exportar qualquer alimento fresco aos Estados Unidos, deve-se cumprir 

regulamentos fitossanitários, de qualidade, de segurança alimentar e de 

etiquetagem da Gestão de Alimentos e Drogas - Food and Drug Administration 

(FDA) e do Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal - Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA). 

De acordo com os registros no portal "Aliceweb" mantidos pela Secretaria 

de Comércio Exterior (SECEX), a exportação de mangas frescas para o mercado 

dos Estados Unidos tem se mantido em torno de 25 mil toneladas anuais. 

Mangas indianas, responsáveis por cerca de 50% do mercado global, 

foram as primeiras frutas irradiadas em um país estrangeiro a serem aprovadas 

para importação nos EUA. Em março de 2007, o APHIS aprovou a importação 

de mangas frescas da índia para os Estados Unidos (APHIS, 2007). Da mesma 

forma, em agosto de 2010, permitiu a importação, do Paquistão, de remessas 

comerciais de mangas frescas irradiadas (APHIS, 2010). 

A industrialização da irradiação de alimentos em países da Ásia enfrenta 

alguns obstáculos, segundo reportado pelos representantes de 13 países 

participantes no projeto de cooperação técnica RAS-05/046, coordenado pela 

AIEA (IAEA, 201 Ob). Os obstáculos apontados são: 

a) Falta de interesse dos empresários para investir em instalações comerciais 

de irradiação; e 

b) Percepção negativa do empresariado de que sua marca fique conectada 

aos assuntos de radiação e, portanto, com baixa aceitação do público. 

Logo, os empresários hesitam em ser pioneiros no uso da irradiação. 

Nesse relatório da AIEA, enfatiza-se que as pesquisas de opinião não 

indicam que haja rejeição ao alimento tratado com radiação, mas que é 

necessário informar o público, mídia, produtores e distribuidores sobre essa 

técnica e sobre os méritos dos produtos tratados com radiação. 

Os elementos do macroambiente do agronegócio e da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) para o agronegócio brasileiro, segundo a 

EMBRAPA (2003) podem ser visualizados na Figura 2. 
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Figura 2 - Elementos do macroambiente do agronegócio e da PD&I para o 

agronegócio. FONTE: EMBRAPA, 2003. 

O modelo apresenta a complexidade e abrangência dos 

interrelacionamentos, infl uências e elementos participantes da cadeia produtiva 

do agronegócio. Uma dessas influências é o sistema de reg ulação do setor que 

está omisso nos estudos de viabilidade realizados para irradiação de alimentos. 

A cadeia de suprimentos da irradiação de alimentos no agronegócio 

brasileiro foi objeto de estudo elaborado pelo Centro de Gestão de Estudos 

Estratégicos (CG EE), organização social supervisionada pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. O relatório do estudo demonstra a alta 

viabilidade econômica e social da irradiação de alimentos e recomenda 

campanhas educacionais, pesquisas e desenvolvimento de instalações de 

irradiação móveis (CGEE, 2010). 

O referencial bibliográfico sobre o tratamento fitossanitário com radiação 

mostra que a técnica de tratamento de alimentos com radiação é viável, aceita e 

recomendada para o comércio internacional de alimentos e que existe mercado 



32 

para frutas tratadas com radiação. Entretanto, resta explorar as dificuldades 

para a implantação da indústria de irradiação. 

As seções seguintes buscam o referencial bibliográfico sobre análise de 

riscos e a regulação no Brasil. 

2.3.2. 
Análise de riscos 

2.3.2.1. 
Princípios de análise de riscos para fins de licenciamento 

A abordagem tradicional para regulação baseada em um conjunto de 

regras e requisitos definidos de modo a alcançar um alto grau de segurança, 

chamada de regulação determinística, e que prescreve esses requisitos 

mandatórios a priori da operação, por isso, chamada de prescritiva, resulta em 

margens de segurança algumas vezes exageradas, ainda que bem servindo aos 

interesses de segurança. 

Entretanto, na falta de evidências e comprovações, especialmente para 

riscos extremos e raros, uma avaliação complementar considerando critérios 

probabilísticos é altamente benéfica para previsão de eventos indesejáveis. A 

AIEA recomenda fazer análises de segurança para todas as instalações 

nucleares ou radiativas, conforme apropriado, de modo a identificar as formas de 

exposição, tendo-se em conta, inclusive, todos os efeitos de eventos externos 

que envolvam diretamente as fontes de radiação e determinando-se a magnitude 

esperada e a probabilidade de exposição à radiação em operação normal e, 

quando praticável, em situação de exposição potencial (IAEA, 2011 b: 26). 

O risco é um aspecto crítico nas avaliações para licenciamento. Neste 

trabalho, os riscos se referem ao potencial de dano a pessoas e ao ambiente em 

instalações de tratamento de alimentos com radiação ionizante. 

A definição de risco, de acordo com a ABNT (2009), é simplesmente "a 

combinação da probabilidade de ocorrência do dano e suas consequências", 

mas enfatiza a influência do contexto. 

Existem outras definições que tentam inserir alguma qualificação do risco 

ou do seu impacto. Os riscos estão presentes em várias áreas e são ligados ao 

tipo de produto, negócio, localização, processos, perfil de trabalhadores, 

gerência, controles internos e externos, etc. Portanto é natural que haja uma 

variedade de definições de riscos, de tipologias e de naturezas. Os riscos muitas 
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vezes interagem entre si ou tem uma relação causal comum, por isso é 

,necessária uma abordagem de análise integrada de todos os riscos. 

O risco individual e o risco social são definições usualmente encontradas 

em licenciamento ambiental ou em segurança do trabalho. De uma forma 

simplificada, a equação (1) mostra a chance de fatalidade por ano de um 

indivíduo situado em uma região com coordenadas (x, y), considerando todos os 

n eventos i: 

onde: 

RI x,y 

RI x,y,i 

= 

RI x,y 

n 

I RI x,y,i 
i=! 

risco individual total de fatalidade no ponto x,y; 

risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; 

(1 ) 

O risco individual é apresentado na forma de chance de fatalidade por ano 

(10,x/ano). A expressão (1) é, conceitualmente, uma soma de probabilidades, o 

que só faria sentido se os riscos fossem mutuamente excludentes. Além disso, 

só considera óbitos, que são apenas uma forma de consequência indesejável. 

Este dado é muitas vezes mal compreendido pela população, pois, por 

exemplo, o risco de 10.3 mortes/ano pode representar a probabilidade de ocorrer 

um acidente numa instalação que acarrete uma morte a cada mil anos ou um 

acidente em uma instalação que acarrete mil mortes a cada milhão de anos. 

Mesmo assim, os pessimistas irão achar que se existe alguma probabilidade, por 

menor que seja, de haver um acidente, ele ocorrerá com certeza. 

O risco individual é apresentado em mapas cartográficos ou plantas em 

escala em contornos de isorrisco (curva de mesmo valor de risco), 

representando a probabilidade de um indivíduo permanentemente presente num 

determinado local vir a sofrer as consequências de um acidente. 

O risco social é usualmente definido como a relação entre a frequência e o 

número de pessoas que sofrem lesões a partir da materialização de um perigo 

específico. O risco social de um dado evento relaciona a chance de um acidente 

de grandes proporções causar vítimas fatais (ou outro nível especificado de 

dano) e é expresso quantitativamente como o produto da frequência de 

ocorrência do evento (eventos/ano) pelas suas consequências 

(fatalidades/evento) . 

O risco social é apresentado na forma gráfica, em curvas FN, normalmente 

em escala dilogarítmica com a abscissa representando as consequências (N) e a 
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ordenada representando a probabilidade da ocorrência do evento (F). A ISO/IEC 

,(2009) recomenda o uso de curvas FN com certa atenção com relação às suas 

restrições para comparação de riscos diferentes. 

Com relação à segurança do trabalho, os riscos são classificados em 

riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. A radiação 

ionizante é considerada como um risco físico. O mapa de riscos ambientais, 

feito sobre a planta baixa da instalação, é usado para reunir as informações de 

forma simples e permitir estabelecer um diagnóstico da situação sobre 

segurança e saúde na empresa, além de facilitar a comunicação com os 

trabalhadores (Portaria MTE nº 05/1992). 

A necessidade de considerar acidentes com baixa frequência, mas com 

consequência de grande impacto, requer consideração de longos períodos de 

tempo para agregar dados suficientes para análise. Neste caso, a análise pode 

ficar prejudicada se os eventos iniciadores evoluem. Este é o caso dos "riscos 

extremos", tais como acidentes graves não previstos, catástrofes naturais, 

fraudes ou terrorismo, que apesar de raros, podem ter efeitos devastadores para 

o empreendimento por causarem perdas de vidas, perdas estruturais, atrasos na 

produção, multas ou indenizações. A probabilidade de ocorrência e a severidade 

destes riscos são de difícil previsão, por isso ainda são tratados como 

contingências e não têm sido verificados, nem pelos reguladores, nem pelos 

operadores, na extensão necessária. Após o acidente nuclear em Fukushima 

em março de 2011, entendeu-se que o risco de tsunami para usinas nucleares 

no Japão foi subestimado e não se considerou os agravamentos decorrentes da 

interação com outros riscos2
. Apesar de ex-post essa conclusão ser clara, teria 

sido possível imaginar ex-ante o cenário do ocorrido? Quantos outros cenários, 

igualmente ou mais improváveis foram subestimados numa tomada de decisão 

regulatória? Fica clara a necessidade de critérios para tomada de decisão. 

De acordo com a norma técnica de gestão de riscos (ABNT, 2009), o 

arcabouço de gerência do risco deve incluir a definição do contexto, a avaliação 

e o tratamento do risco. A avaliação do risco em si depende das etapas de 

identificação e análise de riscos. De forma contínua e em todas as etapas, 

recomenda-se fazer monitoramento e análise crítica do processo e 

2 http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2011/prn201107.html. 
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comunicações e consultas às partes interessadas (Figura 3). Este conceito é 

tp.mbém recomendado pelo Guia de Boas Práticas de Regulamentação 

(CONMETRO, 2007) para apoiar a decisão do regulador. 

Figura 3 - O processo de gestão de riscos. FONTE: ABNT, 2009. 

O "contexto" na gestão de riscos é composto pelos parâmetros internos ou 

externos a serem considerados para estabelecer o escopo e os critérios de risco. 

O contexto externo pode ser representado pelo ambiente social, cultural, político, 

legal, regulamentador, financeiro , tecnológ ico, competitivo, etc. Os fatores-chave 

e as tendências que tenham impacto no empreendimento, assim como as 

relações entre as partes interessadas externas, suas percepções e valores são 

também de importância para a definição do contexto para fins de gestão de 

riscos, assim como a classificação dos critérios de risco (ISO/I EC, 2009). 

Para reduzir a subjetividade e considerar todas as informações sobre 

riscos, recomenda-se lançar mão de entrevistas estruturadas, grupos focais de 

discussão multidisciplinares e o uso de árvore de falhas e de eventos 

(CONMETRO, 2007). Situações de risco devem ser analisadas clara, isenta e 

objetivamente, buscando todas as informações relevantes e suas 

interdependências (ABNT, 2009). Isto é particularmente importante quando se 

trata de segurança. 

Na área nuclear, a análise probabilística de segurança (APS) foi 

desenvolvida para instalações complexas, automatizadas, com vários níveis de 

redundância, com diversidade de dispositivos independentes, tais como usinas 

nucleares. Neste caso, a APS se concentra no acidente básico de projeto que 
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leva dano ao núcleo do reator e as consequências resultantes (IAEA, 2006). 

Existem três níveis de APS, que são mostrados na Figura 4, em uma sequência 

crescente de dano no núcleo do reator até uma eventual dispersão de material 

radioativo no ambiente externo à instalação. 

APS nivell 

Respostas 

dos 

sistemas da 

instalação 

APS nível 2 

Resposta 

do núcleo e 

da 

contenção 

Progressã o 

de acidente 

APS nível 3 

Influência 

dos fatores 

externos 

Figura 4 - Níveis de APS usados em reatores nucleares. 

o arcabouço metodológico da APS inclu i um conjunto de técnicas para 

sistematicamente identificar o que pode dar errado, qual é a probabilidade de 

ocorrer essa falha e quais são as consequências . As técn icas tradicionalmente 

mais usadas são: 

a) Análise de modos de falha e efeitos (FMEA) para identificar eventos 

iniciadores ; 

b) Árvore de eventos para modelagem de sequência de acidentes; e 

c) Árvore de falhas para modelagem dos elementos que contribuem 

para a falha de equipamentos ou sistemas. 
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Os EUA já tinham identificado, desde 1975, com a publicação do relatório 

,Rasmunssen sobre segurança de reatores - WASH 1400 (USNRC, 1975), que 

existia a possibilidade de outros acidentes que não os de base de projeto, com 

consequências menores, mas com probabilidade de ocorrência maior. Portanto, 

o WASH-1400 indicou que era possível e necessário criar medidas quantitativas 

da segurança de usinas nucleares. Com o acidente em Three Miles Island (TMI) 

em 1979, a indústria voltou a atenção à APS, pois o evento poderia ter sido 

previsto para evitar danos físicos à planta e gastos econômicos (KADAK, 

MATSUO, 2007). 

O uso de análise probabilística de segurança radiológica em outras 

instalações, que não em usinas nucleares, é incentivado pela AIEA (IAEA, 2002). 

Uma pesquisa coordenada entre vários países demonstrou que as técnicas de 

APS podem ser utilizadas com sucesso para identificar riscos em instalações 

que utilizam fontes de radiação e priorizar as ações de segurança. Entretanto, o 

estudo ressaltou alguns desafios com a aplicação de técnicas de APS: existem 

dificuldades significativas na identificação de eventos iniciadores e dos cenários 

de acidentes, na seleção de dados sobre os parâmetros de confiabilidade de 

equipamentos e na modelagem de erros humanos (IAEA, 2006). 

Na regulação por informação de riscos (RIR) o processo de decisão 

combina os requisitos determinísticos com análises probabilísticas de segurança 

(IAEA, 2005 e 2011 a), conforme ilustrado na Figura 5. Cada entrada no sistema 

recebe uma ponderação, dependendo da sua relevância e de julgamentos 

técnicos do regulador ou de análises custo-benefício formais. Após a tomada de 

decisão e sua implementação, é importante verificar os efeitos da decisão em 

relação à situação esperada, normalmente baseando-se no desempenho 

demonstrado. A experiência com a RIR provém de aplicação em usinas 

nucleares em diversos países, embora em estágio inicial, principalmente, nos 

EUA (USNRC, 1998) e Espanha com resultados positivos tanto em segurança 

quanto econômicos (KADAK, MATSUO, 2007). 



• Leis, reg ras 
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Figura 5 - Processo integrado de decisão regulatória baseado em análises 
determinísticas e probabil ísticas de riscos. FONTE: IAEA, 2005. 
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As instalações nucleares que adotam a análise probabilística de riscos 

devem contar com uma ferramenta de análise em tempo real, específ ica da 

instalação, para determinar o risco instantâneo baseado no estado atual dos 

sistemas e componentes . A cada momento, o "monitor de risco" ref lete a 

configuração em termos do estado conhecido dos vários sistemas e/ou 

componentes - por exemplo, o quanto o risco é aumentado se há componentes 

fora de serviço para manutenção ou testes. 

A difusão do uso de análises probabilíst icas depende da sua aceitabilidade 

pelos reguladores, pois requer uma mudança significativa da abordagem 

tradicional da regu lação e envolve equipes mu ltid isciplinares. Por outro lado, é 

inegável a eficiência e transparência que o processo integrado oferece (IAEA, 

2005) . 

O órgão regu lador norteamericano, NRC, possui um programa de 

treinamento para várias categorias de reguladores para a aplicação e 

desenvolvimento de novas competências em métodos de avaliação de risco. 

Por exemplo, um dos cursos da sequência de treinamento sugerida, visa 

introduzir os métodos de APS para gerentes da área técn ica. Com duração de 

2,5 dias, o conteúdo do curso é (IAEA, 2001 b): 

a) Progressão de acidentes, análise das consequências de acidentes, 

e avaliação de desempenho; 

b) Política da NRC sobre o uso de APS ; 

c) Informações sobre como a NRC já usou APS na tomada de 

decisões ; 



d) Valores e métodos para usar APS para obter o máximo benefício 

dos recursos disponíveis; e 

e) Discussão dos pontos fortes da APS, limitações e incertezas. 
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A NRC reporta publicamente3 os seus avanços no uso do RIR. Até 2007, 

estudos sobre RIR estavam focalizados na área de reatores nucleares, 

deposição de rejeitos radiativos e níveis de isenção e dispensa de controle 

regulatório. 

2.3.2.2. 
Critério de aceitabilidade do risco 

A análise do risco visa compreender a natureza e determinar o nível de 

risco. É importante definir os critérios a serem utilizados para avaliar a 

significância do risco. Tais critérios dependem de requisitos legais e de outros 

aspectos definidos pelos objetivos do empreendimento. 

Do ponto de vista regulatório, há diversas formulações do critério para 

estabelecer o nível de segurança, mas reconhece-se que a segurança absoluta 

não pode ser alcançada. Na área nuclear, em geral, exige-se que o nível de 

base do critério de proteção, por exemplo, .. sem riscos não razoáveis", ou 

"proteção adequada" deva ser cumprido independentemente do custo ou outras 

considerações (OECD/NEAlCNRA, 2005). Ao considerar a melhoria da 

segurança para além desse nível, pode-se chegar a um ponto onde uma 

melhoria da segurança não pode ser justificada racionalmente. 

De um ponto de vista racional, o nível de segurança deve ser decidido 

após se avaliar os fatores, tais como custos e a degradação de equipamentos 

devido a esforços excessivos. Ou seja, racionalmente, o "risco razoável" só pode 

ser definido por alguma análise custo-benefício, envolvendo avaliação 

probabilística e subjetividade sobre o significado de "razoável". Para tal, é 

3 http://www . n rc.gov /read i ng-rm/ d oc-coll ecti ons/ co m m issi on/ secys/2007 / secy2007 -007 4/2007-
0074scy.pdf 
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necessário definir regras claras, não presumir que existe um consenso sobre o 

~ue é "risco não razoável", relacionar todos os riscos e expor com clareza quais 

podem ser isentos de tratamento, devido à sua insignificância para a segurança. 

A exposição de julgamentos dos riscos garante que requisitos de segurança são 

atendidos e é útil como argumento em caso de debates e conflitos. Entretanto, a 

consideração de todos os riscos, suas interações e o registro formal do processo 

da avaliação, se realizado sem critério, pode se tornar uma atividade sem fim. 

Muitas das dificuldades enfrentadas pelas agências reguladoras têm 

origem nas incertezas inerentes à situações que exigem suas decisões. Além 

disso, as decisões podem ser influenciadas ao se considerar as possíveis 

reações das partes interessadas, inclusive do Ministério Público Federal. Esta 

situação pode ser mais frequente ao se tomar decisões baseadas em hipóteses 

subjetivas e cujos critérios não estejam previstos em regulamentos, expondo, 

assim, a decisão mais facilmente a questionamentos. 

É inegável que existe subjetividade, mesmo que garantindo a segurança, 

por trás da abordagem sobre "riscos não razoáveis", uma vez que muitos 

requisitos normativos não fazem referência a probabilidades e a outros aspectos 

que não podem ser quantificados logicamente a partir de fatos. 

De acordo com o IBAMA, o risco a que um indivíduo médio da população é 

exposto não deve ser aumentado significativamente por uma atividade industrial 

ou de serviço criada por terceiros, a menos de uma explícita e consciente 

aceitação do mesmo. Amendola (2002) lembra que avaliação de risco precisa 

ser contextualizada no ambiente sócio-cultural e, portanto, precisa ser elaborada 

em processos de participação das partes interessadas. De fato, frequentemente 

não há consenso sobre o significado de "risco não razoável", seja pela 

discordância sobre as probabilidades atribuidas à ocorrência de eventos ou pela 

discordância nos valores atribuidos às suas consequências. Entretanto, mesmo 

quando há consenso, ele pode variar de acordo com a cultura, ou com aspectos 

sócio-econômicos. Após considerar a contribuição de todos os riscos individuais, 

o critério de aceitação de um empreendimento, em termos de índice de 

fatalidade por ano, pode ser visto na Figura 6. Os riscos com índice de 

fatalidade anual acima de 10-5/ano são inaceitáveis e os riscos com 10-5/ano até 

10·6/ano devem ser reduzidos, com a implementação de medidas de segurança 

baseadas em adequação de projeto/tecnologia e custo-benefício. A 
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determinação objetiva de níveis de probabilidades tão baixas é extremamente 

di!ícil a parti r de dados históricos, que praticamente inexistem ou são muito 

poucos. A sua precisão pode ser sujeita a questionamentos, assim como a 

análise de sensibilidade para distinguir a diferença entre 10·5/ano e 10·6/ano. 

RISCO INACEITÁVEL 

1x10·5 /ano 

RISCO A SER REDUZIDO 

1x10·6 /ano 

RISCO TOLERÁVEL 

Figura 6 - Critério de aceitabilidade de ri sco individual baseado no conceito "As Low as 
Reasonab/y Practicab/e (ALARP). FONTE: NAIME, 2010. 

Há uma variedade de critérios de aceitação de risco propostos ou em uso 

em diferentes países . Uma comparação singela dos critérios de segurança para 

instalações nucleares adotados pela Alemanha, Inglaterra, Suíça, e Comissão 

Internacional de Proteção Radiológ ica (ICRP) está mostrada na Figura 7. De 

acordo com o ICRP, as considerações de segurança servem para ilustrar o tipo 

de restrições que possam ser impostas com base na experiência, tendo em 

conta os benefícios advindos da utilização da radiação ion izante, mas 

considerando, não a fatalidade, mas sim a dose de radiação recebida. Os limites 

superiores são designados para estabelecer os objetivos de desempenho 

desejados, por exemplo, na concepção de sistemas de segurança. Assim, por 

exemplo, para uma dose efetiva potencial de 2 Sv, característica de acidentes, o 

limite superior da respectiva estimativa da frequência anual de ocorrência de 

dano prevista é de 10.5 e o limite inferior é de 10.6. 
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Figura 7 - Comparação de critérios de segurança para instalações nucleares adotados 
pela Alemanha, Suíça Inglaterra e os recomendados pelo ICRP. FONTE: IAEA, 2002. 
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Recomenda-se precaução quando se compara diferentes critérios para 

países/organizações, uma vez que a sua exata interpretação está sujeita a 

regras específicas e requisitos locais. 

Não há um consenso no Brasil sobre um critério unificado para aceitação 

de riscos. Provavelmente cada regulador escolhe o método de análise 

influenciada por recomendações internacionais da sua área específica, tais como 

AIEA, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ou de reguladores semelhantes em outros países ou por ser o 

método que o regulador especialista escolheu , por estar mais afeto 

academicamente. Não existe uma recomendação nacional para a escolha do 

método de análise de riscos. A ABNT está preparando a versão brasileira da ISO 

31010, mas a padronização, ou mesmo a certificação da gestão de riscos, ainda 

não é prevista. 

Esta seção mostrou brevemente uma variedade de métodos de análise de 

riscos e as diferenças nas análises realizadas pelas agências reguladoras. A 

diferença de métodos e conceitos em análise de risco pelas várias agências 

reguladoras talvez se constitua na principal barreira técnica e cu ltural para a 

análise de riscos de forma integrada, considerando as várias consequências 



43 

indesejáveis, e seus interrelacionamentos, em uma mesma instalação, visando a 

.articulação da regulação federal. 

2.3.2.3. 
Ferramentas para análise de riscos 

A análise de riscos complexos é facilitada com o uso de diferentes 

métodos e ferramentas lógicas em ambientes computacionais. 

Na área ambiental, são várias as ferramentas usadas nas simulações de 

risco social e ambiental, por exemplo, o software Riskan, desenvolvido pela 

Serenoware e o Quantox da ITSEMAP. Entretanto, é necessário conhecer as 

bases e conceitos usados pelos softwares para realizar a interpretação correta 

dos resultados. 

Com a necessidade de incluir o julgamento de especialistas, os métodos 

tais como lógica nebulosa (fuzzy), rede bayesiana ou diagrama de influência 

(DI), podem ser usados para reunir informação de risco quantitativa e qualitativa, 

permitindo a consideração explícita e gráfica de informação subjetiva como 

auxiliar para tomada de decisão onde exista incerteza na informação. 

O diagrama de influência é um grafo acíclico dirigido que pode ser visto 

como uma rede Bayesiana incrementada para tomada de decisão. Graficamente, 

o DI é composto por figuras geométricas (nós) interligadas por flechas. Existem 

quatro tipos de nós: 

a) Decisão (retângulo) representando decisões a serem feitas; 

b) Incertezas (elipse) representando variáveis aleatórias descritas por 

distribuição de probabilidade; 

c) Valor (retângulo com borda arredondada), representando os inputs, 

resultados de cálculos ou preferências do decisor - são as consequências 

intermediárias; e 

d) Consequência (losango), representando o objetivo, a consequência ou a 

recompensa final, que pode ser, por exemplo, a maximização da segurança. 

As flechas têm significados diferentes, dependendo para qual nó elas 

; estão direcionadas: as flechas para nós de incerteza indicam a dependência 

· probabilística, as flechas para nós de valor indicam dependência funcional, e as 

flechas para um nó de decisão indicam qual informação é conhecida no 

· momento da decisão. Assim, as flechas podem ser chamadas de condicionais, 

• funcionais e informativas, respectivamente (BIELZA, GÓMEZ, SHENOY, 2011), 
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ou mais simplesmente, como recomenda Clemen e Reilly (2001 :57): todas são 

f,lechas de relevância, apenas as que apontam para uma decisão são chamadas 

de sequenciais. Como ilustração, a Figura 8 mostra um diagrama de decisão 

simples (CLEMEN; REILL Y, 2001 ) para um caso onde a informação não é 

perfeita. Neste exemplo, um tornado se aproxima da cidade e as autoridades 

devem tomar a decisão de evacuar a população ou não. A evacuação é 

custosa, mas altamente segura. Por outro lado, abrigar é arriscado. Se o tornado 

muda de trajetória e se afasta da cidade , a evacuação teria sido desnecessária. 

Logo, os objetivos fundamentais são maximizar a segurança e minimizar os 

custos. A previsão meteorológica não é perfeita porque os tornados têm 

características de trajetória imprevisíveis. No diag rama de influência, a flecha 

ligando a "trajetória do tornado" a "previsão meteorológica" significa que a 

situação real do cl ima é relevante para determinar as incertezas relacionadas à 

previsão meteorológica. Ao longo do tempo, a previsão meteorológica irá se 

ajustar às reais condições do tornado, sendo que as probabilidades de acerto 

aumentam à medida que o tornado se aproxima. Na sequência, a decisão é 

tomada baseada na previsão da meteorologia. Ao anal isar o modelo e as 

probabilidades calculadas, o tomador de decisão elabora uma estratégia que 

recomenda uma decisão em particu lar para cada possível previsão da 

meteorologia. A decisão é tomada tendo em vista a "consequência" que depende 

da "trajetória do tornado" (probabilística) e da decisão de evacuar ou abrigar. 

Previsão 

m~t.eQrºJQglçª 

Dec;isão: 

~\@",!e@~ QM. 

~.bri-9M. 

Decisão 

Evacuar 

Abrigar 

, 

Traietória Conse_quência 
Atinqe a cidade 
Não atinge a Segurança - Alto custo 
cidade 
Atinge a cidade Perigo - Baixo custo 
Não atinge a Segurança - Baixo 
cidade custo 

Figura 8 - Exemplo de diagrama de influência para uma decisão sobre evacuação de 
pessoas sob risco de estarem na trajetória de um tornado. 
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o diagrama de influência e a árvore de decisão possuem diferentes 

~aracterísticas. O diagrama de influência mostra as dependências entre as 

variáveis mais claramente do que a árvore de decisão. A árvore de decisão 

mostra mais detalhes sobre os possíveis caminhos ou cenários como 

sequências de ramos da esquerda para a direita. Mas esse detalhe vem a um 

alto preço: na prática, é necessário tratar todas as variáveis como discretas (um 

pequeno número de alternativas), mesmo que elas sejam realmente contínuas; o 

número de nós em uma árvore de decisão aumenta exponencialmente com o 

número de nós de decisão e nós de chances. O diagrama de influência é uma 

representação muito mais compacta e tem ainda a vantagem de ser mais 

facilmente atualizado com novas informações, tornando-se assim uma 

ferramenta dinâmica e integrada (i.e., considerando probabilidades, valores e 

possibilidades de ação) de suporte à decisão sob risco (OLlVER, SMITH, 1989; 

CLEMEN, REILLY, 2001; e HOWARD, MATHESON, 2005). Langseth e 

Portinale (2007) apresentam o uso de redes bayesianas para análise de 

confiabilidade e concluem que estas são equipadas com um esquema de cálculo 

eficiente que as fazem frequentemente serem preferidas aos métodos 

tradicionais, como a árvore de falhas. 

São muitas as aplicações de redes bayesianas e diagramas de influência, 

por exemplo, nas áreas bancária (ALEXANDER, 2000), transporte marítimo 

(TRUCCO; CAGNO; RUGGERI; GRANDE, 2008) e gestão ambiental 

(CARRIGER, 2009). Tchangani (2011) propõe um modelo baseado em 

diagramas de influência para apoiar a gestão de risco e tomada de decisão para 

ações proativas e reativas e exemplifica com um caso de catástrofe natural. 

Na área nuclear, o seu uso já está sendo difundido aos poucos. Com 

abordagem integrativa, Borgonovo, Smith, Apostolakis, Deriot e Dewailly (2000) 

analisaram um evento precursor ao dano no núcleo que ocorreu em 1985, no 

reator nuclear Davis Besse, nos EUA. Lee e Lee (2006) propõem uma estrutura 

para análise quantitativa integrando o processo de inferência da rede bayesiana 

à análise probabilística de risco convencional, no caso de deposição de rejeitos 

radioativos. 

Várias ferramentas online estão disponíveis para usuários, por exemplo, 

Hugin (http://www.hugin.com/), BayesiaLab (http://www.bayesia.com/) e Netica 

(http://www.norsys.com/). O uso da Netica foi testado pela autora com um 

exemplo fictício simplificado de incremento de custos devido a atraso no 

licenciamento e na construção de uma instalação (WIELAND, LUSTOSA, 2009). 
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A norma ISO/IEC 31010 (2009) apresenta como informação os métodos 

l)1ais usados para análise de riscos, suas limitações e vantagens. O diagrama 

de influência, apesar do seu uso crescente, não recebeu destaque. A rede 

bayesiana foi classificada nessa norma, aparentemente por falta de informação e 

experiência operacional, como sendo não aplicável à identificação do risco, 

cálculo de probabilidade, nível do risco e avaliação do risco. 

2.3.3. 
A Regulação no Brasil 

2.3.3.1. 
A finalidade da regulação 

O controle do Estado exercido por meio de agências ou órgãos 

reguladores é necessário para criar um ambiente estável e economicamente 

atrativo, propício ao desenvolvimento econômico e social, preservando e 

defendendo continuamente os interesses e a segurança da população. A 

legitimidade do órgão regulador é reconhecida quando este exerce suas funções 

com competência, autonomia e em uma maneira que demonstre à sociedade 

que cumpre o seu papel. (WIELAND; ALMEIDA; ALMEIDA, 2007). 

De acordo com Almeida (2005), os objetivos da regulação e as condições 

desejadas são influenciados pela evolução natural da sociedade e dos conceitos 

nela existentes e que se alteram ao longo do tempo. Exemplos desses fatores 

externos são: preocupação com o meio ambiente, preocupação com a qualidade 

de vida, alteração dos costumes e da moral, mudança dos hábitos de vida, 

mudança de participação de segmentos da população na força de trabalho, 

mudança de regime econômico, motivos religiosos ou situações de exceção, 

como guerra ou epidemia, que podem alterar profundamente a situação 

desejada e assim ter influência na qualificação dos objetivos da regulação. 

Claramente, mudanças tecnológicas são também diretamente responsáveis por 

criar, alterar ou dispensar o controle regulatório. 

O controle regulatório no Brasil é exercido por vários órgãos do governo. 

Entre outros objetivos, pretende promover o desenvolvimento sustentável de um 

determinado setor industrial; garantir a qualidade dos produtos e serviços; 

regular e disciplinar o mercado para evitar cartéis e monopólios ou concorrência 

desleal, controlar o monopólio da união em áreas estratégicas. Devem ainda, no 

caso particular da CNEN, IBAMA, ANVISA e MTE, proteger a saúde e a 
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segurança de trabalhadores e da sociedade em geral contra os riscos advindos 

çia aplicação industrial de produtos ou agentes potencialmente perigosos. 

Há algumas entidades da administração indireta, responsáveis pelo 

exercício de funções regulatórias, às quais a lei de criação atribui um estatuto 

diferenciado. São as agências reguladoras, que foram implantadas num 

ambiente de desestatização após 1996, são elas: Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL); Agência Nacional de Petróleo (ANP); Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Agência Nacional de 

Águas (ANA); Agência Nacional do Cinema (ANCINE); Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional dos Transportes Terrestres 

(ANTT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A gênese dessas agências 

é discutida por Pacheco (2006) que faz uma comparação com as agências 

reguladoras norteamericanas, ressaltando as diferenças com relação à natureza 

das relações entre regulação e poder do Estado. Enquanto nos EUA, a 

autonomia das agências reforça o poder do Estado, no Brasil, "a concessão de 

independência às novas agências reguladoras buscou reduzir as incertezas, 

para o investidor, advindas do legado intervencionista do Estado". 

Nem toda atividade regulatória estatal requer agências reguladoras para 

seu exercício. Mesmo antes da década de 90, vários outros órgãos 

governamentais já exerciam atividades reguladoras. O poder regulador pode ser 

exercido pelos órgãos de administração direta, por exemplo, Secretarias e 

Departamentos dos Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), do Trabalho e Emprego (MTE), e da Fazenda (Secretaria da Receita 

Federal); autarquias: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), e 

autarquias especiais, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 

IBAMA. 

De acordo com relatório interministerial (CASA CIVIL, 2003), "as agências 

(reguladoras) constituem e devem constituir, veículos de implementação de uma 

política que busque aliar três objetivos que são - ao menos à primeira vista -

de difícil conciliação: previsibilidade, estabilidade e flexibilidade." Com relação à 

flexibilidade, o relatório se refere ao acompanhamento dinâmico das evoluções 

tecnológicas que são incorporadas rapidamente pelo setor regulado. 
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2.3.3.2. 
Ca~acterísticas e atribuições básicas dos órgãos reguladores 

Apesar das agências reguladoras serem vistas como intermediadoras dos 

interesses industriais e do público, concedendo ou não licenças para 

determinadas atividades, o papel delas também inclui uma contribuição para o 

desenvolvimento industrial do país. A regulação influencia esse desenvolvimento 

por meio de políticas, diretrizes e regulamentos, fiscalizações e sanções, que 

são elaborados e exercidos pelo corpo técnico dos órgãos reguladores. O 

trabalho das agências reguladoras exige pessoal dedicado e competente, 

independência política e administrativa e credibilidade imediata e intertemporal 

(GOMES, 2006). Portanto, uma característica fundamental das agências 

reguladoras é a competência técnica específica inserida num contexto amplo de 

desenvolvimento nacional, com a neutralidade política exigida. A capacitação de 

reguladores é especial, não é criada em um ambiente acadêmico ou industrial, 

apesar dessas experiências serem de grande valia. Os reguladores devem estar 

preparados para tomar decisões diante dos desafios rotineiros ou emergenciais, 

legitimando a própria função reguladora (WIELAND; ALMEIDA, 2011). 

Segundo Marques Neto (2005) outra importante característica das 

agências reguladoras é a amplitude de seus poderes: o poder normativo, que 

consiste em editar requisitos para o setor regulado, complementando os 

dispositivos legais existentes; o poder de outorga, que seria a competência legal 

para a emissão de licenças, autorizações e concessões; o poder de fiscalização, 

que consiste no acompanhamento e verificação das atividades reguladas; o 

poder sancionador, que consiste em aplicar advertências, multas ou cassar 

licenças baseado em situações não conformes por elas detectadas; o poder de 

conciliação, que seria a capacidade de mediar interesses; e, por fim, o poder de 

recomendação, consistente na prerrogativa de subsidiar, informar e orientar os 

agentes participantes do processo regulatório. Em um ambiente político não 

autoritário, não é surpreendente que as agências recebam pressões 

antagônicas. Para tal, independência e transparência devem permear as áreas 

decisórias do regulador. 

Também caracteriza a atuação reguladora das agências a obediência ao 

rito processual legal, ou seja, a observância de prazos e de procedimentos, os 

mecanismos para o exercício do contraditório e os critérios de aferição das 

condutas regulatórias. 
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A regulação está diretamente ligada à política pública, eventualmente com 

açpes do poder legislativo. Isto põe em cena atores com interesses alheios ao 

problema em si e que, interessados em outros assuntos do jogo político, 

interferem na racionalidade técnica e econômica do problema. Neste plano, para 

a maturidade política e institucional da sociedade é essencial fortalecer a ação 

reguladora. 

Por outro lado, o Ministério Público (MP), na defesa dos direitos sociais e 

individuais, pode interferir e influenciar a regulação nos diversos setores, assim 

como o Tribunal de Contas da União (TCU) pode recomendar ações regulatórias 

adicionais, visando a efetividade da governança estatal. 

Claramente, o modelo de gestão das agências reguladoras não 

acompanhou a evolução das indústrias, em busca de eficiência e eficácia. Nas 

últimas décadas, várias indústrias implementaram ideias inovadoras, muitas 

provenientes do sucesso da indústria japonesa, visando o atendimento da 

expectativa do cliente, por exemplo: 

a) Qualidade Total sobre o processo de produção, ao invés de focar somente 

na qualidade no produto; 

b) Círculos de Controle de Qualidade (CQC), nos quais grupos informais de 

trabalhadores espontaneamente passam a buscar soluções criativas para os 

problemas da área ou da empresa; 

c) Método "Ringl' de Decisão, que trata da decisão consensual, obtida através 

do comprometimento individual com o resultado ou meta decidida pelo grupo; 

d) Just-in-Time, com maior sincronização da empresa com sua cadeia de 

suprimento, visando à minimização de estoques; 

e) Kaizen, a filosofia da melhoria contínua, que objetiva garantir a qualidade por 

meio de pequenas melhorias no processo; 

f) Manufatura flexível, que permite a fabricação simultânea de vários modelos e 

especificações de produtos, atendendo demandas individualizadas dos 

nichos de mercado, em contraste com a produção em massa; 

g) Keiretsu, sistema empresarial caracterizado pela atuação em redes verticais 

e horizontais de parceria, integrando todos os fornecedores da cadeia 

produtiva com a subcontratação industrial. 

Esses sistemas, a princípio, não se encaixam em um programa de gestão 

regulatória. A maioria dos programas que visam o aumento de eficiência e 

eficácia de reguladores foi prejudicada por restrições orçamentárias e restrições 

para contratação de pessoal. Como resultado, os reguladores exigem dos 

operadores a implantação de programas de gestão da qualidade, cujos preceitos 
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básicos eles próprios, em muitas ocasiões, ainda não implantaram. O tema não 

é ,de um local específico, tanto é que a IAEA recomenda a existência de 

sistemas de gestão para reguladores (IAEA, 2010a) e a OECO sugere 

indicadores de desempenho dos sistemas de gestão regulatória (JAC08Z0NE; 

CHOI; MIGUEl, 2007). 

A busca pela efetividade regulatória e alto padrão de conhecimento técnico 

leva o órgão regulador a contratação de organismos de suporte técnico. Wieland, 

Almeida, Almeida e Costa (2008), elucidam as situações em que a terceirização 

é adequada e os cuidados relacionados à coordenação e ao controle das 

atividades contratadas. 

Gundlach (2002) discute uma nova fronteira de atuação, que é a extensão 

da aceitação, pelo regulador, da certificação da conformidade obtida junto a 

organismos acreditados com relação aos sistemas de gestão preconizados pela 

norma ISO da série 9000 (qualidade), ISO da série 14000 (ambiente) e da 

OHSAS 18000 (segurança e saúde). A ISO 9000 se tornou uma referência 

internacional para requisitos de qualidade e é um facilitador para o comércio 

internacional. A ênfase é dada em prevenção de falhas e não mais em detecção 

e correção. Os certificados de gestão ambiental da série ISO 14000 atestam a 

responsabilidade ambiental no desenvolvimento das atividades de uma 

organização. Nas auditorias exigidas para manutenção da certificação é 

verificado o atendimento de requisitos, tais como: cumprimento da legislação 

ambiental; diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais de cada 

atividade; procedimentos e planos de ação para eliminar ou diminuir os impactos 

ambientais; pessoal devidamente treinado e qualificado. A OHSAS 18000 foca a 

saúde e a segurança ocupacional. A certificação pela OHSAS 18000 acentua a 

abordagem pela minimização do risco, procurando reduzir, com sua 

implementação, os acidentes e as doenças do trabalho, os tempos de parada 

por estes motivos e, consequentemente, os custos econômicos e, sobretudo, 

humanos. 

Enquanto a certificação ISO e OHSAS são voluntárias, mas garantem a 

credibilidade e aceitação do produto pelo mercado consumidor, a regulação 

exige e penaliza as não conformidades. Entretanto, a forma de demonstrar o 

cumprimento a regulação, exigindo relatórios distintos e recebendo 

frequentemente inspetores de diversas agências significa um custo adicional à 

empresa, o que leva a ferir o princípio da economicidade da boa prática da 

regulação. Caso os requisitos voluntários e obrigatórios sejam harmônicos, a 
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regulação poderia considerar a aceitação, para fins de regulação, da avaliação 

dq conformidade realizada por órgãos certificadores independentes. 

A ISO, por ter identificado a dificuldade das pequenas e médias empresas 

em se submeterem a processo de certificação dos sistemas de gestão, tem 

publicado guias dedicados a estas empresas, como forma de ajudá-Ias a se 

manterem no mercado. 

Algumas empresas prefeririam se submeter à certificação da qualidade 

total, englobando qualidade, ambiente, saúde e segurança (GUNDLACH, 2002). 

É evidente o potencial de superposição entre as certificações e a vantagem de 

uma norma ISO única para sistema de gestão. Hortensius, Bergenhenegouwen, 

Gouwens e de Jong (2004) apresentaram um modelo genérico para integração, 

de acordo com o Guia 72: 2009 da ISO, do modelo de gestão da ISO e OHSAS 

e enfatizam que o sistema integrado deve ser feito de acordo com o tipo e 

tamanho da organização. Não existe uma prescrição que atenda a todas as 

organizações, uma vez que os riscos e o contexto são distintos para cada 

instalação. 

2.3.3.3. 
A articulação entre agências reguladoras 

A necessidade de articulação entre agências reguladoras já foi identificada 

em várias oportunidades. Elis Filho (2006) analisou quinze agências reguladoras 

e demonstrou a heterogeneidade de formatos normativos, mesmo entre as 

novas agências. Marques Neto (2005) alerta sobre a tendência excessiva de 

fragmentação da regulação. Enfatiza que é necessário que as estruturas se 

concentrem e se articulem, evitando que uma mesma indústria tenha que 

caminhar por várias instâncias regulatórias. O Instituto de Defesa do Consumidor 

(IDEC) avaliou a eficácia da regulação em uma pesquisa realizada com sete 

órgãos e agências reguladoras (IDEC, 2006). De acordo com este trabalho, uma 

das características básicas que agências e órgãos com atividades regulatórias 

devem ter, com relação ao atendimento das expectativas da sociedade, é o 

estabelecimento de mecanismos de coordenação entre as diversas agências em 

temas transversais, como o da defesa do consumidor e do ambiente. Os 

resultados do estudo revelaram que a falta de diálogo entre os diversos órgãos 

reguladores prejudica um tratamento sistêmico dos problemas. 
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Estudo realizado pelo TCU em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, 

d~ 2005 a 2007, mapeou e classificou os riscos das agências reguladoras de 

infraestrutura, em termos de materialidade, probabilidade de ocorrência e 

relevância. O resultado do estudo demonstra que, dentre 164 ações que 

causaram impactos positivos ou negativos sobre um objetivo estratégico, a falta 

de coordenação institucional adequada (relacionamento com outros atores) era 

responsável por 22% das causas de falhas nas agências reguladoras. O maior 

número de falhas, com 26% de ocorrências, era a falta, atraso, imprecisão ou 

problemas no tratamento das informações recebidas (NORONHA, 2010). 

Já o trabalho de Oliveira, Werneck e Machado (2004:78), patrocinado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), sugere que para enfrentar o potencial 

de conflito entre agências reguladoras, "é preciso que a comissão do Congresso 

Nacional encarregada da fiscalização das agências estimule a articulação e a 

cooperação dos órgãos regulatórios. Com vistas a facilitar a atuação dos 

agentes econômicos, a legislação deve determinar que atividades que exijam, 

em princípio, mais de uma autorização ou licença por parte de diferentes 

divisões da mesma agência reguladora ou de agências diferentes devem ser 

emitidas de forma conjunta". 

No ato da criação de uma agência reguladora, a legislação estabelece 

explicitamente os seus limites de ação e define quais poderes serão atribuídos 

para que possa cumprir a respectiva missão. Entretanto, podem existir 

sobreposições de competências legais, em casos em que a mudança do 

ambiente, avanço tecnológico ou a ocorrência de fatores não previstos criem 

demandas para o órgão regulador que não estavam em sua missão original e os 

obriguem a atuar em novas áreas ou a abandonar áreas que faziam parte de 

suas atribuições iniciais. Algumas agências já preveem, em seu estatuto legal, a 

realização de articulação com outras agências reguladoras. Por exemplo, na 

área de geração de eletricidade: articulação entre ANEEL, ANP, ANA; na área 

de transportes: ANTT, ANTAQ, ANAC e CNEN. Entretanto, o modo ou os 

procedimentos para articulação não são especificados. 

Em caso de conflito de competência legal, é importante que sejam 

solucionados ou minimizados, com a melhor definição das atribuições de cada 

órgão regulador ou por mecanismos de cooperação que permitam a atuação 

sinérgica desses reguladores (ALMEIDA, 2005). A revisão do arcabouço legal é 

algo complexo e demorado. Portanto, para resolver o conflito de áreas de 

competência, são publicados acordos em forma de portarias interministeriais que 

procuram ajustar as atividades de fiscalização, apurar e mediar eventuais 
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conflitos, possuindo caráter institucional, educacional, de comunicação social e 

de ,estímulo à organização e operacionalização da regulação. Às partes 

reguladoras envolvidas devem ser aplicados os requisitos: autonomia financeira, 

independência decisória, transparência, publicidade, e prestação de contas ao 

nível de atuação (lEE, 2007). 

Um avanço quanto à eficiência do licenciamento ambiental é a publicação 

da Portaria Interministerial nQ 419/2011. A Portaria disciplina a atuação, impondo 

prazos para emissão de pareceres conclusivos sobre ElA/RIMAs, da Fundação 

Nacional do índio (FUNAI), da Fundação Cultural Palmares (FCP), do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério da Saúde. O 

IBAMA deve ainda considerar o parecer de outros órgãos, tais como, Prefeituras 

(sobre o uso e ocupação do solo), ANA (sobre uso das águas) e DNPM (sobre 

bloqueio de área de mineração). 

Por outro lado, ocorrem demandas para articulação, por força judicial ou 

por Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público 

Federal (MPF), ou ainda, por Acórdãos do TCU, como resultado de auditorias. 

Na prática, as iniciativas têm sido pontuais (TCU, 2011) e têm levado a uma 

maior interação entre as agências, mas o que não significa uma maior eficiência 

regulatória conjunta. Exemplos dessas iniciativas e demandas estão no 

Apêndice B. 

O intercâmbio de experiências é uma atividade fundamental para a 

articulação entre órgãos regulatórios. Para tentar harmonizar e aprimorar as 

práticas reguladoras nacionais, o Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR), 

criado em 2005 e composto por representantes de 25 órgãos ou agências 

reguladoras, elaborou o "Guia de Boas Práticas de Regulamentação" 

(CONMETRO, 2007). O Guia orienta o processo de elaboração, adoção e 

implementação da regulação técnica e pretende, entre outros benefícios, 

contribuir para promover uma maior integração e troca de experiências entre as 

autoridades reguladoras brasileiras. O Guia apresenta os princípios da boa 

prática de regulação, adaptado dos princípios da administração pública. 

Entretanto, aparentemente, a internalização do Guia é heterogênea nas várias 

agências e necessita ser acompanhada com regularidade, para que a iniciativa 

tenha prosseguimento, mesmo após a troca de comando nas agências. A 

experiência do CBR mostra que é necessária a mobilização contínua dos 

agentes reguladores em todos os níveis hierárquicos, não somente do 

representante no CBR. 
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A tese de doutorado de Andre Naime, sobre regulação ambiental em linhas 

d~ transmissão de óleo de gás, defende que quanto mais cedo todas as partes 

interessadas pertinentes forem envolvidas na discussão e compreensão de seus 

papéis na gestão de riscos, melhor para a efetividade da regulação. Reguladores 

precisam tirar proveito de suas rotinas para estabelecer instrumentos que forcem 

a visão comum e consensual que reflita uma gestão integrada que compreende 

tanto a visão do agente quanto a do receptor dos riscos tecnológicos (NAIME, 

2010). O mesmo se aplica quando existem várias agências reguladoras sobre 

um mesmo objeto, por exemplo, regulação ambiental, a cargo do IBAMA, ou 

secretarias do meio-ambiente, e regulação sobre o uso e ocupação do solo, a 

cargo das prefeituras. 

2.3.3.4. Órgãos regulatórios que atuam na área nuclear brasileira 

A Constituição Federal (CF) de 1988 incluiu as atividades nucleares e 

atividades com materiais radioativos em diversos de seus artigos (art. 21, 22 e 

177). Com relação ao monopólio da União nas atividades nucleares, especifica 

que "toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para 

fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional". A CF especifica 

ainda que, sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e 

atividades análogas. 

A regulação nuclear é claramente útil devido à complexidade da área e do 

risco inerente à tecnologia. É consenso internacional que não restam dúvidas 

sobre a necessidade de um órgão específico para regular as questões de 

segurança nuclear. No Brasil, o controle da área nuclear é exercido para 

minimizar os riscos radiológicos e nucleares nas diversas aplicações, controlar a 

exportação e importação de fontes de radiação, contabilizar o material nuclear 

para evitar o uso indevido e controlar o estoque estratégico de materiais 

essenciais ao programa nuclear brasileiro, tais como urânio, tório e outros 

elementos como lítio, berílio, nióbio e zircônio. Algumas funções são claramente 

de segurança e proteção da população, outras são para a sustentabilidade do 

programa nuclear brasileiro. A CNEN foi criada pela Lei nº 4.118/62, alterada 

pela a Lei nº 6.189/74, complementada pelo Decreto nº 75.569/75 e Lei nº 

7.781/89, como a instituição federal para controlar a área nuclear no Brasil. Até 

que se crie uma agência específica para regular a segurança nuclear, a CNEN 

continua a acumular as atribuições de o órgão superior de orientação, 
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planejamento, supervisão, promoção, fiscalização e de pesquisa científica na 

á~ea nuclear. A CNEN classifica as instalações, sob sua área de competência, 

em nucleares, radiativas, mínero-industriais e depósitos de rejeitos, adotando 

uma abordagem de controle gradual, de acordo com o risco da instalação. 

Não só a CNEN regula as atividades nucleares. Em 1981 a Lei nº 6.938 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e definiu a necessidade do 

licenciamento ambiental para atividades que tivessem um potencial poluidor, 

incluindo as atividades nucleares. A Resolução CONAMA nº 01/1986 

estabeleceu, entre outros, quais são as atividades e empreendimentos que 

exigem o estudo de Impacto Ambiental para fins de licenciamento ambiental. Em 

1989, o IBAMA foi criado pela lei nº 7.735, alterada pela Lei nº 11.516/2007, para 

exercer o poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais de 

meio ambiente, relativas ao licenciamento ambiental federal. Em 1991 foi 

assinado um termo de convênio de cooperação técnica entre o IBAMA e a 

CNEN, que visava instituir mecanismos para compatibilizar a legislação nuclear 

com a ambiental e as ações para otimizar o exercício das competências da 

CNEN e IBAMA. Esse convênio praticamente foi inócuo e venceu em 2006, por 

falta de renovação. 

A definição legal das competências para licenciamento de atividades 

nucleares que apresentem potencial impacto ao ambiente é ambígua: 

O licenciamento ambiental, regulamentado pelo art. 19 do Decreto nº 

99274/96, estabelece que compete à CNEN, "mediante parecer do IBAMA", 

licenciar os estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares ou a 

utilizar a energia nuclear e suas aplicações. Nos demais casos, o IBAMA emite a 

licença, com a devida consideração ao parecer dos órgãos municipais e 

estaduais. 

Já a Resolução CONAMA nº 237/97 determina que compete ao IBAMA o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades nucleares com 

significativo impacto ambiental, "mediante parecer da CNEN". 

Antes do IBAMA ser criado e estruturado, o licenciamento nuclear já incluía 

aspectos de proteção ambiental. Para muitos reguladores e operadores, ainda 

não é claro o limite de competência entre CNEN e IBAMA, mas é evidente a 

necessidade de articulação para evitar conflitos. 

A área de saúde também é atuante na área nuclear. A Constituição 

Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) deva "participar do 

controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos" (CF art. 200). A 
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Portaria MS nº 453/1997 do Ministério da Saúde estabeleceu a atuação do 

Sistema de Vigilância Sanitária sobre as atividades com raios X para diagnóstico 

médico. A CNEN considera esta atividade fora de seu escopo de atuação, ainda 

que incluída nas suas diretrizes referentes à proteção radiológica e controle de 

qualidade de exposições à radiação para fins médicos. A solução dos problemas 

de saúde pública, no que diz respeito aos alimentos, deve abranger todos os 

cuidados higiênico-sanitários em toda cadeia alimentar, ou seja, matéria-prima 

de qualidade; aplicação das boas práticas agrícolas, veterinárias e de fabricação; 

processos tecnológicos adequados; armazenamento e transporte adequados; e 

educação dos produtores, fabricantes e consumidores quanto aos aspectos de 

higiene de forma a assegurar a qualidade sanitária do alimento. A irradiação de 

alimentos é vista como um tipo de processo de conservação de alimentos. 

Outros órgãos e agências reguladoras possuem atribuições em áreas nas 

quais a CNEN também atua. Exemplos dessas áreas são: transporte de 

materiais radioativos, o qual também é regulamentado pela ANTT, ANTAQ, 

ANAC e mineração de urânio ou de minérios com urânio ou tório associados, 

também regulado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

A complexidade das atividades técnicas industriais faz com que muitos 

assuntos envolvam simultaneamente diferentes agências reguladoras. Isto cria 

um potencial de conflitos e atrasos, que é prejudicial e custoso tanto para os 

empreendedores quanto para as autoridades públicas. Para enfrentar esta 

questão, é preciso que haja articulação e cooperação entre os órgãos 

reguladores. 

Para ilustrar a necessidade de articulação entre agências reguladoras, 

apresenta-se o múltiplo controle regulatório sobre o tratamento de alimentos com 

radiação como medida fitossanitária para exportação. Esta atividade está 

relacionada às áreas nuclear, meio-ambiente, sanitária, agricultura e transporte, 

quando o tratamento é realizado com fontes de cobalto-60. A autorização para 

operar um serviço de irradiação de alimentos depende do atendimento a vários 

requisitos e obtenção de licenças de várias agências reguladoras. 

O Brasil há muito se prepara para tratar alimentos com radiação. O 

Decreto-Lei nº 986/69, que instituiu normas básicas sobre alimentos, define 

alimento irradiado e obriga a indicação de irradiação no rótulo desses alimentos. 

O Decreto nº 73.718/73 estabelece os requisitos para a elaboração, 

armazenamento, transporte, distribuição, importação, exportação e exposição à 

venda ou entrega ao consumo de alimentos irradiados. Este decreto define a 

obrigatoriedade de obtenção de licença pela autoridade competente, após a 
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prévia autorização do estabelecimento pela CNEN e a observância às normas 

cqmplementares a cargo do Ministério da Saúde. Os casos de infração são 

considerados como sendo de natureza sanitária. 

O licenciamento das unidades de irradiação de alimentos visa garantir a 

segurança das operações e atender a expectativa de qualidade dos serviços e 

produtos gerados. Este trabalho de tese compara, na seção 5.1, os ritos de 

licenciamento da CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA. 

Casos de sucesso de articulação de controle entre diferentes órgãos do 

governo é Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), 

coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República e o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), 

coordenado pela Receita Federal. Neste último, o controle de entrada e saída de 

fontes radioativas do país é feito pela CNEN que possui acesso ao módulo do 

SISCOMEX, via Internet, para dar anuência sobre a importação e exportação. 

Assim, com o gerenciamento eletrônico de licenciamento de instalações 

radiativas e o acesso ao SISCOMEX, é possível reduzir o tempo de concessão 

de licença de importação de fonte radioativa, garantindo que a fonte só ingressa 

no país se a instalação de destino da fonte estiver licenciada. 

2.3.3.5. 
Exemplos de outros países 

Todos os países com atividades nucleares possuem um órgão regulador 

nuclear ou algum sistema de controle para verificar as questões de segurança. A 

AIEA fornece extenso material bibliográfico para os países estruturarem sua 

atividade regulatória nuclear, além de mecanismos de cooperação técnica 

internacional. A AIEA sugere que as áreas merecedoras de atenção para uma 

infraestrutura governamental integrada são as atividades de 

descomissionamento, recuperação de áreas degradadas, gerência de rejeitos 

radiativos, transporte de materiais radiativos e resposta a emergências (IAEA, 

2010a). 

Entretanto cada país tem uma forma de atuar com relação à coordenação 

de ações regulatórias. Por exemplo, no México, que possui dois reatores 

nucleares de potência em operação, o regulador nuclear Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) também é responsável pela 

regulação do meio ambiente com relação a fontes de radiação ionizantes. 
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Já nos EUA, o órgão regulador nuclear é a Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) e o órgão regulador ambiental é o Environmental Protection 

Agency (EPA). Como no Brasil, esses órgãos têm modos diferentes de operar e 

possuem muitas interfaces. A articulação entre essas agências reguladoras é 

feita, por exemplo, com memorandos de entendimento nos quais a 

responsabilidade e atribuições de cada órgão ficam estabelecidas4
. 

Na União Européia (UE), o tratado que institui a Comunidade Européia de 

Energia Atômica (EURATOM) é a principal base jurídica de competências da UE 

no domínio da segurança nuclear e proteção contra radiações. O tratado prevê o 

estabelecimento de padrões de segurança básicos para proteger a saúde dos 

trabalhadores e do público contra os perigos resultantes das radiações 

ionizantes (Diretiva 96/29/EURATOM), o qual segue os padrões internacionais 

daAIEA. 

Após o acidente nuclear em Fukushima, 2011, o governo japonês decidiu 

reorganizar as agências reguladoras em segurança e uma reforma foi efetivada 

para garantir a independência do regulador nuclear e ambiental. A Nuclear and 

Industrial Safety Agency (NISA), criada em 2001, foi reforçada e desvinculada do 

Ministério de Economia, Comércio e Indústria (METI) e agora regula as questões 

de segurança das indústrias nuclear e de petróleo, além de outros riscos, como 

explosivos e gás a alta pressã05
• 

Lima e Magrini (2010) descrevem o papel do TCU no licenciamento 

ambiental e relatam que este tema é objeto de auditorias similares em outros 

países. Por exemplo, o problema da falta de cooperação entre as agências 

envolvidas no licenciamento ambiental também já tinha sido identificado no 

Canadá. 

4 Um exemplo de articulação entre NRC e EPA no caso de reabilitação de áreas contaminadas 

pode ser visto em http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/news/2002/mou2fin.pdf. 

5 http://www.nisa.meti.go.jp/english/aboutnisa/establishment.html 
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2.4. 
Lacunas relevantes encontradas 

A revisão bibliográfica deste trabalho de tese, acima relatada, apontou 

várias lacunas que podem ser exploradas em busca de eficiência e eficácia 

regulatória. Essas lacunas se referem à falta de especificação adequada do 

contexto nos estudos de viabilidade industrial da irradiação de alimentos; a 

inobservância de riscos que afetam a longevidade do empreendimento e a falta 

de articulação de ações regulatórias. Tais lacunas são mais bem explicadas a 

seguir. 

Nos estudos de viabilidade econômica de unidades industriais de 

irradiação, já citados na revisão bibliográfica, focou-se mais nas vantagens da 

técnica, nos aspectos de obtenção de financiamento prévio e na garantia de 

flexibilidade pelo uso com múltiplos propósitos, inclusive para pesquisa, de modo 

a explorar a plena capacidade do equipamento de irradiação. Entretanto, o 

longo prazo para se obter as licenças dos órgãos regulatórios constitui um 

impacto relevante não considerado. Além disso, faltam esclarecimentos no 

sentido de levar a irradiação de alimentos do nível acadêmico e de pesquisa 

para o nível industrial, atendendo as ambições do mercado e obedecendo ao 

rígido controle regulatório. 

Nos casos de fracasso da implementação da irradiação de alimentos em 

escala industrial, deixou-se de considerar alguns aspectos importantes que 

garantiriam a longevidade do empreendimento, conforme expectativa da 

sociedade. A regulação prescritiva segue um roteiro pré-determinado, por isso, 

em certas situações, deixa de enxergar riscos importantes, ao passo que exige 

margens de segurança exageradas em outras situações. A análise de risco 

integrada e dinâmica tornaria a regulação mais justa para cada empreendimento. 

Existem várias indicações apontando para a necessidade de maior eficácia 

dos reguladores. A articulação é um dos pontos mencionados como 

oportunidade de melhoria. A atuação conjunta de órgãos regulatórios, evitando 

conflitos e desperdícios de recursos, e aumentando a eficácia da regulação pela 

união de esforços, é um tema ainda pouco explorado. Entretanto, as iniciativas 

devem ir além da emissão de Portarias interministeriais e realização de reuniões 

de trabalho; novas estruturas organizacionais e operacionais e nova forma de 

atuação parecem ser necessárias para se obter resultados significativos. 
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2.5. 
P~essupostos da tese 

Com base na revisão bibliográfica apresentada, pode-se obter fortes 

evidências da existência de elementos e fatos, que não serão testados, e que 

serão úteis ao longo deste trabalho de tese. Os seguintes pressupostos com as 

respectivas justificativas irão apoiar as diversas fases do trabalho de tese e as 

proposições a serem feitas: 

PRESSUPOSTO 1 - Existe mercado para frutas tratadas com radiação e há 

interesse dos produtores para que o serviço de irradiação esteja disponível 

(OBADIA, 2004; WTO, 1995). 

JUSTIFICATIVA: O trabalho é impulsionado pela necessidade de agilidade na 

implantação de irradiação de alimentos, cuja prática é aprovada em muitos 

países e justificada pela demanda, interesse e benefícios proporcionados. 

Esse pressuposto valida o esforço em otimizar a regulação nessa indústria. 

Entretanto, a eficácia regulatória é de importância para qualquer outra 

atividade industrial. 

PRESSUPOSTO 2 - É fundamental adotar uma abordagem de análise de riscos 

que considere tanto o contexto de fatores inibidores quanto os facilitadores 

que determinam e influenciam a implantação de uma unidade industrial de 

irradiação de alimentos (ABNT, 2009) e realizar o acompanhamento e a 

evolução no tempo dos fatores de influência ao empreendimento. 

JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade de irradiação industrial de alimentos 

não incluíram fatores importantes. Por exemplo, a regulação no setor é um 

fator que tem grande influência no retorno do investimento no 

empreendimento. Esse pressuposto é importante para embasar e justificar a 

abordagem integrada na avaliação de riscos e que também considere as 

evoluções temporais dos riscos e do respectivo contexto. 

PRESSUPOSTO 3 - As percepções dos operadores e reguladores são válidas 

para se avaliar os fatores de influência porque constituem a principal fonte de 

inspiração para a tomada de decisão em relação a um empreendimento 

(REMENYI et ai, 1998). 

JUSTIFICATIVA: Os dados publicados sobre a avaliação de desempenho de 

instalações de irradiação e da regulação são escassos e é necessário buscar 

a experiência e percepção dos atores relevantes na área, por meio de 

entrevistas para identificar elementos importantes a serem considerados em 

uma análise mais aprofundada do problema. 
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PRESSUPOSTO 4 - A articulação entre agências reguladoras tem implicações 

para o controle regulatório sobre a mesma instalação e para a eficácia 

regulatória federal (ALMEIDA, 2005; TCU, 2011; MARQUES NETO, 2005). 

JUSTIFICATIVA: Pela multiplicidade de órgãos regulatórios que atuam numa 

mesma atividade, existe um potencial de conflito de competência legal. Este 

trabalho de tese assume, como premissa que não será testada aqui, que a 

articulação de órgãos regulatórios é benéfica para a eficácia da regulação. 

Este dado é importante para justificar a estrutura conjunta proposta neste 

trabalho de tese. 

PRESSUPOSTO 5 - A regulação informada por riscos preconiza que a 

imposição de exigências regulatórias seja adequada à sua importância com 

relação ao risco, para assegurar a proteção da população e do meio 

ambiente (IAEA, 2005 e 2011a). 

JUSTIFICATIVA: Já existem publicações da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) recomendando a regulação informada por riscos (RIR). O 

órgão regulador americano aplica o RIR, embora de forma limitada. Este 

conceito é tido como premissa, embora tenha que se definir quais são as 

áreas em que a abordagem probabilística ou determinística se aplica. 

PRESSUPOSTO 6 - O diagrama de influência é uma ferramenta útil para 

comunicação de riscos, para modelagem probabilística e determinística e 

substitui com vantagem outros métodos usuais, pela simplicidade conceitual, 

rigor técnico, formato compacto, identificação de eventos independentes e 

para criar visão global facilmente compreensível para situações que 

requerem decisão (HOWARD; MATHESON, 2005; ALEXANDER, 2000). 

JUSTIFICATIVA: Diagramas de influência têm sido crescentemente usados nas 

áreas de diagnóstico médico, riscos bancários, transportes e outros. Suas 

vantagens já são bem conhecidas, assim como suas limitações. Existem 

softwares que implementam os diagramas de influência. Caso essa técnica 

demonstre ser demasiadamente complexa para aplicação, formas similares 

mais simples podem ser utilizadas quando as exigências de detalhes e 

precisão permitirem. 

Este capítulo apresentou o referencial teórico com os conceitos centrais e 

constructos usados, uma breve revisão da bibliografia sobre os tópicos 

relevantes, revelou as lacunas existentes e relacionou os pressupostos adotados 

neste trabalho de tese. Com base na metodologia escolhida e no referencial 

teórico, os capítulos 3, 4 e 5 apresentam a implementação e os resultados 

obtidos para cada etapa, atendendo aos objetivos do trabalho de tese. 
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Fatores e processos que afetam a indústria de irradiação 
de ali mentos 
3.1. 
Preparação do questionário semiestruturado 

Esta etapa procura identificar com maior profundidade as dificuldades e 

oportunidades não explícitas acerca da implantação da indústria de preservação 

de alimentos com radiação e obter informações e opiniões úteis para melhorar a 

regulação baseada em informações sobre riscos. 

Buscou-se nesta pesquisa obter dados subjetivos fora da literatura de 

regulação e do histórico registrado dessa indústria. Tais dados se relacionam 

aos valores, às atitudes e às opiniões de especialistas que participam, direta ou 

indiretamente, das decisões sobre irradiação de alimentos no País. Para tal, a 

autora realizou pesquisa de natureza exploratória por meio de observação de 

campo, discussões com especialistas nacionais e estrangeiros e entrevistas com 

grupos focais de reguladores, industriais e pesquisadores. 

O planejamento das entrevistas exigiu cuidados, tendo em vista o objetivo 

a ser alcançado, entre eles: a preparação das perguntas, a escolha dos 

entrevistados com familiaridade com o tema pesquisado, a oportunidade da 

entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer opinião e as 

condições para garantir ao entrevistado o sigilo, se solicitado. 

O universo de interesse para a pesquisa é o dos especialistas que atuam 

ou já atuaram na área nuclear, ambiental, agricultura, trabalho e sanitária, 

relacionada à irradiação de alimentos, no setor industrial, de regulação, ou de 

pesquisa e desenvolvimento. A princípio, o número previsto de pessoas a serem 

entrevistadas depende da variedade de opiniões a serem obtidas, ou seja, as 

informações começam a se saturar quando as opiniões de novos entrevistados 

se repetem em relação ao que já foi observado em outras entrevistas e, então, 

um esforço adicional de pesquisa passa a trazer resultados marginalmente 

decrescentes, rarefeitos e não mais significativos. 

A preparação das questões específicas seguiu um roteiro com os 

elementos, adiante relacionados, que fornecem subsídios para a identificação 

dos fatores e processos, relacionados à regulação que afetam a indústria de 

irradiação de alimentos: 

a)Os riscos apresentados para a implantação da indústria de irradiação de 

alimentos, no contexto atual brasileiro; 



b)Os fatores que têm dificultado o desenvolvimento desta indústria no Brasil; 

~) As oportunidades para esta indústria; 

d)As práticas de gestão de riscos com tecnologia da informação; 
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e)A referência de outros países que já exportam frutas tratadas com radiação; e 

f) A atuação em alianças visando à exportação de frutas tropicais tratadas com 

radiação. 

O questionário semiestruturado foi organizado seguindo Remenyi e outros 

(1998): as questões gerais para estratificação foram dispostas no início do 

questionário, seguidas por questões específicas e, ao final, as questões sobre 

atitudes. As questões que exigem mais reflexão foram intermediadas com 

questões simples e rápidas. As perguntas específicas foram ordenadas levando

se em conta a sequência do pensamento e abrangendo os aspectos relevantes, 

ou seja, procurando dar continuidade na conversação, conduzindo a entrevista 

com sentido lógico. O questionário semiestruturado permite uma narrativa 

natural e ajuda o entrevistado a relembrar sua experiência profissional, dando 

respostas espontâneas e até incluindo comentários. 

As questões são classificadas em: referências pessoais para estratificação 

da amostra (questões 1 a 4), importância sistêmica, política e cultural da 

indústria de preservação de alimentos com radiação (questões 5 a 7), percepção 

de riscos e oportunidades (questões 8 a 12, 19 e 20), articulação regulatória e 

uso profissional da web (questões 13 a 18), empreendedorismo (questões 21, 

22, 24 a 26), informações sobre atitude e conhecimento (questões 23, 27 a 31) e 

finalmente, um campo aberto a sugestões na questão 32. 

Os constructos foram testados por meio de questões específicas nas quais 

os entrevistados opinam sobre as seguintes afirmativas escolhendo as quatro 

opções: definitivamente sim/não ou provavelmente sim/não. 

a) Efetividade regulatória 

Questão 13: "Várias agências reguladoras controlam a irradiação de 

alimentos no Brasil. O que poderia ser feito para evitar a multiplicidade de 

esforços do governo e agilizar o licenciamento?" 

b) Articulação regulatória 

Questão 18: "É possível ter só uma ferramenta 'online' que auxilie a 

gerência de riscos e o licenciamento das várias agências reguladoras 

simultaneamente?". 

c) Decisão informada por riscos: 
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Questão 11: "Os riscos operacionais que comprometem seriamente a 

c~mt i nuidade da operação da indústria de preservação de alimentos com 

radiação no Brasil podem ser previstos e controlados". 

Questão 12, sobre grau de controle dos riscos. 

Para elaboração da questão 12, na qual é solicitado classificar os riscos 

relacionados em grau de controle, uma pesquisa inicial preparatória fo i realizada. 

A relação dos vinte riscos apresentados nessa questão considera os resultados 

da pesquisa sobre os riscos operacionais na indústria (WIELAND, LUSTOSA, 

2010) decorrentes de riscos em sistemas, processos, pessoas e eventos 

externos e da pesquisa em literatura (CGEE, 2010 ; WIELAND, DEL MASTRO, 

2008). 

A relação dos riscos também considera informações e percepções obtidas 

numa pesquisa com uma turma de cerca de 60 assistentes no minicurso, 

principalmente acadêmicos e pesquisadores : "Área nuclear: Riscos externos e 

internos" apresentado pela autora no ENUMAS 2010 na Unicamp, em 20 de 

agosto de 2010. Após a au la sobre gestão de riscos, a seguinte questão foi 

proposta: "quais são as principais ameaças internas, externas e as 

oportunidades para o tratamento de alimentos com radiação no Brasi l?", 

sendo que ameaças internas são aquelas inerentes à instalação. As opiniões 

obtidas estão reg istradas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Respostas à questão : "quais são as p rincipais ameaças internas e externas e 
'd d d r d' - B 'I?" as oportUnl a es para o tratamento e a Imentos com ra laça0 no rasl . 

Tipo Descrição 
Problemas relacionados à logística e cuidados com produto perecível; 
Relacionamento com sócios e parceiros ; 
Falta de mão de obra qualificada; 

Ameaças internas Dificuldade de aquisição e manutenção dos equipamentos importados; 
Questões relacionadas à segurança e proteção física; 
Formação de pessoal na área nuclear para substitu ir os experientes que 
estão se aposentando. 
Dificuldade de entrar e se manter no mercado de exportação ; 
Falha na cadeia de fornecimento da fruta; 
Cuidados visando à qualidade da fruta que chegar para irradiação; 

Ameaças externas Não consegu ir o licenciamento ; 
Complexidade devido ao grande número de agências reguladoras; 
Dificuldade de atendimento à legislação e para firmar acordos bi laterais; 
Formação de monopól io de irrad iação de alimentos. 
Credibilidade do produto brasileiro ; 
Alto valor agregado; 
Mercado de exportação de frutas em expansão ; 
Fruta é um alimento bem aceito mundialmente; 

Oportunidades 
O equipamento para irradiação pode ser com múltiplos propósitos, dando 
flexibi lidade na indústria; 
Existe certa facilidade para se conseguir subsídios para aumentar a 
exportação de frutas ; 
Disponibi lidade de bons fornecedores (em qualidade e em quantidade); 
Proibição do uso de produtos qu ímicos para preservação de alimentos. 

(FONTE: a autora) 
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Os riscos listados na questão 12 excluem os riscos mais conhecidos que 

s~o os de acidente de trabalho e de baixa aceitação do produto, de modo a 

estimular a reflexão e análise de outros riscos pelos entrevistados. 

Todas as questões foram elaboradas em linguagem simples e clara e com 

uma seleção adequada das métricas, visando a análise do questionário. Um 

teste piloto com o objetivo de verificar se as perguntas estavam arbitrárias, 

ambíguas, deslocadas ou tendenciosas foi realizado com cinco profissionais da 

área de pesquisa e desenvolvimento, regulação e gestão de projetos, com 

experiência em pesquisa social. O teste foi útil e indicou alguns ajustes 

necessários na formulação de questões de múltipla escolha e a retirada de 

questões irrelevantes. O novo questionário foi submetido a teste com um 

especialista em regulação para verificar a "fluidez" das questões. 

O questionário validado foi formatado (Apêndice C) e carregado no 

ambiente Google Docs, cujo endereço eletrônico é 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheetlviewform?formkey=dG5VMXU3R 

mUOdOtUbjZad1ZwM3VqUFE6MO. 

3.2. 
Implementação das entrevistas e tratamento dos dados 

O período de coleta de dados com entrevistas foi de julho de 2009 a 

dezembro de 2011. 

Os especialistas foram pessoalmente convidados a participar da entrevista 

durante visitas técnicas ou oportunamente durante encontros e congressos 

científicos ou por meio de ligação telefônica ou por mensagem eletrônica. A 

maioria das entrevistas foi feita pessoalmente ou por Skype e a autora registrava 

as respostas diretamente no link para o questionário no Google docs. Cada 

entrevista durou cerca de 40 minutos. Em outras ocasiões, o link para o 

questionário foi enviado e o especialista preencheu o questionário sozinho. A 

opção de pesquisa online também é válida e justificada, de acordo com Nicolaci

da-Costa, Romão-Dias e Di Luccio (2009). Neste caso, a autora acompanhou o 

término do preenchimento, verificou as respostas e solicitou, por telefone, algum 

esclarecimento sobre as respostas dadas nas questões abertas, antes de iniciar 

nova entrevista. 

As respostas das entrevistas foram compiladas e analisadas e estão 

armazenadas em forma de planilha eletrônica em: 

https://spreadsheets.google.com/gform?key=tnU1 u7Fe4wKTn6ZwVp3ujPO&hl=e 
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n#chart. As perguntas dicotômicas ou de múltipla escolha foram analisadas com 

a~ ferramentas estatísticas e gráficas do Google docs. 

O conteúdo das respostas às perguntas abertas, com texto livre, foi tratado 

diferentemente. A resposta era fragmentada em unidades de significação (por 

exemplo: aspectos legais, técnicos, sociais, etc.), com um mínimo de texto 

necessário à compreensão e análise, para então iniciar um procedimento 

minucioso de interpretação de cada uma dessas unidades, articulando-as entre 

si. Nesta perspectiva, quando necessário, a interpretação considerou as 

unidades de significação oriundas da estratificação das entrevistas por grupo 

focal (reguladores, pesquisadores e industriais), na tentativa de identificar 

tendências e culturas distintas. O texto das entrevistas também foi analisado à 

luz do método de explicitação do discurso subjacente (MEDS), baseado no 

trabalho de Nicolaci-da-Costa (2007) de modo a verificar inconsistências e 

contradições. 

3.3. 
Resultados das entrevistas 

Foram realizadas 28 entrevistas com especialistas em irradiação de 

alimentos: doze profissionais eram do setor de regulação, onze de pesquisa e 

desenvolvimento e cinco da indústria/serviços, sendo 82% dos entrevistados 

pertencentes à área nuclear, os demais eram da área ambiental, agricultura, 

saúde e trabalho. Do total, 75% são do sexo masculino; 57% tinham entre 41 e 

60 anos de idade e 32% estavam acima de 61 anos. 

Os resultados da compilação e análise das respostas às questões das 

entrevistas são apresentados a seguir: 

Após as questões dedicadas à estratificação amostrai e como introdução 

ao assunto de irradiação de alimentos no Brasil, uma tríade de questões 

(questões 5 a 7) se refere ao respectivo contexto sistêmico, político e cultural, 

usando uma escala de Lickert de 1 a 5. Considerando o número total de 

entrevistados, obtem-se a pontuação máxima para cada quesito de 28 x 5 = 140 

pontos, e a mínima seria de 28 pontos. A soma das pontuações obtidas, 

considerando graus 4 e 5 da escala, foi: 

a) Sistemicamente desejável (significa que a preservação de 

alimentos contribui para uma melhoria da qualidade dos alimentos): 125 pontos. 



67 

b) Politicamente exequível (significa que, se houver a decisão de 

e~ecução, a preservação de alimentos não sofrerá resistências significativas 

externas ou por parte de outro nível de decisão): 100 pontos. 

c) Culturalmente realizável (significa que a preservação de alimentos 

não se choca com a cultura existente no país e, portanto, não deverá sofrer 

rejeição por parte da população): 80 pontos. 

Percentualmente, o resultado obtido foi que a importância da indústria de 

preservação de alimentos com o uso de radiação para o Brasil, é percebida 

como sendo: sistemicamente desejável por 89% dos entrevistados, politicamente 

exequível por 72% dos entrevistados e culturalmente realizável por 58% dos 

entrevistados. Esta questão estimulou os entrevistados a refletirem sobre a 

implantação da indústria de tratamento de alimentos com o uso de radiação e 

prever quais seriam os impactos no contexto nacional. 

Em sequência, e despertados pelas questões anteriores, a questão aberta 

8 visava extrair a opinião espontânea sobre quais seriam os riscos empresariais, 

políticos, financeiros e outros relevantes que comprometem a viabilidade e o 

cumprimento de metas da indústria de tratamento de alimentos com radiação 

ionizante. As respostas indicaram uma variedade de opiniões: a maioria das 

respostas converge e aponta para a necessidade de orientação ao empresariado 

interessado, campanhas de esclarecimento público para abertura de mercado 

consumidor nacional e simplificação da regulação. 

Os riscos relacionados à legislação e atuação de reguladores são citados 

onze vezes. As respostas estão relacionadas nas Tabela 3 a 5 por setor ao qual 

pertence o entrevistado. 
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Tabela 3 - Percepção de riscos na irradiação de alimentos pelos doze especialistas em 
regulação entrevistados. 

Área Extrato das respostas sobre a percepção de riscos na 
irradiação de alimentos 

Excesso de regulação. 
É necessário equipar o órgão regulador com os recursos 

Riscos na legislação humanos, financeiros e operacionais para que seja mantido um 
controle adequado da atividade num eventual aumento do 
número de instalações de irradiação 

Falta de visão. 
Falta de conhecimento para argumentações que possam vir a 
ser necessárias para a implantação do empreendimento, por 
exemplo, escolha do local, logística, quais são as frutas que 
podem ser irradiadas e a dose ideal para não mudar as 
características físico-químicas e sensoriais. 

Risco empresarial O empresário fica nas mãos de fiscais de diferentes agências 
reguladoras municipais, estaduais e federais , muitas vezes com 
pouco conhecimento técnico, mas que exigem cuidados 
especiais, muitas vezes desnecessários. 
Capacidade de implantação de processos de tratamento de 
alimentos viáveis economicamente. 
Falta de aporte financeiro. 

Risco cultural 
Pouca importância dada à redução de desperdícios na maioria 
das cadeias produtivas no país. 

Os políticos no Brasil têm tendência a ter uma visão de curto 
prazo, ao alcance de seus mandatos, e frequentemente deixam 
de incentivar novas tecnologias porque não conseguem 

Risco político perceber as externai idades positivas de longo prazo, como o 
maior conhecimento científico e tecnológico que naturalmente 
acompanha o uso de tecnologias mais sofisticadas como a 
irradiação de alimentos. 
Qualquer tipo de acidente pode ter repercussões políticas 

Pressões internacionais contra o uso de tecnologias nucleares 
Mercado externo na área de alimentação. 

Falta de acordos entre os países para o comércio bilateral. 

Falta de uma política nacional ; possibilidade de contrariar os 

Mercado interno interesses de empresários da área de produção de alimentos ; 
falta de um programa de esclarecimento público para melhor 
aceitação dos produtos irradiados. 
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Tabela 4 - Percepção de ri scos na irradiação de alimentos pelos onze pesquisadores 
entrevistados. 

Área Extrato das respostas sobre a percepção de riscos na 
irradiação de alimentos 

Risco da legislação Dificu ldades em atender o licenciamento ambiental e 
nuclear e legislação de diferentes países para 
exportação. 

O investidor tem receio da não aceitação pelo 
consumidor de alimentos irradiados, o que pode acarretar 
preju ízos . 
Influência, mesmo passiva, de fabricantes de produtos e 
maquinários para tecnologias tradicionais. Competição 
com outras tecnolog ias - existência de mercado para o 
negócio de irradiação de alimentos. 

Risco empresarial 
A grande distância que existe entre a pesquisa e a 
indústria de radiação de alimentos. 
Eficiência empresarial - fazer mais com menos. 
Se não houver políticas de longo prazo, que contemple 
incentivos e segurança jurídica, o setor empresarial não 
se envolverá. 
Depende do desenvolvimento de demanda, uma vez que 
há grande fator de rejeição na população brasileira a tudo 
que esteja relacionado com irradiação. 

É importante ter transparência na informação e 
demonstração clara dos benefícios da técnica frente a 
outras . 

Risco cu ltu ral Restrições ambientais, padrões culturais. 
É necessário maior sensibilização junto à sociedade e 
junto às entidades financiadoras e o MDIC. 
Segurança operacional - é fundamental a ausência de 
acidente radiológico. 

A dificuldade de aceitação das tecnologias nucleares. 
Risco político A alternância de poder sem compromisso com o 

resultado. 

Não há uma política de consumo interno. 

Mercado interno 
Leva-se dias para transportar alimentos da região sul 
para região norte, com o comprometimento do produto. 

O esclarecimento ao público no exterior deve ser melhor 
que no Brasil. 

Mercado externo Não há política de estado para exportação de alimentos , 
apesar de o agronegócio contribuir consideravelmente 
com a pauta de exportação. 



Tabela 5 - Percepção de riscos na irradiação de alimentos pelos cinco industriais 
entrevistados. 

Área Extrato das respostas sobre a percepção de riscos na 
irradiação de alimentos 

Deve haver uma normatização rígida e auditada, que 
reflita as melhores práticas internacionais. 

Risco da legislação 
Aderência a normas internacionais para o comércio do 
material irradiado. 
Falta assinatura de acordos bilaterais com países 
promissores importadores de produtos irradiados. 
O Interesse empresarial ampliaria consideravelmente 
para exportação, 
Disponibilidade de capital para investimentos. 

Risco empresarial Cumprimento de prazos e custos para implantação ; 
Preço dos serviços vendidos ; 
Logística de entrada e saída do material a ser irradiado. 
Certificação dos serviços. 

Deve haver transparência nos processos e resultados. 

Risco cultural O benchmark periódico é fundamental para trazer 
credibilidade aos processos. A falta desses elementos 
poderá trazer risco ao processo tanto na sua técnica 
como na credibilidade de uma forma geral. 

Risco político 
Deve haver envolvimento dos Institutos de Pesquisa, 
Universidades e multiplicadores de opinião em geral. 
Há necessidade de maior divulgação dessa atividade, 

Mercado interno suas apl icações e aceitação como técnica consagrada. 
Os consumidores são mal informados. 

Mercado externo Muitos países somente aceitam alimentos irradiados. 
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Com relação à lucratividade do investimento em unidades de irradiação de 

alimentos , 75% afirmaram ser um negócio lucrativo, incluindo todos os 

entrevistados da área de indústria, enquanto que 25% não têm ideia do retorno 

do investimento. Essa questão visa verificar a percepção da atratividade desse 

tipo de negócio. De fato , o retorno econômico ocorre em menos de dois anos do 

início de plena operação (FARIA; ROCHA; BARROS; FAVERET; CORRÊA, 

1999). 

A questão 10 visava explorar a percepção da proporção aproximada de 

pessoas no Brasil que consumiriam alimentos sabendo que eles foram tratados 

com radiação (Figura 9) . Sessenta e um por cento estimam que menos da 

metade aceitaria produtos irradiados. Este resultado confirma a pontuação obtida 

na questão 7, quanto a percepção dos entrevistados sobre a cultura existente no 

país a respeito da irradiação de alimentos . 



1 :4 
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Figura 9 - Percepção dos entrevistados quanto à proporção da população que 
consumiria alimentos tratados com radiação. 
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A percepção negativa sobre a aceitação de alimentos irradiados pode ser 

prejudicial numa eventual campanha de esclarecimento público. O fato de os 

especialistas, que são os formadores de opinião, serem pessimistas, pode se 

constituir em risco adicional à implantação dessa indústria, mas por outro lado, 

aponta para a necessidade de ações de marketing. A forte percepção de que os 

brasileiros são contrários ao consumo de alimentos irradiados levou a realização 

de várias pesquisas de opinião nessa área. Ornellas, Gonçalves , Solve e Martins 

(2006) e Behrens, Barcel los, Frewer, Nunes, e Landgraf (2009) evidenciaram a 

falta de conhecimento da população sobre os benefícios da irradiação de 

alimentos o que leva a uma baixa aceitação. Entretanto, ambos os trabalhos 

enfatizam que a aceitação depende de campanhas de esclarecimento, também 

sustentado por Bord e O'Connor (1990) e Bruhn (1995). Quando conhecedores 

da técnica, suas vantagens e da ausência de malefícios, a aceitação pública da 

irradiação de alimentos sobe a 89% (ORNELLAS ET AL, 2006). 

A questão 11 solicitou que os entrevistados indicassem sua concordância 

sobre a afirmativa: "Os riscos operacionais que comprometem seriamente a 

continuidade da operação da indústria de preservação de alimentos com 

radiação no Brasil podem ser previstos e controlados?". Para tal, deveriam 

optar por definitivamente sim/não, provavelmente sim/não. Oitenta e nove por 

cento indicaram que definitivamente ou provavelmente sim. Dois entrevistados 

(das áreas de PD&I e regulação) afirmaram que definitivamente não é possível 

prever ou controlar esses riscos. Essa questão mostra a percepção de 

viabilidade técnica e da segurança na operação das instalações de irradiação. 

Estimulados pela questão anterior, a questão 12 apresenta uma lista de 

riscos no serviço de irradiação de alimentos, e é pedido aos entrevistados 

pontuarem de 1 a 3, de acordo com a necessidade de controle, sendo que "1" 

exige menor controle e "3" exige uma grau maior de controle. As respostas estão 

na Tabela 6. O alfa de Cronbach para esta questão é de 0,821. Os riscos que 
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exigem um maior grau de controle, apontados por mais da metade dos 

entrevistados foram: 

a) Falta de certificação da qualidade do produto tratado (68%) ; 

b) Falta de planejamento em longo prazo (64%); 

c) Problemas com licenciamento (57%); e 

d) Falha na proteção física das instalações (50%). 

Interessante notar que os riscos que receberam mais baixa pontuação 

para o requisito de necessidade de controle foram: "concorrência", "ato 

terrorista", "absenteísmo/desmotivação" e "fraude externa". A baixa necessidade 

de controle dos riscos "concorrência" e "fraude externa" são coerentes entre si, 

pois pode haver uma relação entre eles e é típico de situação o de abertura de 

mercado. Entretanto, a fraude no Brasil não pode ser negligenciada, conforme 

pesquisa realizada em 2009 pela KMPG: sessenta e oito por cento dos 

entrevistados na ocasião sofreram fraude em suas organizações, de 2007 a 

2009, e 50% acha que este número tende a aumentar no futuro (KPMG, 2009). 

T b I a ea 6- nonzação d I d e contro e os nscos. 

Grau de controle (% das 

Risco 
respostas) 

"1 " "2" "3" 

Falha no transporte do produto a ser tratado 30 26 44 

Concorrência 56 26 18 

Obsolescência de tecnologia 43 32 25 

Falha de suprimento de energia 40 46 14 

Falha nos meios de comunicação 21 36 43 

~to terrorista 57 11 32 

Problemas com licenciamento Z 36 57 

Fatores climáticos que afetem a colheita das 
30 52 18 

rutas 

Flutuação cambial 39 50 11 

Pol ítica de exportação de agroprodutos 22 32 46 

Desorganização interna 22 32 46 

~bsenteísmo/desmotivação de funcionários 54 21 25 

Falta de planejamento em longo prazo 11 25 64 
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Fraude causada por funcionários 42 29 29 

Fraude causada por pessoas externas ao 54 25 21 
~erviço 

Má prática trabalhista 46 29 25 

Insegurança alimentar 32 39 29 

Falta de certificação da qualidade do produto 4 28 68 
ratado 

Má gestão financeira 25 32 43 

Falha na proteção física das instalações 43 7 50 

Quando questionados na pergunta número 13: "o que poderia ser feito 

para evitar a multipl icidade de esforços do governo e agilizar o 

licenciamento de serviços de irradiação de alimentos", os entrevistados 

reag iram com as seguintes respostas: 

(1) Os especialistas em regulação alegaram que é necessário 

definir melhor e esclarecer quais são as áreas de competência de cada agência 

regu ladora; rever as suas atribu ições legais, consolidando essa responsabilidade 

em menos atores; emiti r Portarias Conjuntas com termos de referência, 

compromissos e acordos, visando uma ação conjunta e coordenada entre as 

agências regu ladoras ; aumentar a comunicação entre as agências reguladoras ; 

seguir as orientações dos órgãos de controle especializados ; elaborar uma 

recomendação internacional para o licenciamento, melhorar a articulação entre 

estas agências, de maneira que minimize a repetição de esforços. Um deles 

acrescentou que falta orientação adequada para superar os problemas e alguma 

entidade que promova a interação entre os reg uladores para minimizar as 

questões que possam decorrer da regulação. 

(2) Na opinião dos pesquisadores, este é um problema de vários 

setores da produção e desenvolvimento e a cultura de busca contínua de 

eficiência bem como de diminuição de desperdícios na máquina pública que 

ainda é pouco desenvolvida. Mencionaram que falta estabelecer uma política 

adequada, definindo limites de atuação dos setores municipais, estaduais e 

federais e que o número de agências reguladoras deve ser minimizado , ou até 

mesmo reduzi r a uma única agência reguladora centralizada para assuntos 

relacionados à irradiação de alimentos. De qualquer forma, indicaram ser 

necessário melhorar o arcabouço legal para defin ir as responsabilidades de cada 
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agência, evitando duplicidades e melhorando a eficiência, com maior integração 

entre os diversos setores fiscalizadores. 

(3) Os entrevistados da área de indústria e serviços, também 

concordam que o marco regulatório deve ser revisto para se tornar mais claro e 

objetivo. Sugeri ram a possibilidade de licenciamento combinado e acordos entre 

as agências, e que exista maior comunicação entre estas. 

Um dos objetivos da entrevista foi verificar a aceitação do uso da web 

como canal de comunicação oficial entre regulado e regulador. Todos os 

entrevistados concordaram que a tecnologia da informação (vídeo-conferência, 

redes de relacionamento, internet, mensagem instantânea) pode contribuir para 

o monitoramento dinâmico de riscos operacionais. Um entrevistado lembra que 

"transparência será fundamental, mas é necessário estabelecer um sistema 

específico de transmissão de dados". 

Para aprofundar o assunto, a questão 18 leva o entrevistado a imaginar a 

existência de uma ferramenta simultaneamente útil para a empresa e para os 

órgãos regulatórios. As respostas à : "É possível ter uma só ferramenta online 

que auxilie a gerência de riscos e o licenciamento das várias agências 

reguladoras simultaneamente?" foram as seguintes: 27% responderam que 

definitivamente sim; 54% responderam que provavelmente sim; 19% que 

provavelmente não. Estes últimos são quatro da área de PD&I e um de 

regulação. Ninguém respondeu que definitivamente não é possível ter uma 

ferramenta online única para regulação dos vários órgãos (Figura 10). 

De In itlvamente não j 

F>rovavelmente não 

F>rovavelmente sim 

Delinitivamente sim 

15 

Figura 10 - Respostas à questão: "É possível ter só uma ferramenta onl ine que auxilie a 
gerência de riscos e o licenciamento das várias agências reguladoras simultaneamente?" 

A aceitação do uso da tecnologia e a simplificação da regulação significam 

uma mudança de cultura, principalmente para os reguladores mais tradicionais. 

A implementação de tal ferramenta exigirá esforço em capacitação de pessoas, 

mas não se notou uma prevenção por parte dos reguladores que poderiam ser 

contrários a essa modernidade. 

Em resumo, como resultado das entrevistas e da pesquisa documental, 

identificou-se que é necessário agir para evitar a demora desnecessária no 

," 
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licenciamento de instalações de irradiação de alimentos. Ficou claro que o uso 

da internet para transmissão de dados não se constitui em obstáculo e que uma 

ferramenta online que auxilie a gerência de riscos e o licenciamento das várias 

agências reguladoras simultaneamente seria uma possibilidade aceitável. 

Com relação à exportação de frutas tropicais (questão 19), as 

oportunidades apontadas pelos entrevistados para o desenvolvimento da 

indústria de tratamento com radiação são facilitadas pela grande oferta de 

produtos, boa aceitação da manga nos países importadores, lucro atraente, 

transporte marítimo viabilizado, baixa concorrência, melhora na qualidade do 

produto isento de pragas e a manutenção das suas características e 

propriedades nutricionais, item exigido para exportação, diminuição das perdas; 

abertura de novos mercados potenciais; boa imagem do Brasil nos esportes e 

consequentemente com saúde, nutrição e alimentos naturais, cooperativas locais 

para estimular a produção e processamento, existência de um órgão, como o 

SEBRAE, orientador e gestor da mudança cultural. 

Por outro lado, o desenvolvimento da indústria de preservação de 

alimentos no Brasil tem sido dificultado por vários fatores, na opinião dos 

entrevistados por meio da questão 20. Com relação à regulação, a complexidade 

do arcabouço legal e a falta de um marco regulatório claro, com a diminuição dos 

conflitos e sobreposição entre regras e regulação no setor, foram apontadas 

como fatores inibidores do desenvolvimento, alem da falta de acordos bilaterais 

que viabilizem a exportação. 

Com relação a fatores culturais e políticos, mencionou-se que faltam 

orientação técnica e ações proativas dos órgãos governamentais em divulgar 

essa atividade como sendo econômica e culturalmente aceita nos países 

desenvolvidos. Existem desinformação e desconfiança da população, inclusive 

de atores sociais governamentais menos esclarecidos, por exemplo, no setor de 

agricultura. Além disso, a pouca importância dada à tecnologia, à redução de 

desperdícios e o ambiente avesso à radiação tornam a irradiação de alimentos 

pouco atrativa para investimentos. 

Um entrevistado da área de indústria lembrou que a percepção de que a 

exigência de rotulagem dos produtos com declaração explícita de que foram 

irradiados seria um inibidor da comercialização e investimentos. Existe a 

desconfiança de que o alimento irradiado não será bem aceito pela população 

por falta de conscientização da cadeia produtiva e do consumidor sobre os 

benefícios da irradiação de alimentos. Um dos entrevistados, da indústria, está 

seguro de que uma vez exportando alimentos e seguindo os preceitos da OMC e 
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do Codex Alimentarius, o alimento irradiado terá maior aceitação interna. A 

percepção pública sobre a irradiação de al imentos tem sido estudada em várias 

ocasiões, mas os elementos essenciais de um programa efetivo de comunicação 

(WIELAND, 2008) ainda não foram implementados. 

Segundo os entrevistados, o que contribui fundamentalmente para a índia 

e o México conseguirem exportar frutas irradiadas para os EUA é a alta 

produção e o apelo cultural do importador pelas frutas e alimentos diversificados , 

atendimento da leg islação, interesse político, além da conscientização 

americana quanto ao uso de tecnolog ia nuclear. Do ponto de vista empresarial , 

citou-se o comércio dinâmico, a interação empresarial, negociações adequadas 

e metas de liderança mundial nessa atividade com perspectivas de lucros 

econômicos. Entretanto, a exportação depende do empenho dos governos e da 

assinatura de protocolos entre as autoridades sanitárias e o órgão americano 

Food and Orug Administration (FDA), o que vem se arrastando há anos no 

Brasil. 

A questão 22 solicitou indicar as opções: definitivamente sim/não ou 

provavelmente sim/não com relação à pergunta: "Considerando que seja bom 

para o Brasil exportar frutas tropicais você concorda que para aumentar a 

produtividade e atender aos requisitos para exportação, é necessário tratá

las com radiação?" Ninguém discorda categoricamente da afirmativa e apenas 

5 pessoas anotaram que provavelmente não é necessário irradiar para exportar 

(Figura 11). 

Delinitlvamente n o i 

Provavelmente não 

Provavelmente sim 

Definitivamente sim 
r 

o 2 6 10 12 

Figura 11 - Respostas à questão: "Considerando que seja bom para o Brasi l exportar 
frutas tropicais você concorda que para aumentar a produtividade e atender aos 
requisitos para exportação, é necessário tratá-Ias com radiação?" 

A relação entre exportação e irradiação é bastante evidente, uma vez que 

irradiação aumenta o tempo possível de armazenamento ou transporte, podendo 

alcançar mercados mais distantes com logísticas mais econômicas. O 

tratamento fitossanitário para mangas usado atualmente é a hidrotermia que 

causa a redução da vida útil da fruta. 

,. 
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A pergunta sobre a aplicação de cu ltu ra de segurança no dia a dia 

profissional (questão 23) visou apreciar a atitude dos entrevistados com relação 

a riscos ao considerar a segurança acima de outros benefícios. A resposta foi 

positiva para 96 % dos entrevistados . 

O promotor da irradiação de alimentos (questão 24) , na opinião dos 

entrevistados, deveria ser o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior 

(MDIC), o empresário e/ou exportador, como pode ser observado na Figura 12. 

Na estratificação da pesquisa não é possível notar uma preferência de um dado 

setor pelo agente promotor da irradiação de alimentos, havendo grande 

dispersão de opiniões e talvez apontando para necessidade de haver alianças 

entre os agentes. A CNEN aparece apenas duas vezes, indicada por 

regu ladores, o que demonstra a necessidade de uma maior visão empresarial 

para o negócio de irradiação de alimentos em contraste com a visão de pesquisa 

e desenvolvimento ou regulação. Entretanto, o relatório da CGEE (2010) aponta 

como fundamental o apoio da CNEN em todos os foros do agronegócio para 

ajudar na percepção de dificuldades, objetivos e demandas no setor. 

ruralistas 

oooperahvas agrí. .. 

Ministério da Agr ... 

Ministério do Des ... 

o 2 3 4 5 6 

Figura 12 - Agente da cadeia produtiva preferido pelos entrevistados para promover a 
irradiação de alimentos. 

Já o arranjo produtivo mais adequado para promover a exportação de 

frutas tratadas com radiação seri a, na opinião de 46 % dos entrevistados, por 

meio de cooperativas, seguido de grandes produtores com 29% das opiniões 

(Figura 13). Dessa forma, os custos e os benefícios da instalação de irradiação 

seriam compartilhados. As empresas especializadas em irradiação aparecem 

com 14% das preferências. Outros arranjos citados foram agências financiadoras 

e de promoção de negócios ; alianças entre cooperativas com empresas 
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especializadas em irradiação e de modo geral, os interessados em 

vender/exportar o produto. 

Grandes produtores[8] 

Empresas especializadas em irradiação [4] outros [3] 

Cooperativas[13] 

Figura 13 - Arranjo produtivo para promover a exportação de frutas tratadas com 
radiação. 

A respeito do conhecimento da técnica de irradiação (questão 27), apenas 

um dos entrevistados não sabe como a radiação age na preservação de frutas e 

apenas um acredita que a radiação deixa algum resíduo na fruta irradiada 

(questão 28). Com relação aos fatos sobre as vantagens da técnica, 82% têm 

ideia do valor agregado à fruta quando tratada com radiação (questão 29). 

Quarenta e três por cento souberam responder corretamente à questão 30, 

e que a vida útil para comercialização da manga tratada com radiação é de 21 

dias, aproximadamente, considerando as melhores técnicas de armazenamento 

(Figura 14). A mesma porcentagem é encontrada para aqueles que estimaram 

corretamente que o número de instalações de irrad iação no mundo supera 100 

unidades (questão 31 ). Entretanto, somente seis pessoas responderam 

corretamente a ambas as questões. 

r--- Náo so r 1 O] 

3 fT'OSCS [4] 

:1 dias [2] 

21 dias r 2]----> 

Figura 14 - Respostas à questão: "Qual é, aproximadamente, a vida útil para 
comercialização da manga tratada com radiação, considerando as melhores técnicas de 
armazenamento?" 

A percepção de risco está ligada ao conhecimento operacional e à atitude 

positiva quanto à cultura de segurança, ou seja, quanto mais se conhece a 

prática e mais a cultura de segurança está incorporada, mais se acredita que os 

riscos podem ser controlados e evitados. 

" 
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Como resultado das entrevistas e da pesquisa documental, identificou-se 

que a falta de conhecimento pode ser um obstáculo para a tomada de decisão 

referente ao desenvolvimento da indústria da irradiação de alimentos. 

A aceitação dos consumidores das novas tecnologias de produção e 

processamento de alimentos está diretamente relacionada à credibilidade e 

confiança nas fontes de informação (BEHRENS et aI., 2009). A constatação de 

que um baixo número de entrevistados conhece os fatos e as vantagens da 

irradiação é importante para enfatizar que os especialistas, sejam eles da 

indústria, PD&I ou da regulação são formadores de opinião e, portanto, poderiam 

munir-se de fatos e mensagens visando à comunicação com o público, 

governantes ou empresários da cadeia produtiva da irradiação de alimentos. 

Informações controversas ou falta de informações só aumenta a percepção de 

risco da população, a qual, entretanto, continua a exigir dos reguladores um alto 

grau de eficiência e eficácia. 

3.4. 
Referência de outros países 

De modo a explorar condições e boas práticas de licenciamento em outros 

países que exportam frutas tratadas, foi realizada a pesquisa documental de 

base apresentada no referencial teórico e complementada com discussões com 

reguladores e especialistas da índia, Paquistão, México, Chile e da AIEA. Todos 

os países pesquisados têm controle sanitário, da agricultura e do trabalho. 

Entretanto, somente estão mencionadas brevemente as questões relativas ao 

órgão regulador ambiental e nuclear que podem ser úteis para futuras 

referências, conforme abaixo. 

a) índiaS - Existem seis irradiadores industriais na índia licenciados 

para irradiação de alimentos. Três unidades estão aprovadas para tratar 

alimentos para a União Européia e cinco novas unidades para tratar alimentos 

estão em construção (IAEA, 2010b). O licenciamento de irradiadores de 

alimentos é feito pela Atomic Energy Regulatory Board (AERB) e pelo órgão de 

6 Chefe da Divisão de Segurança de Plantas Industriais do órgão regulador indiano Atomic Energy 
Regulatory Board (AERB)). Comunicação pessoal, dezembro de 2010. 
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licenciamento ambiental. A experiência indiana, como primeiro pais a receber 

c~rtificação das autoridades americanas para exportar mangas irradiadas para o 

EUA, foi bastante complexa e longa, tendo que ser feitas várias adequações 

para atender aos requisitos americanos. A unidade Krushak que trata frutas 

para exportar é de uso exclusivo, ou seja, as instalações não são de múltiplos 

propósitos. A unidade industrial de demonstração foi construída pelo governo da 

índia e é operada por empresa privada. 

b) Paquistão? - somente o regulador nuclear licencia instalações de 

irradiação de alimentos. A PARAS Foods (Pvt.) junto com a Pakistan Atomic 

Energy Commission (PARC) operam uma instalação multipropósito desde 

janeiro de 2009 e recebeu, em 2010, a certificação para exportar mangas para 

os EUA. 

c) Méxic08 
- O órgão regulador nuclear também verifica as questões 

ambientais das instalações industriais com fontes de radiação. A unidade 

industrial de irradiação de alimentos foi inaugurada em julho de 2011. 

Conhecendo as dificuldades em seguir os trâmites para exportação, a empresa 

que opera o irradiador, BENEBION, também presta serviços de consultoria aos 

produtores de frutas para exportação. 

d) Chile - não é um país exportador de frutas irradiadas, porém trata 

alimentos para consumo interno. O irradiador do Centro de Estudos Aguirre 

passou pelo licenciamento nuclear e ambiental. O responsável pela unidade de 

irradiaçã09 acredita que o licenciamento seria facilitado pela aplicação de 

avaliação probabilística de riscos. 

e) Uruguai - prevê iniciar a produção industrial na sua unidade de 

irradiação em 2012. O projeto "Tecnología de Irradiación" é coordenado por um 

grupo de trabalho nacional com representantes do Laboratório Tecnológico deI 

7 Regulador sênior (órgão regulador paquistanês - Pakistan Nuclear Regulatory Authority 
(PNRA)). Comunicação pessoal, dezembro de 2010. 

8Regulador sênior, (Comisión Nacional de Seguridad Nucler y Salvaguardias (CNSNS)). 
Comunicação pessoal, maio de 2011. 

9 Chefe de operações (Centro de Estudos Aguirre, Santiago, Chile). Comunicação pessoal, 
dezembro de 2011. 
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Uruguay (LATU) e de ministérios interessados, além de Instituições públicas e 

privadas interessadas na irradiação de alimentos1O
• 

Segundo o especialista em irradiação de alimentos e coordenador de 

projetos de cooperação técnica em irradiação de alimentos na AIEA11, a 

tecnologia e o mercado são altamente favoráveis ao desenvolvimento industrial, 

mas a legislação muito restritiva de certos países e a falta de vontade política 

são os maiores entraves para o comércio de alimentos tratados com radiação. 

Existe uma tendência em usar equipamentos geradores de radiação ionizante, 

como os aceleradores de elétrons ou aparelhos de raios-X, em substituição aos 

irradiadores com fontes de cobalto (60Co), dependendo da disponibilidade do 

fornecimento de energia elétrica. Os irradiadores de 60Co apresentam vantagens 

na maior penetração da radiação nos alimentos. Entretanto, devido à 

necessidade de recarregamento de fontes radioativas, apresentam mais riscos 

radiológicos, especialmente durante o transporte e carregamento das fontes. 

Quanto à percepção do público sobre o consumo de alimentos irradiados, o 

especialista acredita que essa percepção não é medida corretamente, mas 

apenas percebida com pessimismo. 

A organização americana National Mango Board (www.mango.org) 

mantém informações atualizadas sobre a importação de mangas pelos EUA. 

Leonardo Ortega12
, Diretor de Pesquisa dessa organização informou à autora 

que os custos adicionais nos quais as mangas indianas e paquistanesas 

incorrem são, principalmente, devido ao transporte e não pelo custo da 

irradiação e que no banco de dados do departamento de Agricultura americano 

(USDA), assim como nos dados da Organização Mundial do Comércio, não se 

faz distinção das mangas irradiadas ou não. Ele supõe que as mangas 

brasileiras teriam mais qualidade se fossem tratadas com radiação e lembra que 

o comércio depende da certificação do produto irradiado e da garantia de 

regularidade de fornecimento. 

10 http://latu21.latu.org.uv/es/docs/irrad iacion/index.html 

llEspecialista em irradiação de alimentos (Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA)/ Joint 
FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Viena, Áustria). Comunicação 
pessoal, dezembro de 2010. 

120RTEGA,L. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<pwieland@cnen.gov.br> em 20 abr 2011. 
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Regulação informada por riscos em instalações radiativas 

Vários elementos são importantes para a efetividade regulatória, conforme 

descrito na definição do constructo de regulação informada por riscos (seção 

2.2). Entretanto, a avaliação do risco pelos órgãos reguladores é um aspecto 

fundamental para a tomada de decisão e consequentemente para o atendimento 

adequado dos objetivos da regulação. 

A revisão bibliográfica apresentada no capítulo 2 mostrou brevemente as 

diferentes abordagens para avaliação de riscos pelos órgãos reguladores e os 

preceitos para a regulação informada por riscos (RIR) que têm sido 

recomendadas para instalações nucleares, tais como usinas nucleares (IAEA, 

2005) e as iniciativas, ainda preliminares ou em forma de resultados de 

pesquisas coordenadas, para a sua aplicação em instalações radiativas (IAEA, 

2002 e 2006). O Capítulo 3 mostrou, entre outras, as percepções sobre riscos 

em uma instalação de tratamento de alimentos com radiação. 

Este capítulo trata da extensão do uso da RIR para instalações radiativas, 

com uma abordagem gradual, ilustrada pela consideração aos riscos 

(radiológicos, ambientais, à saúde) em uma instalação de tratamento de 

alimentos com radiação, compara uma árvore de eventos com diagrama de 

influência e relaciona as aplicações, vantagens e desafios da RIR. 

4.1. 
Avaliação probabilística de riscos para instalações radiativas 

A regulação por informação de riscos (RIR) adiciona análises 

probabilísticas de riscos (APR) aos critérios determinísticos. Em instalações 

radiativas, que são mais simples do que usinas nucleares, mas com potencial de 

acidentes envolvendo trabalhadores, a análise probabilística de riscos pode ser 

feita de forma mais simplificada. Ao comparar análises probabilísticas de 

segurança feitas para usinas nucleares com instalações radiativas, deve-se 

considerar que os sistemas de segurança para aplicações de fontes de radiação 

são mais simples. A automação é menor e depende-se mais de decisões 

humanas, procedimentos técnicos e medidas administrativas. Além disso, o 

esforço para análise de riscos deve ser proporcional ao potencial de dano do 

risco e como a percepção de risco pode variar de acordo com o avaliador, 

devem ser definidos critérios próprios para se aplicar análise probabilística. 
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o uso da RIR depende da definição das áreas nas quais a APR será 

apllcada e se o seu uso é voluntário ou não, ou seja, se o operador pode 

escolher entre realizar a APR ou atender somente a critérios gerais 

determinísticos. 

A análise quantitativa provê uma base mais avançada do estudo, mas a 

avaliação qualitativa orienta o escopo e a interpretação da análise. A avaliação 

de riscos estruturada em etapas fornece uma estrutura metódica e rastreável. 

Resumidamente, essas etapas são (adaptado de IAEA, 2002): 

a) Análise qualitativa, de caráter geral da instalação para identificar situações 

indesejáveis, tanto em atividades de rotina, quanto em paradas para 

manutenção. Uma lista genérica preliminar de riscos em instalações 

radiativas evita subestimar algum evento. As informações para elaboração 

dessa lista podem ser obtidas de: (i) relatórios de análise de segurança e de 

eventos e lições aprendidas nas instalações e em instalações similares; (ii) 

resultados de testes ou informações técnicas de equipamentos e 

componentes similares para estimar limitações e condições de contorno, por 

exemplo, vida útil de operação; e (iii) entrevista com grupos focais de 

reguladores, operadores e pesquisadores; 

b) Identificação dos maiores riscos percebidos, incluindo outros aspectos da 

prática que podem oferecer riscos menos óbvios; 

c) Estimativa prudente para uma avaliação preliminar quantitativa que irá 

evidenciar os riscos que merecem maior atenção; 

d) Análise de sensibilidade e importância que identificará os assuntos a serem 

abordados com mais detalhes. O modelo de avaliação probabilística 

escolhido deve ser direcionado para resolver os aspectos mais importantes. 

A ISO/IEC (2009) relaciona as técnicas mais conhecidas de análise de 

riscos, ressaltando, de forma superficial, para cada uma delas, o seu uso, as 

entradas, o processo, as saídas, pontos fortes e limitações; e 

e) Cálculo das probabilidades dos eventos indesejáveis e dos contribuintes 

dominantes, assim como identificação das necessidades de melhorias. 

4.2. 
Exemplo de aplicação de APR para uma instalação de irradiação 
industrial 

No histórico de acidentes em instalações radiativas, falha humana foi 

responsável pela maioria dos acidentes (ROZENTAL, 2002). Alguns acidentes 

foram causados quando os sistemas de segurança e procedimentos de controle 
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foram ignorados pelo operador ao tentar resolver interrupções de operação por 

falra mecânica do sistema. Esses acidentes foram investigados e estão 

relatados em detalhes pela AIEA (EI Salvador, 1989, Israel, 1990, Bielorrússia 

1991 e Bélgica, 2006). Os acidentes resultaram em vítimas, custos e danos à 

reputação. 

Seguindo as etapas de APR apresentadas na seção 4.1 e com base nas 

referências bibliográficas, nos estudos realizados (WIELAND; DEL MASTRO, 

2008; WIELAND, LUSTOSA; MACEDO-SOARES, 2010; WIELAND; LUSTOSA, 

2010) e no resultado das entrevistas realizadas, segue-se uma lista genérica de 

riscos para a indústria de irradiação industrial de alimentos: 

a) Superexposição de trabalhadores à radiação; 

b) Interrupção prematura das operações da indústria e abandono da instalação 

com fonte de radiação de 60Co por falta de planejamento em longo prazo ou 

má gestão; 

c) Liberação de material radioativo para o ambiente; 

d) Falta de certificação da qualidade do produto tratado ou distribuição de 

produtos irradiados incorretamente; 

e) Falta de demanda para os produtos irradiados, por exemplo, devido à baixa 

aceitação dos consumidores; 

f) Demora na emissão de licenças devido à problemas com licenciamento; 

g) Falha na proteção física das instalações; 

h) Falha no transporte do produto a ser tratado; 

i) Obsolescência de tecnologia; 

j) Falha de suprimento de energia; 

k) Falha nos meios de comunicação; 

I) Falta de política de exportação de agroprodutos; 

m) Fatores climáticos que afetem a colheita das frutas; 

n) Flutuação cambial; 

o) Desorganização interna; 

p) Fraude causada por funcionários; 

q) Má prática trabalhista; e 

r) Insegurança alimentar. 

Os riscos percebidos pelos profissionais entrevistados neste trabalho de 

tese como merecedores de menor grau de controle, ou seja, "concorrência", "ato 
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terrorista", "absenteísmo/desmotivação" e "fraude externa", foram retirados 

d~ssa lista genérica. 

Neste estudo ilustrativo, considera-se apenas os quatro primeiros 

resultados ou eventos indesejáveis listados acima, para avaliação de riscos em 

um irradiador industrial: 

1) Superexposição de trabalhadores - exposição de pessoas a níveis de 

radiação acidentais (acima de 3 Gy) que requeiram cuidados médicos -

aplicável a irradiadores com fonte de 60Co, aceleradores de elétrons e 

equipamentos de raios-X, nos quais existe acesso, mesmo controlado à sala 

de irradiação. Há vários casos relatados internacionalmente, nenhum no 

Brasil. A CNEN e o MTE regulam a instalação para evitar este evento que 

pode levar a fatalidades; 

2) Interrupção prematura das operações da indústria e abandono da instalação 

com fonte de radiação de 60Co, exigindo ações imediatas da CNEN para 

manter a segurança da fonte de radiação. Existem três casos relatados no 

Brasil que exigiram a intervenção da CNEN: Manaus, Campinas e Rio de 

Janeiro, sendo que nesse último, caso de falência não implicou em questões 

de segurança por ser um acelerador de elétrons. Agências financiadoras 

talvez tenham interesse neste tipo de evento. 

3) Liberação de material radioativo para o ambiente - aplicável a irradiadores de 

60Co em piscinas. Não há relatos de acidentes deste tipo. A CNEN e o IBAMA 

regulam a instalação para evitar este evento; e 

4) Falta de certificação da qualidade do produto tratado ou distribuição de 

produtos irradiados incorretamente. Se o tratamento não for controlado 

adequadamente, podem ocorrer efeitos indesejáveis no alimento, tais como 

alteração de odor, cor, textura e sabor, perda de propriedades funcionais 

desejáveis, diminuição do conteúdo de algumas vitaminas, ou produção de 

alguns produtos que podem ser tóxicos. Não há relatos de acidentes deste 

tipo. A ANVISA regula a instalação para evitá-los. O erro na dose de radiação 

prejudica a qualidade do alimento e a sua aceitação pelos consumidores, mas 

não está provado que a exposição de alimentos a doses não planejadas 

possa ocasionar danos à saúde. 

Considerando somente operação de rotina, e excluindo operações de 

transporte, substituição de fontes e atividades de manutenção, os principais 

elementos que contribuem para esses resultados ou eventos indesejáveis são 

descritos a seguir para cada evento indesejável citado acima: 
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1) Superexposição de pessoas em irradiadores industriais (adaptado de IAEA, 

2006 e Cuecuecha e Ramón Lopez, 2002): A Figura 15 mostra os sistemas de 

segurança típicos de um irradiador. Os eventos iniciadores podem ser: 

1 a) Parada na correia transportadora dentro da sala de irradiação, exigindo 

manutenção. Pode ser causado por falha mecânica ou por mau 

posicionamento das caixas para irradiação; 

1 b) Falha no intertravamento que impede a entrada de pessoas na sala de 

operação ; 

1 c) Indicação inacurada da posição da fonte ou da movimentação da fonte, ou 

da situação de exposição, por falha dos microinterruptores (principalmente os 

de projeto antigo) que indicam a posição da fonte ; 

1 d) Falha nos monitores de radiação ou na interpretação da leitura do monitor 

como resultado de treinamento insuficiente e/ou inadequado de trabalhadores 

ou não uso do monitor ; 

1 e) Falha no detector de sismo e perda de integridade causada por eventos 

externos, tais como catástrofes naturais; 

1 f) Falta de cultura de segurança; e 

1 g) Falha no controle de qualidade. 
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Figura 15 - Sistemas de segurança de um irradiador industrial. FONTE: adaptado de 
firstglink.com 
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Cuecuecha e Ramón Lopez (2002) construíram a árvore de falhas para o 

evento iniciador: falha no intertravamento que impede a entrada de pessoas na 

sala de irradiação, mais especificamente, falha do sistema de fornecimento de ar 

para o sistema pneumático da porta de acesso ao irradiador (Figura 16). A 

Figura 17 mostra a mesma situação representada por diagrama de influência. 

Pode-se notar a forma compacta e mais compreensível do diagrama de 

influência. 



EVE O 

OETECÇÂO A 

OEFA..HtG 

I ~ OO R 

FO E EXP03TA 

FO E ASAIXO 

FO E SAlXO 

Figura 16 - Árvore de eventos para o evento iniciador de falha no sistema pneumático. FONTE: Cuecuecha e Ramón Lopez (2002) . 
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Figura 17 - Diagrama de influência para o evento iniciador de falha no sistema 
pneumático (FONTE: a autora). 
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Os demais resultados indesejáveis a serem examinados aqui e seus 

eventos iniciadores são: 

2) Interrupção prematura das operações da indústria e abandono da instalação 

com fonte de radiação de 60Co_ Possui, por exemplo, os seguintes eventos 

iniciadores: 

2a) Falência por fraude, má gestão, ações judiciais, desorganização interna; 
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2b) Falta de interesse empresarial devido à dificuldades não previstas na análise 

de viabilidade. Por exemplo, em atender à legislação; falta de política de 

exportação de produtos; má escolha do local para distribuição do produto 

irradiado, falta de conhecimento técnico, formação de monopólio 

(concorrência), questões de mercado, percepção pública negativa; 

2c) Falta de cultura de segurança; 

2d) Falta de planejamento em longo prazo; e 

2e) Falta de plano e fundo de descomissionamento. 

3) Liberação de material radioativo: adaptado de IAEA (2006) e Cuecuecha e 

Ramón Lopez (2002): Possui, por exemplo, os seguintes eventos iniciadores: 

3a) Fissura no invólucro de aço inoxidável especial duplamente encapsulado dos 

lápis de soCo; 

3b) Falha no sistema de desmineralização: a água do tanque é continuamente 

desmineralizada, com a finalidade de retirar sais que poderiam ocasionar a 

corrosão dos lápis de soCo. Esse sistema também monitora o acúmulo de 

soCo; 

3c) Erro do operador em verificar os níveis de radiação no sedimento (rejeito 

sólido) e na água (efluente líquido) da piscina; 

3d) Perda de integridade devido a eventos externos catastróficos; e 

3e) Falha no controle de qualidade. 

4. Tratamento com doses de radiação incorretas. Possui, por exemplo, os 

seguintes eventos iniciadores: 

4a) Falha no cálculo do tempo de exposição do produto à fonte; 

4b) Falha no regulador de velocidade da correia transportadora de alimentos 

durante a irradiação; 

4c) Falha nos medidores de temperatura, condições de embalagem, atmosfera, 

conteúdo de água, ou aditivos; 

4d) Falta de cultura de segurança; e 

4e) Falha no controle de qualidade. 

A Figura 18 mostra o diagrama de influência dos quatro resultados 

indesejáveis tratados nesse exemplo e seus eventos iniciadores. Note-se que 

um mesmo evento iniciador pode provocar consequências diferentes, as quais 

são tratadas por agências reguladoras diferentes. Esse é o caso de falta de 

cultura de segurança e falha no controle de qualidade. Isso reforça a 
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necessidade de avaliação de risco em conjunto dentro de uma estrutura de 

articulação regulatória. 

Ao detalhar mais os processos, pode-se encontrar outros pontos em 

comum. Por exemplo, a falta de interesse empresarial devido a dificuldades (item 

2b) pode ter como causa a má escolha do local do irradiador. No Brasil , as 

tentativas de implantação de tratamento de alimentos com radiação foram em 

Manaus e Rio de Janeiro, longe dos centros produtores de frutas e, portanto, em 

locais não adequados, pois o alimento já chega em processo adiantado de 

amadurecimento. A regulação sobre o abastecimento de alimentos e sua 

qualidade e economicidade é competência do MAPA e, portanto, a escolha do 

local da instalação de tratamento poderia ser objeto de controle desta agência 

que, entretanto, só opina após a licença de operação da CNEN , a qual é dada 

para com a instalação já constru ída. 

I~ 
EJ , 

\ I 

\: 1c. 

'.' .' 1d . I 
" ~ 

19. 

1. 

2a. 

--

I 2e. 
I I 

I, 

(11, 2c, 4d. Falta 
de cultura de 

segurança 

3d. 

í1g~ 4e . Falha 
.f' j no cQntrole de 

~ , t I qualidade 

3. Liberação 

4a. 

4b. 

I 
I i I 4c. 

4 .00se 

'- ~:;:~~~~I /' 
'- ~ 

~ in~~~:~~~:s ~ 
~ 

Interrupção 

~ 
Figura 18 - Diagrama de influência ilustrativo de quatro consequências indesejáveis em 
um irradiador industrial. Os eventos iniciadores codificados estão descritos no texto. 
(FONTE: a autora). 

Para determinar a frequência de eventos iniciadores, pode-se buscar 

informações em lições aprendidas de eventos e acidentes já ocorridos (por 

exemplo, em IAEA, 1996) ou, por exemplo, no livro de registros de operação da 

instalação. Com relação à probabilidade de falha de componentes, o fabricante 
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do equipamento poderia fornecer algumas indicações. Com relação à 

confiabilidade humana, "A Technique for Human Event Ana/ysis" (ATHEANA) 

(USNRC, 2000) é uma metodologia concebida para análise de confiabilidade 

humana para identificar erros humanos plausíveis e prováveis e produzir 

estimativa de probabilidades de erro humano para avaliações de risco. 

De acordo com estudo realizado no México (IAEA, 2006), a probabilidade 

de superexposição acidental é de aproximadamente 10.7 , com a seguinte 

sequência de acidente dominante para o evento iniciador de falha na 

movimentação do produto: 

a) Fonte presa na posição de exposição; 

b) Erro humano em reconhecer a posição da fonte; 

c) Falha no relé de intertravamento de segurança; e 

d) Erro humano de não usar monitor portátil de radiação. 

Com relação à probabilidade de liberação de efluentes radioativos acima 

dos limites regulamentares, o estudo mexicano encontrou o valor de 6x10's para 

o evento iniciador de perda de encapsulamento das fontes seladas e liberação 

de quantidade significativa de soCo na água da piscina (IAEA, 2006:53). Esta 

estimativa situa-se na faixa de "risco a ser reduzido", exigindo a atenção dos 

órgãos regulatórios nuclear e ambiental. 

4.3. 
Vantagens 

A análise probabilística de riscos permite analisar combinações de falhas 

em sistemas e equipamentos, destacando a relevância de alguns dispositivos de 

segurança ou a insignificância de outros. 

Mostra-se também benéfica em caso de prevenção da falha humana. 

Mesmo com múltiplas camadas de segurança, redundâncias e procedimentos, 

ocorreram acidentes graves por erro na tomada de decisão. Em acidentes 

passados, a percepção errônea do operador foi favorecida pelo fato de que 

anteriormente o sinal do microinterruptor de "fonte abaixo" nunca havia falhado, 

enquanto o alarme de radiação gama já tinha dado uma leitura falsa uma vez 

anteriormente. Assim, a decisão errada foi prontamente racionalizada e apoiada 

por parte da evidência. Outros fatores humanos, como excesso de confiança por 

parte do operador, ou um desejo de retomar as operações rapidamente podem 

também levar a decisões de remoção deliberada de múltiplas camadas de 
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segurança (por exemplo, evitando bloqueios ou ignorando procedimentos e 

sinais de alerta). 

As situações que favorecem e reduzem os riscos por falhas humanas são: 

avaliação de riscos, treinamento regular e certificação da qualificação de 

pessoas e de sistemas gerenciais. 

Pelo estudo realizado e relatado neste capítulo, pode-se citar outras 

vantagens e benefícios do uso da APR em conjunto com o cumprimento de 

requisitos determinísticos mínimos que garantam a segurança: 

a) Ajuste do nível de controle regulatório de forma comensurada ao grau de 

risco da instalação específica; 

b) Estimativa não só do risco, mas também dos pontos fracos do 

empreendimento; 

c) Garantia de que os riscos graves não são subestimados; 

d) Melhor utilização de recursos, muitas vezes limitados, focando em alto 

risco e, eventualmente, isentando de controle as instalações que 

apresentam baixíssimo risco; 

e) Identificação de medidas simples para redução de riscos da instalação; 

f) Tomada de decisão mais consistente, balanceada, lógica, transparente, 

verificável (IAEA, 2011 a); e 

g) Atendimento às recomendações internacionais (ICRP, 1997) e (IAEA, 

2011 b) quanto à análise das exposições potenciais. 

4.4. 
Desafios 

Os desafios metodológicos para implementação da análise probabilística 

de riscos estão relacionados ao fato de que existe uma variedade de 

possibilidades de eventos e, portanto, é necessário restringir a análise àqueles 

eventos severos com consequências graves. A obtenção de dados para análise 

quantitativa é uma dificuldade, pois os bancos de dados de falhas são, por 

natureza, incertos e não incluem riscos potencialmente importantes, mas de 

probabilidade tão baixa que nunca ocorreram, ou que ocorreram com frequência 

insuficiente para permitir inferências. Em comunicação pessoal com a autora, 
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um especialista da IAEA 13, lembrou que na década de 90 existiu um impulso 

para uso do RIR em vários países, mas não houve uma continuidade. Apenas 

EU:A, Inglaterra e Espanha demonstram dar andamento à metodologia, mas 

ainda de forma voluntária. Alguns especialistas da IAEA em regulação de risco14 

são de opinião de que o uso de sistemas mais simples para avaliação 

probabilística e a existência de guias explicativos seriam um fator impulsionador 

da RIR, assim como a ocorrência de eventos extremos não previstos no projeto 

de uma instalação. 

Um desafio adicional é o fato de que existe um fator de subjetividade 

implícita, pois o cálculo de risco é feito baseado numa série de suposições e na 

experiência do especialista de risco e, portanto, cálculos feitos por diferentes 

especialistas podem apresentar resultados diferentes. 

4.5. 
Oportunidades 

o ambiente propício para incorporar a análise probabilística de risco 

(adaptado de IAEA, 2006 e KADAK; MATSUO, 2007) depende da existência de: 

a) Apoio das lideranças nos órgãos reguladores. 
b) Diretrizes claras sobre as metas de segurança, arcabouço regulatório e 

como a informação sobre riscos está integrada na regulação, como base 
para tomada de decisões. 

c) Grupo de trabalho multidepartamental para instituir, acompanhar e avaliar a 
implementação de regulação informada por riscos, com definição de 
métricas de desempenho operacional e divulgação dos resultados. 

d) Regulamentos que incluam os critérios de aceitação da APR e Guias 
regulatórias com procedimentos recomendados para a análise de risco 
para fins de licenciamento e valores de triagem para tarefas e situações a 
serem incluidas no escopo da análise, de modo a focar nas situações de 
importância. 

e) Guias e normas técnicas sobre qualidade e consistência de análises 
probabilísticas. 

f) Apoio de associações profissionais para divulgação da técnica e das 
vantagens da análise probabilística de risco; 

13 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)/ Divisão de Segurança de Instalações 

Nucleares, Viena, Áustria). Comunicação pessoal, outubro de 2011. 

14 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)/ Divisão de Segurança de Instalações 

Nucleares, Viena, Áustria). Comunicação pessoal, dezembro de 2011. 
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g) Material de treinamento em análise de risco para instalações radiativas 
para operadores e reguladores com técnicas e aplicações, em nível básico 

. e avançado; 
h) Esclarecimentos aos reguladores que analisam a segurança sobre as 

vantagens da análise probabilística, respondendo a preocupações sobre, 
por exemplo, redução de margem de segurança; 

i) Revisão sistemática das experiências com APR para identificar riscos 
genéricos que podem ser relevantes para avaliação em instalações 
especificas; 

j) Estudos sobre modelagens e tratamentos estatísticos nas análises 
probabi I ísticas; 

k) Obtenção de dados sobre confiabilidade humana e de equipamentos e 
componentes estratégicos em ambientes operacionais com fontes de 
radiação; e 

I) Programa de comunicação com partes interessadas (público, poderes 
legislativos, judiciário e ministério público) esclarecendo o necessário sobre 
as bases da tomada de decisão por informação de riscos. 

A regulação por informação de riscos equilibra o atendimento a requisitos 

mandatórios determinísticos, tipicamente os recomendados pela IAEA (2010c) 

com outros fatores, incluindo a APS. Entretanto, a aceitação da APR pelos 

reguladores depende da sua completeza e da qualidade da análise, do estudo 

de sensibilidade e incertezas associadas. Logo, um dos aspectos mais críticos é 

o treinamento de reguladores no uso de APS. 

4.6. 
Aplicação da regulação informada por riscos 

A definição da extensão da aplicação da RIR em uma agência reguladora 

depende da identificação das práticas existentes e das necessidades. Por 

exemplo: 

a) Os fatores de risco em uma instalação são identificados? Essa informação 
é usada em que situação? 

b) Essa prática atual é adequada para o objetivo de uma regulação com 
informação de riscos? 

c) Quão eficaz têm sido as práticas com ações determinísticas no 
licenciamento? Qual área tem apresentado incidentes com radiação, 
mesmo cumprindo ações determinísticas? 

d) Quais são as recomendações internacionais e as práticas de reguladores 
de outros países com relação a RIR? Quais são as lições aprendidas 
relevantes destas iniciativas? O índice de acidentes diminuiu? 

e) A utilização de informações de risco deve ser voluntária? 
f) Quais são as visões dos diferentes departamentos das agências 

reguladoras para uma abordagem holística da RIR? 
g) Como a transição do sistema em vigor atual para RIR pode ser otimizada e 

quanto tempo pode durar a transição? 
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h) Em cada área, quais são as capacidades e limitações das atuais 
metodologias de avaliação probabilística de risco? 

Todos os projetos de instalação de irradiação industrial devem respeitar o 

conceito de defesa em profundidade (ver definição de defesa em profundidade 

no Anexo 1) (RODRIGUES, 2005), para que seja obtido um alto grau de 

segurança numa instalação radiativa, por meio de sistemas que minimizem a 

intervenção humana. Mesmo assim, os irradiadores de grande porte15
, cuja fonte 

radioativa se move verticalmente, é o que apresenta risco radiológico maior do 

que o irradiador com fontes fixas ou os equipamentos geradores de radiação 

ionizante, como aceleradores de elétrons e aparelhos de raios-X. Segundo 

Costa, Furlan e Itepan (2011), além de ser muito mais simples de ser construído, 

exigir investimento menor e menores gastos com manutenção, o irradiador com 

fontes fixas oferece vantagem no que diz respeito à segurança radiológica numa 

instalação, seja industrial, comercial, ou de pesquisa, quando comparado ao 

irradiador com fontes móveis. Portanto, a regulação poderia considerar, além a 

análise probabilística de riscos, uma análise de custo-benefício das alternativas 

de tipos de instalação, considerando o uso pretendido e o volume diário de 

produtos a serem irradiados. 

Outras áreas que podem se beneficiar da análise probabilística de riscos 

(APR) e, consequentemente, da regulação informada por riscos (RIR) são: 

a) Isenção e dispensa de controle regulatório: Níveis de referência de 

atividade e concentração de atividade são estabelecidos como guias para 

isentar e dispensar o controle regulatório. Em certas situações, a APS 

pode demonstrar a segurança de uma prática, mesmo que estes níveis 

sejam excedidos; 

b) Alteração de projeto de uma instalação. No caso de modificação de itens 

importantes à segurança de uma instalação, para os quais não há uma 

prescrição da regulação, a APS poderia demonstrar que a segurança está 

garantida, considerando todos os fatores de risco; 

c) Análise de risco em situações incomuns, tais como a parada para 

manutenção não prevista, troca de pessoal ou nova atividade, são mais 

15 Ver referência (lAEA,2010c) sobre os tipos e categorias de instalações para irradiação. 
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bem analisadas sob a ótica de APS, de modo a não subestimar qualquer 

risco; 

d) Análise de acidentes severos e suas consequências; 

e) Análise de fatores humanos e estudos de confiabilidade; 

f) Situações para as quais não há experiência operacional real: 

Licenciamento de instalações que devem suportar longo tempo de 

existência, como os depósitos de rejeitos radioativos, estudos de casos de 

exposição crônica, seja por causas naturais ou em decorrência de 

acidentes, é beneficiado por informações advindas de APR; 

g) Priorização de inspeção e estimativa de frequência de inspeção: A 

frequência de inspeção é usualmente determinada pelo tipo de instalação. 

Por exemplo, irradiadores industriais, a frequência para inspeção da CNEN 

é anual. Entretanto, uma análise probabilística de segurança poderia 

indicar que para alguns irradiadores, esta frequência pode ser maior, 

enquanto que para outros, pode ser menor, por apresentarem fatores de 

risco adicionais; e 

h) Avaliação de segurança em situações de indisponibilidade de 

equipamentos, componentes e sistemas relacionados à segurança e 

determinação de intervalos de testes de vigilância destes dispositivos. 

Este capítulo mostrou a importância da análise de riscos para o controle 

regulatório e a sua característica dinâmica ao longo do tempo, com as alterações 

de contexto econômico, empresarial e gerencial. Existem vários elementos que 

são comuns a diferentes agências reguladoras e, portanto, um tratamento 

integrado é altamente benéfico para a eficiência e eficácia regulatória. A 

convergência para uma mesma abordagem para avaliação de riscos é sugestão 

deste trabalho, com o uso de uma ferramenta simples como o diagrama de 

influência. 

O próximo capítulo considera a RIR e outros elementos para construir um 

modelo que permite a articulação regulatória de forma consistente, contribuindo 

para a efetividade regulatória. 
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Proposta de articulação regulatória 

A complexidade das atividades técnicas industriais faz com que muitos 

assuntos envolvam simultaneamente diferentes agências reguladoras. Isto cria 

um potencial de conflitos e atrasos prejudiciais, tanto para os empreendedores 

quanto para as autoridades públicas. Como foi visto neste trabalho de tese, para 

enfrentar esta questão, é preciso que haja articulação e cooperação entre os 

órgãos reguladores para evitar lacunas, superposições de atividades, exigências 

desnecessárias e demoras. 

A abordagem para tratar a articulação depende de ou é impulsionada por 

vários fatores legais, de tecnologia da informação, econômicos e técnicos. 

Entretanto, a base para a articulação é a existência de meios ágeis de 

comunicação de assuntos de interesse e fatos relevantes, tais como: emissão de 

licenças, eventos não usuais, acidentes, alterações gerenciais relevantes, 

resultados de inspeção, infrações ou ações coercitivas. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: inicialmente é feita uma 

comparação de elementos de controle regulatório da CNEN, IBAMA, ANVISA, 

MTE e MAPA. A seguir, com base nas observações, na experiência operacional, 

nas análises e comparações realizadas e na observação de campo, são 

apresentadas algumas áreas importantes onde a articulação entre agências 

reguladoras é necessária e benéfica, seguidas de uma proposta de uma 

estrutura articulada para regulação com um portal na web, elementos para 

tomada de decisão e uma graduação de níveis de articulação entre reguladores. 

5.1. 
Comparação entre elementos regulatórios 

Este trabalho de tese comparou os elementos regulatórios relevantes das 

agências reguladoras CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA, para o caso de 

licenciamento de serviços de irradiação industrial de alimentos. A seguir esses 

elementos estão descritos e podem ser observados em forma de tabela, no 

Apêndice D. 

a) CNEN/ Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear/ Coordenação 

Geral de Instalações Médicas e Industriais 

A cultura de licenciamento da CNEN provém de uma época anterior à 

proposição dos métodos de análise probabilística de risco, portanto as normas 

determinam critérios e requisitos que já provaram ser suficientes. As normas 
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aplicam critérios técnicos e o princípio da defesa em profundidade (ver definição 

do termo no Anexo 1) para especificar os requisitos de projeto, operação e 

garantia da qualidade. O rito de licenciamento verifica a comprovação de 

cumprimento de todos os requisitos normativos. Essa abordagem determinística 

e prescritiva resulta em margens de segurança algumas vezes exageradas, mas 

que têm servido aos interesses de segurança. 

Em se tratando de instalações radiativas, a Resolução CNEN nº 112/2011 

detalha os requisitos a serem atendidos e o rito do licenciamento. É necessário 

elaborar um Relatório de Análise de Segurança, elaborar planos específicos para 

o empreendimento e contar com um supervisor de proteção radiológica 

certificado pela CNEN. Não há avaliação probabilística de riscos. O requerimento 

é feito pelo site da CNEN. Para instalações de irradiação de alimentos, a CNEN 

emite aprovação de local, licença de construção, de comissionamento, de 

operação e de retirada de operação. 

b) IBAMA - Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILlC). Antes de iniciar 

o processo, o empreendedor deverá se inscrever no Cadastro Técnico Federal 

(CTF) e inserir os dados de identificação do profissional responsável e da 

empresa. Para certos empreendimentos de maior impacto, é exigida a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e do Relatório de Impacto no 

Meio Ambiente (RIMA), cuja abrangência e critérios são pautados pelo Termo de 

Referência, elaborado a partir das informações específicas do empreendimento. 

O ElA envolve a definição da área de influência da atividade ou 

empreendimento, o diagnóstico ambiental desta área, a identificação e 

qualificação dos impactos ambientais decorrentes da atividade ou do 

empreendimento, avaliação destes impactos e a proposição de medidas para a 

mitigação, o controle e, até mesmo, a eliminação dos impactos. 

O IBAMA emite a Licença Prévia (LP) após a aprovação do ElA/RIMA e 

verificação de anuências e certidões, ou seja, a LP atesta a viabilidade ambiental 

do empreendimento. A Licença de Instalação depende do Projeto Básico 

Ambiental (PBA), Inventário Florestal, outorga de uso de água e outros. A 

Licença de Operação é emitida após a aprovação do Relatório Final de 

Implantação de Programas Ambientais. Durante a audiência pública, as partes 

interessadas debatem todos os aspectos positivos e negativos do projeto para 

concluir de sua conveniência ou não. Existem prazos determinados para 

emissão de pareceres e licenças. 

Não há normas técnicas com critérios determinísticos e a avaliação das 

condições do empreendimento considera critérios probabilísticos. A análise de 
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riscos é feita com abordagens consagradas, tais como Análise Preliminar de 

Perigos (APP) e Mapeamento de Riscos Ambientais (MARA). A análise de 

riscos é seguida do cálculo de consequências e análise de vulnerabilidade 

socioeconômica, do meio físico e do meio biótico. 

Alguns licenciamentos ambientais ficam a cargo de órgãos ambientais 

estaduais ou municipais. 

c) ANVISA - Com relação ao tratamento de alimentos com radiação, a 

ANVISA verifica a conformidade tanto do processo produtivo, quanto do produto 

final para avaliar se foi atendido o que se propôs com o tratamento. O Decreto nº 

3029/99 dá competência à ANVISA para regular os alimentos, insumos, sua 

embalagem, aditivos, etc. A Resolução ANVISAlRDC nº 21/2001 regula 

especificamente a irradiação de alimentos e é uma evolução e simplificação do 

extinta Portaria DINAL n.º 30/89, aplicando-se a qualquer alimento, desde que 

observadas condições básicas de dose máxima e dose mínima absorvida sem, 

contudo, impor parâmetros numéricos na legislação. Exige também que a 

embalagem contenha a informação: "Alimento tratado por processo de 

irradiação". A solicitação de licença de operação pode ser feita online, segundo 

os procedimentos estabelecidos na Resolução ANVISA RDC nº 01/2010. 

d) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

De acordo com a Norma Regulamentadora NR nº 16, publicada em 1978 e 

alterada em 1994, todos os empregadores devem elaborar e implementar o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com avaliações e 

ajustes anuais. O MTE considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos 

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador. 

O PPRA deve conter no mínimo o planejamento anual com 

estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; a estratégia e metodologia 

de ação; a forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; e a 

periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. O PPRA deve 

estar de acordo com o disposto em outras normas, em especial com o Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto na NR-7. 

Não há licenciamento para autorizar o início de operação, mas o Sistema 

Federal de Inspeção do Trabalho, a cargo do MTE, tem por finalidade assegurar, 

em todo o território nacional, a aplicação das disposições legais, incluindo as 

convenções internacionais ratificadas, os atos e decisões das autoridades 

competentes e as convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho, no que 



101 

concerne à proteção dos trabalhadores no exercício da atividade laboral. As 

inspeções são executadas de acordo com o estabelecido no Decreto nº 

4.552/2002. Mensalmente, o MTE divulga no portal um relatório sobre as ações 

fiscais na área trabalhista por setor econômic016
. 

e) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)/Departamento de Sanidade Vegetal (DSV). O uso da irradiação como 

medida fitossanitária para prevenir a introdução ou disseminação de pragas 

quarentenárias no Brasil foi aprovado pelo MAPA, por meio da Instrução 

Normativa IN n° 9/2011, seguindo as recomendações da Norma Internacional de 

Medidas Fitossanitárias. Entretanto, a exportação de alimentos tratados com 

radiação só poderá ser efetivada após a assinatura de acordos bilaterais entre o 

Brasil e os países importadores. O credenciamento no DSV das instalações 

interessadas em realizar o tratamento fitossanitário é feito somente após o 

licenciamento pela CNEN e demais órgãos reguladores. O cadastro de 

exportadores no MAPA tem como base legal a Instrução Normativa DAS nº 

66/2003, que estabelece os requisitos e critérios para o cadastramento dos 

estabelecimentos que produzem, beneficiam, processam e ou exportam manga, 

visando o controle da qualidade, de contaminantes e de resíduos. O Manual de 

Procedimentos para Tratamentos Fitossanitários com Fins Quarentenários 

publicado pelo MAPA, em novembro de 200617
, ainda não inclui explicitamente o 

tratamento com radiação ionizante. 

Existe uma clara interface entre as atividades das agências reguladoras 

estudadas e a tabela 10 no Apêndice D permite notar o peso regulatório pela 

variedade de tipos de licenças, quantidade de planos, programas e relatórios 

exigidos. 

No processo de licenciamento da CNEN, grande parte dos esforços busca 

o entendimento do sistema tecnológico por meio de análises determinísticas que 

têm o intuito de assegurar a proteção do indivíduo e a segurança da fonte de 

radiação. Por outro lado, o IBAMA foca nas questões socioambientais, ou seja, 

das consequências das hipóteses acidentais identificadas na operação da 

16 http://portal. mte .gov. br / seg_sa u/resu Itados-da-fi sca I iza ca o-e m-segu ra nca-e-saud e-no

trabalho-brasil-2010.htm 

17 http://www.agricultura.gov.br/a rq_ ed itor /file/vegeta I/Exporta%C3 %A 7%C3 %A30/M anua I_P roc 

edimentos_ Tratamentos_Fitossa n ita rios_ Quarentenarios.pdf 
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instalação, as quais também são verificadas pela CNEN e MTE com abordagens 

diferentes. Já a ANVISA e MAPA tratam do controle de qualidade do alimento 

irràdiado. Todas essas questões têm como fonte comum os mesmos 

operadores, na mesma instalação onde há fontes de radiação. Ou seja, no 

mínimo, um problema gerencial na instalação, ou um evento externo extremo, 

tem o potencial de afetar todas essas áreas sob regulação. 

5.2. 
Áreas onde a articulação entre agências é benéfica 

Com base na revisão da literatura, experiência operacional e após a 

análise da situação atual, acima resumida, arrisca-se a relacionar as áreas nas 

quais a articulação ou o trabalho em conjunto entre órgãos e agências 

reguladoras traria mais eficiência e eficácia regulatória. São elas: cadastro e 

informações regulatórias, treinamento, elaboração de normas, ações regulatórias 

sobre uma mesma instalação, tais como: análise de risco, inspeções, 

acompanhamento de ações coercitivas, audiências públicas, emissão de 

licenças, atendimento a emergências e conflitos, ouvidoria e infraestrutura de 

apoio compartilhada. A seguir justifica-se essa escolha, sob a ótica dos 

constructos da pesquisa. 

5.2.1. 
Cadastro e registro de informações regulatórias. 

Cada órgão regulador possui um banco de dados com informações das 

empresas sob seu controle regulatório. O conteúdo desses bancos de dados é 

semelhante, constando basicamente de descrição da empresa, atos de 

licenciamento, correspondências, relatórios inspeções e auditorias, 

acompanhamento de exigências, advertências, registro de pagamento de taxas e 

multas, etc. A maioria dos reguladores trabalha com sistema de gerenciamento 

eletrônico de dados e de fluxo de documentos e um sistema único integrado de 

informações sobre regulação aumentaria a transparência, agilidade e precisão 

na regulação. 
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5.2.2. 
Treinamento e capacitação em atividades de regulação 

Cada órgão regulador providencia as atividades de capacitação de seu 

pessoal. Mantendo-se as especificidades de cada órgão, uma possibilidade de 

capacitação conjunta seria, por exemplo, em metodologia de inspeções, 

auditorias, elaboração de regulamentos, tomada de decisão, análise de riscos, 

aspectos legais e éticos. A capacitação em conjunto contribuiria para a 

harmonização da terminologia e dos conceitos usados na regulação e na 

padronização de procedimentos de análises, inclusive podendo levar à definição 

de um critério de aceitabilidade de riscos 

5.2.3. 
Elaboração de normas e regulamentos 

Participação na elaboração de normas e regulamentos, para evitar 

conflitos de competência e duplicação de esforços. O processo de elaboração ou 

revisão de normas e regulamentos é longo e inclui consultas públicas. Não 

raramente, uma agência reguladora não toma conhecimento de um regulamento 

que influencia ou cria potencial conflito de atividades. A participação conjunta 

das agências envolvidas em reuniões e consultas públicas pode ser mais bem 

articulada com a comunicação mais frequente entre as agências. 

5.2.4. 
Atividades regulatórias sobre uma mesma instalação 

Situações de risco devem ser analisadas de forma clara, isenta e objetiva, 

buscando apenas as informações relevantes que possam contribuir para o 

agravamento da situação. Isto é particularmente importante quando se trata de 

segurança. Para executar atividades em conjunto, seria benéfico contar com 

procedimentos padronizados advindos, como efeito colateral, da capacitação em 

conjunto. O trabalho em conjunto aumenta o entendimento mútuo e 

consequentemente, o respeito profissional, reforçando a rede de reguladores. As 

seguintes atividades são comuns aos reguladores e, portanto, existem várias 

possibilidades de articulação entre as agências, entre as quais pode-se citar: 

a) Avaliação de risco integrado e dinâmico, ou seja, consideração aos riscos em 

conjunto e não isoladamente por cada agência e seu acompanhamento 

temporal; 
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b) Inspeções para verificação simultânea das condições de operação; 

c) Acompanhamento de exigências e controle de ações coercitivas, para ciência 

de não conformidades graves identificadas por uma agência; 

d) Audiências públicas em conjunto para esclarecer e ouvir a população e seus 

representantes os quais nem sempre são capazes de distinguir qual é o órgão 

regulador dedicado a cada questão; 

e) Compartilhamento de informações úteis para subsidiar a tomada de decisão 

para emissão ou não de licenças e autorizações; 

f) Resolução de emergências e conflitos que atendam a todas as agências 

envolvidas; e 

g) Acompanhamento de processos e ouvidoria por meio de canal compartilhado 

de comunicação. 

5.2.5. 
Infraestrutura de apoio 

o compartilhamento de infraestrutura física, tais como laboratórios, 

equipamentos, pessoal de apoio, veículos, é especialmente útil para locais 

distantes da sede e escritórios das agências reguladoras, em situações 

excepcionais e em emergências Na prática, já existe uma grande colaboração 

entre os órgãos reguladores neste sentido, por exemplo, a Polícia Rodoviária 

Federal, no caso de transportes de material radioativo, mas a formalização da 

cooperação pode facilitá-Ia e promove-Ia. 

5.3. 
Proposição de modelo conceitual de articulação regulatória 

o objetivo da articulação regulatória é aumentar a efetividade da regulação 

federal que possui as dimensões descritas na seção 2.2, resumidas a seguir 

aqui: 

a) Atendimento adequado aos objetivos da regulação; 

b) Aderência das decisões regulatórias aos critérios estabelecidos; 

c) Clareza e abertura dos processos regulatórios com a participação ativa dos 

interessados; 

d) Atendimento aos padrões da qualidade estabelecidos para o controle 

documental; e 

e) Realização da atividade regulatória de forma menos onerosa e mais ágil. 
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Para realizar a articulação regulatória nas áreas citadas em 5.2, é 

necessário definir e difundir nas agências reguladoras fundamentos e critérios 

que servem de base de trabalho. 

Alguns fundamentos são pré-requisitos para as ações de articulação 

regulatória. Com base nos constructos dessa pesquisa, na revisão bibliográfica 

realizada, nos resultados das entrevistas e na experiência operacional da autora 

e inspirado no modelo de excelência da gestã018
, os fundamentos da articulação 

regulatória são: 

a) Atendimento à legislação; 

b) Visão sistêmica; 

c) Aprendizado organizacional; 

d) Cultura de inovação; 

e) Credibilidade; 

f) Orientação por processos e informações; 

g) Objetividade; 

h) Flexibilidade; 

i) Conhecimento sobre gerenciamento de riscos; e 

j) Colaboração institucional. 

Os fundamentos são colocados em prática por meio dos seguintes critérios: 

a) Abordagem gradual para articulação; 

b) Informações compartilhadas; 

c) Estrutura e processos estabelecidos; 

d) Pessoal capacitado; 

e) Regulação por informação de riscos; e 

f) Tomada de decisão regulatória estabelecida. 

A seguir, cada um desses critérios é descrito e justificado. A regulação por 

informação de riscos está apresentada em detalhes no capítulo 4. 

18Modelo de Excelência da Gestão®: Uma visão sistêmica da gestão organizacional: 

http://www.fnq.org.br/site/376/default.aspx 
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5.3.1. 
A~ordagem gradual para articulação 

Pode-se definir o grau de articulação entre pares de agências reguladoras 

dependendo do número de ações de articulação implantadas. Este trabalho de 

tese propõe uma classificação da articu lação em seis níveis para melhor 

caracterização e controle da evolução do atingimento de metas regulatórias 

baseado em articu lação entre tais agências. O nível de articu lação inicial refere

se a não existência de qualquer interação; no nível 3, a articulação, embora em 

estágio preliminar já apresenta benefícios, pois já há uma transformação visando 

aumentar a efetividade da regulação. O nível 6 é o nível de máxima articulação 

quando as decisões são tomadas em conjunto e a eficiência e eficácia 

regulatórias são levadas em consideração. A Tabela 7 mostra estes níveis e a 

descrição de cada um com exemplos. 

T b I 7 N' . d rf I -a e a - Ivels e a ICU açao regu a ona, vlsan o e IClencla e e Icacla. I t ' . d f ·' . f ' . 

Nível Descrição Exemplo 

Sem articu lação entre 
Não há interação ou qualquer comunicação 

O as agências 
reguladoras 

oficial entre as agências reguladoras. 

Interação informal e 
Confl itos de competência legal identificados. 

1 
eventual 

Consultas eventuais, reuniões, consideração 
eventual à outra área de competência. 

Existência de Formalismos legais para haver interação ex. 
2 mandamento legal portaria interministerial, convênios, acordos, 

para articulação etc. 

Regularidade de participação em reuniões 
Nível 2 + Prática para elaboração de regulamentos técnicos, 

3 regular de atividades audiência pública em conjunto, alteração de 
em conjunto procedimentos visando a efetividade 

regulatória, etc. 

Nível 3 + 

4 
Compartilhamento Portal único na Internet para serviços online, 
automatizado de informações, interações, etc. 
informações 

Nível 4 + Avaliação 
Avaliação de riscos em conjunto, 

5 
integrada e dinâmica 

acompanhamento sistemático das 
dos riscos 
automatizado instalações e atividades controladas. 

6 
Nível 5 + Emissão de 

Decisões regulatórias em conjunto. 
licença única 

FONTE: a autora. 
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De ·acordo com esta tabela, pode-se dizer, com base em experiência 

profissional da autora, que a articu lação entre as agências estudadas para o 

câso de irradiação de alimentos é de nível zero. Entretanto, com relação a 

instalações nucleares, o nível de articulação é 3, exceto com o MTE e ANVISA, 

cujo nível de articulação com a CNEN é zero. 

5.3.2. 
Compartilhamento de informações - Portal iRegGov 

o compartilhamento automatizado de informações e conhecimento para 

regulação é possível por meio de um banco de dados único. Os reguladores têm 

uma visão específica sobre o mesmo objeto, cuja atualização de informações é 

contínua. O cadastro único de empresas e o banco de dados de informações 

atualizadas já permitem maior articu lação e garantem uma maior efetividade das 

ações reguladoras. A Figura 19 ilustra esta proposta, onde os diferentes 

reguladores podem acessar, na vista que os convém, os dados de uma 

empresa, tipicamente importantes para a regulação, tais como o cadastro, 

análise de riscos, atos de licenciamento concedidos e prazos de val idade, 

relatórios de inspeção, processos em andamento, sanções e registros diversos, 

como pagamento de taxas e respostas a não conformidades. 

R~gulador A 

Re.9ul"dor C 

Cadi:!s t r o 
A f"lá lis . r i sc o s 

Atos de II c ç:l ame nto 
Rela tórios lnspeçiio 

Processos e andamento 
SiJI ~s 

R"g 

Regulador B 

Figura 19 - Visões objetivas de diferentes reguladores sobre a mesma instalação a ser 
licenciada. 
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A tecnologia da informação (TI) é essencial para alavancar a articulação 

entre agências reguladoras, conforme visto no exemplo de sucesso do 

SISCOMEX. Henderson e Venkatraman (1999) tratam dos desafios do 

alinhamento estratégico de negócios com as facilidades que a TI pode oferecer, 

mas alertam que a evolução tecnológica é contínua e, portanto, o sistema 

informatizado deve sempre ser facilmente adaptável. Como comprovado nas 

entrevistas relatadas no capítulo 3, não existe restrição ao uso da Internet para o 

monitoramento dos riscos ou para transmissão de dados. 

Com base nas evidências dos estudos e nos exemplos de portais dos 

órgãos regulatórios, a seguir é apresentada uma proposta de desenho de portal 

na Internet "iRegGov" 19, que se propõe seja o local de convergência das ações, 

permitindo uma maior articulação, transparência, acesso a informações, de 

acordo com a Lei nº 12.527/11, e efetividade regulatória. O mapa do portal 

proposto tem as seguintes áreas principais: informações, serviços online, 

interatividade com a sociedade, denúncias, alerta e informes, aplicativo para 

avaliação integrada e dinâmica de riscos. 

As ações da rede de reguladores se tornam interativas e transparentes 

graças à ferramenta web 2.0, hoje já difundida nos sistemas informatizados. O 

Portal da internet proposto, iRegGov, permite a interação online entre as 

agências reguladoras além de disponibilizar o conteúdo, na forma adequada, aos 

usuários por meio de diferentes canais de comunicação, tais como vídeo, 

podcasts, e outros produtos de inovação. As explicações de termos e 

esclarecimentos surgem na forma de hiperlinks. Os aplicativos para dispositivos 

como celulares, tablets trazem mobilidade ao sistema que poderia ser acessado 

por qualquer navegador de internet. 

A rede iRegGov possuiria um servidor central e as agências podem 

acessar diretamente pela Internet (Figura 20). A topologia de rede é semelhante 

à rede iberoamericana de reguladores nucleares e radiológicos20
. Os dados 

ficariam armazenados no servidor com backup múltiplo, podendo ser em nuvem. 

190 nome iRegGov foi inspirado nos dispositivos e sistemas construídos para a "i"nternet, com o 

objetivo de contribuir para as ações de Regulação do Governo. 

20 http://www.foroiberam.org 
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A gestão do conteúdo é feita por um grupo de representantes dos reguladores 

participantes da rede. 

o Decreto nº 3.507/2000 estabelece a obrigatoriedade da aferição do grau 

de satisfação dos usuários com o atendimento recebido pelos órgãos da 

Administração Pública Federal. Portanto, o portal da internet deve, além de 

facilitar a regu lação, perm itir o acesso à informação, deve ser o canal de aferição 

do grau de satisfação das partes interessadas. 

G.estãl). de conteudo 
do portal 

1 

Banco de dados 
relaciona I 

Serv idores Web 
em cada agê ncia regulado ra 

o .. m ... o.m .... ,. ,.,~ 
e back up 

Figura 20 - Topologia da rede de reguladores iRegGov. 

Propõe-se que o iRegGov tenha o seguinte conteúdo: 

a) Informações 

~ ~ 

Usuários fina is 

A.ces5Q "O si te de qUjilisque r. 
d isposi t ivos m ed i""te 
um navegador de inte rnet 

• Atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento e controle; 

• Competências de cada agência reguladora; 

• Legislação e regulação ; 

• Resoluções, Portarias, Acórdãos, Súmulas; 
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• Atas de reuniões; 

• Convênios; 

• Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil; 

• Relação dos instrumentos de licenciamento (licenças e autorizações); 

• Valor de taxas de licenciamento; 

• Relatório TCU, CGU, acompanhamento de ações do MPF; 

• Sistema Integrado de Bibliotecas; 

• Dados e Estatística; 

• Links úteis (para cada agencia e outros links); 

• Glossário; 

• Educação e conhecimento - espaço destinado à publicação de conteúdo 

técnico-científico produzido pelas Agências e de suas campanhas 

educativas. Aqui, estudantes e educadores podem encontrar material de 

apoio para trabalhos e aulas, bem como ter acesso a informações a respeito 

de projetos desenvolvidos pelas agencias e instituições parceiras. A 

educação é um importante passo na garantia da qualidade de vida da 

população; e 

• Pesquisa no portal: por termo-chave e pesquisa avançada. 

b) Serviços online 

A organização do espaço para serviços que podem ser realizados 

diretamente no site segue o roteiro a seguir. A Figura 21 ilustra a Proposta 

de organização do portal com a sequência de páginas para serviços online 

da internet. O mapa do portal pode ser visto abaixo; 

• Cadastro único; 

• Identificação e Avaliação de riscos para licenciamento: Onde e como 

licenciar (opção para selecionar o procedimento para o qual deseja 

conhecer o roteiro e documentação necessária). Atividades e 

empreendimentos sujeitos a licenciamento e controle. Orientações; 

• Requerimentos e formulários eletrônicos; 

• Pagamento de taxas via portal em ambiente seguro; 

• Consulta ao andamento de solicitações; 

• Busca e pesquisa por empresas autorizadas; 

• Busca e pesquisa por pessoas físicas certificadas; 

• Busca e pesquisa de empresas que sofreram Penalidades (Advertência, 

Cassação, Declaração de Inidoneidade, Multa, Suspensão); 
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• Consulta à autenticidade de licenças (Entrada: tipo de licença, nº da licença 

e órgão expedidor. Saída: autenticidade confirmada ou não) ; 

• Chat atendimentos online; e 

• Solicitação de recursos e revisão de decisões. 

~ C~dastro único 

- ~ Questionario pira identifica~ão de riscos - - ~ Roteiro e orie"ta~ões 
~ ldent ifica~ão de riscos para licenciamento "='"""' 

I '~ Atividades e elTlpreen<!imentos sujeitos a licenciamento e controle 

- ~ Pagamentos de taxas 

~ Consulta a andamento de soli(ita~ões 
Serviços on-line -

~ empresas. auto rizadas 

- ~ pessoas físicas Certificadas 

~ BusCile pesquisa ,-

~ Meoticídade e pra~o de valida(je de licen~as 

~ empresas que sofreram penalidades 

- ~ Chat atendimentos on·line 

~ Solicit~~iio de recursos e revisão de ~~cisões 

Figura 21 - Proposta de organização do portal: mapa da página sobre serviços online. 

c) Aplicativos: Por exemplo: Avaliação integrada e dinâmica de riscos. 

d) Área restrita para os grupos de trabalho das agências reguladoras e 

empresas envolvidas. Upload de' arquivos para trabalho em comum. Sala de 

telepresença. 

e) Interatividade com a sociedade 

• Agenda Regulatória: uma ferramenta de planejamento em que se 
estabelece um cronograma de atividades prioritárias, com uma abordagem 
organizada e estruturada, a fim de garantir maior transparência, clareza e 
previsibilidade na sua atuação e assim, promover o desenvolvimento 
saudável e sustentável do setor regulado ; 

• Audiência Pública; 
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• Consulta Pública; 

• Ouvidoria; 

• Pesquisa de opinião (métricas, frequência de avaliação); 

• Perguntas frequentes; 

• Sala de Imprensa - Com busca: notícias, eventos, informativos; 

• Encontro nacional de informação regulatória; 

• Transparência pública21 
; 

• Denúncias diretas e simples por "Crowdsourcing"; e 

• Aplicativos para dispositivos móveis para serviços que independem de 
internet: informações, denúncias, etc. 

f) Alertas e Informes 

• Notificações: um espaço para que os usuários reportem situações de risco; 

• Atendimento a emergências; e 

• Acompanhamento de emergências em outros locais, que sejam de 

interesse. 

5.3.3. 
Estrutura e processos regulatórios 

Pelas entrevistas com os profissionais (capítulo 3), ficou claro que todos os 

setores entendem que pode haver melhorias na área de regulação para a 

convergência de ações e para evitar a duplicação de esforços. As opiniões 

apontam para a centralização, articulação e melhor definição de competências 

legais. 

A estrutura de articulação entre agências reguladoras aqui proposta vai 

além da celebração de acordos e convênios entre agências e depende da 

colaboração contínua em forma de uma rede centralizada, cujas ações são 

viabilizadas por um portal na Internet. A estrutura em rede é uma forma ideal de 

promover articulação e realizar tarefas em conjunto, mantendo as características 

e objetivos de cada organização, mas facilitando o atingimento de objetivos 

comuns. Tomaél (2008) identificou e analisou os conceitos, as abordagens e os 

21 http://www.transparencia.gov.br 
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modelos de redes de conhecimento presentes na literatura científica e mostrou 

que existem múltiplas perspectivas. Observa que a rede, como uma nova forma 

organizacional, passou a ocupar um espaço relevante na atualidade, 

marcadamente conduzida pela tecnologia da informação e dos processos, 

produtos e serviços mais intensivos em conhecimento. 

O Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR) criado pela Resolução 

CONMETRO nº 2/2005, tem como função aprimorar as práticas reguladoras 

nacionais, respeitando os objetivos, as especificidades e as diferenças 

estabelecidas nas leis que regem os órgãos e entes reguladores. Cabe ao CBR 

estabelecer planos e programas e coordenar os grupos de trabalho setoriais 

para a implementação das atividades. Entretanto, apenas a existência do CBR e 

dos grupos de trabalho não tem trazido os resultados desejados, mas seria, por 

natureza, a organização ideal para gerir a articulação regulatória. 

Uma rede de reguladores que vise a emissão de licença única federal 

(articulação nível 6) deve contar com certo grau de planejamento centralizado 

para atingir as metas com efetividade. Para tal, um Sistema de Articulação da 

Regulação Federal (SARF) com representantes do mais alto nível hierárquico 

das agências reguladoras seria a unidade sugerida aqui para tomada de 

decisões estratégicas. Como as agências reguladoras estão vinculadas a 

ministérios diferentes, a lógica indica que o SARF poderia estar vinculado à 

Casa Civil da Presidência da República. 

As atividades dos grupos de trabalho setoriais seriam incrementadas, 

incluindo, por exemplo, a análise integrada e dinâmica de riscos. Cada um dos 

grupos de trabalho (GT) seria composto por representantes das agências 

reguladoras relevantes para o objeto em apreço. Por exemplo, no caso de 

análise de riscos de forma integrada e dinâmica em uma instalação de irradiação 

de alimentos, as agências federais seriam, a princípio, CNEN, IBAMA, ANVISA, 

MTE, MAPA e Ministério da Pesca e Aquicultura, caso a irradiação de pescados 

e frutos do mar esteja envolvida. 

A regularidade de execução de ações é fundamental para manter a rede 

ativa e mobilizada. A experiência mostra que uma rede de relacionamentos 

profissionais, apesar de ser baseada em tecnologias da informação e reuniões 

telepresenciais (via Internet), a regularidade de reuniões presenciais mantém o 

interesse e a motivação. 

Entretanto, a rede, assim como os objetivos da regulação, permanece 

vinculada ao contexto que a gera, ou seja, ao ambiente social, econômico, 

político e cultural no qual ela evolui e que a direciona. A rede irá fortalecer o 
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relacionamento organizacional à medida que facilitar a aquisição do 

conhecimento e a cooperação por um objetivo comum. 

Na prática, a gestão da rede de reguladores deve contar com um grupo de 

gestão do conhecimento (Figura 22) e um apoio de informática para manter a 

base de dados organizada e íntegra. O grupo poderia também realizar 

avaliações sobre sua eficiência por meio de indicadores de desempenho. Esse 

mesmo grupo poderia tratar das atividades de capacitação de especialistas em 

regulação que são comuns a todas as agências. A gestão do conhecimento irá 

indicar quais atividades são realizadas nos grupos restritos, quais informações 

são sigilosas por força legal e quais são disponibilizadas ao público, de modo a 

manter a transparência, mas com coerência, precisão e respeitando as 

necessidades práticas legais do sigilo. 

~1 Ind ústrijl. 

Sistem a de Art.iculação d a Regulaçã o. Federal (SARfj 

NormatiZilção 

Análi$e de riscos 
int~r"da e 
dinicrtica 

~eal;l ilita@Q. d e 
á reu imp;ilC:,gc!as 

Trl!nSP9rte. de 
produtos 
RerlgOl9J 

Gestão da 
a rt iculação 

Gestão do 
Conl1ecimento 

, Emergê ncias 

Rejeitos 

OJJtros 

( C{Ít~rios: mIl • A!?o.rcli!gern gradua l 
r'1formaçQes 
Est,fut \l ra e proce~sos 

Pess-ºal 
ReIDJja~ãQ por informação de riscos 
To~a de c:!eci~o 

Efetividade 
regulatôria 

Figura 22 - Proposta de estrutura de regulação federal em forma de rede. Cada uma das 
áreas técnicas é composta por representantes das agências reguladoras relevantes, 
havendo uma coordenação central e a difusão dos preceitos de gestão do conhecimento. 
FONTE: a autora. 

A atuação dos reguladores em uma rede que almeje a obtenção de 

resu ltados conclusivos das atividades , mais do que simples troca de 

informações, deve contar com um conjunto de procedimentos e regras de 

conduta para resolver conflitos de interesses, definir canais de relacionamentos 

Oesenvolvi
mento do País 
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internos e externos e preservar informações relacionadas com a área de estudo. 

Deve-se garantir que os profissionais estejam atualizados e que haja uma 

verificação pelos pares dos resultados dos grupos de trabalho. A influência das 

Procuradorias Federais em cada agência reguladora é relevante e deve ser 

considerada, uma vez que são as que dão parecer final sobre as ações de alto 

nível das agências reguladoras. 

Por outro lado, é importante haver certa flexibilização. Regras 

desnecessariamente rígidas podem "engessar" a atividade de regulação de cada 

órgão. Também é importante certa flexibilidade para viabilizar a participação de 

servidores de agências reguladoras em atividades articuladas nos grupos de 

trabalho e a internalização dos resultados obtidos pela rede de reguladores. A 

estrutura organizacional altamente hierarquizada, normas internas rígidas e 

estilos diferentes de análise, tomada de decisão e de gestão de recursos 

humanos e finanças podem dificultar a colaboração e atuação em conjunto. Os 

dirigentes são os principais mobilizadores e devem estar motivados para tal. 

5.3.4. 
Disponibilidade de pessoas capacitadas 

O correto dimensionamento e a capacitação do órgão regulador são 

fundamentais para que seja mantido um controle adequado das atividades que 

oferecem riscos. 

Pelo ineditismo de algumas aplicações da radiação ionizante, os 

reguladores menos experientes, desconhecendo dita aplicação, tendem a 

demorar em emitir licença, ou em elaborar regulamentos e acordos. Um dos 

riscos apontados pela área de PD&I nas entrevistas relatadas no capítulo 3 foi a 

aposentadoria dos profissionais experientes e a demora em contratar novos para 

substituí-los. A falta de especialistas no país pode ser um entrave ainda maior 

para áreas de tecnologia de ponta ou muito específicas, por exemplo, a 

irradiação de alimentos, tanto para a regulação quanto para as iniciativas 

industriais. 

O Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão 

em Regulação (PRO-REG)22, criado em 2007, tem a finalidade, entre outras, de 

22 http://www.regulacao.gov.br/ 



116 

contribuir para a melhoria do sistema regulatório e da coordenação entre as 

instituições que participam do processo regulatório. O PRO-REG, em parceria 

com a ENAP, organiza cursos na área de regulação. 

Além da capacitação e treinamento de reguladores, um fator importante é 

a motivação para comparti lhamento de opiniões. A necessidade de adquirir, 

organizar e compartilhar conhecimento especializado, por exemplo, para 

avaliação integrada e dinãmica de riscos, exige um ambiente propício para se 

chegar a um consenso sobre a importãncia relativa dos riscos e definir os dados 

de entrada subjetivos (WIELAND, 2010) . A discussão entre os reguladores é 

necessária e faz parte de um processo dinâmico de aprendizagem. 

Wieland, Macedo-Soares e Lustosa (2010) analisam as novas 

competências necessárias para ambientes em que a colaboração mútua é 

necessária. 

Nesse sentido, são apresentados aqui alguns elementos de gestão e 

conhecimento e motivação que são importantes para obter a colaboração 

contínua de especialistas para promover a organização do conhecimento e 

divulgação, para gerar resu ltados e benefícios para todos os participantes. A 

proposta tenta ser geral, a fim de fornecer alguma flexibilidade na estruturação 

da rede profissional. 

Na construção do conhecimento, o modelo espiral de Nonaka e Takeuchi 

(1 997), com as quatro dimensões para a conversão de conhecimento tácito 

(Figura 23 - Modos de conversão do conhecimento (Nonaka e Takeuchi, 

1997).Figura 23) , fornece uma estrutura básica e elementos de gestão de 

conhecimento em rede profissional: 

para para 

Tácito Explícito 

de Tácito Socialização (;-1\ Externalização 

IV 
Explícito Internalização Combinação 

de 

Figura 23 - Modos de conversão do conhecimento (Nonaka e Takeuchi , 1997). 
a) Socialização (conversão de conhecimento tácito a conhecimento tácito) 

- disponibilização de funcionalidades para o estabelecimento de grupos e 

subgrupos, e da disponibilidade de canais de comunicação como e-mail , chat, 

mural de informações (por exemplo: blogs) e pastas para arquivos 

compartilhados. 
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b) Externalização (conversão de conhecimento tácito a conhecimento 

explícito) - organização do conhecimento geral da rede em termos de 

documentos, relatórios, eventos, notícias, informações pessoais dos 

participantes, etc. 

c) Combinação (conversão de conhecimento explícito a conhecimento 

explícito) - é principalmente realizada durante a execução das atividades em 

rede. Cada agente em um grupo de trabalho da rede traz o conhecimento 

disponível na rede ou externa a ela, a fim de contribuir para o sucesso da ação. 

d) Internalização (conversão de conhecimento explícito a conhecimento 

tácito) - é uma fase subjetiva, que será alcançada pelos agentes, continuamente, 

participando e atuando na rede. 

Todos esses elementos são importantes para a obtenção sistemática de 

resultados e para a internalização do conhecimento adquirido em cada agência 

reguladora em longo prazo. Doz e Hamel (1998:33-56) elucidam a criação de 

valor por meio de alianças estratégicas, a aprendizagem colaborativa e a 

internalização para empresas que competem globalmente. 

A experiência com redes de relacionamento profissional mostra que é 

necessário evitar que o canal de comunicação entre as partes interessadas seja 

feito regularmente apenas por um profissional, entretanto, deve-se garantir a 

constância e a fidelidade de atuação. Ou seja, a representação em uma rede de 

reguladores deve refletir a opinião da agência reguladora e não a opinião 

individual. Para tal, seria necessária a discussão interna de propostas e 

pareceres técnicos, com a justificativa das opiniões, ou seja, ramificando 

internamente a rede de reguladores. 

A colaboração mais efetiva dos especialistas reguladores motivados a 

atuar em rede, leva à aprendizagem, combinação e construção de novos 

conhecimentos. O conceito e a dinâmica de redes profissionais, sociais, portais 

com referências bibliográficas e até da Wikipédia, são fatores que estão 

proporcionando uma mudança de cultura de trabalho para uma participação em 

rede mais interativa, mesmo que à distância. 

Em cada grupo de trabalho setorial, é necessário identificar um conjunto de 

membros mais ativos e apoiá-los, de modo a incentivar colegas a participar nas 

discussões e a obtenção de resultados. O papel proativo de um líder do grupo é 

ao mesmo tempo motivador e facilitador da organização e comprometimento. 

A motivação para a participação contínua na rede será sempre um desafio. 

Para manter o interesse e capacidade de atração, uma rede profissional deve 

ser, antes de tudo, bem organizada e baseada em regras claras. Deve manter 
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todos os membros informados e responder a questões rapidamente. A 

desmotivação aparece quando um participante deixa de receber notificações ou 

quàndo suas questões não são respondidas, ou quando a tecnologia de canais 

de comunicação existente não é implementada com agilidade. Por exemplo, a 

tecnologia atual compreende os aplicativos que podem ser usados em 

dispositivos móveis, como celular e tablets a qualquer momento do dia e em 

qualquer lugar. 

No entanto, para redes profissionais, talvez o mais atraente seja participar 

em uma rede com metas definidas que leve o grupo a uma situação de destaque 

e na qual os indivíduos talentosos e de referência na profissão também façam 

parte, como por exemplo, os peritos mais experientes e diretores das agências 

reguladoras. Ou seja, um elemento para motivação é acreditar que o trabalho em 

equipe multidisciplinar e interinstitucional será capaz de mudar o cenário e 

aumentar a eficiência e eficácia regulatória. Uma visão desafiadora, grupo 

qualificado e metas intermediárias factíveis com prazos determinados são 

elementos necessários para manter a motivação na rede de reguladores. 

5.3.5. 
Tomada de decisão regulatória 

Em muitas situações, a tomada de decisão regulatória está contextualizada 

em situações imprevistas, falta de informações completas, informações incertas 

ou contraditórias, eventual desacordo entre os especialistas de segurança, 

urgência real, ou percebida, de tomar uma decisão e/ou uma compreensão 

incompleta das consequências de uma decisão (WIELAND; ALMEIDA, 2011). As 

decisões reguladoras, mesmo no nível técnico, envolvem também avaliações 

subjetivas, por isso o papel do regulador deve sempre ficar bem claro, tanto para 

os operadores, para o público e seus representantes, quanto para o próprio 

corpo técnico do órgão regulador. 

O órgão regulador, por exemplo, verifica se o operador está cumprindo as 

normas de segurança, os critérios e requisitos acordados. Nada que o regulador 

faça irá diminuir a responsabilidade do operador pela segurança de uma 

instalação (IAEA, 2010a). Por sua vez, o regulador deve ser capaz de justificar 

as suas decisões, informando os objetivos, princípios e critérios associados nas 

quais suas exigências e decisões estão baseadas. Além disso, deve manter a 

coerência e consistência e independência de seus atos com relação a outros 

interesses (OECD/NEA/CNRA, 2005). Para tal, é necessário que argumentos 

técnicos bem fundamentados sejam elaborados de forma objetiva, em linguagem 

~. 
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precisa, mas accessível ao não especialista e que estejam disponíveis, de modo 

a permitir uma opinião pública bem informada que possa influenciar 

conscientemente as decisões legislativas e reguladoras (WIELAND, ALMEIDA, 

2011 ). 

A tomada de decisão depende de informações validadas, pessoal 

qualificado e da avaliação dos riscos. A decisão envolve várias instâncias 

hierárquicas do regulador e da participação da sociedade e deve permitir a 

transparência em todo o processo (CONMETRO, 2007; IAEA, 201 Oa; WIELAND, 

ALMEIDA, 2011). As etapas usuais de tomada de decisão para licenciamento de 

um novo empreendimento estão tratadas nas referências (OECD/NENCNRA, 

2005) e (WIELAND, ALMEIDA, 2011). 

Considerando-se que o licenciamento é realizado por diferentes agências 

reguladoras, propõe-se uma adequação das etapas de tomada de decisão para 

constituir uma estrutura decisória articulada entre várias agências, visando um 

processo de regulação mais eficiente e eficaz, conforme abaixo: 

a) Definir quais são os tipos de empreendimentos que dependem de licença de 

diferentes órgãos ou agências reguladoras federais; 

b) Estudar o caso, relacionar riscos; 

c) Coletar dados e informações, por exemplo, o histórico de licenciamento, 

relatórios de eventos recentes e relatos de casos de situações semelhantes 

em outras instalações do país ou do exterior; 

d) Definir os objetivos específicos do licenciamento e consolidar um termo de 

referência, elencando os regulamentos, requisitos e critérios normativos 

aplicáveis de cada regulador, evitando a duplicação das exigências ou 

informações desnecessárias, atitudes individuais e reativas das agências. O 

termo de referência deve incluir um cronograma de regulação, de modo a 

tornar previsível o prazo para a emissão de licença; 

e) Realizar as avaliações técnicas e inspeções das diversas agências em 

conjunto, considerando a influência e interação entre os riscos e as análises 

a serem realizadas. Além de facilitar o trabalho do empreendedor, a 

interação entre os inspetores facilita o aumento de entendimento dos 

problemas e possíveis soluções. Para isso, será necessário, de antemão, 

unificar o critério de aceitabilidade de riscos. Se o regulador não tiver 

enfrentado uma situação semelhante antes, será necessário analisar 

cuidadosamente os conhecimentos técnicos e os recursos necessários para 

provê-los a tempo. O dimensionamento de recursos humanos para a 
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demanda de regulação é fundamental para evitar que o regulador seja o 

gargalo no desenvolvimento industrial; 

f) Utilizar rotineiramente um sistema informatizado único que permita a 

visualização do cadastro e do acompanhamento do licenciamento, com os 

resultados de avaliação de riscos e de inspeção; 

g) Envolver partes interessadas: antes de tomar uma decisão final sobre uma 

questão, os reguladores devem ter certeza que as partes interessadas foram 

ouvidas. Essas partes interessadas podem incluir operadores de 

instalações, organizações privadas, autoridades governamentais nacionais e 

locais, grupos de interesse público e o público em geral; 

h) Após rever a contribuição das partes interessadas e os fatos à luz dos 

critérios relevantes, os reguladores devem tomar uma decisão. Claramente, 

quando a questão envolve a segurança e proteção da população, os 

reguladores devem assegurar que os seus critérios de proteção básica 

estão atendidos, acima de todas as outras considerações; 

i) Redigir e publicar a decisão: no interesse de garantir a transparência e a 

coerência em seu processo de tomada de d9"cisão, os reguladores preparam 

uma descrição clara da decisão final com a sua base de avaliação e a 

tornam pública no diário oficial da união. A redação da decisão deve evitar 

potenciais conflitos tanto do ponto de vista técnico, quanto jurídico; 

j) Demonstrar transparência: manter um portal na Internet, conforme 

apresentado na seção 5.3.2 deste trabalho de tese; e 

k) Avaliação da decisão: para garantir que os riscos sejam bem geridos, é 

importante avaliar as decisões após um intervalo adequado para verificar se 

as medidas tomadas foram bem sucedidas, se precisam de retificações, 

qual foi o impacto da decisão e se poderia ter sido mais bem preparada, à 

luz de novos conhecimentos; se as metodologias utilizadas para a avaliação 

de risco e análise custo-benefício, ou as suposições feitas foram adequadas. 

As avaliações da decisão são importantes para incentivar um sistema de 

acompanhamento e avaliação do progresso do regulador (HSE, 2001). Há casos 

em que a evolução tecnológica reduz ou virtualmente elimina riscos, como o uso 

de raios X de intensidade muito baixa. O histórico de decisões pode servir de 

base para elaborar procedimentos simplificados aplicados a casos frequentes e 

para identificar casos de baixa probabilidade e impacto que podem ser apenas 

monitorados de forma simplificada, ou até mesmo isentos de regulação. 

.: 
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Vale ressaltar que as etapas acima, são iterativas e visam embasar legal e 

tecnicamente as decisões, evitando impactos desnecessários e até 

argumentações judiciais. 

A tomada de decisão conjunta entre agências reguladoras já estabelecidas 

é complexa. Informalmente, as agências se comunicam para conhecer o parecer 

sobre um pedido de licença ou, de forma mais burocrática e demorada, uma 

agência aguarda a manifestação da outra. 

Em um contexto de dificuldade de se conseguir licenças, existe o risco de 

formação de monopólio na irradiação de alimentos. Por isso, os reguladores 

devem ficar atentos para atender aos princípios de Proporcionalidade, ou seja, o 

alcance dos objetivos de maneira eficaz, com mínimo impacto na livre 

competição, não impondo restrições além do necessário e da Equidade, ou seja, 

as obrigações e sanções devem ser tratadas e aplicadas de forma impessoal e 

consistente. Situações similares devem ser examinadas para evitar tratamentos 

injustificadamente diferentes. A estrutura proposta aqui facilita o tratamento 

igualitário, além de aumentar a eficácia regulatória, tornando mais fácil a 

formação de uma jurisprudência. 

5.4. 
Validação do modelo de articulação regulatória proposto 

A análise preliminar do modelo proposto utilizou entrevistas e a ferramenta 

matriz SWOT 23. Esta análise se divide em: 

a) ambiente interno (forças e fraquezas), ou seja, principais aspectos que 

diferencia o modelo da situação atual; e 

b) ambiente externo (oportunidades e ameaças), que são as antecipações do 

futuro, de acordo com as perspectivas de evolução em face de fatores 

externos. 

A conjunção do ambiente interno e externo pode ser determinante para o 

sucesso de um plano ou estratégia e indicam as áreas que merecem mais 

atenção. 

23 o termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e foi criada para 

organizar a análise estratégica de organizações. 

~. 
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Com o propósito de uma primeira validação, o aqui proposto modelo 

conceitual de articulação regulatória foi apresentado para sete reguladores 

seniores em fevereiro de 2012, alguns especialistas em planejamento 

estratégico do governo federal, atuação em rede internacional e em tecnologia 

da informação. Após a apresentação do modelo, as seguintes perguntas abertas 

foram feitas: 

1) A articulação regulatória proposta nesse modelo é relevante? Por quê? 

2) O modelo conceitual apresentado é tecnicamente exequível? Por quê? 

3) O modelo conceitual apresentado é culturalmente exequível? Por quê? 

4) Qual seriam as forças , fraquezas , oportunidades e ameaças do modelo 

proposto? 

5) Qual seria a principal mudança organizacional na agência reguladora na 

qual você trabalha para que haja implementação de um grau maior de 

articulação regulatória? 

As respostas obtidas para as questões 1, 2, 3 e 5 estão compiladas na 

Tabela 8. Pode se observar que existe uma aceitação do modelo pela sua 

relevância e exequibilidade. Não foi difíci l para os entrevistados identificarem o 

passo seguinte para aumentar a articulação nas suas áreas de atuação. 

Tabela 8 - Ava iação cntica do modelo conceitual de articulação regulatória. 

Item 

Relevância 

Avaliação 

Sim. Dada a complexidade da regulação federal, a articulação 
é inevitável. Não cabe mais uma área desconectada da outra. 

Os beneficiários diretos são os licenciados e os reguladores 
que se tornam mais profissionais. Indiretamente, a população 
será beneficiada pela redução do preço dos produtos e 
serviços e pelo desenvolvimento do País. 

Exequibilidade Sim. A oferta tecnológica é tal que não há justificativa para 
técnica e trabalhar isoladamente. Existem exemplos de articu lação com 
cultural sucesso, como o SISCOMEX, como o Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) e o Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos (SIAPE). Culturalmente 
depende de ajustes nas organizações que podem ser 
resolvidas com reuniões para reforçar a credibilidade e 
respeito profissional e com a pressão da sociedade. 

Pode haver resistência a mudanças nas agências. 
Tecnicamente, seria mais fácil implementar o modelo em 
módulos, com cronograma de adaptação para cada nível. 



Item 

Principal 
mudança 
organizacional 
para aumentar 
a articulação 
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Avaliação 

Identificar os pontos de conflito potenciais e alterar 
procedimentos de forma a reduzir a duplicação de trabalho 

Celebrar convênio de cooperação mútua. 

Treinamento em regulação. 

Criação de órgão interno dedicado a comunicações com 
outras agências regu ladoras. 

Envolvimento dos procuradores federais de cada agência 
para esclarecimentos mútuos. 

Os reguladores devem ter em mente que o desenvolvimento 
do país depende da agi lidade e competência das agências 
reguladoras . 

Várias informações não sigilosas poderiam ser 
disponibilizadas para facilitar o atendimento aos requisitos 
regulatórios. 

As respostas à quarta questão contribuíram para a construção da matriz 

SWOT. A seguir estão relacionados os pontos fracos, pontos fortes, ameaças e 

oportunidades, os quais podem ser vistos de forma resumida na Figura 24. 

Pontos fracos: 

b) A análise de riscos deve ser em ambiente reservado, pois a população em 

geral pode entender mai os resultados da análise e criar uma percepção 

negativa da atividade ou da atitude em face de riscos ; 

c) O trabalho em rede depende da atuação de profissionais, que se não forem 

bem escolhidos e preparados, podem dar uma visão parcial ou individual ou 

ainda, não resistirem em situações de conflitos de interesses. A escolha de 

representantes nos grupos de trabalho é sempre subjetiva, mas deveria ser 

desenvolvida a habilidade de negociação e argumentação. Algumas 

agências apresentam grande rotatividade de pessoal e será necessário um 

esforço extra em treinamento para manter a continuidade do trabalho em 

cada agência; 

d) Como em qualquer trabalho em rede, a responsabilização por falhas ficará 

por conta do "sistema" e não individualmente por órgão regulador; 

e) As organizações podem talvez evitar trabalhar em conjunto pela percepção 

de que teriam que abrir mão de sua individualidade, competência legal, 

autonomia e poder ou para não demonstrar eventuais deficiências; 



124 

f) Dificuldade de estabelecer os limites de atuação de cada agência nos 

grupos de trabalho. Deve-se evitar que agências não relevantes a uma 

matéria participem das discussões ou decisões; 

g) No nível de macroprocesso, a ideia não terá resistência. Entretanto, ao se 

discutir as capilaridades poderá haver uma disputa para prevalecer o próprio 

sistema, evitando grandes alterações no seu modo de operação; e 

h) Deveria haver um mecanismo legal para disciplinar a adequação do sistema 

de regulação de cada órgão ao sistema articulado. 

Pontos fortes 

a) Economia nos processos de licenciamento e otimização de recursos; 

b) Maior efetividade do processo, pois já que se trata de trabalho em conjunto, 

tende a ser analisado e resolvido por especialistas de mais alto nível de 

cada agência reguladora; 

c) Algumas vezes o regulador dá muita atenção a alguns riscos em detrimento 

a outros que supõe serem irrelevantes ou que estejam sendo verificados por 

outro órgão. O modelo prevê que todos os riscos são analisados, reduzindo 

a probabilidade de omissão de algum risco e a duplicação de trabalho; 

d) Existe um grande desconhecimento da legislação e regulação pela 

população. O portal vai propiciar a divulgação da legislação e convenções e 

recomendações internacionais; 

e) Cada agência não conhece bem o trabalho das outras. O modelo proposto 

irá facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações; 

f) Pela centralização de informações, o modelo permite um maior controle da 

veracidade dos dados, assim como verificação pelos órgãos de controle 

externo; 

g) Os processos de licenciamento ficam alinhados e o usuário conta com um 

canal único de acompanhamento; 

h) O modelo permite a programação mais eficiente de inspeções nas 

instalações, incentivando a realização de inspeções em conjunto ou em 

colaboração; 

i) Harmoniza os conceitos e terminologia com o treinamento em conjunto; 

j) O modelo é simples e incentiva um órgão articulador já existente (CBR); 

k) Sistematiza o processo de licenciamento. Dá uma visão geral clara do 

histórico completo do licenciamento de cada instalação, considerando todos 

os órgãos federais; 

" 
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I) Consideração à gestão do conhecimento para o sucesso da estratégia de 

articulação; e 

m) O modelo apresenta grande potencial para ampliar a efetividade dos 

processos regulatórios, pois com o gerenciamento eletrônico de dados, fica 

mais fácil verificar onde está o atraso ou a pendência. 

Ameaças 

a) A divisão política das agências reguladoras pode dificultar o trabalho em 

rede. Os componentes do SARF precisam ter motivação política e para tal, 

os benefícios da articulação devem estar claros, assim como a cobrança 

pela sociedade; 

b) A longevidade das ações pode ficar comprometida com a alternância de 

partidos políticos no poder; 

c) A estrutura de articulação pode deixar de ser aceita na sua plenitude, pois a 

transparência dada ao processo de licenciamento pode dar impressão de 

redução do poder de discricionariedade de cada agência ("deixar de ser 

cabeça de tubarão e virar rabo de sardinha") e aumento de controle externo; 

d) Algumas agências mais antigas são corporativistas e talvez resistam a 

participar da rede de reguladores; e 

e) Além dos riscos verificados no licenciamento, existem o risco de mercado e 

o de garantia da cadeia de suprimento, ou seja, mesmo com articulação das 

agências, sempre existirão incertezas na longevidade do empreendimento. 

Oportunidades 

a) Os encontros, oficinas de trabalho para troca de informações e de 

conhecimento das agências leva a conscientização da importância da 

articulação para aumentar eficiência e eficácia; 

b) O modelo está alinhado com o programa de governo de redução dos gastos 

e maior eficiência dos órgãos governamentais; 

c) Comunicação entre as agências para conhecimento dos requisitos e 

exigências de cada uma e, assim, fomentar a existência de convênios; 

d) Recomendação do TCU para haver articulação; 

e) A sociedade é mais questionadora e exige qualidade nos serviços 

prestados, sem riscos ao consumidor, representados, por exemplo, no selo 

indicando a certificação pelo INMETRO; 
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f) O país passa por um momento de otimismo e euforia em termos de 

crescimento econômico e poder aquisitivo. Esse momento leva os jovens, 

. principalmente, a querer fazer, aperfeiçoar e mudar de patamar de 

qualidade, ou seja, existe uma sensação de que vale a pena investir para 

tornar os processos mais eficientes e eficazes. Logo, exige-se que o 

governo faça a sua parte; 

g) Cada agência já tem algum tipo de sistema informatizado. A implementação 

do portal deve ser algo novo e realizado por empresa contratada e com 

orçamento próprio; 

h) As Procuradorias Federais junto às agencias reguladoras são órgãos da 

Advocacia Geral da União (AGU), o que facilita o entendimento das etapas 

da articulação nas várias agências; 

i) Para o Brasil crescer, precisa ter mais agilidade no licenciamento; e 

j) Hoje falta harmonização entre as agências reguladoras e é necessário agir 

para melhorar. 
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Figura 24 - Matriz SWOT resumida para o modelo conceitual de articulação regulatória. 

Os pontos fracos apontados já serviram para aprimorar o modelo proposto. 

Foram eles : tratamento de dados sigi losos, competência técnica dos 

reguladores , participação da Procuradoria Federal e flexibilização. O resultado 

da matriz SWOT, ainda que com limitações e possíveis vieses pelo número 

reduzido de entrevistados, permite inferi r que o modelo proposto é tecnicamente 

passível de implementação, dependendo, naturalmente de aceitação dos órgãos 

envolvidos. 



6 
Di~cussões, conclusões e perspectivas de pesquisa 

Qualquer discussão sobre agências reguladoras levanta considerações 

éticas, sociais, econômicas e científicas. Maximizar os benefícios para a 

sociedade, tendo em conta os avanços científicos e tecnológicos, garantindo 

simultaneamente que não haja impactos econômicos e sociais indevidos ou a 

imposição de restrições desnecessárias, implica em um processo complexo de 

tomada de decisões. 

Este trabalho de tese realizou uma pesquisa documental e de campo sobre 

as dificuldades atuais de regulação, com o objetivo de identificar as 

necessidades e oportunidades para melhoria do controle regulatório. Com base 

nos resultados, propõe ações para melhorar a articulação entre órgãos e 

agências reguladoras federais brasileiras, especialmente no que concerne o 

licenciamento. O trabalho apresenta, como ilustração, as dificuldades 

encontradas para o licenciamento de um serviço de irradiação que visa a 

exportação de alimentos. 

O setor frutícola é fortemente afetado por exigências de caráter técnico e 

fitossanitário para evitar a propagação de pragas e garantir a qualidade das 

frutas exportadas. Tais restrições técnicas têm representado entraves à 

expansão da fruticultura brasileira com base no mercado internacional. Para a 

identificação das barreiras não-tarifárias que incidem sob o setor frutícola, 

estudou-se o caso da manga no comércio internacional. 

Todas as etapas de produção, coleta, classificação, rotulagem, 

embalagem, tratamento e transporte influenciam na qualidade e na aceitação da 

fruta e podem ser objeto das especificações e exigências do mercado externo. 

De maneira geral, o mercado americano é mais exigente que o europeu, 

principalmente, com relação às questões técnicas e fitossanitárias. Por isso, para 

exportar, algum sistema de gestão da qualidade e certificação se faz necessário 

para proteger os consumidores, exportadores e a boa imagem do produto. 

Além das questões de certificação para atender o mercado, da pesquisa 

fica claro que existe a necessidade de melhor entendimento da influência do 

regulador no desenvolvimento industrial nacional e de maior interação entre os 
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órgãos reguladores. Ao se analisar o risco de uma atividade industrial, os pontos 

de vista das diversas agências devem ser levados em conta conjuntamente e 

não de uma forma isolada, evitando-se assim, lacunas, superposições e 

incoerências. Isto é mais relevante ainda quando se trata de uma indústria que 

utiliza fontes de radiação. 

Como resultado das entrevistas e da pesquisa documental, identificou-se 

que poucos entrevistados conheciam os alguns fatos básicos e as vantagens da 

irradiação de alimentos. A falta de conhecimento pode ser um obstáculo para a 

tomada de decisão referente ao desenvolvimento da indústria de irradiação de 

alimentos. A aceitação, das novas tecnologias de produção e processamento de 

alimentos pelos consumidores, está diretamente relacionada à credibilidade e 

confiança nas fontes de informação (BEHRENS et aI., 2009). É importante 

enfatizar que os especialistas - sejam eles da indústria, PD&I ou da regulação 

- são formadores de opinião e, portanto, devem estar munidos de fatos e 

mensagens visando à comunicação com o público, governantes e empresários. 

Informações controversas ou falta de informações só aumentam a percepção de 

risco da população, a qual, entretanto, continua a exigir dos reguladores um alto 

grau de eficiência e eficácia. 

Para o setor empresarial é difícil entender e atender aos requisitos de 

tantas agências reguladoras. Como o investimento é alto e a regulação é 

complexa, a demora na emissão da licença de operação pode gerar altos custos. 

O baixo nível de conhecimento sobre irradiação de alimentos por parte dos 

pequenos e médios agronegócios pode ser um inibidor ao desenvolvimento. Por 

isso é importante o estímulo ao arranjo industrial em cooperativas agrícolas e as 

parcerias com centros de pesquisa com experiência na área técnica 

especializada. Os centros de pesquisa especializados são os parceiros ideais 

para tirar dúvidas e orientar quanto ao tratamento do alimento com radiação. As 

parcerias com centros de pesquisa podem auxiliar o cumprimento de requisitos 

de licenciamentos e certificações da qualidade do processo e do produto 

necessários para a exportação, viabilizando a regularidade de remessas de 

grandes volumes. Por outro lado, para agilizar a avaliação de planos, programas 

e relatórios que são exigidos para o licenciamento, os reguladores também 

necessitam de especialistas. Portanto, a falta de recursos humanos capacitados 

pode ser uma dificuldade tanto para o operador quanto para o regulador, que 

eventualmente buscam os especialistas em centros de pesquisa. 
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Em resumo, como resultado da pesquisa documental e das entrevistas, 

identificou-se que é necessário agir para evitar a demora e gastos 

desnecessários no licenciamento de instalações de irradiação de alimentos. 

Ficou claro que o uso da Internet para transmissão de dados não se constitui em 

obstáculo e que uma ferramenta online que auxilie a gerência de riscos e o 

licenciamento das várias agências reguladoras simultaneamente seria uma 

possibilidade aceitável. Além disso, a recente normatização em gerenciamento 

de riscos pela ISO e as recomendações da AIEA aliadas à disponibilidade de 

computadores mais rápidos impulsionam o uso de análises probabilísticas de 

riscos. 

Este trabalho de tese relaciona as áreas para as quais a articulação 

regulatória é necessária, propondo soluções práticas e sugerindo uma estrutura 

integrada para tomada de decisão regulatória. Em contraste com o modelo 

desarticulado em que cada regulador aborda os riscos de uma forma isolada em 

uma visão estática e com critérios excessivamente subjetivos e nem sempre 

bem expostos, para julgamento da sua aceitabilidade, o modelo proposto 

promove a articulação e colaboração, mas preserva a autonomia e competência 

de cada órgão regulador. Ele se apoia em dez fundamentos, entre eles a visão 

sistêmica e atuação integrada, pois a sociedade naturalmente espera que o 

Governo Federal atue efetivamente como um todo. Um portal único na Internet 

chamado aqui de iRegGov, seria o canal de comunicação com as partes 

interessadas, garantindo o acesso à informação, acompanhamento online do 

processo de licenciamento e cadastro único, para facilitar a atuação de órgãos 

de controle externo. 

A construção de uma estrutura de regulação em rede, integrada, dinâmica, 

transparente, e articulada entre os vários órgãos e agências reguladoras não é 

trivial. Ela depende de coordenação, organização, incentivos, convencimento, 

decisão política, mas facilita a tomada de decisão, possibilita decisões mais 

informadas, justas e coerentes, economiza recursos e reforça a confiança no 

processo regulador de forma geral. 

O modelo proposto neste trabalho considera o contexto para a avaliação 

dos riscos de forma integrada e dinâmica. Na regulação informada por riscos, 

preconizada pela AIEA, os papéis tanto do regulador quanto do operador devem 

ser ajustados, passando do simples cumprimento de requisitos ao 

" 
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gerenciamento de riscos. Neste, os riscos são avaliados de forma integrada para 

~ segurança de toda a instalação e gerenciados ao longo do tempo, 

considerando alterações internas e do contexto. Isto requer uma cultura de 

segurança ativa e permeada nas várias atividades industriais, além de 

comunicação responsavelmente franca e imediata quando uma situação requer 

atenção. 

Com relação à tecnologia de informação envolvida na proposta feita neste 

trabalho, já existem exemplos de sistemas integrados governamentais que 

atuam em harmonia como os de gestão financeira, de recursos humanos e de 

controle de comércio exterior. Existem também exemplos de portais na Internet 

para informação ao público. Entretanto, faltam sistemas modernos que apoiem a 

execução de serviços e o acesso à informação, além de um ambiente próprio 

para atuação conjunta de grupos de trabalho de reguladores. 

A sociedade hoje atua em rede interligada por comunicação ágil e os 

indivíduos desejam o atendimento das necessidades com menos cliques e 

hiperlinks, ou seja, direto ao assunto que procura e de acordo com sua 

localização e preferências. O crescimento das redes sociais é um fenômeno 

mundial24 sem retorno e o governo deve estar presente no ambiente da 

população. As rotinas criadas no passado para uma sociedade que não existe 

mais devem ser substituídas por outras formas, sem os vícios da antiga 

burocracia e com eficácia e eficiência para a sociedade exigente atual. Para tal, 

mais do que tecnologia da informação, é necessário capacitar os servidores com 

conteúdos diversificados para atender a gestão por resultados e a busca por 

inovação nos moldes de gestão do conhecimento e criar ambientes no governo 

para o surgimento de iniciativas inovadoras. O governo que não acompanha a 

evolução tecnológica e não consegue atender a população arrisca a sua 

legitimidade, pois sendo a viabilidade técnica e econômica tidas como certas, a 

não utilização dos melhores meios é vista como incompetência ou desinteresse. 

24Com Score. I1'S A SOCIAL WORLD: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where 

It's Headed (http://www2.comscore.com/l/1552/ing-and-Where-it-is-headed-pdfj2xhm3m) 

2011. 
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o modelo proposto aqui compreende a solução de efetividade dos 

reguladores para emissão de licenças, de transparência e de acesso à 

informação pelo público com níveis incrementais de articulação até o nível 

máximo com emissão de licença federal unificada, ajustada às necessidades de 

controle da indústria em questão, em função dos riscos associados. Portanto, o 

modelo proposto contribui para pontuar os indicadores de eficiência e eficácia 

regulatória descritos na seção 2.2, atendendo assim, ao objetivo geral do 

trabalho de tese de contribuir para promover a efetividade do licenciamento com 

a proposição de ações articuladas entre órgãos regulatórios, ilustrada pela 

regulação informada por riscos em instalações de tratamento fitossanitário com 

radiação. 

Qualquer estratégia depende da cultura organizacional (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1999). Para uma validação inicial do modelo conceitual de 

articulação regulatória foram feitas entrevistas com reguladores experientes, com 

resultados positivos e encorajadores. 

Do ponto de vista de modelagem de riscos, embora o uso de diagramas de 

influência esteja sendo cada vez mais difundido pela sua simplicidade, a autora 

notou alguma resistência em aceitar a regulação por informação de riscos, pela 

falta de pessoal capacitado. Do ponto de vista de articulação, ainda existe um 

caminho grande a percorrer para a harmonização de culturas diferentes, 

exigindo esforço considerável em gestão do conhecimento em todos os níveis 

gerenciais e operacionais. 

Os elementos regulatórios (planos, programas, relatórios) exigidos para 

licenciamento compilados na Tabela 10 são informações obtidas em 

regulamentos, portais oficiais na Internet ou informações de reguladores e não 

se pode assegurar que estejam totalmente corretos para o caso de indústria de 

irradiação de alimentos. Isto porque, para um tipo específico de instalação, o 

regulador sempre pode isentar ou incluir novas exigências, caso necessário, 

dentro de uma abordagem gradual do risco. A expectativa é de que o portal na 

internet proposto neste trabalho de tese permita o acesso rápido à informação 

objetiva e atualizada do que é exigido para o licenciamento de uma instalação. 

A extensão deste trabalho de tese seria o detalhamento do modelo de 

ação articuladora e sua evolução, acompanhando a tecnologia de identificação 
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automática de contexto, de transmissão de dados e o desenvolvimento de 

aplicativo de análise de risco integrado e dinâmico para dispositivos móveis. O 

estudo do histórico do impacto regulatório poderia servir de argumentação para a 

adoção de ações visando aumentar a efetividade regulatória. Seria interessante 

estudar o papel das certificações voluntárias e sua potencial contribuição para a 

regulação e o controle dos riscos. 

Este trabalho de tese é baseado em uma necessidade real, que exigiu 

investigação das bases técnicas e legais. O trabalho acadêmico foi facilitado 

pela familiaridade da autora em ambiente regulador e pelo acesso a 

especialistas nacionais e internacionais. Entretanto, diversos desafios para a 

pesquisa foram encontrados, ao longo do trabalho, por exemplo: 

a) Estudo das possibilidades de melhorias na efetividade de órgãos 

reguladores, nos aspectos operacionais, particularmente, nas suas 

atividades de licenciamento. Comparação com soluções dadas em outras 

áreas de governo e em outros países; 

b) Desenvolvimento de um modelo realista do problema de decisão em 

licenciamento, tendo em conta os riscos e usando as ferramentas de 

diagramas de decisão. Tal modelo, integrando os aspectos de competência 

de cada um dos órgãos reguladores, certamente ajudaria a entender melhor 

os riscos envolvidos em cada tecnologia existente; e 

c) A evolução do contexto nuclear, político e econômico em que este trabalho 

se insere e a aprovação de novos regulamentos exigem o acompanhamento 

e atualizações contínuas. 
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Apêndice A 
Resumo do planejamento das etapas do trabalho de tese 

A Tabela 9 apresenta para cada etapa do trabalho de tese, as justificativas, 

pressupostos, coleta e tratamento de dados e indicadores de desempenho. 

1 



Tabela 9 - Resumo das etapas do trabalho de tese. 

Etapa 

Inicial) Revisão da literatura e 
do estado da arte: 

- indústria de irradiação de 
alimentos no Brasil e no 
exterior ; 

- regulação nuclear, saúde e 
do meio ambiente ; regulação 
informada por riscos; uso de 
diagramas de influência. 

1) Identificar os fatores e 
processos ligados à 
regulação que afetam a 
viabilidade da indústria em 
questão 

2) Estudar e sugerir a adoção 
da regulação informada por 
riscos (RIR) 

3) Propor e justificar forma de 
aumentar a eficácia e a 
eficiência da regulação 
federal na segurança, 
proteção à saúde e ao meio 
ambiente, sem inibir o 
desenvolvimento industrial 
seguro. Testes parciais e 
verificação. 

Justificativa 

Obter maior familiaridade 
com o tema da pesquisa 

Coletar subsídios para 
estabelecer a 
fundamentação teórica da 
pesquisa 

Verificar o estado da arte: 
trabalhos recentes 
desenvolvidos 

Identificar lacunas. 

Obter elementos 
necessários à 
caracterização da 
influência da regulação na 
implantação da indústria. 

Há recomendação 
internacional para adotar o 
RIR 

O conceito RIR pode ser 
um elemento que contribua 
para a integração e 
harmonização da 
requlação 

Com os resultados das 
etapas 1 e 2, identificar as 
áreas e atividades 
regulatórias que 
necessitam de articulação 
e avaliação de riscos 
integrada. 

Pressupostos 

Base metodológica científica 

Existe mercado para frutas tratadas com 
radiação e há interesse dos produtores; 

Abordagem de análise integrada e 
dinâmica 

As percepções dos operadores e 
requladores são válidas. 

Regulação informada por riscos 

O diagrama de influência é uma 
ferramenta útil e substitui com vantagem 
a árvore de decisão 

A articulação entre agências 
reguladoras tem implicações para o 
controle regulatório sobre a mesma 
matéria e para aumentar a eficácia 
regulatória. 

Coleta e tratamento de dados 

Busca sistematizada de material em 
portais e redes científicas, da 
admini tração pública e mídia 

Organização de base de dados para o 
trabalho de pesquisa no ENDNote WEB. 

Análise do conteúdo 

Classificação e ordenação 

Seleção de autores com linhas de 
pesquisa relevantes para o tema 

Levantamento documental 

Entrevistas com questionário semi
estruturado 

Análise do conteúdo à luz dos 
constructos 

Pesquisa em literatura especializada 
IAEA e de órgãos reguladores de outros 
países que usam esta abordagem (ex.: 
EUA) . 

Entrevista com técnico da IAEA 

Elaboração de critérios e procedimentos 
para uso de RIR 

Pesquisa em literatura especializada e 
em documentos de reguladores 

Workshop CNEN/IBAMA em Nov./2011 

Análise do conteúdo à luz dos 
constructos 

Teste da estrutura proposta com 
entrevista com reguladores e elaboração 
de Matriz SWOT 
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Indicador de desempenho da pesquisa 

Biblioteca da autora no Endnote Web 
organizada 

Autores principais selecionados 

Trabalhos seminais selecionados 

Lacunas identificadas 

Fatos, condicionantes e situações que 
têm dificultado a implantação dessa 
indústria 

Opinião de pessoas relevantes na área 
em questão 

Conceitos aprendidos 

Compreensão das vantagens e 
desafios do RIR 

Relação de situações nas quais a 
análise probabilística de segurança 
pode ser aplicada no caso em questão 

Áreas de influência mútua nos 
licenciamentos das agências 
identificadas. 

Relação de atividades regulatórias que 
poderiam ser realizadas 
articuladamente. 

Estrutura articulada com a indicação de 
soluções automatizadas (portal web) . 

Orientação para implementação 
prática. 



Apêndice B 
-Exemplos de iniciativas e demandas para articulação de 
órgãos regulatórios 

A seguir são relatados alguns fatos que realçam a importância da 

articulação entre órgãos regulatórios e como essa articulação foi realizada. 

1) CNEN e IBAMA celebraram em 2007 um acordo de cooperação com a 

finalidade de harmonizar as atividades de transporte de materiais radioativos. Foi 

elaborado um Termo de Referência "Controle da Atividade de Transporte de 

Materiais Radioativos" 25. 

2) Para atendimento da Convenção Internacional de Segurança Nuclear, 

ratificada pelo Brasil, deve ser elaborado e apresentado um relatório sobre as 

atividades nucleares no país com tópicos de segurança nuclear, proteção física e 

meio ambiente. O relatório é elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar 

e interinstitucional, coordenado pela CNEN 26. 

3) A AIEA solicitou a cada país membro a elaboração de um banco de 

dados sobre recusas e demoras no transporte de materiais radioativos que tem 

causado transtornos, especialmente no caso de radiofármacos. Para tal, a CNEN 

constituiu um comitê interinstitucional com representantes das agências 

reguladoras relacionadas a transportes e com empresas transportadoras. 

4) O Acórdão TCU nº 1318/2005 (TC 018.535/2004-6) recomenda à CNEN 

e à ANVISA que firmassem convênio, extensível às vigilâncias sanitárias 

estaduais, de modo a garantir, sempre que viável, a troca de informações de 

cadastros e de fiscalizações feitas pelas entidades. Já existe rotina de 

cruzamento de dados entre os dois órgãos e a Portaria Interministerial MS/MCT 

nº 259, de 9.6.2004, institui grupo de trabalho interministerial visando, entre 

outros, a harmonização de conduta e procedimentos nas áreas de atuação 

conjunta da CNEN, da ANVISA, da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (INCa) 27 Ainda 

25 http://www.cnen.gov.br/seguranca/documentos/Termo-Referencia-Cnen-Ibama.pdf. 

26 http://www.cnen.gov.br/seguranca/documentos/5NationaIReportDraft51.pdf. 

27 http://portal.anvisa .gov. br /wps/wcm/ con nect/b4154d 8043a 7 a 293 bb5cfb248c552341/ 

relatorio_auditoria.pdf?MOD=AJPERES. 
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fundamentado nesta Portaria, e como forma de dar maior efetividade as sanções 

,da CNEN, estabeleceu-se que cada vez que a CNEN suspendesse a 

Autorização de Operação de algum serviço de radioterapia, a ANVISA seria 

notificada e, por meio de seus instrumentos de coerção, tomaria as providências 

cabíveis. Fato este que ocorreu, devido ao acidente em uma clinica de 

radioterapia28
. 

5) A Usina Nuclear Angra 2 teve sua Autorização para a Operação Inicial 

(AOI) concedida pela CNEN em março de 2000. Em 2001, foi celebrado um 

Termo de ajuste de conduta (TAC) entre Ministério Público Federal (MPF), 

IBAMA, Eletrobrás Termonuclear S.A (ETN), CNEN, ANEEL, Fundação Estadual 

de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA) e Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis, o qual estipulou uma série de condicionantes relacionadas com o plano de 

emergência e licenciamento ambiental da central nuclear, sob responsabilidade 

do IBAMA, mas que impedia a concessão, pela CNEN da Autorização para a 

Operação Permanente (AOP) até que todas as pendências ambientais fossem 

resolvidas. A AOP foi finalmente concedida em 2011. 

6) Um termo de compromisso (TC) associado a um termo de referência para 

elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) foi celebrado 

em janeiro de 2003, entre MP, IBAMA, CNEN e Prefeitura de Caldas contendo 

exigências para o armazenamento de resíduos radioativos e o monitoramento 

constante da antiga mina de urânio, com a divulgação dos resultados da 

qualidade da água na região. 

7) O TCU determinou à CNEN que solicitasse às agências oficiais de 

fomento à pesquisa que tomassem providência para condicionar o financiamento 

para aquisição de fontes de radiação à comprovação de autorização da CNEN 

para seu uso 29. 

8) O Acórdão TCU Nº 1639/2008 (Processo TC-022.564/2007-9) 

recomenda ao IBAMA, entre outros, que estude como armazenar os dados 

relativos aos estudos ambientais já apresentados, visando ao reaproveitamento 

28 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/02/centro-radioterapico-onde-menina

sofreu-queimad u ras-e-interditado.htm I. 

21"C-018.535/2004-6, item 9.1.5, Acórdão n° 1.318/2005-Plenário. DOU 12.09.2005, S. 1, p. 123. 



145 

e compartilhamento dessas informações com órgãos estaduais e municipais de 

. meio ambiente30
. 

9) A Resolução CONAMA nO. 237/97 em seu Art. 4º, inciso IV estabelece 

que deverão ser licenciados os empreendimentos que utilizem energia nuclear 

em qualquer de suas formas e aplicações. Do ponto de vista técnico, 

irradiadores de categoria III não produzem emissão atmosférica, diferentemente 

dos de categoria IV, que são licenciados pelo IBAMA, pois emitem ozônio, 

conforme o Parecer Técnico nº 79/2006 - COEND/CGENE/DILlC/IBAMA. 

Entretanto, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da Republica 

no Município de Piracicaba, emitiu o Ofício nº 512/04-PRM/Pira, recomendando 

ao IBAMA licenciar o irradiador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

(CENA). A Ação civil pública atrasou a entrada em operação do irradiador do 

CENA em pelo menos quatro anos. 

30http://www.jusbrasil.com.br/dia rios/716836/ d ou-secao-1-18-08-2008-pg-235/ pdNiew. 



Apêndice C 
Questionário 

o questionário foi formatado e armazenado em ambiente Google docs. O 
endereço eletrônico do questionário semiestruturado é 
https ://spreadsheets.google.com/spreadsheetlviewform ?formkey=dG5VMXU3Rm UOdOtU 
bjZad1ZwM3VqUFE6MQ. As planilhas com os resultados estão armazenado em: 
https://spreadsheets.google.com/gform?key=tnU1 u7Fe4wKTn6ZwVp3ujPQ&hl=en#chart 

GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS NA INDÚSTRIA DE 
PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS COM RADIAÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é identificar quais fatores e processos podem contribuir 
para promover a indústria de irradiação de alimentos, reduzindo os riscos operacionais. 
Agradeço desde já sua colaboração. Patricia Wieland, doutoranda de Engenharia de 
Produção, PUC-Rio. E-mail: pwieland@cnen.gov.br 

1. Setor 
Em que setor você atua? 
Opções: Pesquisa e desenvolvimento Regulação, Indústria/serviços, Educação, 
Relações internacionais, outro 

2. Área 
Em que área você atua? 
Opções: nuclear meio ambiente negócios agricultura 

3. Faixa etária 
Em que faixa etária você se encontra? 
Opções: 20 a 40 anos 41 a 60 anos acima de 61 anos 

4. Sexo 
Opções:feminino masculino 

5. Importância sistêmica 

saúde outra 

Qual é a importância da indústria de preservação de alimentos com radiação para o 
Brasil? sistemicamente indesejável 00000 sistemicamente desejável 

6. ImportânCia política 
Qual é a importância da indústria de preservação de alimentos com radiação para o 
Brasil? politicamente inexequível 00000 politicamente exequível 

7. ImportânCia cultural 
Qual é a importância da indústria de preservação de alimentos com radiação para o 
Brasil? culturalmente irrealizável 00000 culturalmente realizável 

8. Riscos 
Dos riscos empreSariaIS, políticos, financeiros e outros, quais são aqueles mais 
relevantes que podem comprometer a viabilidade e o cumprimento de metas da indústria 
de tratamento de alimentos com radiação ionizante? Considere mercado interno e 
exportação. ____________________________________________________ __ 

9. O investimento em unidades de irradiação de alimentos pode ser um negócio 
lucrativo? 
OSim ONão 

10. Consumo de alimentos irradiados 
Na sua percepção, que proporção aproximada de pessoas no Brasil consumiriam 
alimentos, sabendo que eles foram tratados com radiação? 
01:4 01:2 O 3:4 O outro O Não faço idéia 

11. Controle de riscos 
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Os riscos operacionais que comprometem seriamente a continuidade da operação da 
indústria de preservação de al imentos com radiação no Brasi l podem ser previstos e 
controlados . 
Opções: Definitivamente não Provavelmente não Provavelmente sim 

Definitivamente sim 
12. Classificação de riscos 
De acordo com a sua percepção, pontue os riscos de 1 a 3 de acordo com a 
necessidade de controle ou de medidas mitigadoras no serviço de irradiação de 
alimentos. (1 = exige menos controle e 3 exige mais controle). 

Risco Grau de Grau de Grau de 
risco 1 risco 2 risco 3 

Falha no transporte do produto a ser tratado 
Concorrência 
Obsolescência de tecnologia 
Falha de suprimento de energia 
Falha nos meios de comunicação 
Terrorismo 
Problemas com licenciamento 
Fatores climáticos que afetem a colheita das frutas 
Flutuação cambial 
Política de exportação de agroprodutos 
Desorganização interna 
Absenteísmo/desmotivação de funcionários 
Falta de planejamento em longo prazo 
Fraude causada por funcionários 
Fraude causada por pessoas externas ao serviço 
Má prática trabalhista 
Insegurança alimentar 
Falta de certificação da qualidade do produto tratado 
Má gestão financeira 
Falha na proteção física das instalações 

13) Várias agências reguladoras controlam a irradiação de alimentos no Brasil. O 
que poderia ser feito para evitar a multiplicidade de esforços do governo e agilizar 
o licenciamento? 

14. Tecnologia da Informação 
Você acha que a tecnologia da informação (vídeo-conferência, redes de relacionamento, 
internet, mensagem instantânea) pode contribuir para o monitoramento dinâmico de 
riscos operacionais? OSim O Não 

15) Por que não ? Se você respondeu "não" à questão anterior, poderia 
justificar? _______ _ 

16) Transmissão de dados 
Você transmite ou transmitiria dados para análise ou gerenciamento de risco via web? 
OSim ONão, 

17) Por que não? Se você respondeu "não" à questão anterior, poderia 
justificar? _________ _ 

18) Gerenciamento integrado e dinâmico de riscos 
Você concorda que o gerenciamento integrado e dinâmico de riscos atende à própria 
indústria e ao licenciamento feito por todas as agências reguladoras? É possível ter só 
uma ferramenta "online" que auxilie a gerência de ri scos e o licenciamento das várias 
agências re uladoras simultaneamente? 

Definitivamente Provavelmente Provavelmente Definitivamente 
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I não I não I sim I sim 

19) Oportunidades 
Quais fatores ou oportunidades poderiam promover a exportação de frutas tropicais 
tratadas com radiação? 

20) Dificuldades 
O que tem dificultado o desenvolvimento da indústria de preservação de alimentos no 
Brasil? 

21) O que contribuiu fundamentalmente para a índia e o México conseguirem exportar 
frutas irradiadas para os EUA? 

22) Precisa irradiar para exportar? 
Considerando que seja bom para o Brasil exportar frutas tropicais, você concorda que 
para aumentar a produtividade e atender aos requisitos para exportação, é necessário 
tratá-Ias com radia ão. 

Definitivamente Provavelmente Provavelmente Definitivamente 
não sim sim 

23) Cultura de segurança 
Você aplica a cultura de segurança no dia a dia do seu trabalho? OSim ONão 

24) Agente promotor 
Qual agente da cadeia produtiva seria o grande promotor da irradiação de alimentos? 
Opções: exportador, empresário, pesquisador, CNEN, ruralistas, cooperativas agrícolas, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

25) Arranjo produtivo 
Qual seria o arranjo produtivo mais adequado para promover a exportação de frutas 
tratadas com radiação? Opções: Cooperativas, empresas franqueadas especializadas 
em irradiação, grandes produtores, outro 

26. Outro 
Se você marcou outro na questão anterior, por favor, especifique: 

27) Ação da radiação nas frutas 
Você sabe como a radiação age na preservação de frutas? OSim ONão 

28) Resíduo 
A radiação deixa algum resíduo? OSim ONão O Não sei 

29)Valor agregado 
Tem ideia do valor agregado à fruta quando tratada com radiação? OSim ONão 

30) Vida útil 
Qual é, aproximadamente, a vida útil para comercialização da manga tratada com 
radiação, considerando as melhores técnicas de armazenamento? 
03 dias O 21 dias O 3 meses O Não sei 

31) Número de instalações de irradiação no mundo 
Pelo seu conhecimento ou percepção, aproximadamente quantas instalações de 
irradiação de alimento existem em operação no mundo? 010 O 50 O mais de 100 
unidades 

32)Sugestões, __________________________________ __ 



Apêndice O 
Comparação da regulação exercida por agências 
regulatórias 

A Tabela 10 Tabela 10 - Comparação de alguns elementos regulatórios da 

CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA para uma instalação de irradiação de 

alimentos .. mostra uma comparação entre alguns elementos regulatórios da 

CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA, envolvidos em um eventual 

licenciamento ou controle de uma instalação de irradiação de alimentos. 
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Tabela 10 - Comparação de alguns elementos regulatórios da CNEN, IBAMA, ANVISA, MTE e MAPA para uma instalação de irradiação de al imentos .. 
Elementos CNEN IBAMA ANVISA MTE . MAPA 

reaulatórios 

Área de 

Riscos que possam Atendimento a acordos e 
Riscos devido a fontes de Riscos que possam causar impacto Riscos que possam causar impacto na causar impacto na tratados de exportação e 

competência radiação ionizante no ambiente saúde pública. saúde dos 
trabalhadores 

importação de alimentos 

NR 7 - Programa de 
controle médico de 

Regulamentos 
específicos Decreto nO 72.718/1973 

saúde ocupacional Decreto nO 5.351/2005 

(outros 
Resoluções CNEN nO 111 /2011 e Resoluções CONAMA nO 001 /86 e nO Lei nO 7.394/1985 

(PCMSO) 

regulamentos 
nO 11 2/2011 237/97 ; Decreto nO 3.029/1999 

NR 9 - Programa de Instrução Normativa nO 9/2011 

também se 
IN IBAMA No- 184/2008 Resolução RDC nO 21 / 2001 

prevenção de riscos 

aplicam) 
ambientais (PPRA). 
NR 16 - Atividades e 
operações oeriaosas 

Instauração do processo 
Aprovação de local (A L) 
Licença de construção (LC) Instauração do processo (IP) Instauração do processo 
Autorização para 

Atos de Comissionamento (AC) 
Licença prévia (LP) Autorização de Funcionamento (AFE) Instauração do processo 

licenciamento Autorização de Operação (AO) 
Licença de instalação (LI) Certidão de Exportação de Produtos Não Certif icação Fitossanitária da 

Retirada de Operação (RO) 
Licença de operação (LO) Certificação de Boas Práticas de Fabricação NIMF 15 da FAO 

Certificação de supervisor de 
proteção radiológica 

Fiscalização Sim Sim Sim Sim Sim 

EINRIMA (eventualmente) 
Alvará Sanitário das autoridades locais 
Autorização da CNEN Programa de 

Relatório de Local Projeto Básico Ambiental (PBA) Cadastramento no Ministério da Saúde prevenção de riscos 
Relatório Preliminar de Análise de Plano de Compensação Ambiental Projeto arquitetõnico e cópia da planta ambientais (PPRA). Autorização da CNEN 

Segurança Inventário Florestal 
Relatório Final de Análise de Certidão Municipal do uso e ocupação 

baixa, devidamente aprovada pela Permissão de Trãnsito de 
Alguns Planos. Secretaria Estadual de Saúde Programa de controle 

relatórios e 
Segurança do solo "Layout" e memorial descritivo das médico de saúde Vegetais (PTV) 

documentos 
ReI. de Comissionamento Relatório Final de Implantação dos instalações ocupacional (PCMSO) 
Plano de Descomissionamento Programas Ambientais Certificado Fitossanitário de 

exigidos Plano de Proteção Radio lógica Relatório Final das Atividades de 
Lista completa dos aparelhos e Origem (CFO) ou o Certificado 

Plano de Proteção Física Supressão de Vegetação, quando 
equipamentos a ser usados no cohtrole de Relação Anual de Fitossanitário de Origem 

Plano de Gerência de Rejeitos couber 
qualidade Informações Sociais Consolidado (CFCO) 

Programa de Monitoração Ambiental 
ReI. organização da empresa (RAIS) 

(PMA) 
Manual de Boas Práticas de Fabricação 
ReI. de Insoeção da VISA local 

Referencial IAEA nO. SSG-8,.Radiation safety 
Codex alimentarius ISPM 15 - FAO 
FDA-USA 

técnico para of gamma, Electron and X ray Não tem Comitê Científico da FAO/OMS sobre 
Convenções Convenção Internacional para a 

critérios irradiation facilities(201 O) aditivos alimentares 
internacionais da OIT Proteção dos Vegetais (CIPV) 

determinísticos 
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Elementos 
CNEN IBAMA ANVISA MTE MAPA regulat6rios 

Custos das-análises 

Taxa de Licenciamento e Controle 
Taxa de Controle e Fiscalização fitossanitárias , bem como os do 

Taxas (TLC) 
Ambiental (TCFA) Taxas de fiscalização de vigilãncia sanitária Não se aplica envio das amostras, são de 

responsabilidade dos 
interessados. 

Classificação de grau de risco Verifica análise nas 
Análise de conforme AIEA. 

Sim 
Não auditorias Sim. DSV faz análises dos 

riscos Não avalia probabilidades de Apoio em pesquisas : riscos de pragas 
ocorrência de eventos Fundacentro 

Prazo 
IP : to dias úteis 

especffico para 
Análise do EINRIMA: 180 dias 

análise de 
Não definido. Análise do PBA: 75 dias Não definido na legislação Não se aplica Não definido 

documentos 
Análise dos Relatórios finais para LO: 
45 dias 

Cadastro de 
Cadastro Técnico Federal (CTF) Sistema de Cadastro dos 

informações Sistema de Instalações Radiativas 
www.ibama.gov.br/l icenciamento{ Cadastramento de empresas: 

Sistema Federal de 
Agentes da Cadeia Produtiva de 

sobre a (S IR) 
Sistema Informatizado do hllps://www9.anvisa.gov.br/recadastramento 

Inspeção do Trabalho 
Vegetais e seus Produtos 

Licenciamento Ambiental Federal /Login.asp?S ID; 463421100 (SICASQ) 
instalação 

(SisLic) 
Sede: Rio de Janeiro 

Sede: Brasília Sede: Brasília 
Sede: Brasília Sede: Brasilia 

Localização 
Escritórios: Brasília, Fortaleza, 

Núcleos de Licenciamento nas Regionais : São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Superintendências Departamento de Sanidade 

Resende, Porto Alegre, Caetité, 
Superintendências estaduais Paraná, Santa Catarina e Ceará 

Regionais do Trabalho Vegeta l 
Angra dos Reis e Emprego 

Audiência 
Não Sim. Resolução CONAMA No- 09/87 Sim Não se aplica Não 

Pública 

Dúvidas, sugestões, denúncias Denúncias e registro de ocorrências: 
Denúncias , reclamações e solicitações 
hllp://wwwl .anvisa.gov.br/ouvidorial hllp://portal.mte.gov.br hl1p ://www.agricultura.gov.br/fale 

Ouvidoria hl1p ://www.cnen.gov.br/acnen/fale hllp://www.ibama.gov.br/cadastro-
CadastroProcedimentolnternetACT.do?meto /ouvidorial -com-o-ministerio 

conosco.asp ocorrencias 
do=inicia 

Não aplica formulários 
eletrõnicos 

Portal Internet 
Sistema Integrado de produtos e 

hl1p://www.cnen.gov.br/seguranca 
htlp ://servicos.ibama.gov.br/ hllps ://www9.anvisa.gov.br/ Não se aplica 

estabelecimentos 
para 

/formularios/entrada- (hllp ://www.agricultura.gov.br/ve 
peticionamento 

identificacao.asp 
cogeq/i ndex. php ?id _ menu; 81 peticionamento/sallglobal/acesso.asp getal/registros-

eletrônico autorizacoes/registro/registro_de 
-produtos) 

FONTE: Informações compiladas pela autora em regulamentos , portais oficiais na Internet ou em comunicações com reguladores. 



Anexo 1 
Definição de alguns termos usados no presente estudo 

Termo Definição 

Alimento Todo alimento que tenha sido intencionalmente submetido ao processo de irradiação 
irradiado com radiação ionizante. 

Análise integrada Análise de todos os riscos relevantes e seu monitoramento ao longo do tempo 
e dinâmica de 
riscos 

Descomissiona- Ações técnicas e administrativas destinadas à liberação de uma instalação do 
mento controle regulatório. 

Dose absorvida Quantidade de energia absorvida por unidade de massa. Unidade: Gray (Gy). 

Dose efetiva Soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos ou órgãos do corpo : 
Unidade: Sievert (Sv). 

Defesa em Abordagem estratégica de segurança na qual os sistemas e estruturas são 
profundidade projetados com camadas de sistemas redundantes, independentes e diversos de 

segurança. Assim se ocorrer uma falha esta poderá ser compensada ou corrigida, 
sem que haja interrupção ou risco de acidentes. 

Exposição Exposição à radiação que não é esperada, mas que pode resu ltar de um acidente ou 
potencial de uma sequência de eventos, incluindo falhas de equipamentos ou erros 

operacionais. 

Instalação Instalação na qual material nuclear é produzido, processado, reprocessado, 
nuclear utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes. Estão incluídos: 

reator nuclear; usina que utilize combustível nuclear para produção de energia 
térmica ou elétrica para fins industriais ; fábrica ou usina para a produção ou 
tratamento de materiais nucleares ; usina de reprocessamento de combustível 
nuclear irrad iado. 

Instalação O local onde se utilize, produza, processe, distri bua ou armazene fontes de radiação 
radiativa ionizante. 

Irrad iação de Processo físico de tratamento que consiste em submeter o al imento, já embalado ou 
alimentos a granel, a doses controladas de rad iação ionizante, com finalidades sanitária, 

fitossanitária e/ou tecnológica. 

Irrad iadores e Equipamentos utilizados para irradiar materiais, inclusive alimentos visando sua 
aceleradores de preservação, esterilização ou melhoria de características. 
elétrons 

Regu lação Abordagem tradicional para regulação baseada em um conjunto de regras e 
determinística requisitos determinísticos que foram definidos de modo a alcançar um alto grau de 

segurança. 

Regu lação Tipo de regulação que prescreve requisitos determinísticos mandatórios a priori da 
prescritiva sua operação. 

Regulação Tipo de regulação baseada nos efeitos da implementação de sistemas, estruturas e 
baseada em dispositivos de segurança, medidos por meio de indicadores de desempenho. 
desempenho 

Regulação com Abordagem de regulação que objetiva integrar de forma sistemática, as 
informação sobre considerações de segurança tanto determinísticas quanto probabil ísticas. 
riscos 

Tratamento Tratamento real izado para o controle de pragas agrícolas a fim de evitar a 
fitossanitário proliferação das mesmas, tanto na importação quanto na exportação 




