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RESUMO 

 

A International Atomic Energy Agency (IAEA) possui uma recomendação com 10 princípios básicos de 

segurança (Fundamental Safety Principles, da série Safety Fundamentals, número SF-1), que são: 1) 

Responsibility for safety; 2) Role for government; 3) Leadership and management for safety; 4) Justification of 

facilities and activities; 5) Optimization of protection; 6) Limitation of risk to individuals; 7) Protection of present 

and futures generations; 8) Prevention of accidents; 9) Emergency preparedness and response e 10) Protection 

actions to reduce existing or unregulated radiations risk. O objetivo deste trabalho é verificar se as normas 

brasileiras de radioproteção atendem aos princípios acima descritos e de que forma se adequam a eles. A análise 

do sistema regulatório de radioproteção nacional, desenvolvido e implantado pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), demonstrou que dos dez itens, dois são contemplados parcialmente, os de número 2 e 10. As 

outras são plenamente atendidas. No item, 2 o fato do órgão regulador (CNEN) ser controlador acionário de uma 

grande empresa do setor põe em cheque sua independência como órgão regulador. No item 10 a norma brasileira 

de radioproteção não contempla de forma explicita a resolução de passivos ambientais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem um arcabouço regulatório, na área nuclear, baseado no Safety Series número 115 

(BSS-115) [1] do ano de 1996 e em legislações anteriores da International Atomic Energy 

Agency (IAEA). Isso se deve à defasagem da atualização das normas de radioproteção. A 

norma principal sobre radioproteção, no Brasil, publicada pela Comissão Nacional de Energia 
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Nuclear (CNEN), CNEN-NN-3.01 – “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica” [2], data do 

ano de 2005 sendo embasada na BBS-115 [1] que, por sua vez, se apoia na recomendação Nº60 

da International Commission of Radiological Protection (ICRP) [3] publicada em 1990.  

 

Os princípios básicos de segurança foram condensados no ano de 2006 na publicação 

Fundamental Safety Principles [4] da série IAEA Safety Standarts Serie No SF-1, mas o 

arcabouço legal brasileiro de proteção radiológica começou a ser delineado antes dessa data. 

 

Hoje em dia existem normas que foram publicadas nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. 

Entre as normas editadas na década de 1970 tem a CNEN-NE-1.02 “Critérios Gerais de Projeto 

para Usinas de Reprocessamento de Combustíveis Nucleares” [5] de 1979 e a CNEN-NE-1.08 

“Modelo Padrão para Relatório de Análise de Segurança de Usinas de Reprocessamento de 

Combustíveis Nucleares” [6] de 1979. 

 

Na década de 1980, a CNEN editou as normas CNEN-NE-1.04 “Licenciamento de Instalações 

Nucleares” [7] de 1984, CNEN-NE-6.05 “Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações 

Radiativas” [8] de 1985, a CNEN-NE-1.06 “Requisitos de Saúde para Operadores de Reatores 

Nucleares” [9] de 1980, e a CNEN-NE-5.01 “Transporte de Materiais Radioativos” de 1988 

[10]. 

 

Já na década de 1990 apareceram as normas CNEN-NE-6.06 “Seleção e Escolha de Locais 

para Depósitos de Rejeitos Radioativos” [11] de 1990, e a CNEN-NE-6.01 “Requisitos para o 

Registro de Pessoas Físicas para o Preparo, Uso e Manuseio de Fontes Radioativas” de 1998 

[12]. 

 

Todas essas normas, além de inúmeras outras, são anteriores à norma básica de proteção 

radiológica brasileira CNEN-NN-3.01 [2], que data de 2005, e algumas delas são anteriores às 

recomendações internacionais que deram origem a ela e, por isso, podem ou não estarem de 

acordo com seus princípios. Aliás, as próprias diretrizes básicas de proteção radiológica [2] e 

todas as normas citadas foram publicadas antes da consolidação dos dez princípios básicos de 

segurança propostos pela IAEA em 2006 [4]. 

 

O objetivo desse trabalho é avaliar se os dez princípios de segurança da SF-1, preconizados 

pela IAEA [4], estão inclusos no arcabouço legal de proteção radiológica desenhado pelas 

normas da CNEN. 

 

 

2. ADEQUAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE 

SEGURANÇA. 

 

2.1. Princípio 1 - Responsability for safety 
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O princípio 1 da SF-1 [4] é expresso como: The prime responsibility for safety must rest with 

the person or organization responsible for facilities and activities that give rise to radiation 

risk. 

 

No texto explicativo desse item estão citadas algumas condições impostas para que o princípio 

seja cumprido [4]. As principais condições são:  

 Os responsáveis pela instalação devem possuir uma licença para operá-la. 

o Esse item é contemplado pelas normas CNEN-NE-1.04 – Licenciamento de 

instalações nucleares [7], CNEN-NE-1.13 “Licenciamento de Minas e Usinas de 

Beneficiamento de Minérios de Urânio e/ou Tório” [13] e Resolução CNEN 

112/11 – “Licenciamento de Instalações Radiativas” [14]. 

 A não existência de licença não desobriga das responsabilidades. O licenciado detém a 

responsabilidade primária e essa responsabilidade não pode ser delegada a outros. 

o As normas CNEN não contemplam a prática
1
 sem licença. Logo não contempla 

a responsabilidade de quem não possuí licença. Já a norma CNEN-NN-3.01 [2] 

contempla a delegação de responsabilidades, como exposto no seu item 4 e 

subsequentes subitens 4.1, 4.2 e 4.3. Mas nesse caso o responsável (denominado 

titular
2
 na norma) permanece responsável, assim como a entidade delegada 

sendo, portanto, ambos corresponsáveis. 

 

Os requisitos para a obtenção da licença são: 

A) Estabelecer e manter as estruturas e meios necessários; 

a. Contemplada pela norma CNEN-NN-3.01 [2] no item 4.4. (Responsabilidades 

básicas do titular). 

B) Oferecer treinamento e informação aos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos
3
 

(IOE’s); 

a. Contemplada pela norma em questão [2] no item 4.4 tópico f, e item 5, subitem 

5.3, tópico 5.3.8, letra “m” que incluí, no Plano de Proteção Radiológica (PPR), 

o treinamento e cita que informações devem ser transmitidas aos IOE’s e demais 

funcionários. 

C) Estabelecer meios e procedimentos para manter as condições de segurança em todas as 

situações; 

a. Contemplada pela norma CNEN-NN-3.01 [2] no item 5, subitem 5.1 requisito 

fundamental, 5.2 requisitos gerais, 5.3 requisitos administrativos, 5.4 requisitos 

básicos de proteção radiológica, 5.5 requisitos de gestão e 5.6 verificação de 

proteção radiológica entre outros itens desta norma. 

D) Verificar a adequação e qualidade das instalações e seus equipamentos; 

                                                           
1 Prática – toda atividade humana que introduz fontes de exposição ou vias de exposição adicionais ou estende a exposição a 

mais pessoas, ou modifica o conjunto de vias de exposição devido a fontes existentes, de forma a aumentar a probabilidade de 

exposição de pessoas ou o número de pessoas expostas [2]. 
2 Titular – responsável legal pela instituição, estabelecimento ou instalação para a qual foi outorgada, pela CNEN, uma licença, 

autorização ou qualquer outro ato administrativo de natureza semelhante [2]. 
3 IOE – (Indivíduo Ocupacionalmente Exposto) – indivíduo sujeito à exposição ocupacional [2]. 
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a. Contemplada pela CNEN-NN-3.01 [2] no item 5.6 e subitem 5.3.8 letra “r” 

exigindo um programa de garantia de qualidade como item de um PPR e tópico 

5.13.1 nas responsabilidades dos titulares no tópico 5.13.1.1 na sua letra ”c” 

exigindo garantia da qualidade nas práticas médicas, além da Norma CNEN-

NE-1.16 “Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelétricas” [15]. 

E) Assegurar gerenciamento seguro dos materiais radioativos utilizados, armazenados, 

produzidos ou transportados; 

a. Contemplada na CNEN-NN-3.01 [2] no item 5.2 requisitos gerais, subitem 5.2.1 

onde se aponta a necessidade de controle sobre todas as das práticas, desde a 

escolha do local até o descomissionamento ou fim do controle regulatório. 

F) Assegurar o controle dos rejeitos radioativos gerados. 

a. Contemplada pela CNEN-NN-3.01 [2] no subitem 5.3.8 letra “j” exigindo um 

Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos (PGR) como item de um PPR. 

Existem, também, normas específicas para gerência de rejeitos, como a norma 

CNEN-NE-1.02 [5], a CNEN-NE 6.05 “Gerência de Rejeitos Radioativos em 

Instalações Radiativas” [8], a CNEN-NE 6.06 “Seleção e Escolha de Locais 

para Depósitos de Rejeitos Radioativos” [16], a CNEN-NE-6.09 “Critérios de 

Aceitação para Deposição de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de 

Radiação” [17], a CNEN-NE-1.08 “Modelo Padrão para Relatório de Análise de 

Segurança de Usinas de Reprocessamento de Combustíveis Nucleares” [18], e a 

CNEN-NE-1.10 “Segurança de Sistemas de Barragem de Rejeitos Contendo 

Radionuclídeos” [19]. 

 Como os rejeitos radioativos podem perdurar por varias gerações, deve haver o 

comprometimento, através do licenciamento, das atuais e futuras gerações com o seu 

gerenciamento. 

o As normas de gerência de rejeitos radioativos, citadas anteriormente, 

contemplam esse tópico [5, 8 e 16 - 19]. 

 

2.2. Principle 2 - Role of government 

 

O princípio 2 é expresso da SF-1 [4] como: An effective legal and governmental framework for 

safety, including an independent regulatory body, must be establish and sustained. 

 

No seu corpo explicativo, o princípio 2 aponta que: 

 O governo deve ficar responsável pela legalização, regulamentação, legislação e outras 

medidas necessárias para adaptar o processo de uso de matérias radioativo às medidas 

internacionais e nacionais de forma efetiva criando uma organização independente que 

regularizará as condições de trabalho, transporte e construção de locais apropriados 

para o acondicionamento de material ou rejeito radioativo. 

o Este tópico é contemplado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), que funciona como órgão regulador. A independência desse órgão é 
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posta em cheque quando o mesmo é dono de uma empresa do ciclo do 

combustível nuclear (Indústrias Nucleares do Brasil – INB), que ele tem de 

licenciar sendo, além disso, o presidente do órgão regulador também presidente 

do conselho diretivo da empresa regulada. 

  Esta organização fica responsável por: 

A) Preparar programas e ações para reduzir o risco de contaminação; 

a. Esse tópico é contemplado pelas normas vigentes, pelas visitas regulatórias e, 

auditorias realizadas pela CNEN nas instalações licenciadas. 

B) Tomar medidas a serem utilizadas em caso de emergência; 

a. Este tópico é contemplado pelo sistema de resposta a emergência radiológica 

que já demonstrou sua eficiência na resposta ao maior acidente nuclear urbano 

já registrado, o acidente com uma fonte de césio em Goiânia, que se iniciou em 

13 de setembro de 1987 e foi classificado como nível 5 na escala INES [20]. 

C) Monitorar a liberação de material radioativo e rejeito para o meio ambiente 

a. Quanto a material radioativo, esse tópico é contemplado pelas Posições 

Regulatórias PR-3.01-008 [21] e PR-3.01-009 [22] que disciplinam um 

programa de monitoração ambiental radiológico [21] e seu relatório [22]. Já a 

liberação de rejeitos radioativos é disciplinada pela CNEN-NE-6.05 [8]. 

D) Responsabilizar-se por fontes órfãs
4
 

a. Não existe norma que discipline a prática de se responsabilizar pelas fontes 

órfãs, mas sempre que se tem noticia de fontes órfãs a CNEN as envia para os 

seus depósitos de rejeitos existentes em território nacional (no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte e Pernambuco). 

E) Responsabilizar-se pelos resíduos radioativos de instalações e atividades realizadas no 

passado; 

a. Não existe norma que contemple essa prática. 

 O órgão regulatório deve: 

A) Possuir autoridade legal, técnica e recursos humanos e financeiros disponíveis 

conforme necessário. 

a. Nesse tópico quanto à autoridade legal ela fica prejudicada, pois em muitos 

casos, para aplicação de sanções a CNEN se utiliza de outros órgãos como o 

Ministério Público, Justiça, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

B) Ser independente de outras organizações para que fique livre de pressões de partes 

interessadas no seu trabalho. 

a. Esse tópico fica prejudicado pelo fato da CNEN ser dona da maioria das ações 

das INB, empresa do ciclo do combustível nuclear, a qual fiscaliza. Outro fator 

importante é a realização de análises químicas, radioquímicas e radiométricas 

pela CNEN para as operadoras fiscalizadas, o que prejudica a independência do 

órgão fiscalizador. 

                                                           
4
 Fontes que não estão sobe a responsabilidade de titulares. 
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C) Informar de forma apropriada o público, mídia e outras partes interessadas sobre os 

aspectos de segurança que incluem os aspectos médicos e ambientais que surgem de 

instalações e atividades que trabalhem com material radioativo. 

a. Neste caso a CNEN tem pouca experiência em informar o público, se 

restringindo a participar de audiências públicas quando convocada. 

D) Manter seu processo inclusivo e aberto para que todos nas proximidades possam 

participar. 

a. Esse processo inclusivo deixa a desejar, visto que a CNEN não tem mecanismos 

proativos de comunicação com o público, prestando contas apenas de forma 

reativa à contestação dos interessados. 

E) Estabelecer padrões e regulamentos para proteger as pessoas e o meio ambiente de 

riscos futuros. 

a. Neste tópico a CNEN possuí uma comprovada experiência com o 

descomissionamento como na Usina de Santo Amaro (USAN) em São Paulo e 

com o processo de descomissionamento da Usina de Interlagos USIM, em 

andamento, também em são Paulo, e o processo de descomissionamento da 

Unidade de Tratamento de Minério (UTM), em Caldas, Minas Gerais, que está 

na fase de implantação do Programa de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) dentro de um escopo planejado pelos IBAMA e CNEN 

 No caso do licenciado ser um órgão do governo, esse órgão deve ser claramente 

identificado como distinto do órgão do governo com responsabilidade regulatória. 

o Esse tópico não é cumprido, pois a própria CNEN, licencia suas instalações e as 

fiscaliza. 

 

2.3.  Princípio 3 - Leadership and management for safety 

 

O princípio 3 é expresso na SF-1 [4] como: Affective leadership and management for safety 

must be established and sustained in organization concerned with, and facilities and activities 

that give rise to, radiation risks. 

 

Nos seus requisitos este princípio apregoa: 

 Aqueles que comandam as organizações devem manter um sistema eficiente de garantia 

da qualidade e integrar todos os elementos gerenciais para que as medidas de segurança 

que foram estabelecidas e aplicadas sejam supervisionadas de forma correta. 

o A norma CNEN-NE-1.16 “Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelétricas” 

contempla esse item [15]. 

Entre estas medidas deve se propagar o conceito de cultura de segurança, que inclui: 

A) Comprometimento individual e coletivo para com a segurança não somente da 

liderança, mas como de todos os níveis hierárquicos envolvidos; 

a. Esse item é contemplado pela CNEN-NN-3.01 [2] de forma difusa em diversos 

itens, na norma CNEN-NE-1.16 [15], e nos itens 4.5 e 7.2 da norma CNEN-NE- 
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1.28 “Qualificação e Atuação de Órgãos de Supervisão Técnica Independente 

em usinas Nucleoelétricas e Outras Instalações” [23]. 

B) Responsabilidades da organização e dos indivíduos em todos os níveis para a 

segurança; 

a. Esse item é contemplado pela mesma norma de forma difusa em diversos itens 

da CNEN-NE-3.01 [2]. 

C) Medidas para encorajar o questionamento e o aprendizado desencorajando a 

complacência quando se tratar de segurança; 

a. Esse item é contemplado na norma CNEN-NN-3.01 de forma difusa em 

diversos itens [2]. 

D) Para prevenir falhas humanas e organizacionais os fatores humanos devem ser levados 

em conta, incentivando assim as boas performances e práticas reconhecendo as 

interações individuais de todos os níveis. 

a. Esse item é contemplado na norma CNEN-NN-3.01 de forma difusa em 

diversos itens [2]. 

E) A segurança deve ser avaliada para todas as instalações e atividades. Deve-se analisar 

sistematicamente todas as operações normais e seus efeitos de maneira a descobrir 

possíveis falhas e suas consequências e adequar os padrões de segurança a essas 

situações. Quando medidas de controle ou ações de operação são requeridas para a 

manutenção da segurança, uma avaliação inicial da segurança deve ser feita para 

demonstrar que o arranjo feito é robusto e pode ser utilizado como controle de 

segurança. 

a. Esse item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2] de forma difusa em 

diversos itens. É objetivo também desta norma [2], nas suas Posições 

Regulatórias (PR) PR 3.01-008 [21] e PR 3.01-009 [22], PR 3.01-06 “Medidas 

de Proteção e Critérios de Intervenção em Situações de Emergência” [24]; 

PR3.01-07 “Níveis de Intervenção e de Ação para Exposição Crônica” [25]; e 

PR3.01-10 “Níveis de Dose para Notificação à CNEN” [26].  

F) O processo de avaliação da segurança de instalações e atividade deve ser repetido, em 

todo ou em parte, durante a vida da instalação para adequar às novas situações (novas 

normas ou desenvolvimento científico e tecnológico) à realimentação dos dados da 

operação e modificações e envelhecimento da instalação. A continuação da operação 

está sujeito a estas reavaliações demonstrando a satisfação do órgão regulador de que as 

medidas de segurança permanecem adequadas. 

a. Este item está contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], no item 4.4 letra “c”. 

G) Os acidentes anteriores devem ser identificados e analisados para que se criem medidas 

que previnam acidentes similares.  

a. Este item está contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], no item 5.5.3 e 

5.13.1.4. 

H) Os processos podem ser alterados por realimentação e análise das operações, incluindo 

eventos não usuais, eventos percursores de acidentes, incidentes, acidentes e atos não 

autorizados, de modo que as lições possam ser aprendidas, compartilhadas e postas em 

prática.  

a. Este item esta contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], nos subitens 5.5.3 e 

5.13.1.4. 
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2.4. Pricipio 4 - Justification of facilities and activities 

 

O princípio 4 é expresso na SF-1 [4] como: Facilities and activities that give rise to radiation 

risks must yield and overall benefit. 

 

No seu texto explicativo aponta: 

A) Para justificar a existência de instituições que trabalhem com material radioativo o 

beneficio da atividade deve superar os riscos dessa. O órgão regulatório deve 

determinar quais instalações e atividades são justificadas. Todos aqueles que estiverem 

envolvidos com a utilização da radiação para tratamento médico devem ser 

apropriadamente treinados em proteção radiológica, a fim de garantir a adequação às 

novas condições de operação.  

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.1 – Justificação. 

 

2.5. Princípio 5 - Optimization of protection 

 

O princípio 5 é expresso na SF-1 [4] como: Protection must be optimized provide the highest 

level of safety that can reasonably be achieved. 

 

Em seu texto explicativo, esse princípio é descrito como: 

A) Para considerar uma medida de segurança como otimizada ela tem que prover um maior 

nível de segurança que pode ser razoavelmente alcançado por todo período de atividade 

da instalação sem atrapalhar seu desempenho. Para determinar quais riscos são baixos o 

suficiente para o funcionamento das instalações em condições normais, anormais e de 

acidente os riscos devem ser avaliados (usando simplificações) a priori e 

periodicamente reavaliadas através do tempo de vida  da instalação ou atividade. 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

B) Onde ocorra interdependência entre as ações e os riscos associado (e.g. para diferentes 

estágios do tempo de vida útil da instalação e atividades, para riscos de diferentes 

grupos ou diferentes passos do gerenciamento de rejeitos) isto deve ser considerado. 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

C) A otimização da proteção das instalações requer julgamento a ser feito sobre a 

significância relativa de vários fatores, entre eles: 

 Número de pessoas que serão expostas às fontes; 
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a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

 A frequência com que serão expostas; 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

 A magnitude e a distribuição das doses recebidas; 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

 Riscos radioativos decorrentes de eventos previsíveis; 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

 Fatores econômicos, sociais e ambientais  

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização. 

D) Os recursos disponíveis para a segurança do licenciado o escopo da segurança e o rigor 

regulatório a serem aplicados devem ser suficientes para a magnitude do risco a ser 

amenizado. O controle regulatório pode não ser necessário onde isso é justificado pela 

magnitude dos riscos. 

a. Este item é contemplado pela norma CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4 – 

requisitos básicos de radioproteção e no seu item 5.4.3 – otimização e na 

PR3.01-001 “Critérios de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de 

Proteção Radiológica” 

 

 

2.6. Princípio 6 – Limitation of risk individuals 

 

O princípio 6 é expresso na SF-1 [4] como: Measures for controlling risks must ensure that no 

individual bears as unacceptable of harm. 

 

No seu escopo o princípio 6 explicita: 

A) A justificação e a otimização não podem, sozinhas garantir riscos individuais aceitáveis, 

portanto as doses e os riscos a elas associados devem se controlados com limites 

específicos. 

a. Esse item é coberto pela CNEN-NN-3.01 [2], no seu item 5.4.2. limitação da 

dose individual, com limitações para dose efetiva, dose equivalente no 

cristalino, na pele, nos pés e mãos, além de limitar as doses nos fetos para 

mulheres grávidas e afirma que menores de dezoitos anos não devem estar 

expostos a doses ocupacionais. Todavia não impõem limites para exposições 

médicas de acompanhantes e voluntários que acompanham doentes, mas aponta 

que as doses devem ser restritas de modo que seja improvável que as doses dos 

acompanhantes ou voluntários não ultrapassem 5 mSv e que crianças nessa 
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situação sigam restrições tais que seja improvável que as doses sejam superiores 

a 1 mSv. 

 

2.7.  Princípio 7 - Protection of present and future generations 

 

O princípio 7 preconiza: People and the environment, present and future must be protected 

against radiation risks. 

 

Explicando melhor o princípio a SF-1 [4] informa que o risco da radiação transpassa fronteiras 

e pode persistir por longo tempo, e que as consequências para as atuais e futuras gerações 

devam ser avaliadas por julgamento adequado e mensurados os controles de risco de radiação, 

como segue: 

A) Os padrões de segurança não devem se aplicar somente às populações locais, mas 

também a populações mais distantes; 

a. Este tópico é contemplado na CNEN-NN-3.01 [2]. 

B) Os efeitos podem ultrapassar a geração presente afetando gerações futuras que devem 

ser protegidas. 

a. Este tópico é contemplado na CNEN-NN-3.01 [2] e pelas normas de rejeitos 

como CNEN-NE-6.05 [8], CNEN-NE-6.06 [11] e CNEN-NE-6.09 [17].  

 

2.8 Princípio 8 - Prevention of accidents 

 

O princípio 8 declara: All practical efforts must be made to prevent and mitigate nuclear or 

radiation accidents. 

 

 Na parte explicativa a SF-1 [4] afirma que os piores cenários de acidente nuclear 

são a perda do controle de sobre o núcleo do reator, da reação em cadeia e perda de 

fonte radioativa e outras fontes 

o Para contingenciar estes cenários existem as normas CNEN NE‐1.10 “Segurança 

de Sistemas de Barragem de Rejeitos Contendo Radionuclídeos” [19], CNEN 

NE‐1.13 “Licenciamento de Minas e Usinas de Beneficiamento de Minérios de 

Urânio e/ou Tório” [13], CNEN NN‐1.16 “Garantia da Qualidade para Usinas 

Nucleoelétricas” [15], CNEN NN‐1.17 “Qualificação de Pessoal e Certificação 

para Ensaios Não destrutivos em Itens de Instalações Nucleares” [28], CNEN 

NE‐1.18 “Conservação Preventiva em Usinas Nucleoelétricas” [29], CNEN 

NE‐1.19 “Qualificação de Programas de Cálculo para Análise de Acidentes de 

Perda de Refrigerante em Reatores a Água Pressurizada” [30], CNEN NE‐1.20 

“Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do Núcleo de Reatores 

a Água Leve” [31], CNEN NE‐1.21 “Manutenção de Usinas Nucleoelétricas” 

[32], CNEN NE‐1.25 “Inspeção em Serviço em Usinas Nucleoelétricas” [33], 

CNEN NE‐1.26 “Segurança na Operação de Usinas Nucleoelétricas” [34], 
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Posição Regulatória 1.26/001 “Gerenciamento de Rejeitos Radioativos em 

Usinas Nucleoelétricas” [35], RES‐09/69 “Normas para Escolha de Locais para 

Instalação de Reatores de Potência” [36], CNEN NE‐2.01 “Proteção Física de 

Unidades Operacionais da Área Nuclear” [37], CNEN NN‐2.02 “Controle de 

Materiais Nucleares”, CNEN NN‐2.03 Proteção contra Incêndio em Usinas 

Nucleoelétricas” [38], CNEN NE‐2.04 “Proteção contra Incêndio em Instalações 

Nucleares do Ciclo do Combustível” [39]. 

 

 

2.9 Princípio 9 – Emergency preparedness and response 

 

O princípio 9 anuncia: Arrangement must be made for emergency preparedness and response 

for nuclear or radiation incidents. 

 

No seu texto explicativo a SF-1 [4] cita os principais objetivos de preparação e para a resposta 

a emergências nucleares ou radioativas, como sendo: 

A) Garantir que os preparativos devem estar em um local de fácil acesso para uma efetiva 

resposta ao cenário proposto é ser apropriado nos níveis locais, regionais, nacional e 

internacional para a emergência nuclear ou radiológica; 

a. Em um país do tamanho do Brasil é difícil cobrir todo o território nacional, mas 

existe uma rede de resposta à emergência em cinco estados, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco. No site da CNEN existem a 

disposição os números dos telefones fixos para atendimento a emergência em 

horário comercial e telefones celulares que respondem em regime de sobreaviso 

24 horas por dia, sete dias da semana nas 52 semanas do ano. 

b. Ocorrem anualmente treinamentos, na forma de curso, para formação de pessoal 

capacitando órgãos das forças armadas, bombeiros, policiais, e outras 

autoridades governamentais e de equipes de órgãos particulares, etc. 

c. Ocorrem regularmente simulados do plano de emergência das usinas nucleares 

sob a supervisão do órgão regulador e participação dos governos municipais, 

estadual e federal, além da população. 

d.  Além disso, o Brasil é signatário de acordos com a IAEA que, inclusive já foi 

acionada no acidente com uma unidade de radioterapia com Cs-137 em Goiânia, 

na década de 1980. 

B) Garantir que, para os incidentes razoavelmente previsíveis, os riscos associados sejam 

minimizados. 

a. Este item está contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], no item 5.3.8, letra 

“p” que é aplicável ao planejamento de emergência e no item 5.14.1 na letra “d” 

onde indica a necessidade de garantir respostas adequadas a emergências e no 

item 6.1.3.1 que pede que as doses pré-estabelecidas para as emergências sejam 

reavaliadas na hora de sua aplicação. 
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C) Para alguns cenários de acidentes que possam ocorrer a resposta ao acidente deve ser 

capaz de medidas mitigadoras das consequências para o ser humano e para o meio 

ambiente. 

a. Ocorrem anualmente treinamentos, na forma de curso, para formação de pessoal 

capacitando órgãos das forças armadas, bombeiros, policiais, e outras 

autoridades governamentais e de equipes de órgãos particulares, etc. 

b. Ocorrem regularmente simulados do plano de emergência das usinas nucleares 

sobre a supervisão do órgão regulador e participação dos governos municipais, 

estadual e federal, além da população. 

 

 O licenciador, o empregador (licenciado) os órgãos regulatórios e outros grupos 

governamentais devem estabelecer um arranjo para preparar as respostas e efetivamente 

responder às emergências nucleares e radioativas de forma local, regional e nacional e 

formular acordos internacionais para respostas internacionais. 

o Este tópico é contemplado com uma Unidade de resposta sediada no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) o “grupo de respostas a emergências 

nucleares e radioativas” da CNEN que coordena as respostas a emergências 

nucleares e radioativas no Brasil, além dos grupos que auxiliam a essa resposta. 

 

O escopo e extensão dos arranjos para a preparação para as emergências e suas respostas 

devem refletir: 

A) Extensão e possíveis consequências da emergência nuclear ou radioativa; 

a. Este item está contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], item 5.3.8, letra “p” 

que é aplicável ao planejamento de emergência e no item 5.14.1 na letra “d” 

onde indica a necessidade de garantir respostas adequadas a emergências. 

B) Características dos riscos radiológicos;  

a. Este item está contemplado na norma CNEN-NN-3.01 [2], item 5.3.8, letra “p” 

que é aplicável ao planejamento de emergência e no item 5.14.1 na letra “d” 

onde indica a necessidade de garantir respostas adequadas a emergências. 

C) Natureza e localização das instalações 

a. O controle regulatório da CNEN mantém um banco de dados das auditorias 

onde explicita a natureza e a localização das instalações. 

 

Os arranjos devem incluir: 

A) Listas avançadas de critérios para uso para determinar quando tomar diferentes ações 

protetivas; 

a. Esse item é contemplado pela Posição Regulatória 3.01/006:2011: “Medidas de 

Proteção e Critérios de Intervenção em Situações de Emergência” [24] e pela 

Posição Regulatória 3.01/010:2011: “Níveis de Dose para Notificação à 

CNEN”[26] . 

B) Capacidade de tomar ações para proteger e informar o pessoal envolvido na resposta e 

se necessário o público durante a emergência. 
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a. Este item é comtemplado pelo sistema de resposta a emergência da CNEN. 

 

2.10 Princípio 10 – Protective actions to reduce existing or unregulated radiation 

risks prevention of accidents 

 

Na sua definição o princípio 10 declara: Protective actions to reduce existing or unregulated 

radiation risk must be justified and optimized. 

 

 Na parte explicativa a SF-1[4] afirma que os piores cenários de acidente nuclear são a 

perda do controle sobre o núcleo do reator, da reação em cadeia e perda de fonte 

radioativa e outras fontes.  

o Com relação à perda do controle do núcleo do reator, duas normas são 

importantes para a previsão, mitigação e retomada do controle da situação as 

normas CNEN NE‐1.19 “Qualificação de Programas de Cálculo para Análise de 

Acidentes de Perda de Refrigerante em Reatores a Água Pressurizada” [40] e 

CNEN NE‐1.20 “Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do 

Núcleo de Reatores a Água Leve” [41];  

o Com relação à perda de fontes radioativas, existem as normas: CNEN NE‐2.01 

“Proteção Física de Unidades Operacionais da Área Nuclear” [37] e CNEN 

NN‐2.02 Controle de Materiais Nucleares” [38]; 

o Já com relação a fontes não reguladas, não existe escopo regulatório para esta 

situação, mas a PR-3.01-007 “Níveis de Intervenção e de Ação Para Exposição 

Crônica” [25] se presta a balizar níveis nos quais a CNEN deve ser informada 

quando a população está exposta a doses crônicas de radiação”.  

 

CONCLUSÃO 

 

 

As normas da CNEN contempla a plenamente oito dos dez princípios básicos expressos no SF-

1 [4]. Apena o item 2 e o item 10 não são totalmente contemplados. 

No Princípio 2 - Leadership and management for safety, algumas resalvas devem ser feitas:  

 Não existe norma que discipline a prática de responsabilização pelas fontes órfãs nem 

pelos resíduos radioativos de instalações e atividades realizadas no passado. 

 A autoridade regulatória possuí competência limitada para emitir multas e sanções por 

falta de regulação, sendo neste caso utilizado outros órgãos federais para este fim. 

 A independência entre fiscalizador e fiscalizado está comprometida, pois o presidente 

do conselho administrativo de uma empresa de porte regulada pelo órgão fiscalizador e 

o presidente do órgão fiscalizador. 
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 A informação do público, mídia e outras partes interessadas o órgão regulador tem 

pouca experiência nesse item, se restringindo a participar de audiências públicas 

quando convocada. 

 Na manutenção do processo inclusivo e aberto para que todos nas proximidades possam 

participar o órgão regulador não tem mecanismos proativos de comunicação com o 

público, prestando contas apenas de forma reativa à contestação dos interessados. 

 A exigência de no caso do licenciado ser um órgão do governo, esse órgão deve ser 

claramente identificado como distinto do órgão do governo com responsabilidade 

regulatória não é cumprido, pois a própria CNEN, licencia suas instalações e as 

fiscaliza. 

Com relação ao Princípio 10 – Protective actions to reduce existing or unregulated radiation 

risks prevention of acidentes, temos 

 Com relação a fontes não reguladas, não existe escopo regulatório para esta situação, 

mas a PR-3.01-007 “Níveis de Intervenção e de Ação Para Exposição Crônica” [25] se 

presta a balizar níveis nos quais a CNEN deve ser informada quando a população está 

exposta a doses crônicas de radiação”.  

Podemos concluir que a maior parte das não conformidades é burocrática. A independência 

entre fiscalizado e fiscalizador, a distribuição das informações e a manutenção do processo 

inclusivo são problemas burocráticos que não necessitam de emissão de atos regulatórios para 

serem resolvidos.  

O caso das fontes órfãs mesmo não regulado, na prática é resolvido com o órgão regulador 

assumindo a responsabilidade. O órgão regulador, que também é fiscalizador, não possuí em 

seus quadros o cargo de fiscal o que dificulta a emissão de sansões, assim como a CNEN 

fiscalizar suas próprias instalações. Todos esses casos necessitam de emissão de nova 

regulamentação para solução. 
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