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Sinopse

No escopo do processo adotado pela CNEN para certificação dos supervisores de radioproteção, são
debatidos  itens  importantes,  tais  como:  definição  de  novas  áreas  de  atuação,  programas  de
treinamento,  comunicação  entre  a  CNEN  e  as  partes  interessadas,  exames  de  conhecimento,
normalização,  perfil  desejável  e  responsabilidades  relacionados  à  atuação  dos  supervisores,
considerando sua importância na segurança das instalações e na proteção radiológica dos indivíduos
ocupacionalmente expostos e do público. Levando-se em conta as necessidades e especificidades de
cada  área,  são  apresentadas  as  perspectivas  do  processo  de  certificação  da  qualificação,  sendo
sugeridas melhorias a serem introduzidas.

Introdução

No cumprimento de suas atribuições legais, a CNEN certifica a qualificação de diversas categorias
profissionais que atuam na área nuclear, na indústria e na área médica, tais como: Operadores de
Reator,  Supervisores  de  Radioproteção,  Operadores  de Radiografia  Industrial,  etc.   Para  tal,   a
CNEN  dispõe  de  um  conjunto  de  normas  que  regulamentam  essa  certificação.  No  caso  dos
supervisores de radioproteção, sua certificação é regida pela Norma CNEN-NN 3.03[1].

A certificação de supervisores de radioproteção tem por objetivo propiciar um grau adequado de
confiança de que estes possam desempenhar suas atividades em conformidade com as normas da
CNEN  e  com  as  boas  práticas  de  proteção  radiológica.  Nesse  sentido,  a  norma  ABNT  NBR
ISO/IEC 17024:2004[2] define o processo de certificação de pessoas como “todas as atividades
pelas quais um organismo de certificação estabelece que uma pessoa  atende aos requisitos de
competência  especificados,  incluindo  solicitação,  avaliação,  decisão  sobre  certificação,
supervisão,  recertificação  e  uso  de  certificados  e  logotipos/marcas”[2].  Com  esse  objetivo,  o
organismo de certificação “deve definir políticas e procedimentos para concessão, manutenção,
renovação, extensão, redução do escopo e suspensão ou cancelamento da certificação[2] .

A certificação de pessoas pode ocorrer de forma voluntária ou compulsória.  Algumas empresas,
organizações ou mesmo indivíduos  podem gerar uma demanda voluntária  por  certificação para
simplesmente atenderem a uma solicitação do mercado.  Por outro lado, no caso de atividades nas
quais  os  requisitos  de  segurança  são  elevados,  a  certificação  se  dá  de  forma  compulsória.  A
certificação de pessoas na área nuclear se enquadra neste último caso. 

No âmbito federal, a CNEN participa das atividades do grupo de trabalho do CONMETRO para
certificação de pessoas. Dentro da própria instituição, a questão da certificação das atividades da
área nuclear está sendo avaliada por um grupo de trabalho, o qual elaborou uma proposta de criação
de um setor de certificação de pessoas físicas.

O  processo  de  certificação  de  supervisores  de  radioproteção  é  gerenciado  por  um  Comitê  de
Certificação de Qualificação de Supervisores de Radioproteção. Esse comitê tem como atribuições:
definir  critérios  para  avaliação  da  adequação  do  treinamento  do  candidato  a  supervisor  de
radioproteção;  avaliar  o  conteúdo  programático  dos  exames  de  conhecimento;  e  avaliar  a
qualificação dos componentes das bancas examinadoras. Além disso, o Comitê coordena o processo
de avaliação e é responsável pela divulgação da programação anual de exames de conhecimento e
dos seus resultados.



O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Áreas de Atuação
Até o ano de 2004, foram emitidos pela CNEN 1847 certificados de supervisor de radioproteção,
abrangendo as seguintes áreas de atuação:

Instalações radiativas

l irradiadores de grande porte para esterilização de materiais, para irradiação de alimento ou para
outras aplicações;

l física médica em radioterapia (braquiterapia e teleterapia);
l radiografia industrial, incluindo gamagrafia, fluoroscopia industrial e equipamentos de raios-X;
l aceleradores de partículas para aplicações industriais e para pesquisa;
l perfilaqem de poços de petróleo e medidores portáteis para medição de densidade e umidade;
l fabricação de dispositivos com fontes seladas (medidores nucleares e outros), calibração e testes

com fontes radioativas e equipamentos;
l fabricação de centelhadores, camisas de lampião e outros materiais com fontes não seladas;
l medidores nucleares fixos, incluindo equipamentos para medição de nível, espessura e outros e

equipamentos de técnicas analíticas;
l física médica em medicina nuclear;
l centros e institutos de pesquisa.

Instalações nucleares

l usinas nucleares;
l reatores de pesquisa;
l mineração de urânio e/ou tório;
l beneficiamento físico de minério com urânio e/ou tório;
l beneficiamento químico de minério com urânio e/ou tório;
l produção de UF4;
l produção de UF6;
l enriquecimento isotópico;
l fabricação de elementos combustíveis;
l reprocessamento de combustível irradiado.

Outras

l gerência de rejeitos radioativos em depósito;
l transporte de material radioativo em empresas de distribuição.

Novas áreas  de atuação estão surgindo e estão  sendo incorporadas  ao processo de certificação,
como, por exemplo, a área de traçadores radioativos na indústria.   
A certificação da qualificação de supervisores de radioproteção na área médica encontra-se em um
processo de reestruturação, fundamentado nos requisitos estabelecidos na Norma CNEN-NN-3.03.  

Requisitos para a Certificação

No processo de certificação de supervisores de radioproteção, são avaliados, com base na Norma
CNEN-NN-3.03[1]  e  considerando-se  a  atividade  a  ser  desenvolvida,  os  seguintes  itens:  1º)  a
formação do candidato;  2º)  seu conhecimento sobre aspectos gerais de radioproteção e assuntos
específicos na área de atuação pretendida; 3º) sua habilidade para a realização de atividades próprias



da sua área de atuação. 

Os supervisores de radioproteção que atuam nas instalações da CNEN são submetidos ao mesmo
esquema de provas e têm que cumprir os mesmos requisitos que os supervisores que atuam em
outras instalações.

Formação

A Norma CNEN-NE-3.02[3] determina que o supervisor de radioproteção “deve ser um técnico de
nível  superior”,  possuindo  “curso  universitário  completo  numa  das  seguintes  áreas:  Física,
Química,  Engenharia,  Medicina,  Biologia,  Farmácia,  Medicina  Veterinária  e  Agronomia,
Odontologia, Biofísica, Bioquímica e Geologia”[3]. Além disso, deve ainda ter freqüentado curso de
radioproteção e ter desenvolvido familiaridade com  a instalação e sua operação.

Complementarmente,  a  Norma CNEN-NN 3.03[1]   determina  que  o  candidato  à  certificação  da
qualificação  como  supervisor  de  radioproteção  deve  possuir  “diploma  de  curso  superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, numa das seguintes áreas: Biomédica, Científica ou
Tecnológica”[1].

Tais  requisitos  têm  gerado  dúvidas,  dentre  os  candidatos,  tendo  o  Comitê  recebido  diversas
consultas.   Nesse  sentido,  o  Comitê  tem  procurado  se  ater  aos  requisitos  normativos  e  às
especificidades  de  cada  área,  procurando  garantir  que  a  formação  básica  do  supervisor  de
radioproteção  possibilite  sua  compreensão  dos  processos  físicos  e  biológicos  relacionados  à
proteção radiológica.

Treinamento

A Norma CNEN-NN 3.03[1] dispõe que “para realizar o exame de conhecimentos é necessário que
o  candidato  comprove  treinamento  adequado  na  área  de  qualificação  pretendida,  segundo
programa  elaborado  pelo  supervisor  de  radioproteção  da  organização  em  que  efetuar  o
treinamento”.

O atendimento a esse item da Norma[1] não é factível no caso de  novas áreas de atuação, nas quais
não existe supervisor de radioproteção credenciado, ou quando tais supervisores não são acessíveis.

O treinamento ideal deve ser baseado numa avaliação de competências, com ênfase nos aspectos de
segurança  e grau de risco relacionados a cada uma das  atividades.  De acordo com a definição
adotada pela Agência Internacional  de Energia Atômica – AIEA[4],  competências são grupos de
conhecimentos,  habilidades  e atitudes,  relacionados entre si,  necessários para que um indivíduo
possa desenvolver um determinado trabalho. Complementarmente a essa definição – e com base na
mesma  fonte[4]  -,  consideramos:  1º)  conhecimento  representa  a  profundidade  e  a  extensão  de
informação retida e absorvida pela faculdade mental de uma pessoa, que torna a mesma capaz de
lidar  com  situações  diferentes,  mudanças  e  com  o  inesperado;  2º)  habilidade  é  a  capacidade
demonstrada por um indivíduo para realizar uma determinada tarefa de acordo com normas e o
julgamento de um avaliador; 3º) atitude é a avaliação e o comportamento (praticado) de uma pessoa
para realizar um trabalho ou uma tarefa com  adequada diligência.

Desta  forma,  a  partir  das  principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  supervisor  de
radioproteção  em  cada  uma  das  áreas  de  atuação,  deverão  ser  determinadas  quais  são  as
competências necessárias para o cumprimento dessas atividades. Com base nessas competências, é
que deve ser estabelecido o programa de treinamento apropriado. O treinamento deve ser orientado
de modo que o candidato tenha uma vivência prática das futuras atividades a serem desenvolvidas.



Para tal o candidato deverá participar, sob orientação apropriada, de atividades relacionadas a sua
área de atuação no seu emprego,  estágios ou cursos .  

Dentro do processo de certificação, deve constar em norma o programa mínimo de treinamento que
inclua, além das responsabilidades do supervisor, as competências exigidas pelas suas atividades
específicas.  A  revisão  das  normas  deve  ser  um  processo  dinâmico,  o  qual  deve  incorporar
continuamente  novas  competências  ou  as  modificações  necessárias  naquelas  já  existentes.   O
processo de avaliação deve estar de acordo com o programa de treinamento, conforme será visto a
seguir. 

Exames de Conhecimento

Nos termos da Norma[1], a qualificação dos candidatos a supervisor de radioproteção se  dá mediante
a submissão a dois exames de conhecimento: um  geral e outro específico para sua área de atuação. 

Para a elaboração e correção desses exames, assim como para a atribuição de graus, são indicados
participantes das diversas áreas da CNEN, formando bancas examinadoras.  

A  prova  geral  abrange  conhecimentos  fundamentais  de  física  atômica  e  nuclear,  proteção
radiológica e segurança nuclear, efeitos biológicos da radiação, instrumentação nuclear, dosimetria e
monitoração da radiação e o conhecimento de regulamentos e normas aplicáveis. Seu objetivo é
avaliar o saber científico básico do candidato, de modo que este possa, a partir daí, desenvolver o
conhecimento específico da área na qual vai atuar.  

As  provas  específicas  levam em consideração  as  características  de  cada  área,  o  trabalho  a  ser
desempenhado  e  os  riscos  associados.  Supõem um bom conhecimento  das  atividades  a  serem
desempenhadas,  dos  procedimentos  associados,  da  sua  atuação  durante  a  operação  normal  da
instalação e em situações de emergência.

Os  exames de conhecimento para candidatos a supervisor de radioproteção da área médica serão
realizados no segundo semestre de  2005. A prova geral e as provas específicas serão realizadas no
mesmo dia e serão de múltipla – escolha.  

Responsabilidades do Supervisor

As responsabilidades  do  supervisor  de  radioproteção  estão claramente  definidas  nas  normas  da
CNEN. Nesse sentido, a Norma CNEN- NN-3.01[5] estabelece como responsabilidades:
l assessorar  e  informar  a  direção  da  instalação  sobre  todos  os  assuntos  relativos  à  proteção

radiológica;
l zelar pelo cumprimento do plano de proteção radiológica aprovado pela CNEN;
l planejar,  coordenar,  implementar  e  supervisionar  as  atividades  do  serviço  de  proteção

radiológica, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos de proteção radiológica;
l coordenar  o  treinamento,  orientar  e  avaliar  o  desempenho dos  Indivíduos  Ocupacionalmente

Expostos - IOE, sob o ponto de vista de proteção radiológica.

Renovação e Cancelamento da Renovação
 
A certificação da qualificação de Supervisor de Radioproteção tem validade de cinco anos. Essa
certificação poderá ser revalidada pela CNEN, por igual período de tempo, desde que o supervisor
comprove ter exercido atividades de radioproteção durante, no mínimo, a metade do período de
validade da certificação da qualificação. A revalidação se dá na mesma área de atuação para a qual o
supervisor foi certificado, sendo necessária a obtenção de uma nova certificação para o supervisor



que quiser se transferir para outra área de atuação e/ou tipo de instalação. Neste caso, o candidato
somente será dispensado da prova escrita geral.  

A atuação dos supervisores é acompanhada pela CNEN por meio de inspeções, análise de relatórios
e análise  de  eventos.  O supervisor  que  comprovadamente  infringir  as normas  e recomendações
aplicáveis terá a sua certificação da qualificação cancelada. 

Transparência e Comunicação com o Público

É fundamental,  no  processo  de  certificação,  a  transparência  e  uma  eficaz  comunicação  com o
público,  permitindo que as partes interessadas verifiquem que os objetivos da certificação estão
sendo alcançados.

Para os candidatos à certificação, a transparência do processo é muito importante. Num primeiro
momento,  para a sua orientação ao participar do processo e, em um segundo momento,  para se
assegurar de que foram submetidos aos mesmos processos de avaliação dos demais candidatos e que
os  processos  aplicados  a  diferentes  áreas  atendem  aos  mesmos  parâmetros.  Nesse  sentido,  é
mantida, no site da CNEN, uma conexão para que o candidato tenha acesso ao manual do candidato,
à programação anual do processo de certificação, aos resultados dos exames de conhecimento e aos
respectivos gabaritos.

Além dessas ações, a CNEN permite o acesso, por meio do seu site, entre outros documentos, às
suas  normas  e  tem  participado  de  seminários  e  congressos  divulgando  e  debatendo  questões
relativas à certificação. 

De forma a garantir que o processo de elaboração e revisão de normas seja  também transparente,
este tem contado com  a participação de representantes de segmentos sociais representativos das
áreas envolvidas. 

Conclusões

O aperfeiçoamento do processo de certificação da qualificação de supervisores de radioproteção
requer a revisão da Norma CNEN-NN 3.03[1], atualizando-a em relação às novas áreas de atuação,
adequando-a às necessidades do mercado e incorporando algumas melhorias cuja necessidade tem
sido detectada pelo comitê e pelos usuários. Um ponto importante a ser considerado é a revisão do
programa mínimo de capacitação exigido do candidato, o qual deverá considerar a avaliação das
competências necessárias ao desempenho das principais atividades do supervisor de radioproteção.
Por outro lado, o processo de certificação deve ter um caráter dinâmico, procurando se atualizar face
aos requisitos do mercado, ao desenvolvimento tecnológico e às necessidades sociais.
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