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RESUMO 

As substâncias radioativas têm muitas aplicações benéficas, que vão desde a geração de energia 
até usos em medicina, indústria e agricultura. Via de regra, elas são produzidas em locais 
diferentes de onde são utilizadas, precisando ser transportadas. Para que o transporte ocorra da 
forma segura e eficiente, devem ser atendidas normas nacionais e internacionais. Esta pesquisa 
objetiva avaliar os processos de análise de segurança do transporte de material radioativo 
realizados pelo órgão regulador no Brasil, do ponto de vista de sua conformidade com as normas 
da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A metodologia de autoavaliação 
denominada SARIS, desenvolvida pela AIEA, foi utilizada. As seguintes etapas foram 
desenvolvidas: avaliação do Diagnóstico e Mapeamento de Processos; respostas ao Conjunto 
de Questões do SARIS e questões complementares; análise SWOT; entrevistas com 
stakeholders e avaliação de uma missão TranSAS realizada pela AIEA em 2002. Considerando 
apenas as questões do SARIS, os processos estão 100% aderentes. O aprofundamento da 
pesquisa, entretanto, levou à elaboração de vinte e duas propostas de melhoria, além da 
identificação de nove boas práticas. Os resultados demonstraram que os processos de análise 
de segurança no transporte de material radioativo estão sendo realizados de forma estruturada, 
segura e confiável, mas também que há muita oportunidade de melhoria. A formulação de um 
plano de ação, a partir das propostas apresentadas, pode trazer ao órgão regulador muitos 
benefícios.  Este seria um importante passo para a convocação de uma avaliação externa, 
proporcionando maior confiabilidade e transparência aos processos do órgão regulador. 

 
Palavras-chave: Autoavaliação. Segurança. SARIS. Sistema de gestão. Transporte de 
material radioativo. 
 
  



 

ABSTRACT 

 
Radioactive substances have many beneficial applications, ranging from power generation to 
uses in medicine, industry and agriculture. As a rule, they are produced in different places from 
where they are used, needing to be transported. In order for transport to take place safely and 
efficiently, national and international standards must be complied with. This research aims to 
assess the safety analysis processes for the transport of radioactive material carried out by the 
regulatory body in Brazil, from the point of view of their compliance with the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) standards. The self-assessment methodology named SARIS, 
developed by the AIEA, was used. The following steps were carried out: evaluation of the 
Diagnosis and Processes Mapping; responses to the SARIS Question Set and complementary 
questions; SWOT analysis; interviews with stakeholders and evaluation of a TranSAS mission 
conducted by the IAEA in 2002. Considering only SARIS questions, processes are 100% 
adherent.  The deepening of the research, however, led to the development of twenty-two 
improvement proposals and the identification of nine good practices. The results showed that 
the safety analysis processes of the transport of radioactive material are being carried out in a 
structured, safe and reliable way but also that there is much opportunity for improvement. The 
formulation of an action plan, based on the presented proposals, can bring to the regulatory 
body many benefits. This would be an important step towards convening an external evaluation, 
providing greater reliability and transparency to the regulatory body´s processes.  
 
Keywords: Self-assessment. Safety. SARIS. Management system. Transport of 
radioactive material. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A sociedade é estruturada por meio de organizações de modo que o seu funcionamento, 

assim como a vida das pessoas, depende essencialmente do desempenho organizacional. As 

organizações estão tão inseridas na vida das pessoas que isto nos permite observar que 

nascemos, passamos a maior parte de nossa vida e morremos em organizações. A dependência 

da sociedade em relação às organizações impulsionou o desenvolvimento e a sofisticação de 

métodos de operação e de gestão, além de influenciar na adoção de tecnologias e consequente 

especialização das organizações. A valorização da eficiência pela sociedade moderna reflete-se 

nas organizações, que passam a ser mais demandadas em termos de eficácia organizacional, na 

medida em que as pessoas tornam-se dependentes dos serviços e produtos por elas ofertados 

(MURO; 2011). 

Algumas organizações, chamadas complexas, possuem particularidades que exigem 

especial atenção e análise mais acurada. Dentre estas, um dos ramos mais sensíveis é o das 

organizações responsáveis por segurança. Essas organizações, assim como as demais, estão 

sujeitas a desvios (falhas, imprevistos e irregularidades) que reduzem seu desempenho (MURO; 

2011). Entretanto, eventuais desvios nas operações sob sua responsabilidade implicam em 

sérias repercussões e impacto às pessoas, à própria organização, à sociedade e ao meio 

ambiente. Segundo Beckmerhagen et al. (2003), as  organizações responsáveis por segurança 

devem buscar a melhoria contínua do seu desempenho e demandam sistemas de gestão 

eficientes e integrados. Sistemas de gestão auxiliam as organizações no estabelecimento de 

políticas, objetivos e fixação de metas, e no alcance destes. Dentre os mais conhecidos, estão 

os Sistemas de Gestão da Qualidade, de Gestão Ambiental e de Gestão de Segurança e Saúde 

no Trabalho. 

Para Muro (2011), exemplos desse tipo de organização incluem as usinas nucleares, o 

controle das operações de tráfego aéreo, operação de plataformas de petróleo, expedições 

espaciais, submarinos nucleares, unidades hospitalares de urgência, sistemas de transporte, 

usinas elétricas, plantas químicas, abastecimento de água, exploração de minas e tantas outras 

que se tornaram essenciais pela natureza de seus serviços ou produtos.  Beckmerhagen et al. 

(2003) entendem que a integração é importante na área nuclear tendo em vista que (a) a 
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segurança é de crucial importância neste setor, pois o menor dos erros pode levar a efeitos 

desastrosos e (b) a área nuclear deve satisfazer a uma variedade de requisitos que alcançam, por 

exemplo, questões relativas à garantia da qualidade, ambiente, saúde e segurança. 

O controle das operações de transporte de material radioativo é um exemplo de atividade 

complexa e que tem por principal requisito o compromisso com a segurança. É uma atividade 

que exige especial atenção, pois eventuais desvios podem resultar em grande impacto às 

pessoas, aos bens e ao meio ambiente. 

A radioatividade é um fenômeno natural e fontes naturais de radiação são características 

do ambiente. Radiação e substancias radioativas têm muitas aplicações benéficas, que vão desde 

a geração de energia até usos em medicina, indústria e agricultura. Podem, porém, surgir riscos 

da radiação para os trabalhadores, o público e o meio ambiente, a partir dessas aplicações, e 

estes têm que ser avaliados e, se o for caso, controlados. (IAEA, 2009) 

A radioatividade é resultado de alterações que ocorrem no núcleo do átomo sendo, 

portanto, um fenômeno nuclear. Na área nuclear, o setor mais visível e importante para a 

sociedade é o que concerne às funções de proteção radiológica e de segurança física, tanto das 

instalações quanto das atividades realizadas fora das instalações. Estas funções são de 

responsabilidade dos países, que normalmente delegam a atribuição a seus órgãos reguladores. 

No Brasil, o órgão regulador na área nuclear é a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), uma autarquia federal criada em 1956 para desenvolver a política nacional de energia 

nuclear. A CNEN estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é responsável por 

regulamentar, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil. Esta 

competência, incluindo a emissão de licenças e autorizações, foi delegada à Diretoria de 

Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), uma das três diretorias da CNEN. Além destas 

atribuições, cabe a ela também acompanhar, colaborar e fiscalizar o cumprimento dos 

compromissos internacionais assumidos pelo país nas áreas de segurança nuclear e radiológica, 

proteção física e de salvaguardas. 

Como os riscos de radiação podem transcender as fronteiras nacionais, faz-se necessário 

haver acordos de cooperação entre os países. A Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) é o organismo incumbido de fomentar a cooperação internacional, com o intuito de 

promover e reforçar a segurança em nível mundial, por meio da troca de experiência e da 

promoção de melhoria das capacidades para controlar riscos, evitar acidentes, responder a 

emergências e mitigar consequências nefastas (IAEA, 2009). 

Um dos requisitos da Agência (AIEA, 2010) dispõe que o órgão regulador deve 

estabelecer, implementar, avaliar e aperfeiçoar um sistema de gestão alinhado com as metas de 
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segurança e que contribua para sua realização. O sistema deve ser avaliado e aperfeiçoado 

continuamente e seus processos devem ser abertos e transparentes. 

A regulação nacional deve estar em sintonia com as recomendações oferecidas pela 

AIEA, que fornecem suporte para os países cumprirem suas obrigações, previstas nos princípios 

gerais do direito internacional. As publicações da AIEA oferecem recomendações para o 

estabelecimento, implementação, avaliação e melhoria contínua de um sistema de gestão que 

prioriza a segurança, por meio de sua integração com outros sistemas, como os de saúde, meio 

ambiente, qualidade e elementos de economia, garantindo que a segurança seja devidamente 

considerada em todas as atividades de uma organização (IAEA, 2009). 

A DRS, diretoria responsável pela segurança no transporte de materiais radioativos, em 

sintonia com as recomendações da AIEA, estabelece normas e regulamentos, alguns em 

conjunto com outros organismos que regulam o transporte modal no país, que devem ser 

obedecidos por todos os envolvidos com transporte de materiais radioativos, seja por via aérea, 

marítima ou terrestre. 

De acordo com o Regimento Interno da CNEN, aprovado pela Portaria MCT nº 

305/2010, compete à Coordenação de Controle de Rejeitos e de Transporte de Materiais 

Radioativos e Nucleares, especificamente no tocante a transporte (CNEN, [s.d.]): 

“... 
II - executar as atividades relacionadas à avaliação de segurança e emitir as 
autorizações para o transporte de materiais radioativos; 
... 
VII - executar os processos de certificação de qualificação de supervisores de proteção 
radiológica em gerenciamento de rejeitos e transporte de materiais radioativos; 
... 
X - propor e implementar medidas voltadas à otimização dos procedimentos de 
controle de rejeitos e de transporte de materiais radioativos e nucleares.” 

A presente pesquisa concentra-se nas práticas do Grupo de Transporte de Material 

Radioativo, pertencente à Coordenação de Controle de Rejeitos e de Transporte de Materiais 

Radioativos e Nucleares que, por sua vez, faz parte da estrutura da DRS. 

A pesquisa pretende contribuir para a compreensão e fortalecimento do sistema de 

gestão de segurança no transporte de material radioativo, por meio da avaliação dos processos 

realizados pelo Grupo de Transporte, tomando por referência as práticas preconizadas pela 

Agência Internacional de Energia Atômica. Considerando os resultados da avaliação, a pesquisa 

identifica boas práticas e apresenta propostas de melhoria. 



19 
 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Radiação e substâncias radioativas têm muitas aplicações benéficas, que vão desde a 

geração de energia até usos em medicina, indústria e agricultura. Quanto mais se avança em 

pesquisa e desenvolvimento, mais se amplia o campo de aplicação destas substâncias.  

Dois exemplos expressivos desse campo de aplicação são a movimentação de 

radiofármacos e a movimentação de materiais radioativos dentro do ciclo do combustível 

nuclear. Considerando apenas estes dois exemplos, é possível ter uma dimensão da importância 

do transporte de material radioativo a partir de informações fornecidas pela CNEN e pelo World 

Nuclear Transport Institute (WNTI), respectivamente. 

De acordo com o site do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), 

pertencente à CNEN: 

“O setor de medicina nuclear do País, cujos procedimentos para diagnóstico ou terapia 
utilizam radiofármacos, conta com 432 serviços de medicina nuclear distribuídos por 
todo o território brasileiro. Os radiofármacos fornecidos pela CNEN propiciam a 
realização de aproximadamente um milhão e meio de procedimentos de medicina 
nuclear por ano, sendo que aproximadamente 30% contam com cobertura do Sistema 
Único de Saúde (SUS). (...) A principal unidade produtora da CNEN é o IPEN, 
localizado em São Paulo, que produz atualmente 38 diferentes radiofármacos, 
incluindo o flúor FDG-18F, além de ser o único produtor de Geradores de Tecnécio-
99m no país. O IEN, localizado no Rio de Janeiro, produz o FDG-18F, iodo-123 ultra-
puro e metaiodobenzilguanidina marcada com iodo-123; o CDTN, em Belo 
Horizonte, produz o FDG-18F e Na18F; e o CRCN-NE, em Recife, produz somente 
o FDG-18F. Além desses, o IPEN fornece fios de irídio-192 e sementes de iodo-125, 
ambos utilizados em tratamentos oncológicos, por meio de procedimentos de 
braquiterapia. (...).  A retirada do radiofármaco é realizada somente por empresas 
autorizadas pela CNEN para o transporte de radiofármacos e contratadas diretamente 
pelo cliente.” (RADIOFÁRMACOS; MENGATTI, 2010). 

 

Estes números foram atualizados e destacados por José Augusto Perrotta, Coordenador 

do Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). O RMB pode dar autonomia ao país na 

produção de radioisótopos (elementos ativos dos radiofármacos): “Isso chega a mais de 400 

clínicas, onde são realizados quase 2 milhões de procedimentos por ano, se considerarmos todas 

as aplicações. E o SUS [Sistema Único de Saúde] corresponde a 30% da demanda nacional.”, 

segundo Perrotta (“Com Reator Multipropósito, Brasil terá autonomia na produção de 

radioisótopos”, 2016). 

Já segundo o WNTI, por volta de 16% (dezesseis por cento) da eletricidade mundial tem 

por fonte a energia nuclear, uma energia limpa, isenta de carbono e economicamente acessível 

para milhões de pessoas ao redor do mundo. O ciclo do combustível nuclear - combustível 
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utilizado nos reatores nucleares para produzir eletricidade -  demanda atividades de transporte 

em todas as suas etapas, desde a mineração de urânio até a disponibilização do combustível no 

local do reator, e ainda no reprocessamento para reciclagem e no armazenamento do 

combustível queimado (WORLD NUCLEAR TRANSPORT INSTITUTE, 2016). 

No Brasil, a energia nuclear participou, em 2015, com aproximadamente 3% da oferta 

no Sistema Interligado Nacional, segundo a Resenha Energética Brasileira, do Ministério de 

Minas e Energia (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016). 

Além da contribuição dos materiais radioativos na área médica e de energia, há também 

outras importantes contribuições na área industrial, como testes não-destrutivos envolvendo o 

controle de segurança em carros, aeronaves, pontes e edifícios; na área alimentar, como a 

esterilização de alimentos; na área ambiental, como o controle de doenças transmitidas por 

insetos; nas residências e locais de trabalho, como pode ser visto em detectores de fumaça; entre 

tantos outros exemplos de contribuição que poderiam ser mencionados. 

O transporte de material radioativo está presente em praticamente todas as situações de 

demanda de material radioativo pois, via de regra, o local de utilização não é o mesmo local de 

produção. 

O Grupo de Segurança no Transporte de Material Radioativo, doravante denominado 

Grupo de Transporte ou simplesmente Grupo, participa da elaboração das normas e manuais 

orientativos, acompanha todas as operações de transporte de material radioativo realizadas no 

país, oferece treinamento, revisa a regulamentação, avalia projetos de embalagem e emite 

aprovações, entre outras atividades. 

A AIEA, no item 82 da resolução adotada durante a 60ª Conferência Geral realizada em 

2016, em Viena, conclamou os Estados-Membros a adotarem, aplicarem  e garantirem que seus 

documentos regulatórios estejam em conformidade com a edição atualizada do Regulamento 

da Agência para Transporte Seguro de Material Radioativo (IAEA, 2016a). Em relatórios 

decorrentes desta conferência, enviados à CNEN pela AIEA, os países membros reportam que 

a autoavaliação fornece uma base útil para o desenvolvimento da infraestrutura regulatória e 

observaram, em particular, a utilidade da ferramenta SARIS da AIEA. Os países reportam que 

o tempo e o esforço necessários para autoavaliações ou avaliações por pares podem ser 

substantivos, mas que os resultados justificaram o investimento de recursos. 

No item A.3 - Transporte Seguro de Material Radioativo, do Nuclear Safety Review 

2016, a AIEA afirma que, reconhecendo o aumento da utilização de material radioativo nos 

países, particularmente na medicina, na indústria, na agricultura e no controle de pragas, há uma 
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necessidade crescente de adequada fiscalização do transporte por parte dos órgãos reguladores 

(IAEA, 2016b). 

Esta pesquisa almeja contribuir com a melhoria contínua de um sistema de gestão que 

priorize a segurança, no âmbito do transporte de material radioativo. 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

Q1 – Os processos de análise de segurança do transporte de material radioativo 

executados pelo Grupo de Transporte pertencente à DRS/CNEN são aderentes às práticas 

recomendadas pela AIEA?  

Q2 – A partir da avaliação da aderência, é possível identificar boas práticas e 

oportunidades de melhoria, visando o aperfeiçoamento das práticas de gestão do Grupo de 

Transporte? 

1.4 OBJETIVOS DE PESQUISA 

1.4.1 Objetivo Geral 

OG – Avaliar a aderência dos processos de segurança do transporte de material 

radioativo executados pelo Grupo de Transporte às práticas recomendadas pela AIEA e, com 

base na literatura científica, apresentar propostas de melhoria. 

1.4.2 Objetivos específicos 

OE1 – Avaliar a aderência dos processos de segurança do transporte de material 

radioativo executados pelo Grupo de Transporte (DRS/CNEN) às práticas recomendadas pela 

AIEA;  



22 
 

 

OE2 - Identificar boas práticas e oportunidades de melhoria quanto à gestão dos 

processos de análise de segurança do transporte de material radioativo executados pelo Grupo 

de Transporte; e 

OE3 - Apresentar propostas que possam contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria 

contínua das práticas de gestão do Grupo de Transporte (DRS/CNEN). 

1.5 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

O Sistema de Gestão de Segurança abrange a organização como um todo. Propostas de 

melhoria de um sistema de gestão demandam estudos que envolvam toda a organização. Para 

que fosse possível apresentar propostas de melhoria para o sistema de gestão de segurança do 

órgão regulador da área nuclear, a pesquisa deveria abranger toda a DRS, a diretoria responsável 

pela regulação dentro da CNEN. O escopo da presente pesquisa, entretanto, é bem mais restrito, 

limitando-se a estudar as práticas de gestão de uma das áreas da DRS, a área responsável pelo 

transporte de materiais radioativos. Esta área, todavia, interage com todas as demais, sendo que 

suas práticas influenciam e são influenciadas por estas interações. As propostas de melhoria 

surgiram da pesquisa relativa aos processos do Grupo de Transporte, mas eventualmente 

alcançaram outras áreas da DRS ou a DRS como um todo, em virtude da interdependência e 

interação entre os processos desta diretoria. 

Tal limitação levou à identificação e definição do escopo da autoavaliação, cujo 

processo encontra-se detalhado no Capítulo 3. Metodologia. 

A pesquisa limitou-se ainda a avaliar as atividades da área de transporte de material 

radioativo realizadas no período de 2012 a abril de 2017. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta pesquisa está organizada em 5 capítulos. O Capítulo 1 apresenta o contexto no qual 

ela se insere, a justificativa para sua realização, as questões e seus objetivos. O Capítulo 2 trata 

da revisão da bibliografia, abrangendo os temas básicos da tese: cultura de segurança, sistema 

de gestão, regulação do setor nuclear, transporte de material radioativo e avaliação do sistema 

de gestão. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada, o local e o período da pesquisa, a 
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população envolvida com transporte de material radioativo e a amostra escolhida para 

realização das entrevistas e as limitações da pesquisa. O Capítulo 4 apresenta os resultados da 

pesquisa e está dividido em Avaliação dos Processos, Boas Práticas e Propostas de Melhoria e 

Análise dos Resultados. O Capítulo 5 apresenta a conclusão da pesquisa. Após a conclusão, são 

apresentadas as Referências Bibliográficas, no Capítulo 6. Este trabalho traz ainda os Apêndices 

no Capítulo 7 e um Anexo, no Capítulo 8. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura foi elaborada a partir de buscas realizadas na base Scopus da 

Editora Elsevier, no International Symposium on the Packaging and Transportation of 

Radioactive Materials (PATRAM), no site da CNEN e no site da AIEA. O detalhamento da 

busca consta do Apêndice 1. A Tabela 1 apresenta os documentos utilizados na revisão da 

literatura. 

 

Tabela 1. Documentos utilizados na Revisão da Literatura 

 Autor / Documento Título Ano Fonte 

1 Germán S., Navajas J., Silla I. 
Safety challenges in Spain's nuclear 
industry according to sector experts 2016 

Progress in Nuclear 
Energy 

2 

López Vietri J., Elechosa C., 
Rodríguez Roldán M.S., 
Fernández A. 

Safe transport of radioactive material in 
Argentina: 60 years' experience 2013 

Packaging, 
Transport, Storage 
and Security of 
Radioactive 
Material 

3 
Frazier C.B., Ludwig T.D., 
Whitaker B., Roberts D.S. 

A hierarchical factor analysis of a safety 
culture survey 2013 

Journal of Safety 
Research 

4 

Veltri A., Pagell M., Johnston D., 
Tompa E., Robson L., Amick III 
B.C., Hogg-Johnson S., 
Macdonald S. 

Understanding safety in the context of 
business operations: An exploratory 
study using case studies 2013 Safety Science 

5 Stephen O’Connor, Ella McNeil 
Maintaining a Best-in-Class Program for 
Safe Transport 2013 PATRAM 

6 Vivek Jaysukhlal Maradia 
Safe, Efficient and Reliable Transport of 
Nuclear Medicine Sources in India 2013 PATRAM 

7 Pierre Malesys 
On-site transport: implementation of the 
new French regulations 2013 PATRAM 

8 
Arungunram Nandakumar, 
Michael E. Wangler 

Compliance Assurance Training and Self 
Assessment for Transport Safety 2013 PATRAM 

9 
Mariscal M.A., Herrero S.G., 
Toca Otero A. 

Assessing safety culture in the Spanish 
nuclear industry through the use of 
working groups 2012 Safety Science 

10 Grote G. 
Safety management in different high-risk 
domains - All the same? 2012 Safety Science 

11 Amyotte P.R., Eckhoff R.K. 
Dust explosion causation, prevention and 
mitigation: An overview 2010 

Journal of Chemical 
Health and Safety 

12 Guldenmund F.W. 
(Mis)understanding Safety Culture and 
Its Relationship to Safety Management 2010 Risk Analysis 

13 Serrano N.P. 

Nuclear safety in the era of peer reviews 
and self-assessments: The new Directive 
on Nuclear Safety 2010 

Revista de Derecho 
Comunitario 
Europeo 

14 Mengolini A., Debarberis L. 
Safety culture enhancement through the 
implementation of IAEA guidelines 2007 

Reliability 
Engineering and 
System Safety 
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15 
Obadia, Isaac José; Vidal, Mario. 
C. R.; Melo, Paulo F. F. F. 

An adaptative management system for 
hazardous technology organizations 2007 

CNEN (Safety 
Science) 

16 N.C.Bruno; R.C.M. Generino 

Transport of Radioactive Material in 
Brazil: Authority and Environmental 
Protection Agency 2002 

CNEN 
(International 
Journal of 
Radioactive 
Materials 
Transport) 

17 
N.C.Bruno, V.Pastura, 
P.M.Mattar, C.R.Dias 

Educação e Treinamento em Transporte 
de Material Radioativo 2013 INIS Repository 

18 Choudhry; Fang e Mohamed 
The nature of safety culture: A survey of 
the state-of-the-art. 2007 Safety Science 

19 Bajwa e Pope 
Development of a Technical Bases 
Document To Support the IAEA 2013 

Proceedings of the 
ASME Pressure 
Vessels and Piping 
Conference 

20 Bernardo et al 
An empirical study on the integration of 
management system audits 2010 

Journal of Cleaner 
Production 

21 Cooper Towards a model of safety culture 2000 Safety Science 

22 Beckmerhagen, I. A. et al. 
Integration of management systems: 
focus on safety in the nuclear industry 2003 

International 
Journal of Quality 
& Reliability 
Management 

23 Foster, P. e Hoult, S. 

The Safety Journey: Using a Safety 
Maturity Model for Safety Planning and 
Assurance in the UK Coal Mining 
Industry 2013 Minerals 

24 H. Jonsson Benchmarking of a Management System 2008 

Chalmers 
University of 
Technology 

25 Hollnagel, Erik Is safety a subject for science? 2014 Safety Science 

26 

Borja, L. de Castro, et al Testing the validity of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) safety 
culture model 

2013 Accident Analysis 
and Prevention 

27 Safety Glossary 
Terminology Used in Nuclear Safety and 
Radiation Protection. 2007 IAEA 

28 SF-1 Fundamental Safety Principles 2006 IAEA 

29 SSR-6 
Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material 2012 IAEA 

30 60ª General Conference 

Measures to Strengthen International 
Cooperation in Nuclear, Radiation and 
Waste Safety 2016 IAEA 

31 TS-G-1.4 
The Management System for the Safe 
Transport of Radioactive Material 2008 IAEA 

32 TS-G-1.5 
Compliance Assurance for the Safe 
Transport of Radioactive Material 2009 IAEA 

Fonte: A autora 
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A Erro! Fonte de referência não encontrada. representa a distribuição dos textos dos autores ou documentos pelos temas abordados neste 

capítulo. 

 

 
Figura 1. Distribuição dos autores e documentos pelos temas abordados 

Fonte: A autora 
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•FNQ
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•Beckmerhagen et al
•Obadia et al
•Mengolini e 

Debarberis
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Normas de Segurança 
da AIEA

•SF-1
•SSR-6
•TS-G-1.4
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•O'Connor e McNeil
•Maradia
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Transporte de 
Material Radioativo

•Bruno et al
•SSG-26
•Bajwa e Pope
•Bruno e Generino
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•Bernardo et al
•TS-G-1.4
•Serrano

Autoavaliação

•Mariscal et al
•Foster e Hoult
•Nandakumar e 

Wangler
•Jonsson
•SARIS Guideline
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2.1 CULTURA DA SEGURANÇA E SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA  

A preocupação com a segurança faz parte integrante da atividade humana 

provavelmente desde a revolução agrária, há cerca de 10 a 12 mil anos, conforme esclarece 

Hollnagel (2014). Eventos inesperados e indesejados, como o colapso de um edifício ou uma 

ponte, têm sido uma preocupação típica no pensamento de segurança clássico. Mais perto do 

nosso tempo, eles vieram à tona após a segunda revolução industrial, por volta de 1750. A 

rápida mecanização do trabalho no século XIX, ainda segundo Hollnagel (2014), levou a um 

número crescente de tipos de acidente até então desconhecidos, onde o fator comum eram a 

quebra, falha ou mau funcionamento relacionados à tecnologia. A tecnologia podia ser vista 

como a fonte predominante, e muitas vezes a única, tanto dos problemas como das soluções em 

termos de segurança, até 1979. Nesta data, o acidente na usina nuclear de Three Mile Island 

demonstrou que salvaguardar a tecnologia não era suficiente, era necessário considerar também 

o papel dos fatores humanos. A partir de então, tornou-se necessária a inclusão das falhas 

humanas como riscos potenciais, inicialmente nas operações, mas depois também no projeto, 

na construção e na manutenção. Sete anos depois, em 1986, a perda do ônibus espacial 

Challenger, juntamente com o acidente em Chernobyl, obrigou mais uma vez os profissionais 

de segurança a ampliarem seus conceitos a fim de abranger agora a influência da organização, 

considerando as falhas organizacionais, e a cultura de segurança. 

O termo “cultura da segurança”, segundo Cooper (2000), foi utilizado pela primeira vez 

em 1987, em relatório da Agência Nuclear sobre o acidente em Chernobyl, após o que ganhou 

abrangência internacional, passando a ser usado para descrever uma atmosfera ou cultura na 

qual a segurança é entendida e aceita como a prioridade número um. A cultura de segurança, 

contudo, não opera em um vácuo, ela afeta e por sua vez é afetada por outros processos e 

sistemas organizacionais não relacionados à segurança (COOPER, 2000).  

Cooper (2000) menciona que há inúmeras definições de cultura de segurança 

organizacional e muitas delas tendem a focar na maneira como as pessoas pensam ou se 

comportam. A abrangência das muitas definições de cultura de segurança pode dificultar a 

operacionalização do conceito de uma forma consistente. Este mesmo autor entende que é 

importante definir o produto do constructo “cultura da segurança”, pois isto poderia ajudar a 

esclarecer como uma cultura de segurança deveria ser em uma organização, bem como ajudar 

a determinar as estratégias funcionais requeridas para desenvolver este ‘produto’. Segundo ele 
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qualquer tentativa de desenvolver ou melhorar a cultura de segurança deve, por definição, ser 

direcionada a metas. 

Apesar de ter sido amplamente utilizado por muitos anos, o conceito de cultura de 

segurança não está suficientemente claro. O sentido do termo foi deixado aberto à interpretação, 

faltando orientação sobre como a ‘cultura de segurança’ pode ser avaliada. O termo ‘cultura de 

segurança’ não deve ser confundido com gestão da segurança. A gestão de segurança está 

relacionada ao sistema formalizado e documentado de controle de risco ou perigo. As normas 

de um sistema de gestão da segurança, como descritas no papel, não necessariamente refletem 

a maneira como ele é executado na prática. É a cultura de segurança que influenciará o emprego 

e efetivo uso dos recursos, políticas, práticas e procedimentos do sistema de gestão da 

segurança, na medida em que representa o ambiente de trabalho e as percepções subjacentes, 

atitudes, práticas habituais dos colaboradores em todos os níveis (CHOUDHRY; FANG; 

MOHAMED, 2007). Choudhry et al consideram a cultura de segurança de uma organização 

aquela em que segurança é vista por todos como um tema que atinge a todos. Isto significa que 

as regras de segurança devem ser entendidas e cumpridas e todos os incidentes devem ser 

relatados e investigados rapidamente para que ações sejam tomadas e para melhoria do 

aprendizado. Segundo os autores, dentro de uma cultura de segurança positiva, colaboradores 

não se sentem responsáveis somente por sua própria segurança, mas também pela de seus pares, 

e a cultura organizacional apoia esta atitude. Além disto, os sistemas formais de gestão da 

organização e as práticas informais de gestão dos líderes atuam como facilitadores, 

encorajando, reconhecendo e reforçando o comportamento seguro. 

A Agência Internacional de Energia Atômica define cultura de segurança como “O 

conjunto de características e atitudes presentes nas organizações e indivíduos que estabelece, 

como prioridade absoluta, que questões relativas à proteção e segurança recebam a atenção 

exigida por sua importância” (IAEA, 2007). Dentro deste contexto, segurança está relacionada 

aos riscos da radiação. A AIEA acrescenta que “uma cultura de segurança que rege as atitudes 

e o comportamento em relação à segurança de todas as organizações e indivíduos envolvidos 

deve estar integrada ao sistema de gestão” (IAEA, 2006a). Desta forma, a AIEA esclarece que 

‘cultura da segurança’, na medida em que diz respeito à organização e aos indivíduos, refere-

se a atitudes bem como à estrutura, e trata dos requisitos para corresponder a todas as questões 

de segurança com percepções e ações adequadas. 

Para Choudhry et al (2007), a definição da AIEA ressalta dois pontos principais: (1) a 

cultura de segurança trata de boas atitudes com relação à segurança, mas trata também de uma 
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boa gestão da segurança estabelecida pelas organizações; e (2) uma boa cultura da segurança 

significa atribuir a mais alta prioridade à segurança.  

Segundo  Frazier et al. (2013), a cultura de segurança é apenas uma das muitas culturas 

que fazem parte da cultura organizacional, que se origina da integração do ambiente externo 

com a estrutura interna da organização e engloba as crenças, valores e premissas da desta. 

Dentre as várias definições para cultura organizacional, Frazier cita uma que considera simples: 

"a maneira como fazemos as coisas por aqui" e acrescenta que também há várias definições 

para cultura de segurança, como a utilizada pelo Escritório Executivo de Saúde e Segurança do 

Reino Unido (Health and Safety Executive of the United Kingdom):  

A cultura de segurança de uma organização é o produto de valores individuais e do 
grupo, atitudes, percepções, competências e padrões de comportamento que 
determinam o compromisso com, e o estilo e proficiência de, programas de 
gerenciamento de segurança e saúde de uma organização. Organizações com uma 
cultura de segurança positiva são caracterizadas por comunicações embasadas em 
confiança mútua, por percepções compartilhadas quanto à importância da segurança 
e confiança na eficácia de medidas preventivas.  

Frazier et al. (2013) identificaram alguns constructos comuns a várias pesquisas sobre 

cultura de segurança, tais como: preocupação com a gestão para a segurança, responsabilidade 

pessoal, apoio dos pares (para questões de segurança) e sistemas de gestão de segurança (SMS). 

Considerando a preocupação com a gestão, o constructo predominante foi a percepção 

de comportamentos e atitudes dos gerentes em torno da segurança. 

Considerando os Sistemas de Gestão de Segurança, vários subfatores foram 

identificados: Política, Procedimentos e Regras de Segurança; Treinamento; Comunicação; 

Relatórios e Análise de Incidentes; Auditorias e Inspeções de Segurança; Recompensas e 

Reconhecimentos; Engajamento de Funcionários; entre outros. 

A importância do modelo de Frazier et al. (2013) recai no fato de que quando uma 

organização tem uma medição sistemática de sua cultura de segurança, ela é capaz de 

correlacionar os benefícios financeiros e outros resultados advindos das intervenções de 

segurança, podendo identificar, por exemplos, que pequenos investimentos a curto prazo em 

segurança podem potencialmente prevenir maiores custos futuros em compensação de 

trabalhadores, perda de tempo de trabalho ou custos legais. Além disso, a reputação pública de 

uma empresa pode ser maculada se o incidente for significativo. 

Veltri et al. (2013) estudaram práticas de segurança em empresas de distintas áreas, 

considerando o contexto mais amplo de operações de negócios, com o intuito de aprimorar a 

compreensão do valor comercial (positivo ou negativo) destas práticas. Os resultados destes 

estudos indicam que a compreensão da segurança e, portanto, da habilidade para melhorar a 
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segurança, cresce quando se considera um contexto organizacional mais amplo. Tanto a gestão 

da segurança quanto a operacional fornecem melhores resultados quando funcionam de forma 

integrada (compartilhamento de planejamento, medição, monitoramento e melhoria contínua). 

Um atributo crítico destes sistemas, segundo o estudo, não é a existência do processo, mas o 

fato da organização focar nestes processos e esperar que eles sejam seguidos. A análise sugere 

que há uma oportunidade para as organizações melhorarem os resultados operacionais e de 

segurança simultaneamente, desde que haja uma cultura de apoio às operações seguras. 

Para Grote (2012), a gestão da segurança tem componentes que devem ser considerados 

em qualquer sistema de gestão de segurança, independentemente do tipo de indústria que 

necessite implantá-lo, a saber: Política de Segurança; Recursos e Responsabilidades de 

Segurança; Identificação e Mitigação de Riscos; Normas e Procedimentos; Desenho de 

Sistemas Baseados em Fatores Humanos; Treinamento em Segurança; Monitoramento do 

Desempenho de Segurança; Relatórios de Incidentes e Investigação; Auditoria; Melhoria 

Contínua; e Gestão da Mudança. No entanto, a maneira específica de conceber e implementar 

estes componentes em uma determinada organização dependerá de uma série de atributos 

daquela organização e de seu ambiente. 

Guldenmund (2010) estudou a cultura de segurança sob três abordagens diferentes de 

pesquisa: a acadêmica, a analítica e a pragmática. Enquanto, segundo o autor, as duas primeiras 

são descritivas, a última é normativa e principalmente embasada em opiniões de especialistas. 

Tais abordagens enfatizam diferentes aspectos da vida de uma organização, de tal forma que a 

acadêmica olha para o passado da organização para entender seu presente, a analítica avalia o 

estado atual de segurança dentro da empresa, e a pragmática avalia o atual nível de 

desenvolvimento para se preparar para o futuro. A abordagem pragmática concentra-se tanto 

na estrutura de uma organização como em seus processos. A interação dinâmica entre estes 

fatores influenciará a cultura e esta, o comportamento e o desempenho. Na abordagem 

pragmática, os estudos detalham o que uma organização deveria fazer para avançar para um 

nível "mais desenvolvido" de segurança (cultura), isto é, quais processos deveriam ser 

implementados, apoiados por uma estrutura de acompanhamento. Os requisitos da AIEA para 

as centrais nucleares são desta natureza. O autor conclui que um enfoque mais explícito no 

desenvolvimento de sistemas de gestão da segurança (SMS) parece promissor como reforço à 

cultura da segurança e pode, pelo menos em parte, prover estrutura para as pessoas darem 

sentido e direção às suas ações de segurança, desde que apoiado por uma liderança adequada 

da gestão, mas manter acesa a chama da segurança será sempre uma tarefa desafiadora.  Um 
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desejo contínuo de aperfeiçoamento é também parte integrante da noção de SMS como 

defendido pelo autor. 

Ao estudar as causas das explosões de poeira (estas ocorrem, por exemplo, em minas de 

carvão, quando material sólido particulado é suspenso no ar e uma fonte de ignição 

suficientemente energética está presente; são semelhantes a explosões de gás), sua prevenção e 

mitigação, Amyotte e Eckhoff (2010) se depararam com a importância da abordagem da cultura 

de segurança e do sistema de gestão da segurança. No estudo, eles afirmam que estes tópicos 

determinam se uma empresa tem ou não a vontade de implementar adequadamente os 

conhecimentos técnicos necessários, fazendo isto de forma sistemática e organizada. Segundo 

os autores, a mensuração da cultura de segurança requer o uso de indicadores que devem dar 

conta da eficácia das diferentes medidas que integram o sistema de controle dos riscos, em 

outras palavras, devem estar relacionados com os elementos que constituem o sistema de gestão 

da segurança. Estes últimos são reconhecidos e aceitos em todo o mundo como métodos de 

boas práticas para gerir riscos de forma aceitável. Os autores concluem que conhecimento 

técnico sem um compromisso proporcional de gestão e um programa para garantir a 

implementação de tais conhecimentos está fadado ao fracasso. 

Vale mencionar, por fim, a definição de sistema de gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ): “conjunto de práticas padronizadas, logicamente inter-relacionadas, com a 

finalidade de gerir uma organização e produzir resultados”, sistema este que abrange todos os 

subsistemas de gestão, compostos por práticas. Trata-se de um emaranhado de práticas de 

gestão que interagem entre si, produzindo resultados financeiros ou não, e que têm por objetivo 

prover as organizações de um modelo eficaz que possa ser integrado a outros requisitos da 

gestão, sendo a integração o ponto-chave na gestão da organização (FNQ, [s.d.]). 

2.1.1 A cultura de segurança no setor nuclear 

No setor nuclear, de acordo com Beckmerhagen et al. (2003), há um reconhecimento 

cada vez maior da importância de uma forte cultura da segurança para garantir que tanto as 

organizações como os indivíduos alcancem altos padrões de segurança. Organizações que têm 

uma forte cultura de segurança terão um efetivo sistema de gestão da segurança (SMS). O SMS, 

por sua vez, fornece um meio que a organização pode usar para promover e apoiar uma cultura 

de segurança forte. O sistema molda o ambiente, influenciando comportamentos e atitudes das 
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pessoas em direção à segurança. A existência de um SMS não significa que a segurança seja 

gerenciada separadamente. Na indústria nuclear, a gestão da segurança é geralmente 

considerada parte integral do sistema de gestão da qualidade (QMS), que existe para garantir a 

qualidade em todos os aspectos, inclusive segurança. Contudo, a existência de um QMS não 

garante que haja um efetivo SMS. O SMS consiste de arranjos específicos feitos pela 

organização para promover uma forte cultura de segurança e alcançar um bom desempenho em 

segurança. Seus principais objetivos são: 

a) Melhorar o desempenho em segurança por meio de planejamento, controle e 

supervisão de atividades relacionadas à segurança em todas as fases operacionais; e 

b) Alimentar e apoiar uma forte cultura de segurança, desenvolvendo e reforçando 

atitudes e comportamentos positivos com relação à segurança. 

Elementos típicos de um SMS são a definição de requisitos de segurança, planejamento 

e supervisão, implementação de sistemas, revisão, bem como identificação e implementação de 

ações corretivas. Auditorias em QMS agregarão um mecanismo de avaliação da efetividade do 

SMS (BECKMERHAGEN et al., 2003). 

Para Obadia et al. (2007),  desde os acidentes de Three Mile Island, ocorrido nos EUA 

em 1979, e Chernobyl, ocorrido na Ucrania em 1986, a segurança tornou-se uma preocupação 

primordial para organizações nucleares no mundo inteiro. Os autores desenvolveram um 

sistema de gestão adequado a organizações que lidam com tecnologias perigosas, no caso, uma 

instalação nuclear brasileira que lida com pesquisa e desenvolvimento tecnológico para 

aplicações na área de saúde e industrial, que conta inclusive com um reator de pesquisa. Este 

sistema foi desenvolvido com base nos pressupostos de que nestas organizações a segurança é 

um fator estratégico crítico, que a existência de uma cultura de segurança fortalecida é condição 

crucial para a segurança e que o fortalecimento da cultura de segurança implica mudanças 

organizacionais (OBADIA; VIDAL; E MELO, 2007). Para os autores, dentro do contexto 

destas organizações, tais como as dos setores nuclear, de petróleo e de aviação, há a 

possibilidade de ocorrência de acidentes cujas consequências podem alcançar as pessoas e os 

bens destas organizações, o meio ambiente e a sociedade em geral. Desta forma, a gestão da 

segurança deve necessariamente fazer parte da política estratégica destas organizações, além da 

gestão da qualidade. As análises de acidentes em indústrias de tecnologia perigosa têm 

demonstrado que a segurança depende não somente de fatores técnicos relativos à operação dos 

processos industriais, mas também de aspectos relacionados a fatores humanos e 

organizacionais, trazendo a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens de gestão da 

segurança. Como lembram os autores, as análises dos acidentes de Three Mile Island e 
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Chernobyl realizadas pela Agência Internacional de Energia Atômica levaram ao 

desenvolvimento da abordagem da cultura de segurança, entendida como um processo de 

reforço de todas as outras medidas de segurança necessárias, que devem ser construídas, 

mantidas e continuamente reforçadas no seio das organizações nucleares em todo o mundo.   

Mengolini e Debarberis (2007) estudaram a importância de temas como cultura de 

segurança, consciência e compromisso com a gestão para reatores de pesquisa, mais 

especificamente no High Flux Reactor, em Petten, Holanda. Eles aplicaram uma metodologia 

adaptada dos guias da AIEA sobre cultura da segurança para reatores de pesquisa (Integrated 

Safety Assessment of Research Reactors – INSARR) e formaram, inicialmente, um Grupo de 

Trabalho para a Cultura de Segurança, cuja tarefa era a de projetar e implementar um programa 

de melhoria da cultura de segurança. A metodologia consistiu basicamente de aplicação de 

questionários, entrevistas, observações de campo e autoavaliação. Os resultados foram 

organizados em sete tópicos principais: liderança visível, comprometimento com a gestão, 

conflito segurança versus produção, valor reconhecido da cultura de segurança, aprendizagem 

organizacional, comunicação e receptividade, visão construtiva dos erros. Uma das lições 

aprendidas foi a importância do envolvimento do pessoal e motivação através de equipes de 

melhoria e entrevistas (as entrevistas direcionadas para as preocupações pessoais foram muito 

apreciadas). As diretrizes da AIEA foram de muito valor para se iniciar o estudo, mas 

apresentaram algumas limitações (fornecem uma abordagem mais focada em ferramentas 

formais de gestão e menos no ponto de vista e experiência daqueles que atuam na organização). 

Os autores observaram, por fim, que intervir na cultura de uma organização é muito difícil e 

requer a disposição para realizar uma análise crítica das atividades essenciais e a 

disponibilidade para aceitar e implementar melhorias e mudanças fundamentais. 

De acordo com López de Castro et al. (2013), nos últimos 25 anos, a AIEA trabalhou 

continuamente para a conceitualização e desenvolvimento teórico da cultura de segurança, bem 

como para a criação de metodologias e ferramentas específicas para a avaliação e 

desenvolvimento de fortes culturas de segurança. Uma das contribuições mais notáveis da 

AIEA foi seu modelo de cultura de segurança em cinco dimensões. Este modelo influenciou 

nitidamente um setor, em grande parte composto por profissionais técnicos, ansioso para 

entender exatamente o que seria esse conceito importante chamado cultura de segurança, como 

avaliá-la e como construir fortes culturas de segurança capazes de evitar futuras catástrofes. 

Como resultado, o modelo da AIEA tornou-se amplamente utilizado na indústria nuclear como 

principal guia de cultura de segurança. Os autores esclarecem que a IAEA identificou cinco 

principais dimensões da cultura de segurança, com base em resultados da pesquisa, lições 
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aprendidas e a colaboração internacional de especialistas em segurança. As cinco dimensões 

propostas pela AIEA são: (a) a segurança é claramente reconhecida como um valor; (b) a 

liderança para a segurança é clara; (c) a responsabilidade pela segurança é clara; (d) a segurança 

está integrada em todas as atividades; (e) e a segurança é orientada ao aprendizado. Estas cinco 

dimensões são cobertas por 37 atributos, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Modelo pentadimensional de cultura de segurança da AIEA 

DIMENSÕES ATRIBUTOS 
A - a segurança é 
claramente reconhecida 
como um valor 

A1 
A alta prioridade dada à segurança é demonstrada na documentação, 
comunicação e tomada de decisão 

A2 Segurança é uma consideração primordial na alocação de recursos 

A3 A importância estratégica da segurança está refletida no plano de negócios 

A4 
Os indivíduos são convencidos de que segurança e produção andam de mãos 
dadas 

A5 
Uma abordagem proativa e de longo prazo para as questões de segurança é 
demonstrada na tomada de decisão 

A6 
O comportamento consciente de segurança é socialmente aceito e apoiado 
(tanto formal como informalmente). 

B - a liderança para a 
segurança é clara 

B1 A Alta Direção é claramente comprometida com a segurança 

B2 O comprometimento com a segurança é evidente em todos os níveis de direção 

B3 
Há liderança visível demonstrando envolvimento da direção em atividades 
relacionadas à segurança 

B4 Habilidades de segurança são sistematicamente desenvolvidas 

B5 A direção garante que haja um número suficiente de indivíduos competentes 

B6 A direção busca o envolvimento ativo de indivíduos na melhoria da segurança 

B7 
As implicações de segurança são consideradas nos processos de 
gerenciamento de mudanças 

B8 
A direção demonstra um esforço continuo em busca de abertura e boa 
comunicação através de toda a organização 

B9 A direção tem a habilidade de resolver conflitos quando necessário 

B10 
O relacionamento entre a direção e os demais profissionais é embasado na 
confiança 

C - a responsabilidade 
pela segurança é clara C1 

O relacionamento apropriado com o órgão regulador garante que a 
responsabilidade recaia sobre o licenciado 

C2 Os papéis e responsabilidades estão claramente definidos e entendidos 

C3 Há um alto nível de conformidade com os regulamentos e procedimentos 

C4 
A direção delega responsabilidade com a autoridade apropriada a fim de 
permitir o claro estabelecimento de responsabilidades  

C5 
A "propriedade" da segurança é evidente em todos os níveis da organização e 
para todos os profissionais 

D - a segurança está 
integrada em todas as 
atividades 

D1 A confiança permeia toda a organização 

D2 
É evidente a consideração de todos os tipos de segurança, incluindo segurança 
industrial e ambiental e a proteção 

D3 A qualidade da documentação e procedimentos é boa 

D4 
A qualidade dos processos, desde o planejamento até a implementação e 
revisão, é boa 

D5 
Os profissionais têm o conhecimento e compreensão necessários de todos os 
processos de trabalho 
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D6 
São considerados os fatores que afetam a motivação para o trabalho e a 
satisfação profissional 

D7 
Existem boas condições de trabalho em relação às pressões do tempo, carga de 
trabalho e estresse 

D8 Existe cooperação e trabalho em equipe multidisciplinar e inter-disciplinar 

D9 
As condições materias e de manutenção da organização refletem o 
compromisso com a excelência 

E - a segurança é 
orientada ao 
aprendizado 

E1 Uma atitude questionadora prevalece em todos os níveis da organização 

E2 Relatórios abertos e de desvios de erros são encorajados 

E3 Avaliações internas e externas, incluindo autoavaliações, são utilizadas 

E4 
As experiências organizacional e operacional (tanto interna quanto externa) 
são usadas. 

E5 

A aprendizagem é facilitada através da capacidade de reconhecer e 
diagnosticar desvios, formular e implementar soluções e monitorar os efeitos 
de ações corretivas. 

E6 
Os indicadores de desempenho de segurança são rastreados, avaliados quanto 
à tendência, analisados e as devidas providências são tomadas 

E7 Há desenvolvimento sistemático de competências individuais 

Fonte: A autora, adaptado de LÓPEZ DE CASTRO et al. (2013) 

2.2 AS NORMAS DE SEGURANÇA DA AIEA 

A AIEA estabelece ou adota, após consulta ou colaboração dos organismos competentes 

das Nações Unidas e de agências especializadas, normas de segurança para proteção da saúde 

e minimização dos perigos para a vida e a propriedade. Os principais usuários destas normas 

são os órgãos reguladores e outras autoridades nacionais que atuam na área, mas as normas 

também são usadas por patrocinadores, projetistas, construtores e operadores de plantas 

nucleares, bem como por organizações envolvidas com o uso de radiação ou fontes radioativas. 

Estas normas, publicadas nas Séries de Normas de Segurança da AIEA (IAEA Safety Standard 

Series), estabelecem os princípios fundamentais de segurança (Safety Fundamentals), com 

vistas a garantir a proteção de pessoas e do meio ambiente dos efeitos nocivos da radiação 

ionizante. Os princípios fundamentais estabelecem a base para os requisitos (Safety 

Requirements), que devem ser cumpridos para garantir a proteção das pessoas e do ambiente, 

tanto agora como no futuro. A Agência apresenta ainda guias de segurança (Safety Guides), que 

fornecem recomendações e orientações sobre como cumprir os requisitos de segurança, 

refletindo as melhores práticas internacionais, para ajudar usuários a alcançar altos níveis de 

segurança. Estas normas cobrem segurança nuclear (NS), de radiação (RS), de transporte (TS), 

de rejeitos (WS) e também segurança geral (GS) (IAEA, 2006a). 
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2.2.1 Princípios Fundamentais de Segurança 

Os princípios fundamentais são resultado de amplo consenso internacional, fruto de 

encontros que contam com a participação dos principais atores da comunidade internacional 

envolvidos com a questão. Segundo a AIEA, os dez Princípios Fundamentais de Segurança 

constituem a base sobre a qual se estabelecem os requisitos de segurança para a proteção contra 

a exposição a radiações ionizantes no âmbito do Programa de Normas de Segurança da AIEA 

e fornecem a base lógica de seu programa mais amplo de segurança. São eles (IAEA, 2006a): 

 Princípio 1. Responsabilidade pela segurança: A principal responsabilidade pela 

segurança deve ser da pessoa ou organização responsável pelas instalações e atividades 

que dão origem a riscos de radiação 

 Princípio 2. Papel do governo: Uma estrutura legal e governamental eficaz para a 

segurança, incluindo um órgão regulador independente, deve ser estabelecida e 

sustentada 

 Princípio 3. Liderança e gestão para a segurança: Deve ser estabelecida e sustentada 

uma liderança e uma gestão eficazes para a segurança nas organizações envolvidas e 

nas instalações e atividades que dão origem a riscos de radiação 

 Princípio 4. Justificativa para as instalações e atividades: As instalações e atividades 

que dão origem a riscos de radiação devem produzir um benefício global 

 Princípio 5. Otimização da proteção: A proteção deve ser otimizada para prover o mais 

alto nível de segurança que razoavelmente possa ser alcançado 

 Princípio 6. Limitação de riscos para os indivíduos: Medidas para controlar os riscos 

de radiação devem garantir que nenhum indivíduo assuma um risco inaceitável 

 Princípio 7. Proteção das gerações presentes e futuras: As pessoas e o meio ambiente, 

no presente e no futuro, devem ser protegidos contra os riscos de radiação 

 Princípio 8. Prevenção de acidentes: Todos os esforços devem ser feitos para prevenir 

e mitigar acidentes nucleares ou de radiação 

 Princípio 9. Preparação e resposta a emergências: Devem ser tomadas providências 

para a preparação e resposta a emergências para incidentes nucleares ou de radiação 

 Princípio 10. Ações de proteção para reduzir riscos de radiação existentes ou não 

regulamentados: Ações de proteção destinadas a reduzir riscos de radiação existentes 

ou não regulamentados devem ser justificadas e otimizadas 
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2.2.2 Requisitos de Segurança para Transporte 

Os requisitos estão divididos em sete temas gerais e seis específicos, sendo um dos 

temas específicos o Transporte Seguro de Material Radioativo. Este tema é tratado no 

documento SSR-6, Regulamentos para o Transporte Seguro de Material Radioativo (Specific 

Safety Requirements 6, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material). 

No documento SSR-6 estão relacionados os requisitos que devem ser cumpridos para 

garantir a segurança e proteger as pessoas, os bens e o meio ambiente contra os efeitos da 

radiação no transporte de materiais radioativos. Esta proteção é obtida por meio de requisitos 

voltados (a) à contenção dos conteúdos radioativos; (b) ao controle dos níveis de radiação 

externa; (c) à prevenção da criticidade; e (d) à prevenção de danos causados pelo calor. De 

acordo com o SSR-6, estes requisitos são satisfeitos (a) adotando-se uma abordagem gradual 

para os limites de conteúdo para embalados e meios de transporte e aos padrões de desempenho 

aplicados aos projetos de embalados, dependendo do risco do conteúdo radioativo; (b) impondo 

condições ao projeto e transporte de embalados e à manutenção desses embalados, 

considerando a natureza dos conteúdos radioativos; e (c) exigindo controles administrativos, 

incluindo, se for o caso, aprovação pelas autoridades competentes (IAEA, 2012a). 

A confiança quanto à segurança é alcançada por meio de sistemas de gestão e programas 

de garantia de conformidade, definidos, segundo o SSR-6, como: 

a) Sistema de gestão: conjunto de elementos inter-relacionados ou interagindo para 

estabelecer políticas e objetivos e permitir que os objetivos sejam alcançados de 

forma eficiente e eficaz; e 

b) Garantia de conformidade: programa sistemático de medidas aplicadas por uma 

autoridade competente que visa garantir que as disposições dos regulamentos da 

AIEA (SSR-6), ou do seu próprio regulamento, que deve estar alinhado ao da AIEA, 

sejam cumpridas na prática. 

2.2.3 Guias de Segurança para Transporte 

O documento SSR-6 é complementado por seis Guias de Segurança, dentre os quais 

destacam-se os que tratam do sistema de gestão e do programa de garantia da conformidade. 
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São eles, respectivamente, (a) The Management System for the Safe Transport of Radioactive 

Material, IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.4 (Sistema de Gestão para o Transporte 

Seguro de Material Radioativo); e (b) Compliance Assurance for the Safe Transport of 

Radioactive Material, IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.5 (Garantia de Conformidade 

para o Transporte Seguro de Material Radioativo). 

O documento TS-G-1.4 (IAEA, 2008) utiliza preferencialmente o termo ‘sistema de 

gestão’ a ‘programa de garantia da qualidade’, pois o primeiro reflete e inclui o conceito inicial 

de ‘controle da qualidade’ (controle de qualidade dos produtos, considerando produto o 

resultado ou saída de um processo) e sua evolução para ‘garantia da qualidade’ (o sistema que 

assegura a qualidade dos produtos) e ‘gestão da qualidade’ (o sistema que gere a qualidade). 

O objetivo deste documento é prover orientação no tocante à implementação de 

requisitos relativos ao estabelecimento, implementação, avaliação e melhoria contínua de um 

sistema de gestão para o transporte de material radioativo e, ainda, no tocante à implementação 

dos requisitos relativos à garantia da qualidade e aos programas de garantia da qualidade dentro 

do sistema de gestão para transporte. 

De acordo com o TS-G-1.4, para que um embalado ou uma embalagem sejam utilizados 

de forma segura e em conformidade com os regulamentos de transporte ao longo da sua vida 

útil, um sistema de gestão deve ser abranger e ser aplicado em todas as fases da vida útil do 

embalado ou embalagem, de forma a que o projeto aprovado, seu propósito e definição não 

sejam comprometidos, por exemplo, por um posterior uso indevido ou ainda por operações de 

manutenção incorretas. Cada organização interessada no transporte de embalados ou 

embalagens deve dispor de um sistema de gestão próprio que abranja suas atividades. A 

extensão deste sistema dependerá do tipo de atividade de transporte a ser desempenhada pela 

organização. O sistema deve integrar a segurança, a saúde, a proteção ao meio ambiente, a 

qualidade do serviço e produto e fatores econômicos. O sistema de gestão deve proporcionar 

estrutura e direção à organização de forma a permitir e também promover o desenvolvimento 

de uma forte cultura de segurança, juntamente com a obtenção de altos níveis de desempenho 

de segurança, independentemente do tipo, escala, complexidade, duração e evolução das 

atividades de transporte. 

O TS-G-1.5 (IAEA, 2009) oferece às autoridades competentes orientação quanto ao 

desenvolvimento e manutenção de programas de garantia de conformidade, a fim de auxiliá-las 

a garantir a conformidade com os regulamentos ou a maior harmonia possível na 

implementação dos regulamentos de transporte. Um programa eficaz de garantia da 

conformidade deve abranger qualquer entidade que, em algum momento, possa estar sujeita aos 
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regulamentos de transporte, tais como expedidores, transportadores, fornecedores e/ou 

fabricantes de embalagens, e organismos reguladores (que podem compartilhar 

responsabilidades). A autoridade competente, de acordo com o programa de garantia de 

conformidade, deve (a) avaliar certas atividades antes de que elas sejam realizadas; e (b) 

assegurar, através de um programa de inspeção e punição, que todos os requisitos 

regulamentares estejam sendo corretamente cumpridos na prática. As responsabilidades e 

obrigações da autoridade competente devem estar definidas dentro da estrutura legal do país. 

Para evitar conflitos de interesses, é recomendável que a autoridade competente seja 

independente das atividades que regulamenta. Para desempenhar suas várias funções 

reguladoras, a autoridade competente deve estabelecer, implementar, avaliar e melhorar 

continuamente o seu próprio sistema de gestão. As atividades do programa são representadas 

pela AIEA no Círculo de Garantia de Conformidade, ilustrado na . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Círculo de Garantia de Conformidade 

Fonte: Figura I-1 do TS-G-1.5 (IAEA, 2009)1 

                                                 
1 Traduzido por Natanael C. Bruno 
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2.3 A ADERÊNCIA AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA 

Os requisitos de segurança decorrem dos princípios de segurança, que representam um 

consenso internacional do que deve constituir o mais alto nível de proteção e segurança, e são 

detalhados em guias que refletem as melhores práticas internacionais, para ajudar usuários a 

alcançar altos níveis de segurança, mas somente são eficazes se postos em prática de forma 

adequada. A responsabilidade pela segurança é de cada país. Muitos decidiram adotar as normas 

da AIEA como suas próprias normas nacionais ou então estabelecer suas próprias normas, em 

harmonia com as da AIEA. Os exemplos abaixo demonstram a preocupação dos países em atuar 

de acordo com os requisitos de segurança preconizados pela AIEA, apresentam as dificuldades 

com as quais os países se deparam e sugestões para enfrentá-las. 

2.3.1 Estados Unidos 

Segundo O’Connor e McNeil (2013), do Office of Packaging and Transportation - OPT 

(Escritório de Embalagens e Transporte), unidade do U.S. Department of Energy – DOE 

(Departamento de Energia dos Estados Unidos), o DOE é um dos maiores expedidores de 

material radioativo do mundo e enfrenta o desafio de fazer milhares de remessas anuais de 

forma segura, adequada e econômica. Dentre os desafios, os autores mencionam a 

imprevisibilidade orçamentária, problemas com a contratação e desenvolvimento de recursos 

humanos com a competência necessária, além da lentidão em aceitar mudanças. O DOE é o 

órgão responsável pela regulamentação das atividades envolvendo materiais radioativos, 

incluindo o transporte. Para garantir segurança e desempenho ótimos, o OPT implementa 

múltiplas abordagens que incluem a combinação de ferramentas de automação, técnicas de 

assistência e suporte, avaliações de conformidade e coordenação com stakeholders internos e 

externos. As ações estão voltadas, em especial, para (a) a gestão do transporte; (b) as operações 

e certificação de embalagens; (c) a comunicação; e (d) a melhoria contínua, e estão resumidas 

a seguir: 

a) As ações de gestão do transporte focam na automação, crucial para a garantia da 

segurança e conformidade. O DOE possui um Sistema Automatizado de 

Gerenciamento de Transporte (ATMS, na sigla em inglês), que permite que 
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usuários locais preparem eletronicamente os embarques a partir da determinação 

das melhores taxas de transporte, preparando documentos de embarque e realizando 

uma pré-auditoria de contas de transporte. Este sistema está em transição para a 

“nuvem”, a fim de melhorar o acesso e reduzir os custos operacionais e de 

manutenção. A melhoria do ATMS fornecerá orientação em processos decisórios 

críticos envolvendo seleção de embalagens, transportadoras e rotas de expedição, e 

eliminará erros na preparação dos documentos requisitados. Outro aspecto 

importante da segurança é garantir que o DOE utilize apenas as transportadoras 

mais qualificadas. O Programa de Avaliação de Veículos Motorizados (MCEP, na 

sigla em inglês) desempenha um papel vital na manutenção do excelente histórico 

de segurança da DOE no transporte de materiais radioativos; 

b) O OPT gerencia o Programa de Certificação de Embalagens do DOE (PCP, na sigla 

em inglês) e o Conselho de Gestão de Embalagens (PMC, na sigla em inglês) para 

atender às necessidades de embalagens do complexo. O PCP fornece apoio técnico, 

orientação e treinamento para aumentar a eficácia e a eficiência do processo de 

certificação de embalagens, desde a fase conceitual até o término da vida da 

embalagem, o que resultou na economia de milhões de dólares na última década. A 

OPT mantém um repositório centralizado para todas as informações do PCP em 

Embalagem de Material Radioativo (RAMPAC, na sigla em inglês) e alguns dos 

principais cursos de treinamento listados no RAMPAC estão disponíveis para a 

comunidade internacional. Este trabalho propiciou uma melhor compreensão dos 

requisitos dos projetistas de embalagens do DOE, usuários e fabricantes, e resultou 

em eficiência através de aplicações de qualidade superior para certificação de 

embalagens, reduzindo assim o tempo necessário para a revisão e aprovação dos 

pedidos. O treinamento oferecido pelo PCP é altamente considerado e 

rotineiramente utilizado pelo pessoal da Comissão Reguladora Nuclear dos EUA 

(NRC, na sigla em inglês) e pela comunidade internacional; 

c) A comunicação eficaz entre linhas programáticas é essencial para garantir a 

segurança, conformidade e eficiência. O OPT está criando um Conselho 

Corporativo para servir como um órgão de consenso e coordenação para atender às 

necessidades e estratégias de Embalagens e Transporte, que também será um fórum 

para implementar novas políticas ou requisitos e interagir com as outras 

comunidades de prática dentro do Departamento. A OPT utiliza uma abordagem de 
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avaliação por pares para avaliar a conformidade da área de Embalagens e 

Transporte no site do DOE; e 

d) O OPT pretende priorizar e implementar oportunidades com o maior potencial de 

impacto; melhorar a infraestrutura de transporte do DOE e a acessibilidade aos 

dados de transporte para identificar possíveis economias de custos, melhorias de 

métodos e problemas potenciais; e, por fim, continuar a construir relacionamentos 

com outras entidades federais, a indústria, estados e tribos para coordenação, 

colaboração e compartilhamento de recursos e serviços. 

2.3.2 Índia 

Na Índia, Maradia (2013) esclarece que o Atomic Energy Regulatory Board – AERB 

(Conselho Regulador de Energia Atômica) é a autoridade competente para aplicar os 

regulamentos para o transporte seguro de materiais radioativos, o que é feito por meio do AERB 

Safety Code and Guides (Código e Guias de Segurança do AERB), embasados no regulamento 

da AIEA (Safe Transport of Radioactive Material), com as adaptações necessárias às condições 

de transporte existentes na Índia. O autor explica que boa parte dos suprimentos de 

radioisótopos usados na medicina nuclear, na Índia, é de origem estrangeira, e a quantidade está 

aumentando consideravelmente a cada ano. Esta tendência impacta os trabalhos do AERB 

quanto ao transporte de material radioativo. O AERB procura assegurar o máximo benefício 

com um mínimo de risco para as pessoas, garantindo a segurança em todas as fases do 

transporte, na aplicação e na eliminação segura das fontes, por meio de um regime bem 

balanceado de controles técnicos e administrativos. Na Índia, os expedidores podem optar pelo 

transporte aéreo, rodoviário ou ferroviário, levando em consideração os custos de cada um. O 

modal aéreo é privilegiado por garantir o menor tempo possível de transporte, o que é essencial 

considerando a curta meia-vida2 das fontes usadas na medicina nuclear. Porém, como nem todas 

as localidades estão conectadas por ar, o transporte precisa ser concluído por trem ou rodovia. 

O AERB está envolvido em todas as operações, avaliando e aprovando o transporte em conjunto 

com outros organismos, conforme o caso. 

                                                 
2 Período medido em horas, dias, meses ou anos em que um material radioativo perde metade de sua atividade. 
Para alguns materiais de uso médico, a meia-vida é medida em horas, o que obriga a utilização de um modal de 
transporte ágil, como o aéreo. 
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2.3.3 França 

De acordo com Malesys (2013), o quadro jurídico e regulamentar que rege as atividades 

nucleares na França foi extensivamente revisto nos últimos anos. Este quadro consiste do 

Código Ambiental, do Código de Saúde Pública, do Código do Trabalho e de diversos decretos, 

portarias e resoluções regulamentares (resoluções gerais, juridicamente vinculativas, emitidas 

pela Autorité de Sûreté Nucléaire - ASN (Autoridade de Segurança Nuclear). A Lei de 13 de 

Junho de 2006 (Loi TSN, Transparence et Sécurité en matière Nucléaire - Lei de transparência 

e segurança no campo nuclear), reformulou o regime legal, propiciando ao sistema uma 

integração, a fim de evitar qualquer tipo de perigo e efeitos nocivos que as instalações nucleares 

possam criar, tais como acidentes, poluição, resíduos (radioativos ou não para estes três casos), 

ruído, etc. Malesys relata ainda que o Decreto Ministerial de 7 fevereiro de 2012 incluiu 

requisitos explícitos para o transporte on-site (realizado dentro das próprias instalações 

nucleares, entre um prédio e outro) de mercadorias perigosas, incluindo material radioativo, 

tornando o regime regulamentar mais robusto do que anteriormente para este tipo de transporte 

(que não contava com regras explícitas até então). Para Malesys (2013), embora o objetivo da 

reformulação do quadro regulamentar não seja impor restrições adicionais às operações de 

transporte on-site, é uma oportunidade para confirmar que não há lacunas nas suas definições e 

especificações, por um lado, nem na avaliação da segurança, por outro. No entanto, a 

implementação do Decreto de 2012 para a operação de transporte on-site demanda muito 

trabalho para disponibilizar todos os documentos no devido tempo. Recursos significativos são 

necessário, tanto da indústria como da Autoridade Competente. É esperada a emissão de um 

guia, pela ASN, que contribuirá para amenizar a situação. 

2.3.4 Argentina 

A Autoridad Regulatoria Nuclear – ARN (Autoridade Reguladora Nuclear), autoridade 

competente para regulamentação de transporte de material radioativo na Argentina, 

desenvolveu seu sistema regulatório de maneira coerente e alinhada com os requisitos e 

recomendações da AIEA. Desenvolveu e implementou também um sistema de gestão da 

qualidade, com base no qual foi estabelecido um Manual da Qualidade, elaborado segundo as 
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normas ISO 9001 e as recomendações da AIEA. Entre seus objetivos estão o fortalecimento da 

cultura de segurança; a implementação, melhoria e atualização de suas normas, tanto quanto 

possível, segundo as recomendações internacionais; a implementação e manutenção da 

melhoria contínua das atividades relacionadas com a segurança no transporte; e, ainda, a 

harmonização da implementação dos requisitos regulatórios entre as autoridades competentes, 

organismos reguladores e organizações internacionais (LÓPEZ VIETRI et al., 2013). 

2.3.5 Espanha 

Germán; Navajas e Silla (2016) realizaram estudo com 122 especialistas do setor 

nuclear (com vínculo industrial e funcional de organizações do setor) a respeito dos desafios da 

indústria nuclear em termos de segurança. Os especialistas responderam à questão: “Qual é o 

maior desafio que a indústria nuclear espanhola enfrenta no campo da segurança?”. Os 

pesquisadores utilizaram as seguintes categorias, a partir de revisão da literatura, para classificar 

os desafios: sociais, tecnológicos, normativos, econômicos, ambientais e organizacionais, 

assumindo que essas dimensões abrangem a maioria dos desafios enfrentados pelas 

organizações nucleares. Os resultados mostraram que a indústria nuclear espanhola deve 

enfrentar desafios múltiplos e muito diversos. O principal desafio social é a grande preocupação 

com a continuidade da indústria nuclear espanhola, gerada em grande parte pelo contexto 

sociopolítico de incerteza e pela falta de aceitação social. Tecnologicamente, a extensão de vida 

das instalações nucleares em operação é o principal desafio. No que diz respeito aos desafios 

normativos, a integração de novas exigências no atual quadro regulamentar e a coordenação da 

extensa e diversificada regulamentação existente são dignas de nota. O principal desafio 

econômico reside na obtenção de um eficiente sistema de gestão econômica que assegure o 

funcionamento das usinas nucleares e as torne rentáveis. Organizacionalmente, os principais 

desafios são a mudança geracional e a aprendizagem organizacional. 

2.4 O TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO 

Uma pergunta simples que normalmente é feita, quando se pensa em transporte de 

materiais radioativos, é: “Por que os materiais radioativos precisam ser transportados?”. A 
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resposta também é simples: “Os materiais radioativos são produzidos em locais diferentes de 

onde são utilizados, portanto precisam ser transportados” (BRUNO et al., 2013). 

O transporte compreende todas as operações e condições relacionadas e envolvidas na 

movimentação de materiais radioativos, incluindo a concepção, a fabricação, a manutenção e 

reparo de embalagens e a preparação, expedição, carregamento, transporte (incluindo 

armazenagem em trânsito), descarga e recepção no destino final de cargas de materiais 

radioativos e embalagens (IAEA, 2012a). 

Segundo o Coordenador do Grupo de Transporte Seguro de Material Radioativo: a) o 

transporte deve ser seguro e eficiente para que se tire proveito da tecnologia que os materiais 

radioativos oferecem; b) o projeto da embalagem é fundamental para assegurar que as pessoas, 

seus bens e o meio ambiente estejam protegidos contra os efeitos indesejáveis das radiações 

ionizantes; e c) para que o transporte do material radioativo ocorra de forma segura e eficiente, 

há um conjunto de normas e regulamentos, nacionais e internacionais, a serem seguidos 

(informação verbal).3 

O transporte de materiais radioativos representa uma parte importante nas diversas 

etapas que envolvem todas as aplicações da energia nuclear. Garantir a manutenção de um 

eficiente e seguro processo de transporte é do interesse de consignadores, consignatários, 

expedidores, transportadores, mineradores, operadores e prestadores de serviços especializados 

que direta ou indiretamente estão ou venham a estar envolvidos com o transporte dessa classe 

de produtos perigosos (BRUNO et al., 2013). 

O World Nuclear Transport Institute (WNTI), fundado em 1998 pelo International 

Nuclear Services (INS) do Reino Unido, a AREVA, da França e as Federation of Electric 

Power Companies (FEPC) do Japão, representa os interesses coletivos da comunidade de 

transporte de materiais radioativos no mundo. Segundo este instituto, todo dia milhares de 

embarques de materiais radioativos de todos os tipos são realizados em rotas internacionais e 

nacionais. O conteúdo destas remessas, que são transportadas por via rodoviária, ferroviária, 

marítima, aérea e fluvial, pode variar desde detectores de fumaça e fontes de cobalto para uso 

na área médica, até materiais de ciclo de combustível nuclear para a geração de eletricidade. O 

transporte internacional de materiais radioativos está sujeito a um regime regulamentar 

rigoroso, incluindo normas, códigos e regulamentos que sofreram revisões e atualizações 

constantes ao longo das últimas quatro décadas (WNTI, 2017a).  

                                                 
3 Comunicação verbal feita por Natanael C. Bruno, Coordenador do Grupo de Transporte da DRS 
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As recomendações de segurança da AIEA para o transporte seguro de materiais 

radioativos baseiam-se no princípio fundamental de que o material radioativo a ser transportado 

deve ser embalado adequadamente de forma a proporcionar proteção contra os riscos que o 

material pode apresentar sob condições rotineiras, normais e de acidentes de transporte. A 

segurança no transporte, portanto, recai sobre o embalado (embalagem e seu conteúdo 

radioativo), independentemente do meio de transporte. Segundo o Instituto, aproximadamente 

20 milhões de transportes de materiais radioativos ocorrem ao redor do mundo a cada ano e a 

geração de energia com origem nuclear não é a única indústria que promove este tipo de 

transporte.  Aproximadamente 95% da movimentação está relacionada à medicina, agricultura, 

pesquisa, manufatura, aos ensaios não-destrutivos e à exploração de minerais (WNTI, 2017b).  

Bajwa e Pope (2013) relatam que a AIEA é o organismo encarregado, pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, de desenvolver requisitos de segurança para o 

transporte seguro de materiais radioativos. Estes requisitos foram publicados pela primeira vez 

como "Regulamentos para o Transporte Seguro de Material Radioativo", Série de Segurança 

no. 6, edição de 1961 (O Regulamento), sendo revistos periodicamente, com a colaboração da 

comunidade internacional. Desde então, mais de 10 revisões foram publicadas, levando em 

consideração experiências vividas, novas questões que vão sendo identificadas, novas 

tecnologias, melhores práticas, procura de transportes mais seguros e necessidade de 

harmonização. Estes autores resgataram o patrimônio científico e técnico de várias décadas de 

desenvolvimento na segurança dos transportes, a fim de preservá-lo para referência futura pois, 

segundo eles, a captação e transferência de conhecimento pode contribuir para o 

desenvolvimento e inovação na segurança dos transportes, questão vista com uma prioridade 

para a AIEA, tanto com foco em reguladores de transporte como na comunidade de transporte. 

A AIEA costuma enfatizar, em suas reuniões, a importância dos países manterem seus 

documentos regulatórios em conformidade com a edição atualizada do Regulamento (IAEA, 

2016a) pois, segundo afirma, as normas prescritas no Regulamento, quando respeitadas, 

resultam em uma cultura de segurança que assegura níveis muito elevados de segurança para o 

transporte de material radioativo (IAEA, 2012b). 

A preocupação com a regulamentação desta atividade iniciou-se na década de 50, com 

o desenvolvimento da indústria nuclear e a consequente movimentação de materiais radioativos 

entre países. Em 1956, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou a primeira versão 

das Recomendações da ONU para o Transporte de Mercadorias Perigosas, documento 

conhecido como “Livro Laranja”. Segundo este livro os produtos perigosos estão divididos em 

nove classes, sendo uma delas a de materiais radioativos  (UNITED NATIONS, 2015): 
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Classe 1 – SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS 

Classe 2 - GASES 

Classe 3 - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

Classe 4 - SÓLIDOS INFLAMAVEIS INFLAMÁVEIS  

Classe 5 - SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS 

Classe 6 - SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E SUBSTÂNCIAS INFECTANTES 

Classe 7 - MATERIAIS RADIOATIVOS 

Classe 8 - CORROSIVOS 

Classe 9 - SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS 

De acordo com o Manual de Produtos Perigosos do Departamento de Estradas de 

Rodagens – DER/SP, que adota a classificação de produtos perigosos da Organização das 

Nações Unidas, os materiais da Classe 7 são materiais fisicamente instáveis, que sofrem 

modificações espontaneamente na sua estrutura. Tais modificações ocorrem quando há 

transformação nos elementos que passam a emitir energia sob a forma de radiação. 

Radioatividade é justamente o nome dado à propriedade que tais elementos (p.e.: Urânio 235, 

Césio 137, Cobalto 60 e Tório 232) têm de emitir radiação. A radioatividade é uma forma de 

energia invisível, mas que é capaz de penetrar e atravessar vários tipos de materiais, até mesmo 

o corpo humano, podendo causar doenças muito graves e até mesmo levando à morte. Por esta 

razão, os materiais radioativos devem ser muito bem acondicionados em embalagens 

normalmente blindadas, que possuam paredes ou coberturas de materiais que absorvem a 

radiação, ou atenuam ou ainda impedem sua passagem (DER/SP, [s.d.]). 

No Brasil, a Norma CNEN-NE-5.01, que tem por base a versão 1985 das 

recomendações da Norma da AIEA, estabelece os requisitos de segurança e proteção 

radiológica que devem ser atendidos, por ocasião do transporte de materiais radioativos, desde 

a origem até o destino final das remessas, seja por via aérea, marítima ou terrestre, de forma a 

assegurar o adequado nível de controle de eventual exposição de pessoas, bens e meio ambiente 

aos efeitos nocivos das radiações ionizantes. Além do regulamento da CNEN, o transporte de 

materiais radioativos no Brasil deve atender aos documentos normativos publicados pelas 

agências reguladoras do transporte modal, isto é, Resolução 420 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), RBAC 175 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

NORMAM 01, 02 e 29 da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil e Resolução 1765 

da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAq) e, ainda, aos requisitos da 

Resolução CONAMA 237 e da Lei Complementar 140 regulamentada pela Instrução 
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Normativa IBAMA No 5 (CNEN, [s.d.]). Os documentos normativos nacionais devem estar em 

harmonia com as normas das seguintes organizações internacionais: 

a) a Organização Marítima Internacional (IMO); 

b) a Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO); 

c) a Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que trabalha em conjunto 

com a ICAO e a AIEA na busca da harmonia entre suas publicações; e 

d) a União Postal Universal (UPU). 

Apesar de o Brasil ser signatário da Convenção Postal Universal, a Empresa Brasileira 

de Correios não aceita materiais radioativos para fins de transporte (CNEN, 1988). 

O Regulamento para o Transporte Seguro de Materiais Radioativos, da AIEA, fornece 

subsídios para a Classe 7 – Materiais Radioativos do “Livro Laranja” o qual, por sua vez, serve 

de subsídio para os regulamentos que tratam dos três modais de transporte: ar, terra e mar, no 

mundo (vide Erro! Fonte de referência não encontrada.).  

 

Figura 3. Fluxo das recomendações de segurança da AIEA para os regulamentos modelo e modal 

Fonte: Bruno, Natanael C.4 

                                                 
4 Figura extraída de apresentação feita por Natanael C. Bruno na 1ª Reunião do CASLON (Comitê de Articulação 
nas Áreas de Segurança e Logística do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro), ocorrida em 
26.02.2013, em Salvador, Bahia, Brasil. 
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No Brasil, o Regulamento da AIEA serve de referência para a Norma CNEN-NE-5.01 

a qual, por sua vez, é referência para as normas que regem os modais de transporte no país (vide 

Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 
Figura 4. A Norma CNEN e a regulamentação modal brasileira 

Fonte: Bruno, Natanael C.5 

 

Segundo Bruno e Generino (2002), o transporte de materiais radioativos no Brasil deve 

ser realizado em completa conformidade com os requisitos de segurança estabelecidos por 

diversas autoridades. Apesar da CNEN ser, segundo a legislação federal, a autoridade 

competente para emitir normas para este tipo de transporte, há também os requisitos que são 

estabelecidos por outras entidades, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O IBAMA é o órgão responsável pelo processo de 

licenciamento ambiental de qualquer instalação ou atividade com potencial significativo de 

impacto ambiental, incluindo processos relacionados à área nuclear, os quais demandam uma 

atuação conjunta e cooperativa entre CNEN e IBAMA. Nestes casos, as requisições de 

transporte são submetidas tanto à CNEN como ao IBAMA e devem atender a requisitos de 

segurança e de proteção ao meio ambiente. 

                                                 
5 Idem 4. 
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2.5 AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO 

Segundo Bernardo et al. (2010), o número de normas disponíveis de sistema de gestão 

de caráter internacional tem aumentado substancialmente. Estas normas tiveram início com a 

publicação, pela International Organization for Standardization (ISO), da família ISO 9000 

para gestão da qualidade em 1987, e continuaram com a série ISO 14000 para gestão ambiental 

em 1996. Estas duas séries, em suas várias versões, tornaram-se desde então as normas de 

sistema de gestão mais extensivamente registradas no mundo. A proliferação de normas de 

sistemas de gestão criou a necessidade de se estabelecer os respectivos sistemas de auditoria. A 

primeira norma internacional de auditoria de sistema de gestão da qualidade foi a ISO 10011. 

Em 2002, as orientações para auditoria dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental foram 

integradas em uma única norma, a ISO 19011. 

Uma "auditoria" é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2002) como um "processo sistemático, documentado e independente para obter evidências de 

auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria 

são atendidos"; sendo que as “evidências de auditoria” são “registros, apresentação de fatos ou 

outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis” e “critérios de 

auditoria” são “conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos”. De acordo com a mesma 

norma, uma auditoria interna ou de primeira parte é conduzida pela própria organização ou em 

nome dela, para revisão de gestão e outros fins internos e pode constituir a base para a 

declaração de conformidade de uma organização. As auditorias externas abrangem as chamadas 

de segunda parte (conduzidas por partes interessadas na organização, como clientes, ou por 

outras pessoas em seu nome) e auditorias de terceira parte (conduzidas por organizações de 

auditoria independentes, tais como as que fornecem certificação).  

Um sistema de gestão é essencialmente um método sistemático e documentado para 

garantir que as condições necessárias ou os níveis de segurança sejam consistentemente 

alcançados. Qualquer avaliação sistemática e documentada do desempenho realizada em 

relação a um padrão determinado é uma forma de sistema de gerenciamento. Uma abordagem 

disciplinada de todas as atividades que afetam a qualidade, incluindo, quando apropriado, 

especificação e verificação de desempenho satisfatório e/ou implementação de ações corretivas, 

contribuirá para a segurança do transporte e providenciará evidências de que a qualidade 

requerida foi alcançada (IAEA, 2013). 
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A documentação do sistema de gestão deve consistir, pelo menos, de: (a) descrição do 

sistema de gestão (p.e. o manual do sistema de gestão); (b) documentos que descrevam os 

processos do sistema de gestão (p.e. procedimentos, que podem ser documentados ou não); e 

(c) documentos detalhados do controle do trabalho (p.e. instruções, listas de verificação, 

controle de processos e formulários) (IAEA, 2008). 

O manual do sistema de gestão para atividades relacionadas ao transporte deveria ser 

submetido à aprovação da alta direção e deveria incluir: políticas organizacionais; missão e 

objetivos de gestão de negócios que são embasados nas demandas dos clientes, partes 

interessadas, necessidades de negócios, regulamentação governamental e outros requisitos 

aplicáveis; o propósito e o escopo do sistema de gestão, incluindo as normas e requisitos que 

ele deve atender;  a estrutura organizacional; uma descrição dos principais clientes, partes 

interessadas e fornecedores e a interface com eles; processos de gestão para alcançar os 

objetivos da organização; identificação de procedimentos de apoio; uma descrição da 

abordagem gradual adotada para aplicar de forma seletiva os processos do sistema de gestão 

relacionados às atividades de transporte e embalagem; os papéis e responsabilidades dos 

gerentes e indivíduos responsáveis por implementar o sistema de gestão; uma matriz que 

mapeia os processos de gestão para requisitos de alto nível; definições dos termos comumente 

usados nos documentos de gestão; e referências utilizadas para desenvolver e manter o manual 

do sistema de gestão (IAEA, 2008). 

Para a AIEA (IAEA, 2008), o sistema de gestão deve ser concebido de tal forma que, 

sempre que uma avaliação de qualquer tipo é realizada, os resultados devem demonstrar que 

ele está sob controle e que os procedimentos para executar os processos que estão sob seu 

controle estão produzindo resultados que satisfazem os requisitos especificados. A alta direção 

de uma organização deve tomar providências para que seu sistema de gestão seja revisado e 

avaliado por seus gerentes ou por auditores independentes competentes. Os achados, conclusões 

e recomendações obtidos como resultado da revisão e avaliação devem ser implementados pela 

organização para a obtenção de melhorias e devem ser comunicados aos indivíduos, às partes 

interessadas e à alta administração. A avaliação da estrutura regulamentar para a segurança em 

relação às normas de segurança da AIEA pode ser feita através de uma avaliação externa ou 

através da autoavaliação. A autoavaliação oferece um mecanismo pelo qual uma organização 

pode avaliar seu desempenho de acordo com padrões e modelos estabelecidos e, assim, 

identificar áreas de melhoria (IAEA, 2014). 

Serrano (2010) relata que o mecanismo de verificação da Convenção de Segurança 

Nuclear da AIEA está embasado na apresentação de relatórios que descrevem o estado de 
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implementação da Convenção e na revisão conjunta ou ‘por pares’ dos mesmos. Os estados 

apresentam seus relatórios nacionais a cada três anos, em seguida organizam-se reuniões onde 

cada parte apresenta oralmente seu relatório e as demais partes podem formular perguntas e 

debater sobre os mesmos. Este mecanismo é complementado com a prática de autoavaliações, 

após as quais os Estados podem voluntariamente convidar uma missão da AIEA para avaliar 

sua conformidade à regulação. A especialista esclarece que estes mecanismos (revisão por pares 

complementadas por autoavaliação) apresentam-se sob o enfoque do Derecho Blando 

(instrumentos jurídicos não vinculativos): seu objetivo é mais o intercâmbio de experiências 

profissionais e o aprendizado do que o juízo ou imposição de sanções.   

2.5.1 A autoavaliação 

Há inúmeras pesquisas que vinculam qualidade e segurança, demonstrando uma relação 

muito próxima entre estes dois conceitos, e o European Foundation for Quality Management 

(EFQM) tem se mostrado um dos melhores modelos em aplicação. Este modelo foi introduzido, 

em 1991, como uma estrutura para a autoavaliação tanto de organizações públicas como do 

setor privado.  É um modelo não prescritivo, cujo elemento básico é a autoavaliação, com base 

em uma análise detalhada da operação do sistema de gestão, utilizando os critérios do modelo 

como guia. Ele não vai contra outras abordagens (como as das normas ISO), pelo contrário, 

aproxima-as em um arranjo mais abrangente. O objetivo é identificar áreas nas quais é preciso 

focar para estabelecer ações de melhoria na organização (MARISCAL et al., 2012). 

Foster e Hoult (2013) desenvolveram um modelo de avaliação de maturidade em 

segurança, para uso em operações de uma mina de carvão do Reino Unido, com o intuito de 

avaliar o nível de conformidade com normas recém introduzidas baseadas em um sistema de 

gestão de segurança. O modelo foi comparado pelos autores a uma jornada, em função do forte 

foco na melhoria contínua e na eficácia das normas, muito mais do que simplesmente na 

conformidade. Segundo os autores, em 2010, foi introduzido um novo sistema de gestão de 

segurança, embasado em melhores práticas de grandes empresas de mineração e outras 

indústrias pesadas, o qual consistia de doze elementos, para os quais foram formulados diversos 

requisitos. Embora fosse necessário avaliar o cumprimento dessas normas, considerou-se que 

qualquer meio de garantia não deveria apenas medir a conformidade simplesmente como "sim" 
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ou "não". Era necessário incorporar um processo que conduzisse toda a organização a uma 

melhoria contínua da segurança, acima e além da pura conformidade.  

Para Nandakumar e Wangler (2013), com o aumento constante do volume de transporte 

de material radioativo, nunca é demais enfatizar a necessidade de garantir a segurança. O 

Regulamento para o Transporte Seguro de Materiais Radioativos (SSR-6), da AIEA, constitui 

essencialmente a base de todas as regulamentações internacionais formais para o transporte 

seguro de materiais radioativos e está sendo adotado por muitos Estados-Membros da AIEA de 

forma compatível com as necessidades locais. Os autores relatam que a AIEA desenvolveu uma 

ferramenta de autoavaliação para a segurança do transporte de material radioativo. “Esta 

ferramenta é um software que pode ser facilmente instalado em seu computador pessoal e 

usado. O objetivo do software é fazer uma autoavaliação da capacidade de um Estado para 

cumprir com os regulamentos”, relatam os autores. O software prevê que a autoavaliação seja 

feita periodicamente de forma a permitir que os resultados de uma autoavaliação sejam revistos 

a fim de averiguar melhorias na conformidade no próximo ciclo de autoavaliação. A ferramenta 

requer que um ciclo de vida (de duração da avaliação) seja definido.  Um grupo responde às 

questões pela primeira vez e um analista avalia as deficiências na infraestrutura regulatória e 

anota as melhorias a serem implementadas pelo país, a fim de alcançar uma melhor 

conformidade.  Depois do período (ciclo de vida) definido, o grupo responde novamente as 

questões (segundo ciclo) e o analista observa as melhorias e determina se outros ciclos de vida 

são necessários. Os autores observam que o transporte de materiais radioativos requer uma 

perfeita integração internacional e que este tipo de transporte está aumentando em volume e 

frequência; daí a importância de que as autoridades competentes de todos os países envolvidos 

possam efetivamente assegurar o cumprimento das normas nacionais e internacionais. 

As práticas da Agência são utilizadas em  trabalhos envolvendo a área nuclear, como é 

o caso da dissertação de Henrik Jonsson, entitulada Benchmarking of a Management System 

(Avaliação comparativa de um sistema de gestão) (JONSSON, 2008). Jonsson baseou-se no 

documento IAEA GS-R-3 - Sistema de Gestão para Instalações e Atividades, para avaliar se o 

sistema de gestão da central nuclear sueca Ringhals estava adequado e era eficaz. O autor 

identificou desvios em alguns requisitos, sendo um deles o relativo a Medição, Avaliação e 

Melhoria, que inclui a realização de autoavaliações e avaliações independentes. 

O objetivo da autoavaliação, para a AIEA (2014), é melhorar o desempenho regulatório, 

ou seja, a eficácia e a eficiência da organização e de suas atividades, e buscar a melhoria 

contínua do desempenho. Em especial, a autoavaliação visa:  
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a) verificar se o órgão regulador exerce suas funções de maneira eficaz e eficiente na 

regulamentação da segurança nuclear e radiológica; 

b) indicar ações prioritárias para prevenir a degradação da segurança e promover 

melhorias na segurança; 

c) assegurar que as funções de regulação sejam oportunas, economicamente viáveis e 

providenciadas de maneira a promover a confiança no processo de regulamentação 

entre os operadores, o público em geral e o governo. 

O processo de autoavaliação deve fazer parte integrante do sistema de gestão do órgão 

regulador; desta forma, deve ter seus próprios processos, procedimentos e documentos formais 

e ser utilizado periodicamente como uma ferramenta de melhoria. 

A AIEA define autoavaliação como: 

O processo interno de uma organização para rever seu status, processos e desempenho 
atuais comparando-os com critérios predefinidos e assim fornecer elementos-chave 
para seu contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento. A autoavaliação  ajuda a 
organização a refletir sobre o que se espera dela, o que está realmente fazendo quanto 
a essas expectativas, por que o faz, como está desempenhando seu papel e o que é 
necessário para melhorar seu desempenho, satisfazer as expectativas e estar em 
conformidade com as normas selecionadas (IAEA, 2014). 

 

A autoavaliação pode ser realizada em vários momentos: 

a) Antes da realização de avaliações externas; 

b) Antes de se iniciar programas de melhoria; 

c) Antes do lançamento de um novo programa; e 

d) Rotineiramente, em período pré-determinado, para guiar e monitorar o progresso 

de um programa de melhoria contínua. 

Dentre os benefícios da autoavaliação, estão incluídos: 

a) Fornecimento de uma estrutura sobre a qual pode ser construído o sistema de 

gestão; 

b) Identificação de prioridades de melhorias e objetivos realistas e definição de metas; 

c) Oferecimento de uma abordagem transparente de identificação de desempenho a 

partir de critérios pré-definidos; 

d) Engajamento de gestores seniores, equipe, organizações parceiras, clientes, 

fornecedores e demais envolvidos no processo de melhoria contínua; 

e) Identificação da abrangência e adequação das funções e atividades da organização 

e mesmo de sua real necessidade; e 
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f) Identificação de forças e fraquezas da organização, oportunidades de melhoria e 

ainda de ameaças que, se não consideradas, podem causar danos ou impactos 

negativos. 

A Agência enfatiza que a autoavaliação é, na verdade, um processo de aprendizagem 

que revela a situação atual do órgão que se autoavalia, da forma como ela realmente é, em 

comparação a como ela pode estar sendo percebida (IAEA, 2014). 

O alinhamento dos elementos da pesquisa, passando pelos objetivos, questões, temas 

abordados e respectivos autores, está graficamente representado na  Figura 5.     
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Figura 5.  Quadro Sintético de Alinhamento da Revisão da Literatura 

Fonte: A autora

SITUAÇÃO - 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
QUESTÕES REVISÃO DA LITERATURA AUTORES 

GERAL ESPECÍFICOS 

SP OG  OE1 
 

OE2 
 

OE3  

Q1 
 

Q2  

Cultura de Segurança  
 
 

Sistema de Gestão  
 
 

Normas de Segurança AIEA  
 
 

Aderência às normas AIEA  
 
 

Transporte de Mat Radioat  
 
 

Avaliação de Sist Gestão  
 
 

Autoavaliação  

Cooper 
Choudhry et al 
Frazier et al 
Veltri et al 
Grote 
Guldenmund 
Amyotte e Eckhoff 
FNQ 
Beckmerhagen et al 
Obadia et al 
Mengolini e Debarberis 
Hollnagel 
López de Castro et al 
Normas da AIEA 
O'Connor e McNeil 
Maradia 
Malesys 
López Vietri et al 
Gérman et al 
Bruno et al, Generino 
Bajwa e Pope 
Bernardo et al 
Serrano 
Mariscal et al 
Foster e Hoult 
Nandakumar e Wangler 
Jonsson 
SARIS Guideline 



57 
 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de pesquisa aplicada, pois tem, conforme conceituado por Gray (2012, pág. 

10), um foco prático e busca atingir resultados mensuráveis que sejam específicos de uma 

determinada organização, além de desenvolver conclusões de relevância prática aos envolvidos. 

As questões originaram-se de um problema real dentro do contexto de uma organização 

específica. Trata-se, portanto, de pesquisa qualitativa, para a qual foi adotada a metodologia de 

avaliação. A avaliação envolve a coleta sistemática de dados sobre as características de um 

programa, produto, política ou serviço (GRAY, 2012, pág. 226). O processo de avaliação tratou, 

inicialmente, da avaliação de programas de desenvolvimento profissional, mas também tem 

sido muito comum a avaliação do processo de Gestão da Qualidade Total (GRAY, 2012, pág. 

226 e 229), mais recentemente denominado Sistema de Gestão da Qualidade. 

O foco da pesquisa, segundo a classificação descrita por Gray (2012, pág. 231) está no 

“cumprimento das regras”, pois a pergunta principal é do tipo “As regras e as regulamentações 

são seguidas?” (Q1 – Os processos de análise de segurança do transporte de material radioativo 

executados pelo Grupo de Transporte pertencente à DRS/CNEN são aderentes às práticas 

recomendadas pela AIEA?). Porém a pesquisa abrange também um “foco na eficácia”, na 

medida em que se preocupa em saber “Como o programa pode ser mais eficaz?” (Q2 – A partir 

da avaliação da aderência, é possível identificar boas práticas e oportunidades de melhoria, 

visando o aperfeiçoamento das práticas de gestão do Grupo de Transporte?). 

A aderência dos processos de análise de segurança do transporte de material radioativo 

executados pelo Grupo de Transporte às práticas recomendadas pela AIEA foi avaliada por 

meio da metodologia de autoavaliação desenvolvida pela AIEA denominada SARIS, do inglês 

Self-assessment of the Regulatory Infrastructure for Safety (Autoavaliação da Infraestrutura 

Regulatória para a Segurança), mais especificamente por meio das respostas ao Conjunto de 

Questões previsto nesta metodologia. A aplicação desta metodologia encontra-se detalhada no 

item 3.1.1. 

A metodologia SARIS foi desenvolvida para apoiar os países na sua rotina de 

autoavaliação quanto à infraestrutura nacional de segurança nuclear e de radiação em termos 

de compatibilidade com os padrões de segurança da AIEA (AIEA, 2006). 
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Adotou-se uma abordagem construtivista, ainda segundo a classificação de Gray (2012, 

pág. 233), posto que o avaliador trabalhou bastante próximo aos profissionais, “em estilo mais 

colaborador e participativo, agindo não apenas como avaliador, mas também como facilitador 

de mudança”. Na prática, o avaliador trabalhou em conjunto com o Coordenador do Grupo de 

Transporte na revisão de documentos, na obtenção de respostas para o questionário bem como 

na análise destas e, ainda, na formulação das propostas de melhoria do sistema de gestão de 

transporte de material radioativo. O Coordenador do Grupo de Transporte atuou ainda 

disponibilizando todas as informações necessárias, indicando e intermediando o contato com 

representantes de empresas transportadoras para a realização de entrevistas. 

Como fontes de coleta de dados, são mencionados por Gray (2012, pág. 237) três meios: 

o uso de informantes (quando os dados são coletados, por exemplo, por meio de questionários); 

as observações diretas por parte do avaliador; e os registros acumulados do que aconteceu no 

passado. Esta pesquisa valeu-se de informantes (o próprio Coordenador do Grupo de 

Transporte, como informante direto, e os representantes de transportadoras, como stakeholders) 

e de registros acumulados (diagnóstico e mapeamento do processo, avaliação independente). 

Foram avaliados inicialmente o Diagnóstico e o Mapeamento de Processos da área de 

transporte, elaborados em 2013, por uma empresa contratada para prestação de serviços 

especializados em mapeamento e modelagem de processos. Por meio de entrevistas realizadas 

com o Coordenador do Grupo em outubro de 2016, a pesquisadora atualizou informações 

contidas nestes documentos. A revisão e atualização destes documentos constam dos Apêndices 

3 - Diagnóstico e 4 - Mapeamento de Processos. 

O relatório de uma avaliação independente solicitada pelo Brasil à AIEA e por esta 

realizada em 2002 (IAEA, 2003), também foi utilizado para fins de comparação com a avaliação 

ora realizada. Trata-se de um serviço oferecido pela Agência a todos os Estados Membros e 

denominado Serviço de Avaliação da Segurança do Transporte, ou TranSAS (sigla em inglês 

para Transport Safety Appraisal Service). 

Foram utilizados questionário e entrevista, como ferramentas de coleta de dados. 

O questionário utilizado foi desenvolvido pela AIEA. Trata-se do sexto conjunto de 

perguntas do Saris Question Sets July 2016 (Conjuntos de Questões do SARIS, Julho de 2016), 

intitulado Regulation of Transport of Radioactive Material (Regulação de Transporte de 

Material Radioativo).  

Foram realizadas várias reuniões com o Coordenador e três entrevistas com 

representantes de empresas de transporte. Esta última foi desenvolvida pela autora, a partir das 

respostas obtidas no questionário. A opção foi por uma abordagem semiestruturada.  Segundo 
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Gray (2012, pag. 302), nas entrevistas semiestruturadas, o entrevistador tem uma lista de 

perguntas formuladas mas não precisa usar todas elas nem se ater à ordem das mesmas, tendo 

inclusive a liberdade para acrescentar perguntas. Este tipo de entrevista permite “fazer 

aprofundamento de visões e opiniões onde for desejável que os respondentes aprofundem suas 

respostas” (GRAY, 2012). Nesta pesquisa, as respostas foram documentadas por gravações e, 

posteriormente, foram transcritas. O modelo da entrevista e as transcrições das mesmas constam 

do Apêndice 6. 

De forma simplificada, o desenvolvimento desta pesquisa pode ser representado pela 

Figura 6. 
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Figura 6. Processo simplificado do desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: A autora 
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3.1.1 Metodologia de autoavaliação (SARIS) 

A avaliação do estrutura de um Órgão Regulador quanto à segurança, considerando as 

normas de segurança da AIEA, pode ser feita por meio de uma avaliação externa ou por meio 

de uma avaliação interna ou autoavaliação. A autoavaliação é o processo interno de uma 

organização para rever seu status, processos e desempenho atuais comparando-os com critérios 

predefinidos e assim fornecer elementos-chave para seu contínuo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, conforme já dito anteriormente (item 2.5.1). Nestes termos, é muito mais do 

que responder a um conjunto pré-determinado de questões; é um processo de investigação e 

aprendizagem; um processo progressivo de desenvolvimento de uma organização rumo à 

excelência. A AIEA desenvolveu uma metodologia para autoavaliação da infraestrutura 

regulatória para a segurança (SARIS), para ajudar os países a autoavaliarem sua estrutura 

nacional de segurança de acordo com os requisitos e recomendações das normas de segurança 

da AIEA. Esta metodologia auxilia também os países na elaboração de um plano de ação para 

melhoria de sua infraestrutura. Esta metodologia é totalmente compatível com as normas de 

segurança da AIEA. Os países utilizam esta metodologia para se prepararem para missões de 

revisão de sua infraestrutura regulatória, como é o caso do Serviço Integrado de Revisão 

Regulatória (IRRS, da sigla em inglês para Integrated Regulatory Review Service) oferecido 

pela Agência (IAEA, 2014). Este serviço destina-se a fornecer aos países membros da Agência 

uma avaliação por pares (especialistas de outros países indicados pela Agência com a anuência 

do país que irá recebe-los) que tem por objetivo fortalecer e aumentar a eficácia da infraestrutura 

nacional de regulamentação do país que recebe a missão. A preparação para uma missão IRRS 

inclui, portanto, uma autoavaliação realizada pelo país que a solicita, nos termos da metodologia 

proposta pela AIEA (IAEA, 2014). 

Este item trata do detalhamento da metodologia de autoavaliação SARIS, dos critérios 

utilizados, da definição do escopo da autoavaliação, de como ele está inserido no contexto da 

metodologia e das normas da AIEA e de como a metodologia da AIEA foi adaptada para os 

objetivos desta pesquisa.  
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3.1.1.1 Níveis de critérios 

Por meio de uma abordagem gradual, esta metodologia desenvolvida pela Agência e 

detalhada em um guia orientativo denominado SARIS Guidelines (IAEA, 2014),  ajusta-se às 

diferentes necessidades dos vários países membros da AIEA, podendo ser adaptada por 

qualquer organização envolvida com atividades regulatórias, independentemente do seu nível 

de maturidade. A organização pode abordar sua autoavaliação em termos de três níveis ou 

conjuntos de critérios que vão se ampliando conforme o nível de maturidade, representados 

pela Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo de autoavaliação para órgãos reguladores 

Fonte: Adaptado de SARIS Guidelines (IAEA, 2014) 

 

De acordo com o mencionado guia, no primeiro nível avalia-se a adequação e 

efetividade da infraestrutura nacional para segurança. Os critérios, neste nível, referem-se 

essencialmente a questões legais, governamentais e de estrutura regulatória para requisitos de 

segurança. 

No segundo nível, somam-se aos anteriores, critérios de natureza técnica, mais voltados 

para a eficiência e efetividade do órgão regulador. A essência deste módulo relaciona-se a níveis 

mais profundos de padrões de segurança, além de focar em sistemas de gestão, questões 

culturais e outros aspectos que devem ser considerados por um órgão regulador mais maduro. 

No terceiro nível, a organização opta por adotar, adicionalmente, modelos nacionais, 

regionais ou internacionais de qualidade ou excelência em gestão, como as normas ISO ou o 

melhoria contínua
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modelo EFQM para avaliar seu progresso em questões como liderança, políticas e estratégias, 

processos organizacionais, parcerias, coordenação, cooperação, gestão de recursos e outras. 

A presente pesquisa concentra-se no segundo nível de critérios, utilizando 

majoritariamente normas e guias da AIEA específicos da área de segurança em transporte de 

materiais radioativos. 

3.1.1.2 Identificação do escopo da autoavaliação 

A identificação do escopo da autoavaliação é uma das mais importantes pré-condições 

para sua realização, segundo preconiza o guia da Agência. De acordo com a metodologia, o 

escopo é definido de acordo com as necessidades e expectativas do Órgão Regulador. Uma 

abordagem modular permite ao órgão concentrar-se em temas selecionados. Um módulo pode 

ser uma série de perguntas baseadas em um tema, tais como responsabilidades governamentais 

e sistema de gestão. Além disso, um módulo pode ser implementado para a totalidade ou parte 

das atividades e instalações regulamentadas pelo órgão. 

Aproveitando esta abordagem modular, a presente pesquisa adotou como escopo o 

módulo “transporte de material radioativo” e o Conjunto de Questões 006 do SARIS, específico 

para avaliação de transporte, Regulation of Transport of Radioactive Material (Regulação de 

Transporte de Material Radioativo). 

A  Figura 8 mostra a localização do módulo adotado (item 6, em destaque na figura) na 

estrutura normativa da AIEA. 
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Princípios Fundamentais de Segurança 

Requisitos Gerais de Segurança Requisitos Específicos de Segurança 

Parte 1. Infraestrutura Legal, Governamental e 
Regulatória 

1. Avaliação de Local para Instalações 
Nucleares 

Parte 2. Liderança e Gestão para a Segurança 2. Segurança de Usinas Nucleares 

Parte 3. Proteção Radiológica e Segurança das 
Fontes de Radiação 

3. Segurança de Reatores de Pesquisa 

Parte 4. Análise de Segurança para Instalações e 
Atividades 

4. Segurança de Instalações do Ciclo do 
Combustível Nuclear 

Parte 5. Gestão de Rejeitos Radioativos 
5. Segurança de Instalações de Disposição de 
Rejeitos Radioativos 

Parte 6. Descomissionamento 6. Transporte Seguro de Material Radioativo 

Parte 7. Preparação e Resposta a Emergências  

Figura 8. Estrutura da Série de Normas de Segurança da AIEA6 

Fonte: Adaptado de GSR Part 1 (IAEA, 2010) 

O conjunto de questões 006 do SARIS avalia o desempenho de um órgão regulador, 

quanto ao transporte seguro de material radioativo, considerando os princípios, requisitos e 

guias previstos nos documentos da AIEA apresentados na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Estrutura hierárquica das normas de segurança da AIEA para o transporte de material radioativo 

Fonte: A autora 

                                                 
6 As cores utilizadas na figura respeitam as cores adotadas pela AIEA para os respectivos documentos. 
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Os documentos representados são: 

 SF-1: Fundamental Safety Principles (Princípios Fundamentais de Segurança) 

 SSR-6: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (Regulamentos 

para o Transporte Seguro de Material Radioativo) 

 TS-G-1.1: Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of 

Radioactive Material (Material de Consulta para os Regulamentos para o 

Transporte Seguro de Material Radioativo) 

 TS-G-1.2: Planning and Preparing for Emergency Response to Transport 

Accidents Involving Radioactive Material (Planejamento e Preparo para Resposta 

Emergencial em caso de Acidentes de Transporte envolvendo Material Radioativo) 

 TS-G-1.3: Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive 

Material (Programas de Proteção Radiológica para o Transporte de Material 

Radioativo) 

 TS-G-1.4: The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material 

(Sistema de Gestão para o Transporte Seguro de Material Radioativo) 

 TS-G-1.5: Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material 

(Garantia de Conformidade para o Transporte Seguro de Material Radioativo)  

 TS-G-1.6: Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport 

of Radioactive Material (Tabela de itens dos Regulamentos da AIEA para o 

Transporte Seguro de Material Radioativo) 

O escopo da autoavaliação, segundo preconiza a Agência, deve considerar ainda (IAEA, 

2014): 

a) Planos de ação de autoavaliações anteriores; 

b) Resultados de missões de avaliação previamente realizadas; 

c) Áreas de melhoria identificadas como resultado da implementação de modelos de 

sistema de gestão; 

d) Mudanças na organização, atividades ou gestão e modificação do ambiente (legal 

ou de regulação, de infraestrutura governamental, etc) do órgão regulador; 

e) Retorno dos stakeholders; e 

f) Disponibilidade de todos os recursos necessários à execução da autoavaliação 

proposta. 
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No órgão regulador objeto desta pesquisa, a CNEN, mais especificamente a DRS, o 

primeiro processo de autoavaliação iniciou-se em 2013 e não foi concluído até o momento. 

Entretanto, neste mesmo ano foram elaborados um diagnóstico e mapeamento dos processos da 

DRS e os resultados destes documentos foram utilizados nesta pesquisa. Foi identificada a 

realização de uma missão de avaliação da segurança no transporte de material radioativo 

realizada pela AIEA (TranSAS), em 2002, e os resultados foram utilizados nesta pesquisa. 

Foram ainda realizadas entrevistas com empresas transportadoras (stakeholders), para entender 

sua visão do órgão regulador. Com relação aos demais quesitos, não foram identificados ou não 

são aplicáveis à presente pesquisa. 

3.1.1.3 Fases do processo de autoavaliação 

Segundo a metodologia, as fases do processo de autoavaliação podem ser representadas 

pela Figura 10 (IAEA, 2014): 

 

Figura 10. As fases do processo de autoavaliação 

Fonte: Adaptado de SARIS Guidelines (IAEA, 2014) 

 

Fase 1. A fase de preparação para a presente pesquisa abrangeu a avaliação e atualização 

do Diagnóstico e Mapeamento dos Processos, a definição do escopo da autoavaliação e a 

definição do respectivo questionário, que foi o Conjunto de Questões 006 – Regulação do 

Transporte de Material Radioativo. A versão utilizada foi a de Julho de 2016 (SARIS Question 

Set July 2016, 006 Regulation of Transport of Radioactive Material), disponível no site da 
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AIEA (IAEA, 2017). Em Fevereiro de 2017, a AIEA lançou uma nova versão, mas não houve 

alteração no conjunto de questões 006.  

Um órgão regulador precisa definir, nesta fase, além do que foi realizado nesta pesquisa, 

os recursos necessários, o cronograma de execução e a definição dos responsáveis, entre outras 

questões. 

Fase 2. Em um órgão regulador, a fase de respostas deve envolver o maior número de 

respondentes possível, incluindo especialistas, gerentes, técnicos e demais envolvidos, a 

depender do escopo escolhido. Na presente pesquisa, o respondente foi o Coordenador do 

Grupo de Transporte de Material Radioativo. A pesquisadora organizou as respostas, buscou 

evidências objetivas e preencheu o formulário. Esta etapa demandou aproximadamente trinta e 

quatro horas, em regime de três reuniões semanais de duas horas cada. O formulário tem um 

campo específico para comentários, para cada uma das questões. Neste campo, a pesquisadora 

incluiu seus comentários e as evidências objetivas que justificaram cada resposta. A resposta é 

dada em termos de SIM ou NÃO, o que não atendia à finalidade da pesquisa. Desta forma, 

foram acrescentadas duas questões complementares a cada uma das questões primárias do 

Conjunto de Questões do SARIS. Estas questões complementares são comuns a todas as 

questões primárias do SARIS. São elas: 

a) A autoridade competente está satisfeita quanto à consistência (coerência, 

regularidade), completude, acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 

são implementadas?  e 

b) Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, recursos) para melhorar o nível de 

satisfação (maior aderência aos requisitos)? 

Esta etapa complementar demandou aproximadamente vinte e quatro horas. Os 

resultados são apresentados no Capítulo 4. 

 Foram seguidas as seguintes premissas da metodologia proposta pela AIEA (IAEA, 

2014): 

a) fornecer respostas descritivas bem elaboradas e embasadas em grande quantidade 

de evidências factuais e documentais; e 

b) checar a qualidade do conjunto de respostas (consistência, completude, acurácia, 

etc.), reescrevendo quantas vezes forem necessárias, até estar seguro de que as respostas estão 

satisfatórias. 

Fase 3. A partir da análise das respostas dadas na fase anterior, identificam-se as forças 

e fraquezas do órgão regulador, bem como oportunidades de melhoria e riscos, caso as ações 

necessárias não sejam tomadas. Nesta fase são apresentadas as recomendações necessárias para 
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que os dirigentes possam preparar um plano de ação de melhorias. Em um órgão regulador, a 

AIEA sugere que a análise seja realizada, na medida do possível, por uma equipe independente 

daquela que respondeu às questões, e que esta seja formada pelos especialistas mais experientes 

do órgão. Nesta pesquisa, a pesquisadora elaborou uma matriz de análise de forças, fraquezas, 

oportunidades, ameaças, a partir das respostas da fase anterior. O conteúdo foi discutido com o 

Coordenador do Grupo de Transporte, que acrescentou informações e análises, a partir de sua 

experiência e do trabalho desenvolvido no setor. 

O Coordenador do Grupo de Transporte possui vasta experiência na área de transporte 

de material radioativo. Atua na CNEN desde 1983.  De 2004 a 2009, trabalhou na AIEA como 

Especialista em Segurança no Transporte, período em que foi responsável pela revisão de 

normas e guias relativos ao Transporte Seguro de Materiais Radioativos (dentre eles o TS-G-

1.5 Compliance Assurance for the Safe Transporte of Radioactive Material). Atua junto a AIEA 

como Agente de Ligação no Serviço de Avaliação de Segurança no Transporte (TranSAS). Foi 

representante da CNEN nas reuniões do Comitê de Normas de Segurança de Transporte da 

AIEA, no período de 2012 a 2015, voltando a ser em 2017. Foi designado mais de uma vez pela 

AIEA para compor equipes de especialistas em missões de avaliação (IRRS) realizadas em 

países membros da AIEA. Ministrou diversos cursos, em diferentes países.  O Manual 

Explicativo de Transporte disponível no site da CNEN foi elaborado por ele e, apesar de não 

aprovado formalmente, cumpre seu objetivo de facilitar o entendimento e atendimento dos 

requisitos de segurança.  

Apresenta-se o produto desta análise no Capítulo 4. Sua elaboração demandou 

aproximadamente 20 horas. 

Após a análise, foram realizadas as entrevistas com as empresas transportadoras e foi 

verificado o resultado da avaliação independente realizada pela AIEA (TranSAS). 

Considerando o conjunto de informações obtidas, foram identificadas boas práticas dentre as 

atividades do Grupo de Transporte e foi elaborado um conjunto de recomendações e sugestões 

ao qual se intitulou propostas de melhorias. Este conjunto consta do Capítulo Erro! Fonte de 

referência não encontrada. e sua elaboração demandou aproximadamente 36 horas. Ele pode 

ser utilizado como ponto de partida para a elaboração do plano de ação.  

Fase 4. No plano de ação, os dirigentes do órgão regulador definem prioridades 

avaliando a disponibilidade de recursos (humanos, de tempo e financeiros, dentre outros), a 

partir dos resultados da fase de análise. Estas questões estão além das fronteiras da presente 

pesquisa. 
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Fase 5. Esta fase abrange a implementação do plano de ação e o seu acompanhamento. 

A AIEA recomenda comunicação detalhada e transparente dos resultados, a fim de angariar 

comprometimento e motivar todos os envolvidos, e enfatiza a importância de inclusão de 

indicadores que demonstrem como a implementação do plano está afetando o desempenho do 

órgão regulador. Esta fase não está incluída no escopo da presente pesquisa. A AIEA sugere 

que um ciclo completo de avaliação deva durar aproximadamente três anos. 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa concentrou-se nas atividades do Grupo de Transporte de Material 

Radioativo, que faz parte da Divisão de Controle de Rejeitos e Transporte, da Coordenação de 

Licenciamento de Reatores e Ciclo do Combustível Nuclear que, por sua vez, pertence à 

estrutura da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN, de acordo com a 

estrutura definida pelo Decreto nº 8.886/2016 (ver Figura 11). A pesquisa foi autorizada pelo 

Diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear (Apêndice 2). 

 

 

Figura 11. Posicionamento do Grupo de Transporte na estrutura da CNEN 

Fonte: A autora 
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3.3 PERÍODO DA PESQUISA 

A presente pesquisa abrangeu as práticas do Grupo de Transporte de Material 

Radioativo realizadas durante o período de 2012 a abril de 2017. 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para escolha da amostra a ser entrevistada, foi adotada uma abordagem intencional, não 

probabilística. Segundo Gray (2012, pag. 126), na amostragem intencional, “o pesquisador 

deliberadamente seleciona os sujeitos em relação a uma ou mais características para ter o que 

se acredita ser uma amostra representativa”. 

A população envolvida em operações de transporte de materiais radioativos abrange 

projetistas, laboratórios de teste, fabricantes de embalagens, expedidores, agentes de embarque, 

transportadores e destinatários. É preciso incluir, também, a Autoridade Competente e, em 

alguns países, o Órgão Regulador, além de agências de proteção ambiental e outras entidades. 

No Brasil, estão envolvidas a ANAC, a ANTT, a ANTAq, a Diretoria de Portos e Costas da 

Marinha do Brasil e os órgãos de proteção ambiental como o IBAMA em nível federal e as 

equivalentes secretarias em níveis estadual e municipal. Como as operações de transporte 

muitas vezes extrapolam as fronteiras dos países, faz-se necessária a participação de um 

organismo internacional, neste caso, a Agência Internacional de Energia Atômica. A esse 

subconjunto da sociedade chamamos Stakeholders ou Partes Interessadas. 

Uma definição mais ampla de stakeholders na área de transporte de materiais radioativos 

incluiria também qualquer organização ou indivíduo que tenha interesse no desempenho de um 

órgão regulador quanto a atividades envolvendo a utilização de radiação ionizante e, ainda, o 

público em geral, organizações governamentais ou não governamentais, representantes eleitos 

pela população, organizações cujas atividades sejam regulamentadas pelo órgão regulador, 

associações acadêmicas ou profissionais, mídia em geral, unidades federativas e países 

vizinhos. 

Para os fins desta pesquisa, optou-se por entrevistar representantes de empresas de 

transporte de material radioativo que tiveram seus Planos de Transporte aprovados pela CNEN 

(a CNEN audita os Sistemas de Gestão destas empresas). Em fevereiro de 2017, o Grupo de 
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Transporte interagia com oito empresas nesta situação. Três dentre elas foram escolhidas, pelo 

volume de material transportado e pelo grau de maturidade quanto ao desenvolvimento do 

Programa de Garantia da Qualidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São apresentados neste capítulo os resultados das avaliações dos documentos a seguir 

relacionados, as quais foram realizadas com a finalidade de verificar se os processos de análise 

de segurança do transporte de material radioativo executados pelo Grupo de Transporte 

pertencente à DRS/CNEN são aderentes às práticas recomendadas pela AIEA, atendendo ao 

Objetivo Específico 1 (OE1):  

a) Diagnóstico (Apêndice 3) e Mapeamento de Processos (Apêndice 4); 

b) Questionário SARIS (Apêndice 5); 

c) Análise das respostas do SARIS; 

d) Entrevistas realizadas com as empresas transportadoras (Apêndice 6); e 

e) Avaliação realizada pela AIEA (TranSAS). 

A avaliação destes documentos permitiu identificar boas práticas e oportunidades de 

melhorias, para as quais foi proposto um conjunto de recomendações atendendo, desta forma, 

aos Objetivos Específicos 2 e 3 (OE2 e OE3).  

Por fim, as recomendações são comentadas à luz das evidências identificadas nos 

documentos mencionados e na revisão da literatura, apresentada no Capítulo 2. 

Resumidamente, as atividades desenvolvidas nesta pesquisa e apresentadas neste 

capítulo estão demonstradas na Figura 12. 

 

 
Figura 12. Resumo da Apresentação dos Resultados 

Fonte: A autora 
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4.1 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS 

4.1.1 Diagnóstico e Mapeamento de Processos 

Os documentos Diagnóstico e Mapeamento de Processos, apresentados respectivamente 

nos Apêndices 3 e 4, resultam da atualização de documentos elaborados em 2013 para a DRS, 

por uma empresa contratada para prestação de serviços especializados em mapeamento e 

modelagem de processos. A empresa contratada mapeou todas as áreas da DRS, porém, para 

esta pesquisa, foram utilizados os documentos elaborados especificamente para as atividades 

do Grupo de Transporte, à época denominado Serviço de Avaliação de Segurança do Transporte 

de Materiais Radioativos (SASTR). A atualização foi realizada a partir de informações obtidas 

em reuniões com o Coordenador da área, durante o mês de outubro de 2016, com o intuito de 

compreender como se organiza a área responsável, dentro da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), pela avaliação de segurança do transporte de material radioativo. 

4.1.1.1 Diagnóstico 

No Diagnóstico, foram avaliados os tópicos: Recursos Humanos; Workflow; Tecnologia 

da Informação; Regras e Políticas; e Motivação e Métricas. 

As observações consideradas de maior relevância para esta pesquisa foram extraídas 

deste documento e apresentadas na Tabela 3, ao lado do número do respectivo item. As 

observações destacadas em amarelo estão relacionadas às vulnerabilidades e estão vinculadas 

às recomendações e as destacadas em verde estão relacionadas a aspectos identificados como 

pontos fortes ou boas práticas. 
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Tabela 3. Quadro-resumo do diagnóstico 

Item Observação 

2.1.1 A estrutura regimental definida pela CNEN não é suficientemente forte para fornecer a expectativa de 
autonomia/independência que a área de transporte deveria ter para desincumbir-se de suas atividades 

2.1.2 A equipe do Grupo de Transporte está subdimensionada: conta com 3 servidores quando o ideal seria 
uma equipe de 6 a 8 servidores 

2.1.3 Ainda em virtude da estrutura regimental, os papéis e responsabilidades do Grupo não constam do 
Regimento Interno da CNEN. Desde 2012, as responsabilidades do Grupo estão descritas em um 
memorando assinado pelo Diretor da DRS. 

2.1.4 Há boas oportunidades/ ofertas de treinamento para o pessoal do Grupo 

2.2.2 Questões relativas à segurança e infraestrutura da rede dificultam o fluxo de informações por meio 
eletrônico 

2.2.3 Interferências de agentes externos (solicitações, consultas – SIC e Fale Conosco) criam gargalos, por 
serem imprevisíveis e pela falta de recursos humanos 

2.3.1 Há demanda por arquitetura de TI que apresente soluções de apoio à infraestrutura e segurança da 
informação (p.e. criptografia) 

2.4.1 Há demora na atualização das normas. A principal, NE 5.01, é de 1988. Atualizações deveriam ocorrer 
pelo menos a cada cinco anos 

2.4.2 Os prazos acordados com os requerentes são cumpridos. 

2.4.3 Não há mecanismos de punição (financeira) para não cumprimento de exigências, mas a suspensão de 
licença pode ser aplicada como forma de multa. 

2.5.1 As atribuições do Grupo estão alinhadas às recomendações da AIEA 

2.5.2 Só há como indicadores a contabilização de inspeções e relatórios realizados no ano, o que não reflete 
o desempenho do Grupo 

2.5.3 Há mecanismos eficientes de acompanhamento de processos de requerentes 

Fonte: A autora 

4.1.1.2 Mapeamento de Processos 

No Mapeamento de Processos foram detalhados a estrutura organizacional e os 

processos que compõem a cadeia de valor do Grupo de Transporte, quais sejam:  licenciar 

produção de embalagem, subdividida em inspecionar produção de embalagem e realizar análise 

de segurança; emitir autorização de transporte; inspecionar operações de transporte e auditar 

sistemas de gestão. 

Além destes processos, mapeados, o Grupo realiza os demais processos que compõem 

o Círculo de Garantia de Conformidade (), com exceção do item denominado “testemunho de 

fabricação de embalagem”. A não realização deste item é compensada pelo testemunho de 

realização de testes exigidos pela regulamentação, além das inspeções e auditorias, de forma a 

obter evidência objetiva de que o regulamento está sendo observado. 
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Desde 2012, o Grupo passou a adotar o Círculo de Garantia de Conformidade como 

forma de estruturar e acompanhar suas atividades, bem como de apresentar evidências das 

atividades realizadas. A Figura 13 apresenta uma foto tirada do painel exposto na sala do 

Coordenador do Grupo. A cada ano, um novo painel é elaborado, de acordo com o respectivo 

planejamento e execução das atividades. 

 

 
Figura 13. Atribuições e Atividades do SASTR no exercício de 2012 

Fonte: Foto tirada pelo Coordenador do Grupo 
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4.1.2 Questionário SARIS 

Responder a um questionário é uma importante fase da metodologia SARIS 

desenvolvida pela Agência. A presente pesquisa adotou como escopo o módulo “transporte de 

material radioativo” e, consequentemente, o Conjunto de Questões 006 - Regulação de 

Transporte de Material Radioativo, do SARIS, desenvolvido pela AIEA para avaliação de 

transporte. O formulário modelo do conjunto de questões consta do Anexo I. O formulário 

preenchido, contendo as informações relativas às evidências que justificam cada resposta e os 

esclarecimentos que foram registrados pela autora durante as entrevistas nas quais o 

Coordenador do Grupo de Transporte respondeu às questões, encontra-se no Apêndice 5. 

Na Tabela 4 são apresentadas as Questões Primárias (QP) e Subsidiárias (QS) do 

Questionário e respectivas respostas. São apresentadas ainda, nesta tabela, as Questões 

Complementares (QC) formuladas exclusivamente para esta pesquisa e que são comuns aos dez 

temas abordados nas Questões Primárias do Questionário SARIS, e as respectivas respostas. 
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Tabela 4. Questionário SARIS: Quadro-resumo de respostas 
   

QUESTÕES COMPLEMENTARES (QC) 

 

  
A autoridade competente está satisfeita quanto à 
consistência (coerência, regularidade), 
completude, acurácia (precisão) e abrangência 
com que suas ações são implementadas? 

Que medidas poderiam ser tomadas 
(ferramentas, recursos) para 
melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

 

 
RESPOSTAS 

ID Questões Primárias (QP) e Subsidiárias (QS) Respostas às QP e QS Respostas às QC 

1 No contexto do parágrafo 802 da SSR-6, a 
Autoridade Competente para transporte 
emite os certificados de aprovação ou 
validação necessários, conforme apropriado? 

Sim 1.1C. Não, pois parte das atividades está 
suportada pelo Manual Explicativo (Anexo III -
PGQ para Transporte de Material Radioativo) 
que, apesar de disponível no site da CNEN, 
ainda não foi formalmente aprovado. 

1.2C. Rever documentação que 
compõe o Sistema de Gestão da DRS 
e providenciar seu controle, 
utilização, legibilidade, identificação 
clara e disponibilidade a todos os 
servidores e também às partes 
interessadas e ao público em geral. 
Examinar possibilidade de delegação 
de competência para que os 
Diretores tenham autonomia para 
aprovar documentos que tenham a 
função de Guias Regulatórios. 

1.1 No contexto do parágrafo 802 do SSR-6, 
qual deles se relaciona com o seu país e para 
qual deles a Autoridade Competente de 
transporte atualmente não aprova ou valida, 
conforme apropriado? 

NA 

2 A Autoridade Competente para transporte 
registra os números de série das embalagens 
de transporte fabricadas a partir de um 
projeto aprovado? 

Sim 2.1C. Sim 2.2C. NA 

2.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

3 A Autoridade Competente realiza análise e 
avaliação de informações relevantes a fim de 
determinar se o requerente ou o operador 
cumpre os requisitos regulatórios aplicáveis? 

Sim 3.1C. Faltam recursos humanos e financeiros 
para a realização do "testemunho de fabricação 
de embalagem" (atividade prevista no Círculo 
de Garantia da Conformidade), bem como para 

3.2C. Aumentar a equipe; ampliar a 
cooperação dos institutos da CNEN; 
viabilizar acesso a especialistas 
externos, pessoas físicas ou jurídicas 
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3.1 A Autoridade Competente para transporte 
continua a analisar e avaliar, se necessário, 
informações relevantes associadas às 
aprovações de transporte durante o período 
de validade das aprovações de transporte? 

Sim analisar e avaliar de forma consistente e 
completa as informações relevantes. Os 
institutos da CNEN dão suporte a estas 
atividades (possuem especialistas e 
laboratórios), porém priorizam a demanda 
externa em detrimento da interna. 

3.2 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

4 Antes da emissão da aprovação dos 
embarques, é exigido que a autoridade 
competente para o transporte esteja 
convencida de que a conformidade com 
algumas das disposições dos regulamentos é 
impraticável e de que as normas de 
segurança necessárias estabelecidas pelos 
regulamentos foram demonstradas? 

Sim 4.1C. A questão refere-se à aprovação de 
arranjos especiais. O Grupo cumpre os 
requisitos previstos nos regulamentos, mas 
entende que uma avaliação detalhada e 
aprofundada (busca da causa-raiz) deveria ser 
realizada visando a redução do número de 
arranjos especiais. 

4.2C. Estudar, com a colaboração 
dos especialistas existentes nos 
institutos da CNEN, as causas da 
necessidade dos diversos arranjos 
especiais, tentar agrupá-las e propor 
medidas mitigadoras.  

4.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

5 A Autoridade Competente para o transporte 
realiza inspeções de instalações e atividades 
relacionadas com o transporte de materiais 
radioativos para verificar a conformidade 
com os requisitos regulatórios e com as 
condições especificadas em quaisquer 
aprovações? 

Sim 5.1C. A CNEN é responsável por auditar o 
sistema de gestão dos requerentes, mas não 
possui uma norma específica relativa à 
implementação deste sistema. O Manual 
Explicativo de Transporte supre na prática esta 
carência, mas suas informações devem estar 
integradas a uma norma CNEN. As inspeções 
que o Grupo consegue realizar são satisfatórias 
(coerentes, precisas), mas a escassez de recursos 
(humanos, financeiros) não permite que sejam 
realizadas as inspeções necessárias. É preciso 
priorizar, mas não há critérios satisfatórios de 
priorização. Quando o transporte envolve três 
etapas (terra, ar, terra), as inspeções realizadas 
pelo Grupo não cobrem, na maioria das vezes, a 

5.2C. Rever a norma, 
complementando-a com as 
informações relativas à 
implementação do sistema de gestão 
pelos requerentes. Estabelecer 
critério de prioridade para as 
inspeções. Estabelecer regras claras 
de responsabilidade no transporte, a 
serem incluídas nos contratos entre 
transportadora autorizada e suas 
subcontratadas, regulando o 
transporte entre o aeroporto de 
destino e o destino final. Estabelecer 
parcerias com demais unidades da 
CNEN a fim de ampliar a cobertura 
da inspeção da terceira etapa de 

5.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 
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última etapa (aeroporto de destino até o destino 
final). 

transporte. Estabelecer medidas para 
aumentar o nível de 
comprometimento dos requerentes, 
trazendo-os para discussão relativa à 
regulamentação e investindo na sua 
capacitação. Considerar a 
possibilidade de aplicação de multas. 

6 A Autoridade Competente para o transporte 
toma as providências necessárias para a 
avaliação de doses de radiação em pessoas 
devido ao transporte de material radioativo, 
a fim de garantir que o sistema de proteção e 
segurança para o transporte esteja em 
conformidade com o GSR Parte 3? 

Sim 6.1C. Faltam avaliações mais profundas de 
eventuais tendências em extrapolar os valores 
limites definidos na regulamentação, sob a ótica 
do princípio de otimização da proteção 
radiológica. Quanto à documentação, falta 
aprovar/ oficializar  procedimento que trata das 
medidas corretivas 

6.2C. Promover o trabalho 
colaborativo entre os especialistas da 
CNEN espalhados pelas suas 
diversas unidades para tratar de 
aspectos específicos, como o 
princípio da otimização da proteção 
radiológica. Promover a contratação 
de especialistas em proteção 
radiológica. Formalizar orientação 
quanto à linha de ação a ser adotada 
quando da identificação de tendência 
a ultrapassar valores definidos pela 
regulamentação. 6.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 

conformidade com estes requisitos? 
NA 

7 A Autoridade Competente para o transporte 
exige a adoção de medidas adequadas 
quando identifica uma não-conformidade? 

Sim 7.1C. O Grupo não tem respaldo em documento 
oficial para realizar investigações. 

7.2C. Aprovar / divulgar o Manual 
de Fiscalização. 

7.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

8 A autoridade competente para o transporte 
estabeleceu ou adotou regulamentos e guias 
para especificar os princípios, requisitos e 
critérios associados para a segurança em que 
os seus julgamentos, decisões e ações 
regulatórias se baseiam? 

Sim A documentação que suporta as atividades sob a 
responsabilidade do Grupo existe mas, de 
maneira geral, não se encontra controlada, 
identifica e disponível (ex.: Política de 
Segurança, Manual de Fiscalização e Manual 
Explicativo de Transporte). Não há evidências 

8.2C. Rever a documentação 
necessária ao Sistema de Gestão da 
DRS e providenciar seu controle, 
identificação e disponibilidade. 
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8.1 Como a autoridade competente para o 
transporte estabelece ou adota regulamentos 
e guias de transporte? 

A CNEN transcreve, em seu 
próprio regulamento de 
transporte, os requisitos 
oferecidos pela AIEA. O 
Manual Explicativo de 
Transporte (baseado na 
publicação TS-G-1.1 da 
AIEA) contém orientações 
elaboradas a partir de guias 
oriundos dos EUA, da AIEA 
e da própria experiência da 
CNEN. 

objetivas de que requisitos recomendados pela 
AIEA sejam adotados na prática (ex.: GSR 
Parte 2, Requisito 8; TS-G-1.5; GSR Parte 1, 
Requisitos 19, 22 e 34). 

 

8.2 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

9 A autoridade competente para o transporte 
exige que as pessoas envolvidas no 
transporte recebam uma formação adequada? 

Sim 9.1C. Há uma insatisfação quanto à abrangência 
pois duas demandas foram verificadas: a) de 
informação sobre normas e regulamentos de 
segurança aplicáveis ao transporte e de tronar a 
comunicação entre Grupo e partes interessadas 
mais eficiente; b) de prover organizações 
envolvidas com operações de transporte com 
informações práticas e conhecimento de 
requisitos par a elaboração ou aprimoramento 
de um Sistema de Gestão. 

9.2C. Viabilizar o atendimento às 
demandas identificadas. 

9.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 
conformidade com estes requisitos? 

NA 

10 Existem disposições (planejamento) de 
emergência adequadas para o transporte de 
material radioativo? 

Sim 10.1C. A demanda identificada em 9.1C.a 
abrange eventuais envolvidos em uma situação 
de emergência. O desempenho da Divisão de 
Atendimento a Emergências Radiológicas está 
ameaçado pela recente corrida por 
aposentadoria e pela falta de reposição de 
pessoal 

10.2C. Viabilizar o atendimento à 
demanda identificada em 9.1C.a e 
garantir  treinamento periódico e 
adequado a todos os envolvidos. 
Viabilizar a reposição de pessoal e a 
transmissão de conhecimento. 10.1 Que medidas são planejadas para melhorar a 

conformidade com estes requisitos? 
NA 

Fonte: A autora 
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4.1.3 Análise das respostas do SARIS (SWOT) 

De acordo com a metodologia desenvolvida pela Agência (IAEA, 2014), espera-se que 

durante a fase de análise das respostas sejam identificadas as forças e fraquezas do órgão 

regulador, juntamente com as oportunidades de melhoria e as ameaças que podem advir caso 

nada seja feito (análise SWOT, acrônimo em inglês para Strengths, Weakness, Opportunities 

and Threats). A análise baseia-se em uma comparação entre as respostas dadas e as expectativas 

e critérios de avaliação das questões. As respostas às Questões Complementares permitiram 

ampliar a discussão em torno das Questões Primárias e Subsidiárias e identificar as Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças apresentadas nas tabelas abaixo. Os itens identificados 

em cada uma das tabelas foram agrupados segundo critérios sugeridos no módulo de 

aprendizagem on line do SARIS7. 

 

                                                 
7 https://gnssn.iaea.org/CSN/SA/SARIS%20Training%20and%20eLearning/eLearning%20Module/ 

SARIS%20e-learning%20module.pdf 
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Tabela 5. Identificação de Forças (Fo) 

FORÇAS 
R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 O Coordenador do Grupo de Transporte é especialista em análise de segurança de transporte de material radioativo. Fo1 

O Grupo de Transporte é coeso e alinhado, o que favorece um bom desempenho no cumprimento de suas atribuições. Fo2 

A CNEN conta com especialistas dentro DRS, que contribuem com as atividades do Grupo. Fo3 

A CNEN possui especialistas e laboratórios únicos no Brasil, relevantes para a área de transporte de materiais radioativos. Fo4 

A CNEN possui especialistas em proteção radiológica, que podem contribuir com a análise de segurança de transporte de material radioativo. Fo5 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

A CNEN conta com laboratórios únicos no Brasil, especializados em análises e ensaios não-destrutivos, relevantes para a análise de segurança do 
transporte de material radioativo. Fo6 

O Brasil conta com um sistema centralizado de atendimento a qualquer emergência de natureza radiológica, através da DIEME (Divisão de 
Atendimento a Emergências Radiológicas), divisão do IRD/DRS, que possui infraestrutura adequada em termos de atendimento a emergências. Fo7 

D
oc

u
m

en
ta

çã
o O Manual Explicativo de Transporte cumpre seu objetivo de facilitar o entendimento e atendimento aos requisitos de segurança, servindo como 

documento de referência tanto para o Grupo como para as empresas. O Manual foi elaborado de forma coerente com as normas da AIEA. Fo8 

A
co

rd
o 

co
m

 
st

ak
eh

ol
de

rs
 

A CNEN firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o IBAMA, que produziu a Nota Técnica Conjunta IBAMA-CNEN 01/2013. 
Fo9 

A produção desta Nota Técnica envolveu a participação de aproximadamente 120 stakeholders que participaram da consulta pública que antecedeu a 
Nota. Fo10 

E
xp

er
iê

nc
ia

 / 
co

nh
ec

im
en

to
 / 

in
fo

rm
aç

ão
 

Os procedimentos realizados pelo Grupo de Transporte durante as inspeções são precisos e coerentes com as atividades a serem inspecionadas. Fo11 

As atividades do Grupo de Transporte abrangem todos os modais de transporte. Fo12 

O treinamento dado por empresas autorizadas a seus colaboradores é inspecionado pelo Grupo. Fo13 

O Coordenador desenvolve programa de treinamento para cada novo servidor, de acordo com suas atribuições e com foco no trabalho a ser 
desenvolvido, incluindo on the job training. Fo14 

O Coordenador promoveu a organização de um curso à distância de capacitação para o transporte de materiais radiativos e realização do primeiro 
módulo e organizou workshop voltado à elaboração ou aprimoramento de Sistemas de Gestão. Fo15 
Não há relatos de incidentes ou acidentes relacionados ao transporte que tenham resultado em exposição indevida de pessoas, suas propriedades e o 
meio ambiente. Fo16 

Fonte: A autora 
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Tabela 6. Identificação de Fraquezas (Fr) 

FRAQUEZAS 

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

O Grupo conta com 3 servidores, quando o ideal seriam 8. Esta situação, somada à falta de recursos financeiros, inviabiliza as seguintes atividades:  

1) realização do “testemunho de fabricação de embalagem”; Fr1 

2) análise e avaliação consistente e completa das informações relevantes associadas à aprovação de projeto de uma embalagem; Fr2 

3) inspeções regulares de rotina; Fr3 

4) realização de inspeções não programadas; Fr4 

5) ampliação das inspeções para casos onde a aprovação não é requerida; Fr5 

6) acompanhamento do cumprimento das limitações e/ou punições impostas às empresas; Fr6 

7) cobertura da última etapa de transportes terra-ar-terra, ou seja, a etapa terra que vai do aeroporto de destino ao destino final; Fr7 

8) fiscalização das operações de transportes incidentais (transporte de material radioativo para teste de soldas de tubulação). Fr8 

O Grupo depende da experiência pessoal do Coordenador. Fr9 

Não há perspectiva de entrada, no curto e médio prazo, de novos servidores. Fr10 

O Grupo depende do conhecimento acumulado por especialistas de outras áreas técnicas (DRS e Institutos da CNEN), que por vezes não estão disponíveis, ou 
não existem em número suficiente para atender a demanda, ou já se aposentaram. Fr11 

A CNEN não dispõe de especialistas em número suficiente para permitir a realização de um estudo aprofundado sobre a causa raiz da impossibilidade ou 
dificuldade alegada pelo requerente para o não cumprimento de requisito(s) original(is) (aprovação de arranjo especial). Fr12 

D
oc

um
en

ta
çã

o 

O Manual Explicativo de Transporte, referência para o Grupo de Transporte e para as empresas, ainda não foi aprovado pela DRS. Fr13 

Não há um padrão definido para a elaboração e divulgação de guias regulatórios por parte da CNEN. Fr14 

O trabalho colaborativo entre os especialistas/ laboratórios da CNEN e o Grupo de Transporte não está disciplinado e formalizado. Fr15 

A implementação ou melhoria do sistema de gestão dos requerentes, objeto de auditoria pelo Grupo de Transporte, não está prevista nas normas da CNEN (O 
Manual Explicativo de Transporte apresenta um perfil de Programa de Garantia da Qualidade). Fr16 
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O Manual de Fiscalização da DRS não está disponível e aguarda aprovação pela DRS (posição em Fev/2017). Não há procedimento formal, padronizado e 
atualizado (a versão existente é de 1986), orientando as ações dos fiscais em caso de não-conformidade (p.e., casos que demandam investigação). Fr17 

A documentação relativa ao sistema de gestão do Grupo de Transporte deveria estar inserida na documentação do sistema de gestão da DRS, porém não há 
evidências da existência de tal sistema nos moldes preconizados pela AIEA. Fr18 

Não há critérios definidos de priorização para a realização das inspeções (necessária devido à falta de recursos). Fr19 

C
om

pr
om

is
so

 / 
li

de
ra

nç
a 

/ c
on

fi
ab

il
id

ad
e 

da
s 

in
fo

rm
aç

õe
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O Grupo tem dificuldades em avaliar requisitos voltados a manter tão baixo quanto razoavelmente possível o nível de radiação recebido pelos motoristas 
durante as operações de transporte, pois:  

1)      não conta com especialista em proteção radiológica, nem tampouco pode contar com a colaboração de especialistas existentes na CNEN; Fr20 

2)      não há ação coordenada entre o Grupo de Transporte e o Grupo de Proteção Radiológica para fazer frente a questões como tendência a extrapolar valores 
limites definidos na regulamentação da CNEN. Fr21 

Mudanças na gestão inviabilizaram as ações de treinamento propostas pelo Coordenador e comprometeram o atendimento à regulamentação nacional (CNEN 
5.01) e às expectativas da AIEA no tocante a treinamento, além de contribuir para a vulnerabilidade da gestão, mais especificamente quanto à garantia da 
conformidade dos requisitos de segurança. Fr22 

Não foram identificados programas institucionais relativos a:  

1) gestão do conhecimento; Fr23 

2) reconhecimento e divulgação de talentos; Fr24 

3) incentivo à participação de servidores em parcerias internas. Fr25 

Os laboratórios da CNEN especializados em análises e ensaios não-destrutivos, relevantes para a análise de segurança do transporte de material radioativo, 
recebem demandas externas que concorrem com as do Grupo de Transporte e, via de regra, são priorizadas, em detrimento das demandas do Grupo. Fr26 

Problemas de gestão somam-se à carência de recursos humanos e financeiros, dificultam ainda mais a realização das inspeções planejadas (nas transportadoras 
certificadas) e a ampliação das ações de fiscalização para abranger, ao menos parcialmente, por amostragem, empresas que prestem serviços de radiografia 
industrial (transportes incidentais). Fr27 

Faltam indicadores que ofereçam uma visão real do desempenho do Grupo (os que existem estão condicionados às limitações de recursos).  Fr28 
Fonte: A autora 
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Tabela 7. Identificação de Oportunidades (O) 

OPORTUNIDADES 
Pa

rc
er

ia
s 

 

A AIEA mantém programas de apoio aos Estados-Membros para que alcancem independência regulamentar efetiva, oferecendo educação e treinamento, 
além de compartilhar informações, análises, resultados e lições aprendidas quanto (Nuclear Safety Review 2016):  

1) à efetiva implementação do princípio de otimização da proteção radiológica; O1 

2) ao estabelecimento de política e estratégia nacionais de educação e treinamento em matéria de transporte de material radioativo; O2 

3) às atividades de fortalecimento da liderança e gestão para a segurança; O3 

4) ao fortalecimento da cultura de segurança em órgãos reguladores; O4 

5) ao preparo e resposta a situações de emergência (EPR). O5 

O Programa de Cooperação Técnica com a AIEA fornece várias oportunidades de participação em cursos, palestras e treinamentos. O6 

Há ainda treinamentos oferecidos pelo IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) da França e o DOE (Department of Energy) nos EUA. O7 

Na CNEN, há os treinamentos realizados no IRD, através do programa em pós-graduação da AIEA. O8 

A AIEA oferece suporte de especialistas (Guia GSG-4 - Uso de Especialistas Externos pelo Órgão Regulador). O9 

O Protocolo de Cooperação entre a DRS e a DPD, ainda em elaboração, viabilizará parcerias em casos que demandam o trabalho colaborativo de 
especialistas e a utilização de laboratórios existentes em seus institutos. O10 

Na CNEN existe a possibilidade de se estabelecer parcerias entre as unidades com o intuito de abranger a maior área possível do território nacional no 
tocante à inspeção da terceira etapa do transporte terra-ar-terra (terra = aeroporto de destino até destino final). O11 

D
es

en
vo

lv
i

m
en

to
 d

o 
se

to
r O transporte de radiofármacos utilizados na medicina nuclear chega a mais de 400 clínicas, onde são realizados quase 2 milhões de procedimentos por ano, 

segundo dados apresentados em 2016 por José Augusto Perrotta, Coordenador do Projeto do Reator Multipropósito na CNEN8 e a tendência é de 
crescimento, principalmente na área da medicina (Nuclear Safety Review 2016). 

O12 
Fonte: A autora 

                                                 
8 http://fullenergy.grupomidia.com/2016/08/com-reator-multiproposito-brasil-tera-autonomia-na-producao-de-radioisotopos/ 
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Tabela 8. Identificação de Ameaças (A)  

AMEAÇAS 
Q

ue
st

õe
s 

po
lí

tic
as

 
Interferências políticas na gestão da CNEN dificultam a adoção, operacionalização e manutenção das medidas necessárias, mesmo das atividades planejadas 
e que fazem parte da rotina de trabalho (exoneração do presidente em Março/2017 e logo após dos diretores, diversos assessores e coordenadores da DRS)9. 
Estas interferências têm impactado diretamente as atividades do Grupo (em 2016, das seis inspeções programadas apenas uma foi realizada).  A1 

M
an

ut
en

çã
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da
s 
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É forte o impacto na CNEN da ‘corrida’ pelas aposentadorias, em virtude da faixa etária de seus servidores10. Muitos servidores já se aposentaram ou vão se 
aposentar nos próximos 2 anos. Em consequência:   

1) alguns especialistas, únicos no Brasil em virtude das características da CNEN, estão deixando a instituição; A2 

2) há possibilidade de perdas de pessoas fundamentais, ameaçando as atividades do Grupo de Transporte, dentre elas a de emissão dos certificados de 
aprovação e validação; A3 

3) a colaboração de especialistas em proteção radiológica, quer por que estes tenham se aposentado, quer por que tenham sido realocados ou porque não 
tenham tempo disponível, se torna mais difícil; A4 

4) o desempenho da Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas está ameaçado; A5 

5) a realização de estudos sobre a causa raiz dos arranjos especiais torna-se inviável, perpetrando a demanda por Aprovações Especiais de Transporte; A6 

6) a expertise existente hoje para avaliar algumas demandas do Grupo de Transporte está ameaçada de extinção. A7 

O aumento da equipe somente é possível por meio de concurso público, mas a política de enxugamento da máquina do governo dificulta esta linha de 
ação11.  A8 

                                                 
9 Negociação do governo por apoio parlamentar à reforma da Previdência abala articulação de ministro com entidades científicas... Kassab também deixou sem resposta a 
Associação Nacional dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCTI (ANPesq). Na quarta-feira, a entidade publicou seu “Manifesto contra a precarização das 
Instituições e Ciência e Tecnologia do País”, protestando contra a demissão de Cotta e o “completo descaso em relação à questão orçamentaria e de manutenção das Unidades 
de Pesquisa e Laboratórios das Universidades”. Dois dias antes (20), Belita Koiler, presidente da Sociedade Brasileira de Física (SBF), enviou carta ao ministro, afirmando 
que a demissão do presidente da CNEN é “motivo de indignação para toda a comunidade ligada a ciência e tecnologia, revelando uma baixa prioridade para nossas atividades 
na agenda do atual governo” (http://www.diretodaciencia.com/2017/03/27/pressao-politica-deixa-kassab-sem-respostas-sobre-demissao-na-cnen-e-corte-de-verbas/) 
10 Diante da expectativa de endurecimento das regras de aposentadoria com a proposta de reforma na Previdência, cresceu o número de requerimentos de benefícios nas 
agências do INSS em todo o país (https://oglobo.globo.com/economia/corrida-pela-aposentadoria-antes-da-reforma-da-previdencia-20666660) 
11 No último concurso, realizado em 2014, seriam necessárias pelo menos mais 350 vagas além das 86 autorizadas, segundo o Diretor de Gestão Institucional informou à 
época para o JC Concursos. Das 86 autorizadas, menos de 80 foram efetivadas, e a demanda cresceu desde então. 



 

 

87 

Su
st

en
ta

bi
li

da
de

 
fi

na
nc

ei
ra

 

A CNEN como um todo, sede e institutos, está ameaçada pelos cortes no orçamento, pela descontinuidade dos investimentos e concursos, em especial 
nestes dois últimos anos, em virtude da crise financeira pela qual passa o país12. A9 

As dificuldades orçamentárias, dentre outros fatores, dificultam ou inviabilizam a concretização de um plano de inspeções. A10 

O
bs

tá
cu

lo
s 

a 
en

fr
en

ta
r Por razões financeiras e culturais, os institutos tendem a priorizar a demanda externa em detrimento da interna nos casos em que estas recaem sobre o 

mesmo objeto. A11 

Culturalmente, no país, as condições de capacitação, treinamento, aplicação de penalidades, não são favoráveis, demandando uma maior atenção do Grupo 
de Transporte quanto à verificação da conformidade. A12 

Fonte: A autora 

                                                 
12 No caso do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), a restrição atingiu 44% do orçamento para 2017. Com isso, o valor é o menor que a 
área vai dispor em 12 anos, segundo dados do Senado Notícias (http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/19/corte-no-orcamento-da-ciencia-e-tecnologia-e-
criticado-em-audiencia) 
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4.1.4 Entrevistas com empresas transportadoras 

Faz parte do escopo da autoavaliação complementar a análise com informações obtidas 

junto às partes interessadas (retorno dos stakeholders). As transportadoras representam uma 

parcela importante das partes interessadas no transporte de materiais radioativos. Três delas 

foram escolhidas para responder a uma entrevista semiestruturada e o resultado consta, de forma 

resumida, da Tabela 9. O modelo da entrevista e as transcrições constam do Apêndice 6.  

 

Tabela 9. Quadro-resumo das entrevistas 

 Tema Empresa A Entrevista B Entrevista C 

1 Documentação  Está satisfeita: suficiente, 
fácil acesso, compreensão 
e utilização 
(ref. Manual Explicativo) 

Acesso fácil 
Está satisfeita 
(ref. Manual Explicativo) 

Está satisfeita: suficiente, 
fácil acesso, compreensão e 
utilização. Não há instruções 
de utilização do RTMR, não 
é on line como os demais 

2 Arranjo 
especial 

Utiliza com frequência. 
Processo aprovação não é 
autoexplicativo. 
Continuará sendo 
necessário (não vislumbra 
linha de ação para 
minimizar utilização) 

Não utiliza Utiliza com frequência 
Processo aprovação não é 
autoexplicativo 
Continuará sendo necessário 
(não vislumbra linha de ação 
para minimizar utilização) 

3 Participação Está satisfeita (ex.: Comitê 
de Recusas e Demoras) 

Está satisfeita, há aberta ao 
diálogo. (Ex: Comitê de 
Recusas e Demoras) 

Está satisfeita (ex: participou 
da revisão da NE 5.01) 

4 Tendência 
doses 

Rodízio de motoristas, 
blindagem dos veículos, 
orientação aos motoristas 

Monitoramento e 
reciclagem especial 
 

Uso de escala, logística, 
acompanhamento mensal e, 
se necessário, adequações 

5 Treinamento Não identifica demanda Juntar agências e empresas 
e abordar pontos cruciais e 
noções gerais, em 
treinamento único ou 
disponibilizar material 
para que empresas 
realizem o treinamento 

Treinamento entre agências 
reguladoras, órgãos 
ambientais, Polícia 
Rodoviária e demais órgãos. 
Há falta de conhecimento 
por parte dos responsáveis 
pela fiscalização 

6 Sugestões / 
comentários 

Está satisfeita com o 
relacionamento com o GT 
Reforçar a fiscalização (há 
muita exigência e pouca 
fiscalização, favorecendo 
concorrentes desleais) 

Está satisfeita com o 
relacionamento com o GT 
Voltar a disponibilizar no 
site da CNEN a relação de 
transportadoras autorizadas 
Aprovação rápida do Plano 
de Transporte 

Está satisfeita com o 
relacionamento com o GT. 
Tratar o RTMR (usado para 
arranjos especiais) como os 
demais requerimentos (on 
line) ou usar só o RTR. 
Voltar a disponibilizar a 
relação de transportadoras 
autorizadas. 
Disponibilizar a revisão da 
NE 5.01. 
Motoristas comentam que 
seguem as regras mas não 
vêem os outros seguirem 

Fonte: A autora 
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4.1.5 Avaliação independente realizada pela AIEA (TranSAS) 

Assim como as entrevistas, também faz parte do escopo da autoavaliação verificar os 

resultados de missões de avaliação previamente realizadas. No ano de 2000, a CNEN requisitou 

à AIEA seus serviços de avaliação em transporte, conhecidos como TranSAS, sigla em inglês 

para Transport Safety Appraisal Service (Serviço de Avaliação de Segurança de Transporte), 

solicitando especial atenção aos aspectos da   legislação e regulamentos nacionais de transporte, 

do programa de inspeção e fiscalização e dos acordos de cooperação em áreas de sobreposição 

de responsabilidades. Esta avaliação foi realizada em abril de 2002 e gerou o relatório de 

avaliação Appraisal for Brazil of the Safety of the Transport of Radioactive Material (IAEA, 

2003). A equipe de avaliação analisou oito áreas e apresentou uma lista com vinte e duas 

recomendações (R), sete sugestões (S) e quatro boas práticas (BP) que estão detalhadas na  

Tabela 10. 

No geral, a equipe concluiu que, embora algumas melhorias tenham sido recomendadas, 

todas as áreas de segurança em transportes estavam sendo bem abordadas no Brasil e algumas 

boas práticas valiosas para o transporte seguro de material radioativo, em particular na área de 

resposta a emergência, foram identificadas. 
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Tabela 10. Avaliação independente da AIEA (TranSAS) 
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1 R Deveria ser buscada a harmonização dos requisitos das várias regulamentações nacionais e internacionais a fim de se eliminar discrepâncias legais 

2 R A legislação deveria, na medida do possível, harmonizar as palavras-chave no campo da lei de energia nuclear, especialmente a definição legal de 
material radioativo, a fim de evitar problemas para os requisitantes, a autoridade competente, o público e outras autoridades responsáveis por licenças de 
importação e exportação, e transporte intermodal e internacional. 

3 R Acordos formais entre ministérios nas áreas de sobreposição de responsabilidades deveriam ser desenvolvidos. 

4 R Embora na CNEN o orçamento destinado e o pessoal responsável pela regulamentação, licenciamento e inspeção sejam destacados da responsabilidade 
de promover o Programa Nuclear do Brasil, de acordo com a IAEA GS-R-1 deveria haver uma separação mais clara entre as organizações com estas 
responsabilidades. 

5 R A legislação no Brasil deveria estabelecer disposições a fim de prover segurança financeira no tocante a qualquer responsabilidade relacionada ao 
transporte de material radioativo. 
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6 R O memorando de entendimento entre a CNEN e o IBAMA deveria ser concluído, a fim de esclarecer as responsabilidades específicas de cada um para o 
transporte de material radioativo. 

7 R Um acordo de cooperação entre a CNEN e o Ministro dos Transportes (para transporte rodoviário e ferroviário) e o Ministro da Defesa (para o transporte 
aéreo e marítimo) deveria ser considerado. 

8 R As funções regulatórias deveriam estar mais claramente separadas das funções operacionais e promocionais. Esta separação deveria estar evidente no 
organograma. 

9 R A fim de evitar qualquer mal-entendido e possíveis conflitos legais, deveria ser considerada uma alteração na lei federal, ampliando as funções da CNEN 
para abranger o transporte de todos os materiais radioativos, incluindo materiais nucleares. 

10 S A fim de tornar a organização mais transparente, poderia ser considerado separar, de forma clara, as responsabilidades por segurança em transporte 
daquelas por rejeitos radioativos. 

11 S Sugere-se que haja uma avaliação quanto à suficiência do número de servidores para lidar com as diferentes tarefas atribuídas à autoridade competente. 
A carga de trabalho precisa ser avaliada considerando a prevista evolução do Programa Nuclear Brasileiro. É necessário considerar o impacto de 
mudanças na legislação nos recursos humanos, e aumentá-los de forma proporcional. 
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12 R 
O memorando de entendimento entre a CNEN e o IBAMA deveria ser concluído e deveria em particular tratar dos papéis específicos de ambas 
organizações nos processos de autorização para o transporte de material radioativo. 

13 R A minuta de revisão existente da Norma CNEN-NE-5.01 deveria ser publicada o mais breve possível. Na sequência,  a norma deveria ser 
cuidadosamente avaliada para verificar se a edição de 1996 do Regulamento de Transporte foi implementado completamente e de acordo com o modelo 
internacional de regulamento de transporte. Neste contexto, uma tradução da edição de 1996 do Regulamento de Transporte para o português poderia ser 
útil. 

14 R O guia de elaboração dos planos de transporte deveria ser revisado para ajustar-se aos novos regulamentos nacional e internacional. De maneira 
semelhante, deveria ser redigido um guia de solicitação de aprovação de projeto de embalagem. 

15 R O conteúdo das autorizações de transporte deve ser revisado para ajustar-se às disposições relevantes do regulamento de transporte da CNEN. 

re
vi
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o 

e 
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16 R Mecanismos de garantia da conformidade deveriam ser desenvolvidos pela Autoridade Competente de forma a garantir que os expedidores demonstrem 
evidências de terem desenvolvido e implementado um programa de garantia da qualidade que satisfaça aos requisitos da edição de 1996 dos 
Regulamentos de Transporte. 

17 R Mecanismos de garantia da conformidade deveriam ser desenvolvidos pela Autoridade Competente de forma a garantir que fabricantes de embalagem, 
incluindo Tipo A e industriais, demonstrem evidências de terem desenvolvido e implementado um programa de garantia da qualidade que satisfaça aos 
requisitos da edição de 1996 dos Regulamentos de Transporte. 

18 R Mecanismos de garantia da conformidade deveriam ser desenvolvidos pela Autoridade Competente de forma a garantir que projetistas de embalagem, 
incluindo Tipo A e industriais, satisfaçam aos requisitos de projeto e desempenho adequados. 

19 S Sugere-se que se faça uma tentativa de verificar se os requisitos de testes de queda para embalagens Tipo AF têm sido safisteitos e se outros requisitos da 
edição de 1996 dos Regulamentos de Transporte para este tipo de embalagem tem sido atendidos e, ainda, se tais evidências podem ser obtidas, a fim de 
descontinuar a prática de usar a designação de arranjo especial para os embarques da INB. 

20 BP A ênfase em planos de transporte bem elaborados e cuidadosamente avaliados é uma prática que é louvável, pois fornece uma estrutura prática 
importante para assegurar o cumprimento dos requisitos de transporte. 
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21 R O requisito de que a autoridade competente implemente um programa para garantir a conformidade com os regulamentos brasileiros de transporte 
deveria ser incluído nos regulamentos brasileiros. A redação do parágrafo 7.1.3.4 do projeto de revisão do Regulamento CNEN-NE-5.01 deveria ser 
ampliada para incluir pelo menos requerimentos para arranjos especiais, uma vez que requerimentos de fontes especiais estão atualmente em uso no 
Brasil. 

22 R A fim de cumprir com o requisito da edição de 1996 dos Regulamentos de Transporte para um programa de garantia de conformidade e com a orientação 
da Série de Segurança da IAEA Nº 112 de que este requisito deve incluir a auditoria de programas de garantia de qualidade, recomenda-se que um 
programa para realizar auditorias de garantia de qualidade seja desenvolvido. 

23 S Poderão ser consideradas formas de simplificar o processo de auditoria. Por exemplo, planejar auditorias parciais que são menos detalhadas do que uma 
auditoria completa ou que analisam apenas determinadas partes do programa de garantia de qualidade do usuário. Para melhorar a eficiência do processo 
de auditoria, também pode ser possível simplificar os controles administrativos para auditorias de programas de garantia de qualidade. 

24 S Sugere-se que um guia para requerimento de aprovação de plano de transporte seja formalizado como documento oficial, pela Divisão de Rejeitos 
Radioativos da CNEN (DOREJ), e que seja disponibilizado no site da CNEN ou que de alguma outra forma esteja acessível às partes interessadas. 

25 S Sugere-se que um guia contendo os requisitos de um programa de garantia de qualidade adequado para garantir o transporte seguro de material radioativo 
seja formalizado como documento oficial e seja disponibilizado no site da CNEN ou que de alguma outra forma esteja acessível às partes interessadas. 

26 S Sugere-se que os requisitos específicos para a notificação à autoridade competente de incidentes, acidentes e variações especificados sejam estabelecidos 
e incorporados aos regulamentos ou em orientação (guia) oficial e, ainda, que esses requisitos sejam disponibilizados no site da CNEN ou de alguma 
maneira estejam acessíveis às partes interessadas. Uma maneira de abordar esta questão pode ser ampliar a orientação no Regulamento CNEN-NN-6.04, 
ou modificá-la e estendê-la, para cobrir todas as atividades relacionadas ao transporte de todos os tipos de material radioativo. 

27 BP Se uma entidade pretende receber material radioativo, é necessário que requeira à Divisão de Instalações Radioativas (DIRAD) uma licença para possuir 
material radioativo. A DIRAD fornece informações à entidade sobre o que deve ser feito (no presente, remete o candidato para o site da CNEN). A 
DIRAD não emitirá autorização para recebimento de material radioativo, se a entidade, ou sua operadora contratada, não tiver um plano de transporte 
aprovado pela DOREJ. Da mesma forma, se a entidade deseja remeter material radioativo, deve obter permissão da DIRAD para a cessão da posse e a 
DIRAD não emitirá essa permissão se um plano de transporte para o material a ser remetido não for aprovado pela DOREJ. O uso de vários bancos de 
dados informatizados facilita essa estreita coordenação. 
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s 28 R A fim de evitar discrepâncias entre a implementação das diversas edições do Regulamento de Transporte (e existem potenciais perigos de segurança), 
recomenda-se que os mesmos regulamentos sejam aplicados simultaneamente no Brasil para o transporte nacional e internacional de material radioativo. 

29 R Para estar em conformidade com os outros acordos internacionais para o transporte de mercadorias perigosas, recomenda-se que o acordo MERCOSUL 
seja atualizado. A cooperação reforçada entre a CNEN e o Ministério dos Transportes é necessária na área de transporte de material radioativo. 

30 R Para evitar diferenças entre a atual regulamentação brasileira para o transporte de materiais radioativos (Regulamento CNEN-NE-5.01) e os 
regulamentos internacionais, recomenda-se que a minuta de revisão do Regulamento CNEN-NE-5.01 (agora com base em um TECDOC da AIEA) seja 
implementada o mais rápido possível. 

31 R Recomenda-se incorporar na próxima versão do Regulamento CNEN-NE-5.01 todas as mudanças necessárias para refletir a edição de 1996 do 
Regulamento de Transporte - não apenas as principais mudanças que foram incorporadas na minuta de versão revisada. O documento incluindo todas 
essas alterações poderia ser aprovado de acordo com os procedimentos regulatórios para revisão de normas. 
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 32 BP A capacidade de responder a uma emergência na área do transporte de material radioativo foi incorporada na estrutura geral de preparação para 

emergências em todo o país. 

33 BP Os procedimentos SINAER, que foram produzidos pela CNEN em 2000, são diretrizes práticas para responder a uma emergência decorrente de um 
evento ou acidente; estas diretrizes também cobrem emergências na área do transporte de material radioativo. 

Legenda: R – Recomendação; S – Sugestão; BP – Boas Práticas 

Fonte: A autora 
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4.2 BOAS PRÁTICAS E PROPOSTAS DE MELHORIA 

Após a identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ainda na fase de 

análise da metodologia SARIS, são elaboradas as propostas para que os dirigentes possam 

preparar um plano de ação de melhorias. As propostas oriundas desta pesquisa são apresentadas 

em forma de recomendações e sugestões, seguindo o padrão adotado pela AIEA em suas 

avaliações, e servem de subsídio para a elaboração do plano de ação.  O tópico apresenta 

também as boas práticas identificadas nas atividades do Grupo de Transporte. 

4.2.1 Apresentação das Propostas de Melhoria 

As propostas são apresentadas na Figura 14, em forma de recomendações (R) e 

sugestões (S). De acordo com a AIEA (IAEA, 2003): 

a) Recomendação é um aconselhamento sobre uma melhoria na área analisada. Pode 

ser, mas não necessariamente é, uma indicação de deficiência tanto no regime 

legislativo nacional como no regulatório ou ainda nos métodos de cumprimento dos 

requisitos regulamentares; e 

b) Sugestão é uma proposta adicional a uma recomendação ou pode estar sozinha. Uma 

sugestão deve estimular a equipe do órgão regulador a considerar formas e meios de 

melhorar o desempenho. 

As recomendações foram agrupadas por afinidade da temática abordada, a fim de 

facilitar a análise dos resultados. Foi elaborada uma matriz correlacionando cada recomendação 

ao(s) item(ns) do Diagnóstico; Questionário SARIS; tabelas de Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças (SWOT); Entrevistas e/ou avaliação independente realizada pela 

AIEA (TranSAS) que lhe(s) diz(em) respeito. Esta correlação buscou enriquecer a discussão, 

evitar que pontos importantes fossem esquecidos e ainda facilitar ao leitor o rastreamento das 

evidências que pautaram as recomendações. Os temas nos quais as recomendações foram 

agrupadas são: Gestão e Cultura de Segurança; Documentação; Treinamento; Recursos 

(humanos, financeiros e de infraestrutura) e Processos.
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1 R Assegurar a estabilidade e coerência do controle regulamentar a fim de evitar a 
subjetividade na tomada de decisões por parte dos servidores do órgão regulador. 

2.1.1; 
2.1.3; 
2.4.1 

1.1C; 5.1C; 
7.1C; 8.1C;  

Fo1; Fo3; Fr13 a 
Fr28; O1 a O9; A2 

 
1R a 10S 

2 R Estabelecer ações para avaliação e aperfeiçoamento continuo do Sistema de 
Gestão da DRS. As ações incluiriam prosseguir e finalizar o processo de 
autoavaliação pré-IRRS (Integrated Regulatory Review Service) iniciado em 
2013, como forma de identificar possíveis fraquezas e formular propostas de 
melhorias. 

2.1.1; 
2.1.3; 
2.4.1; 
2.4.3; 
2.5.2 

1.1C; 3.1C; 
5.1C; 7.1C; 
8.1C; 9.1C 

Fo1; Fo2; Fo8; Fr13; 
Fr14; Fr15; Fr16; 
Fr17; Fr18; Fr19; 
O3; O4; O9; A1; A2; 
A9 

6C 1R; 5R; 10S; 
13R; 14R; 15R; 
16R; 17R; 18R; 
21R; 22R; 24S; 
25S; 26S; 28R; 
30R; 31R; 

3 S Alternativamente à solicitação de Missão IRRS da AIEA, que sucedem as 
autoavaliações, convocar equipe de especialistas brasileiros, dos quadros da 
própria CNEN ou ex-funcionários com notório conhecimento, para realização de 
ação pré-IRRS (avaliação externa) das atividades da DRS. 

  
Fo3; Fo4; Fo5; O9;  

  

4 R Avaliar continuamente o processo de governança e planejamento estratégico, 
incluindo política voltada à gestão de competências, de forma a assegurar os 
recursos financeiros necessários e humanos adequados, com as competências 
necessárias, no lugar certo, atentando para o desenvolvimento contínuo de uma 
força de trabalho profissional, competente, versátil e motivada, como um meio de 
assegurar o cumprimento de suas funções como órgão regulador. Efetivar e 
continuamente avaliar ações gerenciais voltadas à gestão de competências tal que 
resultem em objetivos, metas e planos de entrega claramente definidos. 

2.1.3; 
2.2.2; 
2.3.1; 
2.4.1; 
2.5.2 

3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C; 
7.1C; 8.1C; 
9.1C; 10.1C 

Fr20 a Fr27; O12; 
A1 a A12 

6A; 
6C 

5R; 10S; 11S 

5 R Ampliar e incentivar a cooperação entre a DRS e a DPD por meio da 
implementação e disseminação do Protocolo de Cooperação elaborado em 2014 
(proposta de OI-CGPA-Nº0003 de MAIO/2014) e ainda não oficializado e 
estabelecer rotina de revisão periódica deste protocolo, de forma a mantê-lo 
adequado à demanda. 

 
3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C; 

Fo4; Fo5; Fo6; Fr1; 
Fr2; Fr7; Fr10; Fr20; 
Fr21; Fr26; A2; A3; 
A4; A6; A7; A8 a 
A11 
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6 S Rever a estrutura organizacional de forma a prever a colaboração entre unidades 
em aspectos específicos, objetivando a redução ou mesmo a eliminação de 
lacunas, atentando para o fato de que a estrutura funcional da CNEN dificulta a 
colaboração entre as áreas. Em especial, prever a) a possibilidade de a unidade 
dedicada à proteção radiológica assessorar tecnicamente as outras unidades e 
viabilizar esta assessoria; e b) parcerias com as demais unidades da CNEN com o 
intuito de abranger a maior área possível do território nacional no tocante à 
inspeção da terceira etapa de transporte (aeroporto de destino até destino final). 

 
3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C 

Fo3; Fo4; Fo5; Fo6; 
Fr2; Fr7; Fr10; Fr11; 
Fr15; Fr20; Fr26; A2 
a A9 

  

7 R Aprimorar o sistema de gestão de segurança do transporte de material radioativo, a 
fim de garantir a completa observância das normas nacionais e internacionais em 
vigor. 

2.4.1 1.1C; 5.1C; 
7.1C; 8.1C;  

Fo1; Fo8; Fr13; 
Fr14; Fr16; Fr17; 
Fr18; A9 

 
1R; 13R a 19S; 
21R a 26S; 28R a 
31R 

8 S Estabelecer medidas para aumentar o nível de comprometimento dos requerentes, 
trazendo-os para discussão relativa à regulamentação, levando em consideração 
que geralmente uma maior capacitação resulta em maior comprometimento em 
relação à aderência aos requisitos da regulamentação. 

 
5.1C; 9.1C Fo1; Fo15; Fr27; 

A12 

  

9 S Considerar possibilidade de aplicação de multa para não cumprimento de 
exigências, além da suspensão de licença que já é aplicada como forma de 
punição. 

2.4.3 5.1C A12 
  

10 S Propor à Comissão Deliberativa da CNEN a decisão de oficializar o uso de Guias 
Regulatórios e a de delegar ao Diretor da DRS competência para aprovar tais 
Guias. 

 
1.1C; 7.1C; 
8.1C;  

Fo8; Fr13; Fr14; 
Fr16; Fr17  

 
14R; 16R; 17R; 
18R; 24S; 25S; 
26S;  
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11 R Aprimorar o Sistema de Gestão por meio da avaliação da documentação existente. 
A documentação deve abranger, mas não se limitar a: a política da CNEN sobre 
valores e expectativas comportamentais; o objetivo fundamental de segurança; a 
descrição da CNEN e sua estrutura; a descrição das responsabilidades e forma de 
prestação de contas; os níveis de autoridade; a descrição de como o sistema de 
gestão está em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis à 
organização; e a descrição das interações com organizações externas e com as 
partes interessadas. 

2.1.1; 
2.1.3; 
2.4.1 

1.1C; 5.1C; 
7.1C; 8.1C;  

Fr13 a Fr19; O1 a 
O9; O12; A1 

 
1R a 11S; 24S; 
25S; 26S  

12 R Publicar a nova versão da norma CNEN-NE-5.01 e desenvolver Guia Regulatório 
sobre Programa de Garantia da Qualidade. 

2.4.1 1.1C; 5.1C; 
8.1C;  

Fo1; Fo3; Fo8; Fr14; 
Fr16; A1; A2; A3; 
A9;  

6C 13R; 14R a 18R; 
21R; 22R; 25S; 
30R; 31R 
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13 R Rever e ampliar o Manual Explicativo de Transporte, adequando-o à revisão da 
Norma CNEN-NE-5.01 e integrando-o aos Guias Regulatórios. 

 
1.1C; 5.1C; 
8.1C;  

Fo1; Fr16; A1; A9 
 

14R; 15R 

T
R

E
IN

A
M

E
N

T
O

 

14 R Garantir o treinamento periódico e adequado de todas as partes envolvidas. Em 
especial, garantir a continuidade das iniciativas de treinamento na atividade 
transporte (com base no módulo “Transporte Seguro” do programa do curso de 
pós-graduação lato sensu em segurança de fontes desenvolvido pela AIEA e 
adotado pelo IRD). 

 

9.1C; 10.1C Fo1; Fo3; Fo5; 
Fo14; Fo15; Fr22; 
O1 a O9; A12 

5B; 
5C 

 

15 S Aproveitar ao máximo as informações disponibilizadas e as oportunidades de 
treinamento oferecidas pela AIEA e organizações como o IRSN da França e o 
DOE nos EUA. 

 

9.1C O1 a O8 

  

R
E

C
U

R
SO

S
 

16 R Viabilizar a utilização de consultores ou serviços especializados externos à CNEN, 
dentro e/ou fora do país. 

 

3.1C O9 

  

17 S Implantar políticas de divulgação e incentivo à cooperação / parceria, incluindo 
implementação de banco de talentos (yellowpages). 

 

3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C 

Fo1; Fo3; Fo4; Fo5; 
Fr2; Fr7; Fr11; Fr12; 
Fr15; Fr20; Fr21; 
Fr23 a Fr25; A9; 
A11 

  

18 R Definir regras de utilização dos recursos humanos e materiais dos institutos como 
Organizações de Suporte Técnico ao processo de licenciamento, considerando as 
restrições financeiras e de recursos humanos e ainda a necessária independência e 
imparcialidade quando do uso de uma mesma equipe técnica pela autoridade 
competente e pelo requerente em uma atividade ou projeto específico. 

 

3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C;  

Fo4; Fo5; Fo6; Fr1; 
Fr2; Fr7; Fr11; Fr15; 
Fr20; Fr21; Fr23; 
Fr24; Fr25; Fr26; A1 
a A4; A6 a A9; A11 

6A 

 

19 R Assegurar a manutenção dos recursos humanos e financeiros necessários ao 
pleno desenvolvimento das atividades voltadas à segurança das operações de 
transporte de materiais radioativos. Nesta linha de ação, promover a contratação 
de profissional dedicado, especialista em proteção radiológica. 

2.1.2; 
2.3.1 

3.1C; 4.1C; 
5.1C; 6.1C; 
10.1C 

Fr1 a Fr12; Fr20; 
O12; A1 a A10 

6A; 
6C 

5R; 11S 
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20 

R Estabelecer um critério de prioridade para as inspeções, como por exemplo a dose 
de radiação sofrida pelos motoristas (quanto maior a dose, mais prioritária seria a 
inspeção). 

 

5.1C Fr19 

  

 

21 

R Estabelecer regras mais claras sobre responsabilidade na segurança do transporte a 
serem incluídas em contratos firmados entre transportadora habilitada e suas 
subcontratadas. 

 

5.1C Fr7 

  

 

22 

R Elaborar e formalizar procedimento a ser seguido quando da identificação de 
tendência a ultrapassar limites de doses definidos pela regulamentação. 

 

6.1C Fr21 

  

Figura 14. Matriz de Propostas de Melhoria 

Fonte: A autora
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4.2.2 Identificação de boas práticas 

Além das Recomendações e das Sugestões, a AIEA identifica como “boas práticas” 

aquelas ações, rotinas ou procedimentos que, no entender de seus especialistas, agregam 

significativo valor à segurança nas atividades de licenciamento das operações de transporte. 

Uma boa prática é algo que, no entender da AIEA, deveria ser adotado por outros países, 

servindo como um modelo no impulso geral para a excelência.   

A identificação de boas práticas é uma forma saudável de alcançar mais eficiência, 

eficácia e reconhecimento de valor. 

O processo para estabelecer e desenvolver um órgão regulador eficaz e eficiente envolve 

melhoria contínua, autoavaliação, boas práticas de gestão e a disciplina do planejamento 

(IAEA, 2014).  

Pretende-se chamar a atenção, neste item, para práticas do Grupo de Transporte que se 

destacaram, de alguma maneira, durante a pesquisa, em especial se considerada a carência de 

recursos (humanos, financeiros, de infraestrutura, etc.). A matriz apresentada na Figura 15 

correlaciona cada boa prática identificada com o(s) item(ns) do(s) documento(s) apresentado(s) 

em 4.1 que lhe diz(em) respeito.  

 

 



 

 

10

  

 

D
ia

gn
ós

tic
o 

SA
R
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SW
O

T
 

E
nt

re
vi

st
as

 

T
ra

nS
A

S
 

1 BP 
O Coordenador do Grupo desenvolve programa de treinamento individualizado para os servidores que ingressam no 
Grupo, de acordo com as atribuições e com foco no trabalho a ser desenvolvido. 

2.1.4 9 Fo14 
  

2 BP Os prazos de atendimento a requisições externas são negociados pelo Grupo com os requerentes e cumpridos. 2.4.2 
    

3 BP As atribuições do Grupo estão alinhadas as recomendações da AIEA (Círculo de Garantia da Conformidade). 2.5.1 
   

17R, 18R 

4 BP O Grupo possui mecanismos eficientes de acompanhamento dos processos dos requerentes. 2.5.3 
    

5 BP 

O Manual Explicativo de Transporte foi delineado pelo Coordenador  e o Grupo o desenvolve e mantem atualizado a 
partir da experiência nacional, bem como de guias regulatórios de países tecnologicamente já desenvolvidos, 
principalmente Inglaterra e EUA, e é coerente com as normas da AIEA (TS-G-1.1). Este documento está disponível 
no site da CNEN e cumpre seu objetivo de facilitar o entendimento e atendimento aos requisitos de segurança, 
servindo como documento de referência tanto para o Grupo como para as empresas. 

 
8 Fo8 1A, 1B, 

1C 
14R, 17R, 
18R, 20BP, 
24S, 25S,  

6 BP 
Os procedimentos realizados pelo Grupo de Transporte durante as inspeções são precisos e coerentes com as 
atividades a serem inspecionadas. 

  
Fo11 

  

7 BP 
Duas iniciativas na área de treinamento foram tomadas pelo Coordenador: um curso à distância, de capacitação para 
o transporte de materiais radioativos; e  um workshop voltado à elaboração ou aprimoramento de Sistemas de 
Gestão. 

 
9 Fo15 

  

8 BP 
O Grupo tem bom relacionamento e está aberto ao diálogo com as partes interessadas. 

  
Fo9, 
Fo10 

3A, 3B, 
3C, 6A, 
6B, 6C 

 

9 BP 

A CNEN firmou Acordo de Cooperação Técnica com o IBAMA, que produziu a Nota Técnica Conjunta IBAMA-
CNEN 01/2013 (disciplina o controle da atividade de transporte de materiais radioativos e a operacionalização do 
Sistema Nacional de Transporte de Produtos Perigosos, criado pelo IBAMA), estabelecendo desta forma a 
responsabilidade de cada um (CNEN e IBAMA) no transporte de material radioativo. 

  
Fo9 

 
12R 

Figura 15. Matriz de Boas Práticas 

Fonte: A autora
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4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste item, são analisadas as propostas de melhoria à luz da revisão da literatura e das 

evidências que lhes deram origem. As propostas foram agrupadas por afinidade, com o intuito 

de facilitar a análise dos resultados. Ao final, apresenta-se, por meio de uma tabela, uma 

correlação entre as propostas apresentadas nesta pesquisa, as quais surgiram das lacunas que 

foram identificadas durante a avaliação, e as dimensões da cultura de segurança formuladas 

pela AIEA (IAEA, 2006b e LÓPEZ DE CASTRO et al., 2013). 

4.3.1 Gestão e Cultura de Segurança 

Proposta 1 – Recomendação: Assegurar a estabilidade e coerência do controle 

regulamentar a fim de evitar a subjetividade na tomada de decisões por parte dos servidores do 

órgão regulador. 

Comentário: A estabilidade e coerência das normas evita a subjetividade na tomada de 

decisões. Para tanto, é importante que as competências e responsabilidades estejam definidas 

no regimento interno e que normas e guias estejam atualizados, aprovados e divulgados. A 

CNEN conta com uma equipe capaz de manter normas e guias atualizados e pode contar ainda 

com os programas de treinamento da AIEA. Há que se considerar, entretanto, até quando estes 

especialistas estarão disponíveis. A necessidade de harmonização dos requisitos, da definição 

de responsabilidade e de maior transparência já haviam sido mencionadas pela AIEA, em seu 

relatório. 

Proposta 2 – Recomendação: Estabelecer ações para avaliação e aperfeiçoamento 

continuo do Sistema de Gestão da DRS. As ações incluiriam prosseguir e finalizar o processo 

de autoavaliação pré-IRRS (Integrated Regulatory Review Service) iniciado em 2013, como 

forma de identificar possíveis fraquezas e formular propostas de melhorias. 

Comentário: Dentre as evidências que indicam oportunidades de melhoria e 

aperfeiçoamento do Sistema de Gestão, é possível mencionar as questões regimental e 
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documental, a inclusão de mecanismos de punição financeira, de desenvolvimento de novos 

indicadores de desempenho, a gestão de recursos humanos e de processos e a garantia da oferta 

de treinamento. Há pessoal na CNEN com competência para contribuir com o aperfeiçoamento 

e a maior parte da documentação já está pronta, carecendo, entretanto, de controle, aprovação 

ou divulgação, conforme o caso. A AIEA oferece possibilidades de treinamento. Há que se 

considerar os cortes orçamentários e a evasão de recursos humanos. A AIEA já apresentou 

várias recomendações, neste sentido, inclusive de previsão, na legislação brasileira, de 

disposições que garantam a segurança financeira no tocante a responsabilidades relacionadas 

ao transporte de material radioativo. 

Proposta 3 – Sugestão: Alternativamente à solicitação de Missão IRRS da AIEA, que 

sucedem as autoavaliações, convocar equipe de especialistas brasileiros, dos quadros da própria 

CNEN ou ex-funcionários com notório conhecimento, para realização de ação pré-IRRS 

(avaliação externa) das atividades da DRS. 

Comentário: Uma avaliação feita por especialistas brasileiros, pertencentes ou não aos 

quadros da CNEN, complementaria o esforço de autoavaliação empreendido durante esta 

pesquisa, além de enriquecer e fortalecer o conjunto de propostas com vistas ao 

aperfeiçoamento do Sistema de Gestão. A CNEN conta com estes especialistas e poderia, 

eventualmente, solicitar o suporte de especialistas em instituições parceiras dentro do Brasil ou 

ainda da AIEA. 

Proposta 4 – Recomendação: Avaliar continuamente o processo de governança e 

planejamento estratégico, incluindo política voltada à gestão de competências, de forma a 

assegurar os recursos financeiros necessários e humanos adequados, com as competências 

necessárias, no lugar certo, atentando para o desenvolvimento contínuo de uma força de 

trabalho profissional, competente, versátil e motivada, como um meio de assegurar o 

cumprimento de suas funções como órgão regulador. Efetivar e continuamente avaliar ações 

gerenciais voltadas à gestão de competências tal que resultem em objetivos, metas e planos de 

entrega claramente definidos. 

Comentário: A equipe do Grupo de Transporte está subdimensionada e suas 

competências e responsabilidades não estão definidas no Regimento Interno. Competências na 

área de segurança e infraestrutura de rede também são demandadas para viabilizar as atividades 

do Grupo, bem como para atualização das normas e desenvolvimento de bons indicadores de 
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desempenho. Há que se considerar os recursos humanos e financeiros necessários à realização 

de todas as atividades inerentes ao transporte seguro de material radioativo (atividades descritas 

no Círculo de Garantia da Conformidade), como a realização do “testemunho de fabricação de 

embalagem”, a análise da causa-raiz dos arranjos especiais, a realização de todas as inspeções 

necessárias, a avaliação de tendências em extrapolar valores limites de doses, etc.  Os 

entrevistados demonstraram interesse por aumento da fiscalização, para evitar concorrência 

desleal. É preciso levar em conta a crise financeira e a evasão de recursos humanos e, por outro 

lado, a tendência de crescimento das operações de transporte. Estes aspectos foram levantados 

pela AIEA no TranSAS. Há que se considerar ainda as interferências políticas na gestão da 

CNEN que vêm dificultando a adoção, operacionalização e manutenção das medidas 

necessárias. 

Proposta 5 – Recomendação: Ampliar e incentivar a cooperação entre a DRS e a DPD 

por meio da implementação e disseminação do Protocolo de Cooperação elaborado em 2014 

(proposta de OI-CGPA-Nº0003 de MAIO/2014) e ainda não oficializado e estabelecer rotina 

de revisão periódica deste protocolo, de forma a mantê-lo adequado à demanda. 

Comentário: A ampliação da cooperação entre as diretorias tem o potencial de reduzir 

o impacto da crise econômica e de evasão de recursos humanos, de aumentar a integração entre 

as unidades da CNEN, algumas muito distantes fisicamente, e de viabilizar a realização de 

atividades importantes à segurança do transporte de material radioativo como aprofundamento 

da análise de segurança, da análise da causa-raiz de arranjos especiais, inclusão de inspeção da 

terceira etapa (aeroporto de destino até destino final) nas operações que envolvem três etapas 

(terra-ar-terra), etc. A CNEN ainda pode contar com especialistas em suas unidades, mas é 

preciso considerar a evasão de recursos humanos e, analisando caso a caso, avaliar ações 

necessárias de gestão do conhecimento. 

Proposta 6 – Sugestão: Rever a estrutura organizacional de forma a prever a 

colaboração entre unidades em aspectos específicos, objetivando a redução ou mesmo a 

eliminação de lacunas, atentando para o fato de que a estrutura funcional da CNEN dificulta a 

colaboração entre as áreas. Em especial, prever a) a possibilidade de a unidade dedicada à 

proteção radiológica assessorar tecnicamente as outras unidades e viabilizar esta assessoria; e 

b) parcerias com as demais unidades da CNEN com o intuito de abranger a maior área possível 



104 

 

 

 
  
 

 

do território nacional no tocante à inspeção da terceira etapa de transporte (aeroporto de destino 

até destino final). 

Comentário: Outra medida sugerida, na mesma linha de ação de redução do impacto da 

crise econômica e da evasão de recursos humanos e aumento da integração da equipe, é rever a 

estrutura organizacional da DRS, de forma a viabilizar e promover a cooperação. A estrutura 

funcional característica da CNEN não favorece o trabalho colaborativo necessário à realização 

de determinados projetos como os mencionados na Proposta 6. Uma organização mais flexível 

(p.e. matricial), poderia manter a estrutura hierárquica mas garantir que objetivos vinculados a 

projetos fossem atendidos. 

Proposta 7 – Recomendação: Aprimorar o sistema de gestão de segurança do 

transporte de material radioativo, a fim de garantir a completa observância das normas nacionais 

e internacionais em vigor. 

Comentário: O sistema de gestão deve garantir a atualização das normas nacionais, de 

maneira que estejam em harmonia com as estabelecidas internacionalmente, por consenso entre 

os países. A Norma CNEN NE 5.01 é de 1988, o Manual Explicativo de Transporte está 

disponível no site da CNEN mas não foi formalmente aprovado, o Manual de Fiscalização não 

foi formalmente aprovado e divulgado, a Política de Segurança não está disponível no site da 

CNEN, nem é divulgada fisicamente nas unidades da CNEN. A CNEN tem especialistas que 

podem contribuir para o aprimoramento do sistema de gestão de segurança do transporte, a NE 

5.01 já foi revista e os manuais já existem, bastando a aprovação, padronização e divulgação, 

conforme o caso. É importante que ações sejam tomadas antes que estes especialistas se 

aposentem. A equipe da AIEA fez várias observações a este respeito no TranSAS. 

Proposta 8 – Sugestão: Estabelecer medidas para aumentar o nível de 

comprometimento dos requerentes, trazendo-os para discussão relativa à regulamentação, 

levando em consideração que geralmente uma maior capacitação resulta em maior 

comprometimento em relação à aderência aos requisitos da regulamentação. 

Comentário: Considerando a falta de recursos humanos para realizar todas as inspeções 

necessárias, bem como a existência de especialistas nos quadros da CNEN, investir em medidas 

de capacitação e conscientização, com vistas a tornar os requerentes mais comprometidos com 

os requisitos de segurança, pode ser uma boa alternativa. 
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Proposta 9 – Sugestão: Considerar possibilidade de aplicação de multa para não 

cumprimento de exigências, além da suspensão de licença que já é aplicada como forma de 

punição. 

Comentário: Conforme identificado no Diagnóstico, não há na CNEN mecanismos de 

punição financeira para não cumprimento de exigências, sendo a suspenção da licença imposta 

em alguns casos como forma de punição. A aplicação de punições financeiras poderia ser 

considerada como forma de coibição, minimizando o problema da falta de recursos para a 

realização das inspeções necessárias. 

Proposta 10 – Sugestão: Propor à Comissão Deliberativa da CNEN a decisão de 

oficializar o uso de Guias Regulatórios e a de delegar ao Diretor da DRS competência para 

aprovar tais Guias. 

Comentário: As normas e regulamentos da CNEN são aprovados pela Comissão 

Deliberativa (de acordo com o Regimento Interno), incluindo as instruções normativas (OI-

CGPA-Nº0003 de MAIO/2014), que são elaboradas por uma Diretoria ou Órgão da Presidência, 

têm conteúdo normativo e complementam leis ou decretos, não podendo transpor, inovar ou 

modificar o texto da norma que complementam. Os guias regulatórios (que fornecem orientação 

quanto à preparação de documentos a serem submetidos à CNEN, demonstrando o 

cumprimento de requisitos de segurança) poderiam ser divulgados no padrão de instruções 

normativas, que seriam aprovadas pelo Diretor da DRS. Estrutura hierárquica de aprovação de 

documentos similar a esta é utilizada na AIEA. 

4.3.1.1 Comentários gerais sobre as propostas agrupadas sob o tema “Gestão e Cultura da 

Segurança” 

As propostas deste grupo focam no aprimoramento do Sistema de Gestão da Segurança 

(tanto do subsistema de gestão da segurança do transporte de material radioativo – Proposta 7, 

como do sistema de gestão da DRS, como autoridade competente – Propostas 1, 2 e 3) e também 

no fortalecimento da Cultura da Segurança (Proposta 4 e 6), lembrando que, conforme 

mencionou Cooper (2000), estes conceitos não devem ser confundidos, mas estão 

intrinsicamente relacionados. Para Choudhry et al. (2007), enquanto a gestão está relacionada 
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ao sistema formalizado e documentado de controle do risco, a cultura da segurança influencia 

a maneira como este sistema, descrito no papel, é executado na prática, ao mesmo tempo em 

que é influenciada pelo sistema. Para estes autores, os sistemas formais de gestão da 

organização e as práticas informais de gestão dos líderes atuam como facilitadores, 

encorajando, reconhecendo e reforçando o comportamento seguro. A AIEA esclarece que 

‘cultura da segurança’, na medida em que diz respeito à organização e aos indivíduos, refere-

se a atitudes bem como à estrutura, e trata dos requisitos para corresponder a todas as questões 

de segurança com percepções e ações adequadas (IAEA, 2006a). Daí a importância da 

atualização da Norma NE 5.01 e a aprovação e divulgação dos guias necessários, mas também 

da gestão por competências, do desenvolvimento contínuo e da motivação da força de trabalho, 

do compromisso com objetivos e metas bem definidos. Frazier et al. (2013) lembram a 

importância de a organização ter uma medição sistemática de sua cultura de segurança, a fim 

de correlacionar os benefícios financeiros e outros resultados advindos das intervenções de 

segurança como, por exemplo, a reputação pública. Os estudos de Veltri et al. (2013) 

demonstram que não basta a existência do processo, mas é preciso que a organização foque 

nestes processos e tenha a expectativa de que eles sejam seguidos. Quanto a este aspecto, as 

constantes trocas dos principais gestores da instituição, acarretadas parte por interferência 

política, parte em razão de aposentadorias, somadas a um sistema de gestão da segurança pouco 

formal, não favorecem o fortalecimento da cultura da segurança. Grote (2012)  menciona os 

componentes que devem ser considerados em qualquer sistema de gestão de segurança, como 

Política de Segurança; Recursos e Responsabilidades de Segurança; Identificação e Mitigação 

de Riscos; Normas e Procedimentos; Sistemas baseados em Fatores Humanos; Melhoria 

Contínua e outros. Para Guldenmund (2010), um desejo contínuo de aperfeiçoamento é parte 

integrante da noção de Sistema de Gestão da Segurança. Amyotte e Eckhoff (2010) lembram 

que a mensuração da cultura de segurança requer o uso de indicadores que devem dar conta da 

eficácia das diferentes medidas que integram o sistema de controle dos riscos, em outras 

palavras, devem estar relacionados com os elementos que constituem o sistema de gestão da 

segurança. Os autores enfatizam que o conhecimento técnico sem um compromisso 

proporcional de gestão e um programa para garantir a implementação de tais conhecimentos 

está fadado ao fracasso. Este estudo menciona os especialistas alocados nas diversas unidades 
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da CNEN e apresenta propostas de melhoria na gestão, de forma a ampliar a aplicação do 

conhecimento destes especialistas. 

Uma das tendências identificadas pela AIEA, com relação ao tema "Liderança e Gestão 

para a Segurança, Cultura de Segurança e Comunicação para a Segurança", foi a necessidade 

de indivíduos e organizações reverem continuamente seus pressupostos sobre segurança 

nuclear e radiológica e considerarem as implicações de suas decisões e ações para a questão da 

segurança. Neste sentido, no Nuclear Safety Review 2017, encontro promovido pela Agência 

em março de 2017 para fortalecer as atividades relacionadas à segurança nuclear, radiação, 

transporte e resíduos, a Agência enfatizou os benefícios de uma abordagem sistêmica da 

segurança para lidar efetivamente com as complexidades organizacionais. 

Na 60ª Conferência Geral ocorrida em Viena, em 2016, a AIEA reconheceu a 

importância da autoavaliação e dos serviços de avaliação por pares (como o IRRS, mencionado 

na Proposta 2) como ferramentas eficazes para avaliação e manutenção de boas práticas e 

melhoria contínua da segurança nuclear e incentivou os países membros a garantirem a 

realização rotineira de autoavaliações e a receberem os serviços de avaliação por pares, 

implementarem as ações recomendadas e a tornarem públicos os resultados destas ações. 

Em relatórios decorrentes da 60ª Conferência Geral enviados à CNEN pela AIEA, os 

países membros reportam que a autoavaliação fornece uma base útil para o desenvolvimento 

da infraestrutura regulatória e observaram, em particular, a utilidade da ferramenta SARIS da 

AIEA. Vários países também registraram que solicitaram à AIEA missões IRRS ou missões de 

consultoria e concluíram que isso foi muito positivo na identificação e priorização do 

desenvolvimento ou aprimoramento do programa regulatório. Os países reportam que o tempo 

e o esforço necessários para autoavaliações ou avaliações por pares podem ser substantivos, 

mas que os resultados justificaram o investimento de recursos. Alguns países observaram que 

a credibilidade internacional e a transparência das recomendações e planos de ação de revisão 

de pares do IRRS apoiam a comunicação de melhorias de infraestrutura de segurança para 

dirigentes políticos em seus países. 
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4.3.2 Documentação 

Proposta 11 – Recomendação: Aprimorar o Sistema de Gestão por meio da avaliação 

da documentação existente. A documentação deve abranger, mas não se limitar a: a política da 

CNEN sobre valores e expectativas comportamentais; o objetivo fundamental de segurança; a 

descrição da CNEN e sua estrutura; a descrição das responsabilidades e forma de prestação de 

contas; os níveis de autoridade; a descrição de como o sistema de gestão está em conformidade 

com os requisitos regulamentares aplicáveis à organização; e a descrição das interações com 

organizações externas e com as partes interessadas.  

Comentário: Há evidências de que a documentação existente necessita de reavaliação a 

fim de verificar sua abrangência, além do controle, aprovação, utilização, legibilidade, 

identificação clara e disponibilidade a todos os servidores, bem como às partes interessadas e 

ao público em geral. A AIEA oferece programas de apoio aos países para que alcancem 

independência regulamentar efetiva. Há que se considerar a tendência de crescimento nas 

operações de transporte de material radioativo, principalmente na área da medicina nuclear, e 

as interferências políticas na gestão da CNEN que vêm dificultando a adoção, 

operacionalização e manutenção das medidas necessárias. Recomendações e sugestões foram 

feitas a este respeito pela equipe da AIEA no TranSAS. 

Proposta 12 – Recomendação: Publicar a nova versão da norma CNEN-NE-5.01 e 

desenvolver Guia Regulatório sobre Programa de Garantia da Qualidade. 

Comentário: Em termos de documentação, esta recomendação é das mais prementes, 

posto que a norma NE 5.01 é de 1988. O Regulamento de Transporte, da AIEA, é de 2012. O 

Manual Explicativo de Transporte (Anexo III - PGQ para Transporte de Material Radioativo) 

supre na prática esta carência, mas suas informações devem estar integradas a uma norma 

CNEN, no caso, a NE 5.01. O item 7.1.3 da NE-5.01 precisaria ser revisto de forma a detalhar 

os requisitos do Programa da Garantia da Qualidade. Existe, na CNEN, a expertise necessária 

ao atendimento desta recomendação, porém há que se considerar o momento de evasão destes 

especialistas, por motivo de aposentadoria. Não se pode deixar de considerar as interferências 

políticas na gestão da CNEN. Uma das empresas entrevistadas mencionou a participação na 

revisão da NE 5.01, que ainda não está vigorando. Já em 2002, quando da realização do 



109 

 

 

 
  
 

 

TranSAS, havia uma minuta de revisão da NE 5.01, a qual a equipe recomendou que fosse 

publicada o mais breve possível. 

Proposta 13 – Recomendação: Rever e ampliar o Manual Explicativo de Transporte, 

adequando-o à revisão da Norma CNEN-NE-5.01 e integrando-o aos Guias. 

Comentário: O Manual Explicativo de Transporte deve estar adequado à revisão da 

Norma CNEN-NE-5.01.  Por ser considerado um documento vivo, deve estar sempre sendo 

revisto e estar alinhado aos Guias da AIEA. Existe na CNEN a expertise necessária ao 

atendimento desta recomendação, mas há que se considerar as interferências políticas na gestão 

da CNEN, os cortes orçamentários e a evasão de recursos humanos. Há recomendações no 

TranSAS quanto a este tema. 

4.3.2.1 Comentários gerais sobre as propostas agrupadas sob o tema “Documentação” 

As propostas deste grupo focam em demandas de melhorias com relação à 

documentação do sistema de gestão, tanto do subsistema de gestão da segurança do transporte 

de material radioativo (Propostas 12 e 13) como do sistema de gestão da DRS como um todo 

(Proposta 11). 

Um sistema de gestão formal e documentado não significa que as medidas nele descritas 

estejam sendo cumpridas na prática, como lembram Beckmerhagen et al. (2003), mas eles 

afirmam que organizações que têm uma forte cultura de segurança têm também um efetivo 

sistema de gestão da segurança e este, por sua vez, promove e apoia uma cultura de segurança 

forte. O sistema molda o ambiente, influenciando comportamentos e atitudes das pessoas em 

direção à segurança. Na mesma linha, Choudhry et al. (2007) esclarecem que a gestão de 

segurança está relacionada ao sistema formalizado e documentado de controle de risco e 

afirmam que as normas do sistema de gestão não refletem a forma como ele é executado na 

prática, mas lembram que os sistemas formais de gestão da organização, juntamente com as 

práticas informais de gestão dos líderes atuam como facilitadores, encorajando, reconhecendo 

e reforçando o comportamento seguro. Frazier et al. (2013) identificam o sistema de gestão de 

segurança como um dos constructos comuns a várias pesquisas sobre cultura de segurança, e 

citam entre os subfatores deste constructo a Política e os Procedimentos e Regras de Segurança. 
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Guldenmund (2010) menciona que um enfoque mais explícito no desenvolvimento de sistemas 

de gestão da segurança (SMS) parece promissor como reforço à cultura da segurança e pode, 

pelo menos em parte, prover estrutura para as pessoas darem sentido e direção às suas ações de 

segurança, desde que apoiado por uma liderança adequada da gestão. 

Percebe-se, por outro lado, a preocupação dos países que lidam com transporte de 

material radioativo com a legislação e a documentação correlata. Veltri et al. (2013) mencionam 

que a Argentina desenvolveu e implementou um sistema de gestão da qualidade, com base no 

qual foi estabelecido um Manual da Qualidade, elaborado segundo as normas ISO 9001 e as 

recomendações da AIEA e que entre seus objetivos estão o fortalecimento da cultura de 

segurança; a implementação, melhoria e atualização de suas normas, tanto quanto possível, 

segundo as recomendações internacionais; a implementação e manutenção da melhoria 

contínua das atividades relacionadas com a segurança no transporte; e, ainda, a harmonização 

da implementação dos requisitos regulatórios entre as autoridades competentes, organismos 

reguladores e organizações internacionais. Malesys (2013) menciona as extensas revisões feitas 

no quadro jurídico e de regulamentação das atividades nucleares na França, com vistas a 

propiciar maior integração do sistema, a fim de evitar qualquer tipo de perigo e efeitos nocivos 

que as instalações nucleares possam criar. Este autor menciona ainda a preocupação e o trabalho 

em disponibilizar todos os documentos no devido tempo e os significativos recursos que são 

necessários, tanto da indústria como da Autoridade Competente. Germán, Navajas e Silla 

(2016), em estudo sobre os desafios da indústria nuclear espanhola em termos de segurança, 

mencionam como digno de nota o desafio de integrar novas exigências no atual quadro 

regulamentar e coordenar a extensa e diversificada regulamentação existente. 

Para a AIEA, a documentação do sistema de gestão deve consistir, minimamente, de: 

(a) descrição do sistema de gestão (p.e. o manual do sistema de gestão); (b) documentos que 

descrevam os processos do sistema de gestão (p.e. procedimentos, que podem ser 

documentados ou não); e (c) documentos detalhados do controle do trabalho (p.e. instruções, 

listas de verificação, controle de processos e formulários). O manual deveria conter: políticas 

organizacionais; missão e objetivos de gestão de negócios que são embasados nas demandas 

dos clientes, partes interessadas, necessidades de negócios, regulamentação governamental e 

outros requisitos aplicáveis; o propósito e o escopo do sistema de gestão, incluindo as normas 

e requisitos que ele deve atender;  a estrutura organizacional; uma descrição dos principais 
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clientes, partes interessadas e fornecedores e a interface com eles; processos de gestão para 

alcançar os objetivos da organização; identificação de procedimentos de apoio; uma descrição 

da abordagem gradual adotada para aplicar de forma seletiva os processos do sistema de gestão 

relacionados às atividades de transporte e embalagem; os papéis e responsabilidades dos 

gerentes e indivíduos responsáveis por implementar o sistema de gestão; uma matriz que 

mapeia os processos de gestão para requisitos de alto nível; definições dos termos comumente 

usados nos documentos de gestão; e referências utilizadas para desenvolver e manter o manual 

do sistema de gestão (IAEA, 2008). 

A AIEA costuma enfatizar, em suas reuniões, a importância dos países manterem seus 

documentos regulatórios em conformidade com a edição atualizada do Regulamento (IAEA, 

2016a) pois, segundo afirma, as normas prescritas no Regulamento, quando respeitadas, 

resultam em uma cultura de segurança que assegura níveis muito elevados de segurança para o 

transporte de material radioativo (IAEA, 2012a). 

4.3.3 Treinamento 

Proposta 14 – Recomendação: Garantir o treinamento periódico e adequado de todas 

as partes envolvidas. Em especial, garantir a continuidade das iniciativas de treinamento na 

atividade transporte (com base no módulo “Transporte Seguro” do programa do curso de pós-

graduação lato sensu em segurança de fontes desenvolvido pela AIEA e adotado pelo IRD). 

Comentário: Há evidências de que foram identificadas demandas de treinamento e de 

que estas não foram atendidas, apesar do Coordenador do Grupo ter desenvolvido um curso à 

distância e um workshop para atendê-las. Mudanças na gestão inviabilizaram estas ações de 

treinamento, comprometendo o atendimento à regulamentação nacional e às expectativas da 

AIEA no tocante a treinamento. Além de garantir o atendimento a estas demandas, é importante 

garantir a continuidade das iniciativas de treinamento na atividade transporte do programa 

desenvolvido pela AIEA e adotado pelo IRD. Há, na CNEN, especialistas capacitados a suprir 

esta demanda. Vale mencionar que as condições de capacitação e treinamento no país não são 

favoráveis, demandando mais atenção da autoridade competente quanto ao atendimento dos 
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requisitos. As empresas entrevistadas identificaram demandas de treinamento que poderiam ser 

atendidas por meio de uma das ações propostas pelo Coordenador do Grupo de Transporte. 

Proposta 15 – Sugestão: Aproveitar ao máximo as informações disponibilizadas e as 

oportunidades de treinamento oferecidas pela AIEA e organizações como o IRSN da França e 

o DOE nos EUA. 

Comentário: Sugere-se aproveitar de forma organizada e sistemática as informações e 

oportunidades de treinamento oferecidas pela AIEA e demais organizações especializadas em 

transporte de material radioativo que disponibilizam ofertas de treinamento. 

4.3.3.1 Comentários gerais sobre as propostas agrupadas sob o tema “Treinamento” 

As propostas 14 e 15 focam em treinamento, que pode ser considerado um subfator do 

sistema de gestão de segurança, segundo Frazier et al. (2013). Grote (2012) também menciona 

treinamento em segurança como um dos componentes que devem ser considerados em qualquer 

sistema de gestão de segurança, independentemente do tipo de indústria que necessite implantá-

lo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia, responsável pela regulamentação das 

atividades envolvendo materiais radioativos, incluindo o transporte, possui unidades que 

fornecem orientação e treinamento para aumentar a eficácia e a eficiência do processo de 

certificação de embalagens, além de vários cursos que estão disponíveis para a comunidade 

internacional. Segundo O’Connor e Mcneil (2013), estes treinamentos são altamente 

considerados, utilizados pela Comissão Reguladora Nuclear dos EUA e pela comunidade 

internacional e já resultaram na economia de milhões de dólares na última década. 

Para a AIEA, a oferta de treinamento é parte integrante de qualquer sistema de proteção 

radiológica. O treinamento deve ser visto como um compromisso contínuo, envolvendo 

treinamento inicial e cursos de atualização em intervalos apropriados. A aplicação bem 

sucedida das normas de transporte de material radioativo depende em grande medida da 

compreensão, por parte de todos os envolvidos, dos riscos envolvidos e do conteúdo detalhado 

do Regulamento de Transporte. Isso só pode ser alcançado por meio de programas de 

treinamento inicial e periódicos devidamente planejados e mantidos para todos os indivíduos 

envolvidos no transporte de material radioativo (IAEA, 2012b). 
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4.3.4 Recursos 

Proposta 16 – Recomendação: Viabilizar a utilização de consultores ou serviços 

especializados externos à CNEN, dentro e/ou fora do país. 

Comentário: Especialistas externos, pessoas físicas ou jurídicas, poderiam ser utilizados 

para suprir parte da carência de recursos humanos e viabilizar a realização das atividades sob a 

responsabilidade do Grupo de Transporte (atividades do Círculo de Garantia da Conformidade). 

A AIEA oferece suporte de especialistas, tendo desenvolvido, inclusive, um Guia do Uso de 

Especialistas Externos pelo Órgão Regulador. 

Proposta 17 – Sugestão: Implantar políticas de divulgação e incentivo à cooperação / 

parceria, incluindo desenvolvimento de banco de talentos (yellowpages). 

Comentário: Considerando as demandas existentes para a realização das atividades sob 

a responsabilidade do Grupo de Transporte e a carência de recursos humanos e financeiros, é 

de grande relevância a implantação de políticas de incentivo à cooperação e às parcerias. Muitas 

medidas podem ser tomadas nesta linha de ação, a criação de um banco de talentos pode ser 

uma delas. Esta prática pode contribuir para a gestão por competências, por meio de um banco 

de dados que identifique as competências e deficiências existentes na organização, 

possibilitando a criação de um banco de talentos internos. Estas medidas deveriam estar 

inseridas em um programa institucional de gestão do conhecimento. A CNEN conta com 

especialistas, mas estes muitas vezes não estão disponíveis. Por razões financeiras e culturais, 

os institutos da CNEN tendem a priorizar a demanda externa em detrimento da interna. Falta 

também disciplinar e formalizar o trabalho colaborativo entre especialistas. 

Proposta 18 – Recomendação: Definir regras de utilização dos recursos humanos e 

materiais dos institutos como Organizações de Suporte Técnico ao processo de licenciamento, 

considerando as restrições financeiras e de recursos humanos e ainda a necessária 

independência e imparcialidade quando do uso de uma mesma equipe técnica pela autoridade 

competente e pelo requerente em uma atividade ou projeto específico. 

Comentário: A maior parte dos institutos da CNEN, onde estão situados laboratórios 

importantes para testes relativos à segurança no transporte de material radioativo e alocados 

muitos especialistas, pertence à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da CNEN. Há 

casos em que empresas envolvidas com o transporte de material radioativo demandam os 
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serviços destes laboratórios, que são também demandados pelo Grupo de Transporte para 

validação dos testes solicitados pelas empresas. Não há regras para a utilização destes recursos 

pela DRS e, com isto, muitas vezes atividades inerentes à autoridade competente deixam de ser 

realizadas. Segundo informou o Coordenador do Grupo, até 2016 foi possível contar com a 

colaboração informal de especialista, principalmente quanto a ações a serem realizadas visando 

a redução das doses recebidas pelos motoristas das empresas fiscalizadas. O Grupo também 

contou por algum tempo com especialista em proteção radiológica no IPEN, o que permitiu 

identificar casos potenciais de exposição à radiação. A Portaria nº 2 de 25/02/2015 nomeou o 

Grupo de Proteção Radiológica, formado por 16 especialistas, que elaboraram um regimento 

norteando suas atividades, mas este regimento ainda não foi aprovado. As regras poderiam 

cobrir a realização de estudos relativos à causa-raiz dos diversos arranjos especiais, do possível 

agrupamento de causas e da identificação e adoção de medidas mitigadoras e, ainda, a utilização 

de recursos humanos dos institutos localizados em diferentes pontos do país para a inspeção, 

não realizada até o momento, da etapa aeroporto de destino até destino final. 

Proposta 19 – Recomendação: Assegurar a manutenção dos recursos humanos e 

financeiros necessários ao pleno desenvolvimento das atividades voltadas à segurança das 

operações de transporte de materiais radioativos. Nesta linha de ação, promover a contratação 

de profissional dedicado, especialista em proteção radiológica. 

Comentário: Há evidências de que o Grupo de Transporte está subdimensionado e de 

que faltam recursos humanos e financeiros necessários à realização de diversas atividades que 

devem ser desempenhadas pela autoridade competente. É preciso avaliar a dimensão desta 

lacuna, considerando a tendência de crescimento no volume de operações de transporte e as 

interferências políticas, as restrições orçamentárias e a evasão de recursos humanos. As 

empresas entrevistadas demandam reforço na fiscalização. A AIEA já havia identificado esta 

questão em 2002, no TranSAS, e recomendado providências no sentido de garantir a segurança 

financeira, além de sugerir avaliação quanto à suficiência do número de servidores para lidar 

com as diferentes tarefas atribuídas à autoridade competente. 
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4.3.4.1 Comentários gerais sobre as propostas agrupadas sob o tema “Recursos” 

As propostas 16 a 19 focam em recursos, em especial recursos humanos (todas as 

propostas), mas também recursos financeiros (Proposta 19). 

A importância dos recursos humanos é destacada por todos os autores utilizados como 

referência no Capítulo 2, Revisão da Literatura. Obadia et al. (2007) lembram que as análises 

de acidentes em indústrias de tecnologia perigosa têm demonstrado que a segurança depende 

não somente de fatores técnicos relativos à operação dos processos industriais, mas também de 

aspectos relacionados a fatores humanos e organizacionais, trazendo a necessidade do 

desenvolvimento de novas abordagens de gestão da segurança. Cooper (2000) menciona que 

dentre as inúmeras definições de cultura de segurança organizacional muitas focam na maneira 

como as pessoas pensam ou se comportam. Choudry et al. (2007) lembra que o ambiente de 

trabalho e as percepções subjacentes, atitudes, práticas habituais dos colaboradores em todos 

os níveis (cultura de segurança) influenciarão o emprego e efetivo uso dos recursos, políticas, 

práticas e procedimentos do sistema de gestão da segurança. Os estudos de Veltri et al. (2013) 

indicam que a compreensão da segurança e, portanto, da habilidade para melhorar a segurança, 

cresce quando se considera um contexto organizacional mais amplo, e que um atributo crítico 

do sistema de gestão não é a existência do sistema em si, mas o fato da organização focar nele 

e esperar que seja seguido, ou seja, a atitude com relação ao sistema. 

A AIEA esclarece que ‘cultura da segurança’ diz respeito tanto à organização como aos 

indivíduos e, desta forma, refere-se à estrutura, mas também a atitudes (IAEA, 2007). Atitude, 

para a AIEA, são os sentimentos, opiniões, maneiras de pensar, percepções, valores, 

comportamentos  e interesses de um indivíduo, que permitem que um trabalho ou tarefa seja 

realizado com sua melhor habilidade; não são ensinadas diretamente e são, em parte,  

consequência da cultura organizacional (IAEA, 2013). 

Beckmerhagen et al. (2003) menciona que o sistema de gestão de segurança fornece um 

meio que a organização pode usar para promover e apoiar uma cultura de segurança forte, posto 

que o sistema molda o ambiente, influenciando comportamentos e atitudes das pessoas em 

direção à segurança, sendo um de seus objetivos alimentar e apoiar uma forte cultura de 

segurança, desenvolvendo e reforçando atitudes e comportamentos positivos com relação à 
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segurança. Mengolini e Debarberis (2007) citam dentre as lições aprendidas em seu estudo a 

importância do envolvimento do pessoal e motivação através de equipes de melhoria. 

O’Connor e Mcneil (2013) destacam, dentre os desafios a serem enfrentados pelo 

Departamento de Energia dos EUA, a imprevisibilidade orçamentária, problemas com a 

contratação e desenvolvimento de recursos humanos com a competência necessária, além da 

lentidão em aceitar mudanças. Já Germán; Navajas e Silla (2016) mencionam como principais 

desafios da indústria nuclear espanhola, relacionado à questão organizacional, a mudança 

geracional e a aprendizagem organizacional. 

Considera-se fundamental relembrar, neste tópico, o Princípio Fundamental de 

Segurança nº 2. Papel do Governo (IAEA, 2006a), o qual estabelece, dentre outras coisas, que 

as autoridades governamentais devem garantir que o órgão regulador tenha adequada 

autoridade legal, adequada competência técnica e gerencial, e adequados recursos humanos e 

financeiros para se desincumbir de suas responsabilidades. No Brasil, o órgão regulador na área 

nuclear é a CNEN, e a DRS atua como autoridade competente na área de transporte 

(organização definida pela autoridade legislativa ou executiva para agir em nome de um país 

em assuntos envolvendo o transporte de material radioativo), devendo dispor de poderes e 

recursos suficientes para uma regulamentação e execução eficazes (IAEA, 2012b). 

Espera-se ainda dos órgãos reguladores que tenham um sistema de gestão de 

competências integrado a seu sistema de gestão. O sistema de gestão de competência deve 

abranger um processo para desenvolver e manter as competências necessárias à sua equipe, 

processo este estabelecido como parte da gestão do conhecimento (AIEA, 2013). 

4.3.5 Processos 

Proposta 20 – Recomendação: Estabelecer um critério de prioridade para as inspeções, 

como por exemplo a dose de radiação sofrida pelos motoristas (quanto maior a dose, mais 

prioritária seria a inspeção). 

Comentário: A carência de recurso humanos e financeiros impõe a necessidade do 

estabelecimento de critérios de prioridade para a realização das inspeções. Entre os critérios 
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possíveis, está o de priorizar empresas cujos motoristas tenham sofrido uma dose maior de 

radiação. 

A maior parte da movimentação de materiais radioativos está relacionada à medicina 

nuclear e não requer autorização e inspeção por parte do Grupo de Transporte. Outro tipo de 

operação de transporte de material radioativo, este sim requer autorização e inspeção, relaciona-

se a serviços de radiografia industrial. Existem 82 empresas especializadas em ensaios não-

destrutivos, autorizadas a realizar este tipo de transporte, segundo o site da CNEN. Estas 

realizam uma grande quantidade de operações, como testes de solda em tubulações. Segundo o 

Coordenador do Grupo de Transporte, considerando as grandes distâncias e número de 

operações realizadas anualmente, seria aconselhável a realização de ao menos uma inspeção 

em cada uma destas empresas, a cada três anos, mas nenhuma é realizada.  O Grupo conta com 

dois inspetores, que conseguem realizar seis inspeções programadas por ano (surgem outras 

não programadas durante o ano).   Em 2016, foram programadas cinco inspeções, mas apenas 

uma foi realizada, por falta de aprovação das demais.  O critério de prioridade por magnitude 

da dose pode ser suportado por uma das seções da lista de verificação, que trata do controle 

dosimétrico das pessoas envolvidas nas operações de transporte.  

Proposta 21 – Recomendação: Estabelecer regras mais claras sobre responsabilidade 

na segurança do transporte a serem incluídas em contratos firmados entre transportadora 

habilitada e suas subcontratadas. 

Comentário: Segundo informado pelo Coordenador do Grupo, em se tratando de 

transporte realizado em três etapas (terra-ar-terra), ocorre de a transportadora habilitada pelo 

Grupo de Transporte realizar a primeira etapa (produção até aeroporto de origem) e subcontratar 

a terceira e última (aeroporto de destino até destino final). A transportadora subcontratada via 

de regra não é habilitada pelo Grupo, que também não tem recursos para realizar estas 

inspeções. Faz-se necessário, portanto, exigir das transportadoras habilitadas a inclusão de 

regras de responsabilidade, em eventuais contratos com empresas subcontratadas, que garantam 

a segurança do transporte até o destino final. 

 

Proposta 22 – Recomendação: Elaborar e formalizar procedimento a ser seguido 

quando da identificação de tendência a ultrapassar limites de doses definidos pela 

regulamentação. 



118 

 

 

 
  
 

 

Comentário: Segundo o Coordenador do Grupo de Transporte, faltam avaliações mais 

profundas de eventuais tendências em extrapolar os valores definidos na regulamentação, sob 

a ótica do princípio de otimização da proteção radiológica. Em uma inspeção, uma das seções 

da lista de verificação trata do controle dosimétrico das pessoas envolvidas nas operações de 

transporte, mas, apesar do controle, não há procedimento formal a ser seguido quando da 

identificação de tendência a ultrapassar os limites permitidos pela regulamentação nem 

procedimento tratando de medidas corretivas, quando os limites são efetivamente 

ultrapassados. 

4.3.5.1 Comentários gerais sobre as propostas agrupadas sob o tema “Processos” 

As propostas 20 a 22 foram em melhorias em processos. Os processos aqui mencionados 

referem-se à realização de inspeções, envolvimento de stakeholders e necessidade de 

procedimentos internos que fortaleçam o princípio de otimização da proteção radiológica. 

A AIEA define processo como sendo: (a) uma sequência de ação ou procedimento, 

especialmente uma série de etapas progressivas na fabricação de um produto ou em alguma 

outra operação; (b) um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transformam entradas em saídas. 

De acordo com a abordagem gradual proposta pela AIEA, uma organização deve 

selecionar os processos do sistema de gestão que correspondam à sua missão, seu propósito, 

seu escopo e seus objetivos. A partir da seleção, os processos selecionados devem estar 

identificados e descritos no sistema de gestão, além de serem efetivamente controlados pelo 

sistema (IAEA, 2008). 

Vale lembrar que os processos de uma organização influenciam a cultura de segurança 

nela existente (COOPER, 2000). 

Quanto à subcontratação, segundo os requisitos da AIEA os acordos contratuais entre 

empresas envolvidas no transporte não as eximem de suas responsabilidades nem diminuem 

essas responsabilidades (IAEA, 2008). 

Relembra-se, ainda, que um dos princípios fundamentais de segurança é o da 

Otimização da Proteção (Princípio 5), segundo o qual a proteção deve ser otimizada de forma 
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a prover o mais alto nível de segurança que razoavelmente possa ser alcançado (IAEA, 2006a).  

As condições rotineiras de transporte resultam em exposições à radiação e é possível prever 

suas magnitudes. Há também situações nas quais existe um potencial de exposição, mas não se 

tem certeza se ela de fato ocorrerá. O princípio da otimização requer que tanto as exposições 

normais como as potenciais sejam levadas em consideração. Se a ocorrência puder ser prevista, 

sua probabilidade e a exposição resultante da radiação podem ser estimadas. Apesar da 

responsabilidade pela otimização ser primordialmente do operador, a autoridade competente 

deveria garantir que todas as atividades de transporte fossem conduzidas sob condições ótimas 

de proteção e segurança (IAEA, 2012b). 

4.3.6 Correlação entre as propostas e as dimensões da cultura de segurança 

Conforme mencionado por López de Castro et al. (2013), uma das mais importantes 

contribuições da AIEA para a avaliação e desenvolvimento de fortes culturas de segurança foi 

seu modelo de cultura de segurança em cinco dimensões. Ao longo da avaliação realizada nesta 

pesquisa, várias lacunas, em termos de cultura de segurança, foram identificadas, e propostas 

foram elaboradas com o intuito promover uma melhoria nos processos e consequente 

fortalecimento da cultura de segurança. É possível relacionar, conforme demonstrado na Tabela 

11, cada uma das propostas a pelo menos um dos 37 atributos que compõem as 5 dimensões do 

modelo da AIEA. A tabela representa apenas um exercício de correlação, mas, via de regra, 

mais de um atributo e mesmo mais de uma dimensão poderia ser relacionada a cada uma das 

propostas.  

 

Tabela 11. Correlação entre propostas e dimensões da Cultura de Segurança 

 
PROPOSTAS 

 
DIMENSÕES ATRIBUTOS 

1 Assegurar a estabilidade e coerência do controle 
regulamentar a fim de evitar a subjetividade na 
tomada de decisões por parte dos servidores do órgão 
regulador. 

A - a segurança é 
claramente 
reconhecida como 
um valor 

A1 - a alta prioridade dada à 
segurança é demonstrada na 
documentação, 
comunicação e tomada de 
decisão 
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2 Estabelecer ações para avaliação e aperfeiçoamento 
continuo do Sistema de Gestão da DRS. As ações 
incluiriam prosseguir e finalizar o processo de 
autoavaliação pré-IRRS (Integrated Regulatory 
Review Service) iniciado em 2013, como forma de 
identificar possíveis fraquezas e formular propostas de 
melhorias. 

A - a segurança é 
claramente 
reconhecida como 
um valor 

A5 - uma abordagem 
proativa e de longo prazo 
para as questões de 
segurança é demonstrada na 
tomada de decisão 

3 Alternativamente à solicitação de Missão IRRS da 
AIEA, que sucedem as autoavaliações, convocar 
equipe de especialistas brasileiros, dos quadros da 
própria CNEN ou ex-funcionários com notório 
conhecimento, para realização de ação pré-IRRS 
(avaliação externa) das atividades da DRS. 

E - a segurança é 
orientada ao 
aprendizado 

E3 - avaliações internas e 
externas, incluindo 
autoavaliações, são 
utilizadas 

4 Avaliar continuamente o processo de governança e 
planejamento estratégico, incluindo política voltada à 
gestão de competências, de forma a assegurar os 
recursos financeiros necessários e humanos 
adequados, com as competências necessárias, no lugar 
certo, atentando para o desenvolvimento contínuo de 
uma força de trabalho profissional, competente, 
versátil e motivada, como um meio de assegurar o 
cumprimento de suas funções como órgão regulador. 
Efetivar e continuamente avaliar ações gerenciais 
voltadas à gestão de competências tal que resultem em 
objetivos, metas e planos de entrega claramente 
definidos. 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B5 - a direção garante que 
há um número suficiente de 
profissionais competentes; 
habilidades de liderança são 
sistematicamente 
desenvolvidas 

5 Ampliar e incentivar a cooperação entre a DRS e a 
DPD por meio da implementação e disseminação do 
Protocolo de Cooperação elaborado em 2014 
(proposta de OI-CGPA-Nº0003 de MAIO/2014) e 
ainda não oficializado e estabelecer rotina de revisão 
periódica deste protocolo, de forma a mantê-lo 
adequado à demanda. 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B8 - a direção demonstra 
um esforço continuo em 
busca de abertura e boa 
comunicação através de 
toda a organização 

6 Rever a estrutura organizacional de forma a prever a 
colaboração entre unidades em aspectos específicos, 
objetivando a redução ou mesmo a eliminação de 
lacunas, atentando para o fato de que a estrutura 
funcional da CNEN dificulta a colaboração entre as 
áreas. Em especial, prever a) a possibilidade de a 
unidade dedicada à proteção radiológica assessorar 
tecnicamente as outras unidades e viabilizar esta 
assessoria; e b) parcerias com as demais unidades da 
CNEN com o intuito de abranger a maior área possível 
do território nacional no tocante à inspeção da terceira 
etapa de transporte (aeroporto de destino até destino 
final). 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B6 - a Direção busca o 
envolvimento contínuo dos 
indivíduos na busca pela 
melhoria da segurança; 
B9 - a Direção tem a 
habilidade de resolver 
conflitos, quando necessário 

7 Aprimorar o sistema de gestão de segurança do 
transporte de material radioativo, a fim de garantir a 
completa observância das normas nacionais e 
internacionais em vigor. 

D - a segurança está 
integrada em todas 
as atividades 

D3 - a qualidade da 
documentação e 
procedimentos é boa 
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8 Estabelecer medidas para aumentar o nível de 
comprometimento dos requerentes, trazendo-os para 
discussão relativa à regulamentação, levando em 
consideração que geralmente uma maior capacitação 
resulta em maior comprometimento em relação à 
aderência aos requisitos da regulamentação. 

A - a segurança é 
claramente 
reconhecida como 
um valor 

A3 - a importância 
estratégica da segurança 
está refletida no plano de 
negócios 

9 Considerar possibilidade de aplicação de multa para 
não cumprimento de exigências, além da suspensão de 
licença que já é aplicada como forma de punição. 

C - a 
responsabilidade 
pela segurança é 
clara 

C3 - há um alto nível de 
conformidade com os 
regulamentos e 
procedimentos 

10 Propor à Comissão Deliberativa da CNEN a decisão 
de oficializar o uso de Guias Regulatórios e a de 
delegar ao Diretor da DRS competência para aprovar 
tais Guias. 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B1 - a Alta Direção está 
claramente comprometida 
com a segurança 

11 Aprimorar  o Sistema de Gestão por meio da avaliação 
da documentação existente. A documentação deve 
abranger, mas não se limitar a: a política da CNEN 
sobre valores e expectativas comportamentais; o 
objetivo fundamental de segurança; a descrição da 
CNEN e sua estrutura; a descrição das 
responsabilidades e forma de prestação de contas; os 
níveis de autoridade; a descrição de como o sistema de 
gestão está em conformidade com os requisitos 
regulamentares aplicáveis à organização; e a descrição 
das interações com organizações externas e com as 
partes interessadas. 

D - a segurança está 
integrada em todas 
as atividades 

D3 - a qualidade da 
documentação e 
procedimentos é boa; 
D4 -a qualidade dos 
processos, desde o 
planejamento até a 
implementação e revisão, é 
boa 

12 Publicar a nova versão da norma CNEN-NE-5.01 e 
desenvolver Guia Regulatório sobre Programa de 
Garantia da Qualidade. 

13 Rever e ampliar o Manual Explicativo de Transporte, 
adequando-o à revisão da Norma CNEN-NE-5.01 e 
integrando-o aos Guias Regulatórios. 

14 Garantir o treinamento periódico e adequado de todas 
as partes envolvidas. Em especial, garantir a 
continuidade das iniciativas de treinamento na 
atividade transporte (com base no módulo “Transporte 
Seguro” do programa do curso de pós-graduação lato 
sensu em segurança de fontes desenvolvido pela AIEA 
e adotado pelo IRD). 

D - a segurança está 
integrada em todas 
as atividades 

D5 - os indivíduos têm o 
conhecimento e 
compreensão necessários 
dos processos de trabalho 

15 Aproveitar ao máximo as informações 
disponibilizadas e as oportunidades de treinamento 
oferecidas pela AIEA e organizações como o IRSN da 
França e o DOE nos EUA. 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B4 - habilidades de 
segurança são 
sistematicamente 
desenvolvidas 

16 Viabilizar a utilização de consultores ou serviços 
especializados externos à CNEN, dentro e/ou fora do 
país. 

B - a liderança para 
a segurança é clara 

B5 - a direção garante que 
há um número suficiente de 
profissionais competentes 

17 Implantar políticas de divulgação e incentivo à 
cooperação / parceria, incluindo implementação de 
banco de talentos (yellowpages). 

D - a segurança está 
integrada em todas 
as atividades 

D8 - existe cooperação e 
trabalho em equipe 
multidisciplinar e inter-
disciplinar. 
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18 Definir regras de utilização dos recursos humanos e 
materiais dos institutos como Organizações de Suporte 
Técnico ao processo de licenciamento, considerando 
as restrições financeiras e de recursos humanos e 
ainda a necessária independência e imparcialidade 
quando do uso de uma mesma equipe técnica pela 
autoridade competente e pelo requerente em uma 
atividade ou projeto específico. 

A - a segurança é 
claramente 
reconhecida como 
um valor 

A2 - segurança é uma 
consideração primordial na 
alocação de recursos 

19 Assegurar a manutenção dos recursos humanos e 
financeiros necessários ao pleno desenvolvimento das 
atividades voltadas à segurança das operações de 
transporte de materiais radioativos. Nesta linha de 
ação, promover a contratação de profissional 
dedicado, especialista em proteção radiológica. 

A - a segurança é 
claramente 
reconhecida como 
um valor 

A2 - segurança é uma 
consideração primordial na 
alocação de recursos 

20 Estabelecer um critério de prioridade para as 
inspeções, como por exemplo a dose de radiação 
sofrida pelos motoristas (quanto maior a dose, mais 
prioritária seria a inspeção). 

E - a segurança é 
orientada ao 
aprendizado 

E4 - experiência 
organizacional e 
experiência operacional 
(tanto interna quanto 
externa) são usadas. 

21 Estabelecer regras mais claras sobre responsabilidade 
na segurança do transporte a serem incluídas em 
contratos firmados entre transportadora habilitada e 
suas subcontratadas. 

C - a 
responsabilidade 
pela segurança é 
clara 

C2 - os papéis e 
responsabilidades são 
claramente definidos e 
entendidos 

22 Elaborar e formalizar procedimento a ser seguido 
quando da identificação de tendência a ultrapassar 
limites de doses definidos pela regulamentação. 

D - a segurança está 
integrada em todas 
as atividades 

D4 - a qualidade dos 
processos, desde o 
planejamento até a 
implementação e revisão, é 
boa 

Fonte: A autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo demonstram que os processos de análise de segurança do 

transporte de material radioativo executados pelo Grupo de Transporte, considerando o escopo 

da autoavaliação e o Conjunto de Questões 006 do SARIS, estão 100% aderentes às práticas 

recomendadas pela AIEA, pois todas as respostas às Questões Primárias (QP) do conjunto, após 

longa e criteriosa investigação (detalhada no Apêndice 5) foram afirmativas.  Os resultados da 

autoavaliação fornecem evidências objetivas de que o órgão regulador brasileiro, no tocante à 

análise de segurança do transporte, executa suas atividades de forma estruturada, confiável e 

segura. 

 Na busca pela melhoria contínua dos processos, ampliou-se o esforço investigativo e 

um extenso levantamento foi realizado, permitindo o aprofundamento da autoavaliação. 

A ampliação abrangeu a análise e atualização do Diagnóstico e do Mapeamento de 

Processos, e a consequente identificação de pontos relevantes destes documentos; a 

complementação do Conjunto de Questões 006 por meio da inclusão de duas questões 

adicionais, que foi fundamental para a análise dos pontos fortes e fracos e identificação das 

oportunidades e ameaças; a realização de entrevistas com representantes de três empresas 

transportadoras de material radioativo e, ainda, a avaliação do resultado da missão TranSAS, 

realizada pela AIEA na CNEN, em 2002. 

Dentre os pontos relevantes que foram observados durante a abordagem adotada, 

destacam-se: 

a) A defasagem na atualização da Norma CNEN NE 5.01, de 1988; 

b) A carência de recursos humanos e financeiros; 

c) A adoção, pelo Grupo de Transporte, do Ciclo de Garantia de Conformidade como 

forma de estruturar, acompanhar e apresentar evidências de suas atividades, em total 

consonância com as orientações da AIEA; 

d) A satisfação das empresas transportadoras quanto à documentação disponível na 

página da CNEN (Manual Explicativo de Transporte), ao relacionamento com o 

Grupo e à participação no processo regulatório; 

e) As recomendações feitas pela equipe da AIEA, em 2002, que foram atendidas, 

como, p.e., a conclusão do memorando de entendimento entre CNEN e IBAMA, 
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com definição de responsabilidades de ambas as partes e, por outro lado, as que 

continuam aguardando providências, como a avaliação da suficiência do número de 

servidores para fazer frente à carga de trabalho a qual, por sua vez, também precisa 

ser avaliada.  

O volume de informações obtido a partir desta abordagem forneceu subsídios para a 

identificação de boas práticas, bem como para a elaboração de um conjunto de propostas de 

melhoria. Ao todo, foram identificadas 9 (nove) boas práticas e 22 (vinte e duas) propostas de 

melhoria, sendo estas últimas divididas em 15 (quinze) recomendações e 7 (sete) sugestões. 

As propostas foram comentadas individualmente, com o intuito de salientar as 

evidências que lhes serviram de subsídio. Foram ainda agrupadas, por afinidade temática, e 

comentadas à luz das questões trazidas pelos autores referenciados na Revisão da Literatura e 

dos documentos da AIEA. 

A pesquisa permitiu responder de forma objetiva às duas questões propostas, nos 

seguintes termos: (a) quanto à primeira pergunta (Q1) a resposta é sim, pois considerando o 

escopo da autoavaliação e o Conjunto de Questões 006 do SARIS, os processos de análise de 

segurança do transporte de material radioativo executados pelo Grupo de Transporte 

pertencente à DRS/CNEN, durante o período deste estudo, estão 100% aderentes às práticas 

recomendadas pela AIEA; e (b) quanto à segunda pergunta (Q2), apenas com a avaliação da 

aderência ao Conjunto de Questões do SARIS não foi possível identificar boas práticas e 

oportunidades de melhoria; entretanto, a abordagem adotada neste estudo conduziu ao alcance 

deste objetivo. Com isto, o Objetivo Geral (OG) da pesquisa, bem como os Objetivos 

Específicos (OE1, OE2 e OE3) foram alcançados. 

Este resultado leva à seguinte reflexão: as questões do SARIS são formuladas de 

maneira que tenham a maior abrangência possível, a fim de se adequarem a todos os países 

membros da AIEA; entretanto, a autoavaliação pode e deve ser ampliada e otimizada por meio 

de uma abordagem focada nas características do país e do órgão regulador em questão. 

Os critérios e a metodologia utilizados não são os únicos para a realização de uma 

autoavaliação. Outros poderiam ser utilizados e um percentual diferente de aderência poderia 

ser obtido, bem como outras propostas seriam identificadas. Obviamente, não se teve a 

pretensão de abordar neste estudo todas as possíveis propostas de melhoria. Mesmo 

considerando os critérios e metodologias utilizados, outras propostas com certeza seriam 
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identificadas caso a autoavaliação fosse realizada por uma equipe maior, envolvendo um 

número maior de pessoas, conforme preconiza a AIEA. Vale lembrar que o importante, em uma 

autoavaliação, é aprender sobre o processo, identificar o que está bom e o que precisa ser 

melhorado, planejar as ações de melhoria, implementá-las e acompanhar o resultado da 

implementação. Neste sentido, o exercício realizado no decorrer desta pesquisa foi bastante 

positivo. 

Justifica-se, entretanto, a metodologia adotada porquanto elaborada especificamente 

para este fim, pela AIEA, organismo reconhecido internacionalmente inclusive dentro dos 

meios acadêmicos. 

A partir das propostas apresentadas neste estudo, será possível aos dirigentes da CNEN 

investir na preparação de um plano de ação de melhorias, nos termos da metodologia SARIS 

proposta pela AIEA, com definição de prioridades, segundo a disponibilidade de recursos 

(humanos, de tempo, financeiros, dentre outros). 

Segundo a AIEA, os resultados de uma avaliação devem levar a alta direção a concluir 

se o sistema de gestão está sob controle e se os procedimentos para executar os processos estão 

sendo realizados a contento. Os achados, conclusões e recomendações obtidos como resultado 

de uma revisão ou avaliação devem ser implementados pela organização para a obtenção de 

melhorias e devem ser comunicados aos indivíduos, às partes interessadas e à alta direção 

(AIEA, 2008). 

A presente pesquisa pode ser de grande utilidade para a avaliação das demais áreas da 

DRS e conclusão do processo de autoavaliação da DRS, iniciado em 2013. A DRS poderá, a 

partir da conclusão de sua autoavaliação, requisitar os serviços de avaliação por pares da AIEA 

(missão IRRS), o que é altamente recomendável. Alternativamente, poderá convocar uma 

equipe de especialistas brasileiros, dos próprios quadros da CNEN ou não, para realizar uma 

avaliação externa, como medida de fortalecimento e aprimoramento de seu Sistema de Gestão. 

Uma boa parte das evidências abordadas neste estudo remete à questão da 

interdependência entre o fortalecimento da cultura de segurança e o fortalecimento dos sistemas 

de gestão, discutida no Capítulo 2. Por esta razão, considera-se de grande relevância a CNEN, 

como órgão regulador, a realização de futuros estudos que abordem este tema.  
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DA REVISÃO DA LITERATURA 

A) Base SCOPUS 

A revisão da literatura iniciou-se com buscas na Base SCOPUS. Estas buscas foram 

realizadas no início da pesquisa e foram atualizadas em maio de 2017. A seguir são apresentadas 

tabelas das respectivas buscas, com informações sobre nome dos autores, título dos 

documentos, ano de publicação, título da fonte e número de citações. 

Foram realizadas buscas com os cruzamentos das palavras-chave (management system, 

safety culture, regulation, self-assessment, transport, radioactive material). As palavras 

“transport” e “radioactive material” foram utilizadas em conjunto nas buscas, como forma de 

direcionar a pesquisa. Em algumas buscas, foi acrescentada a palavra “nuclear” como forma de 

direcionar a pesquisa. Os documentos foram escolhidos após a leitura dos abstracts. Os 

resultados estão apresentados nas tabelas abaixo. 

1. Primeira busca: “safety culture” e “self-assessment”, limitada a ‘artigos’ e ‘revisões’ 
publicadas em inglês, a partir de 2010. Foram encontrados 10 documentos, sendo um 
deles utilizado. 

Autor Título Ano Título da Fonte Cit 
Mariscal M.A., 
Herrero S.G., Toca 
Otero A. 

Assessing safety culture in the Spanish nuclear industry 
through the use of working groups 

2012 Safety Science 9 

 

2. Segunda busca: “safety culture” e “regulation” e “nuclear”, limitada a ‘artigos’ e 
‘revisões’, a partir de 2010. Foram encontrados 9 documentos. Não foram utilizados por 
não serem de interesse para a pesquisa. 

3. Terceira busca: “management system” e “radioactive material” e “transport”, limitada 
a ‘artigos’ e ‘revisões’, a partir de 2010. Foi encontrado 1 documento, que foi utilizado. 

 
Autor Título Ano Título da Fonte Cit 
López Vietri J., Elechosa C., 
Rodríguez Roldán M.S., 
Fernández A. 

Safe transport of radioactive 
material in Argentina: 60 years' 
experience 

2013 Packaging, Transport, Storage 
and Security of Radioactive 
Material 

0 
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4. Quarta busca: “management system” e “self-assessment”, limitada a ‘artigos’ e 
‘revisões’ publicadas em inglês, a partir de 2010. Foram encontrados, inicialmente, 66 
documentos, dos quais foi extraído um pela leitura do abstract.  

Autor Título Ano 
Título da 
Fonte Cit 

Foster P., 
Hoult S. 

The safety journey: Using a safety maturity model for safety planning 
and assurance in the UK coal mining industry 

2013 Minerals 3 

 

5. Quinta busca: “management system” e “regulation” e “nuclear”, limitada a ‘artigos’ e 
‘revisões’, a partir de 2010. Foram encontrados 10 documentos, sendo que um deles foi 
utilizado. 
 

Autor Título Ano Título da Fonte Cit 
Germán S., Navajas J., 
Silla I. 

Safety challenges in Spain's nuclear industry 
according to sector experts 

2016 Progress in Nuclear 
Energy 

0 

 

6. Sexta busca: “management system” e “safety culture”, limitada a ‘artigos’ e ‘revisões’ 
publicadas em inglês, a partir de 2010. Foram encontrados 100 documentos, que foram 
listados em ordem decrescente de citação. Dentre os 15 documentos mais citados, foram 
utilizados 5. 

 

Autor Título Ano Título da Fonte Cit 
Amyotte P.R., Eckhoff R.K. Dust explosion causation, prevention 

and mitigation: An overview 
2010 Journal of 

Chemical Health 
and Safety 

57 

Grote G. Safety management in different high-
risk domains - All the same? 

2012 Safety Science 
50 

Guldenmund F.W. (Mis)understanding Safety Culture and 
Its Relationship to Safety Management 

2010 Risk Analysis 
50 

Frazier C.B., Ludwig T.D., Whitaker 
B., Roberts D.S. 

A hierarchical factor analysis of a safety 
culture survey 

2013 Journal of Safety 
Research 24 

Veltri A., Pagell M., Johnston D., 
Tompa E., Robson L., Amick III 
B.C., Hogg-Johnson S., Macdonald 
S. 

Understanding safety in the context of 
business operations: An exploratory 
study using case studies 

2013 Safety Science 

11 

 

7. Sétima busca: “safety culture” e “transport” e “radioactive material”, limitada a 
‘artigos’ e ‘revisões’, a partir de 2010. Não foram encontrados documentos. 
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8. Oitava busca: “regulation” e “self-assessment” e “nuclear”, limitada a ‘artigos’ e 
‘revisões’, a partir de 2010. Foram encontrados 5 documentos, mas nenhum foi 
utilizado por não serem de interesse para a pesquisa. 
 

9. Nona busca: “self-assessment” e “transport” e “radioactive material”, limitada a 
‘artigos’ e ‘revisões’, a partir de 2010. Não foram encontrados documentos. 
 

10. Décima busca: “self-assessment” e “radioactive material”, limitada a ‘artigos’ e 
‘revisões’, a partir de 2010. Foram encontrados documentos sem interesse para a 
pesquisa. 
 

Às buscas iniciais acima descritas foi acrescentada outra, mais específica, também 

atualizada até maio de 2017, cujo resultado é apresentado a seguir. 

11. Décima primeira busca: “IAEA” e “self-assessment”, limitada a ‘artigos’ e ‘revisões’ 
publicados em inglês, sem limitação de período de publicação. Foram encontrados 4 
documentos, 2 deles foram utilizados. 

 

Autor Título Ano Título da Fonte Cit 

Mengolini A., 
Debarberis L. 

Safety culture enhancement through the implementation of 
IAEA guidelines 2007 

Reliability 
Engineering and 
System Safety 11 

Serrano N.P. 

Nuclear safety in the era of peer reviews and self-assessments: 
The new Directive on Nuclear Safety [La Seguridad Nuclear 
En La Era De Las Revisiones Inter-Pares Y Las Auto-
Evaluaciones: La Nueva Directiva De Seguridad Nuclear] 2010 

Revista de 
Derecho 
Comunitario 
Europeo 0 

 

B) PATRAM 

Foram realizadas buscas dentre os trabalhos publicados no International Symposium on 

the Packaging and Transportation of Radioactive Materials (PATRAM). O PATRAM ocorre 

a cada três anos e reúne especialistas mundiais de governo, indústria e organizações de pesquisa 

para trocar informações sobre todos os aspectos da embalagem e transporte de materiais 

radioativos. As buscas foram realizadas no site do Institute of Nuclear Materials Management 

(INMM), em PATRAM Proceedings Search (endereço eletrônico 

http://www.inmm.org/source/patramproceedings/?psTitle=&psYrFrom=2013&psYrTo=2013 

&psAuthor=&psAuthorOrg=&psKeyword=safe+transport&q=patram&psSearch=Search). As 

buscas limitaram-se ao simpósio realizado em 2013 (as publicações do PATRAM 2016 não 

estavam disponíveis até a data da última atualização da pesquisa – maio de 2017). Foi utilizada 

a palavra-chave “safe transport”, que retornou 161 documentos. Dentre estes foram escolhidos 
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quatro, um dos Estados Unidos, um da Índia, um da França e um de representantes da Agência 

Internacional de Energia Atômica. 

1. Primeira busca: “safe transport” limitado a publicações do PATRAM 2013 

Autor Título Ano Fonte 

Stephen O’Connor, Ella McNeil 
Maintaining a Best-in-Class Program for Safe 
Transport 2013 PATRAM 

Vivek Jaysukhlal Maradia 
Safe, Efficient and Reliable Transport of Nuclear 
Medicine Sources in India 2013 PATRAM 

Pierre Malesys 
On-site transport: implementation of the new French 
regulations 2013 PATRAM 

Arungunram Nandakumar, Michael 
E. Wangler 

Compliance Assurance Training and Self Assessment 
for Transport Safety 2013 PATRAM 

 
 

C) CNEN 

Foram realizadas buscas dentre os trabalhos divulgados na Biblioteca Digital Memória 

da CNEN, disponíveis no site da CNEN (endereço eletrônico 

http://memoria.cnen.gov.br/teses/ConsultaTese.asp). As buscas foram realizadas dentro de 

“Produção Científica”, sem limitações de período. A primeira utilizou como palavra-chave 

‘management system’ e retornou 44 documentos, dentre os quais foi escolhido um. A segunda 

busca limitou-se a publicações do autor Natanael de Carvalho Bruno, especialista da CNEN em 

transporte de material radioativo e Coordenador do Grupo de Transporte Seguro de Material 

Radioativo. Na segunda busca foram encontrados 13 documentos, dos quais foi escolhido um. 

 

Autor Título Ano Fonte 
Obadia, Isaac José; Vidal, 
Mario. C. R.; Melo, Paulo F. 
F. F. 

An adaptative management system for 
hazardous technology organizations 2007 

CNEN (publicado em 
‘Safety Science’) 

N.C.Bruno; R.C.M. 
Generino 

Transport of Radioactive Material in 
Brazil: Authority and Environmental 
Protection Agency 2002 

CNEN (publicado no 
‘International Journal of 
Radioactive Materials 
Transport’) 

N.C.Bruno, V.Pastura, 
P.M.Mattar, C.R.Dias 

Educação e Treinamento em Transporte 
de Material Radioativo 2013 INIS Repository 

 
D) IAEA 

 
Foram realizadas pesquisas no site da Agência Internacional de Energia Atômica para 

buscar documentos da Série de Normas de Segurança da Agência, em especial os relacionados 
à segurança no transporte de material radioativo. Os seguintes documentos foram encontrados 
e utilizados: 
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Safety Glossary Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection. 2007 IAEA 

SF-1 Fundamental Safety Principles 2006 IAEA 

SSR-6 Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 2012 IAEA 

60ª General Conference 
Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, 
Radiation and Waste Safety 2016 IAEA 

TS-G-1.4 
The Management System for the Safe Transport of Radioactive 
Material 2008 IAEA 

TS-G-1.5 Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material 2009 IAEA 

 
 

E) OUTROS 
 

Alguns artigos citados nos documentos listados acima e outros considerados de interesse 
também fizeram parte da revisão da literatura. São eles: 

 
Autor Título Ano Fonte 

Choudhry; Fang e 
Mohamed 

The nature of safety culture: A survey of the state-
of-the-art. 

2007 Safety Science 

Bajwa e Pope Development of a Technical Bases Document To 
Support the IAEA 

2013 Proceedings of the 
ASME Pressure 
Vessels and Piping 
Conference 

Bernardo et al An empirical study on the integration of 
management system audits 

2010 Journal of Cleaner 
Production 

Cooper Towards a model of safety culture 2000 Safety Science 

Beckmerhagen, I. 
A. et al. 

Integration of management systems: focus on 
safety in the nuclear industry 

2003 International Journal 
of Quality & 
Reliability 
Management 

H. Jonsson Benchmarking of a Management System 2008 Chalmers University 
of Technology 

Hollnagel, Erik Is safety a subject for science? 2014 Safety Science 

Borja, L. de Castro, 
et al 

Testing the validity of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) safety culture model 

2013 Accident Analysis 
and Prevention 
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APÊNDICE 2 - CARTA AO DIRETOR DA DRS 
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APÊNDICE 3 - DIAGNÓSTICO 

1. Introdução 

Este documento visa compreender como está estruturada a área responsável, dentro da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), pela análise de segurança de transporte de 

material radioativo, apresentando um diagnóstico da mesma. Trata-se de uma atualização do 

diagnóstico realizado por uma empresa contratada em 2013 para prestação de serviços 

especializados em mapeamento e modelagem de processos. A atualização foi realizada a partir 

de informações obtidas em entrevistas com o Coordenador da área, durante o mês de outubro 

de 2016. 

Definição dos tópicos avaliados: 

 Recursos Humanos: Avaliação de questões relacionadas à estrutura organizacional, 

definição de papéis/funções, habilidades necessárias e treinamentos; 

 Workflow: Avaliação de questões relacionadas aos papéis, passos, gargalos no 

fluxo de execução e comunicação com outros envolvidos; 

 Tecnologia da Informação: Avaliação de questões relacionadas às aplicações, 

banco de dados, computadores, redes, comunicação; 

 Regras e Políticas: Avaliação de questões relacionadas às regras impostas 

internamente ou externamente, como adequação de normas, definição de prazos, 

aplicação de punições, padronização; 

 Motivação e Métricas: Avaliação de questões relacionadas à definição de metas e 

acompanhamento de ações. 
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2. Diagnóstico 

2.1. Recursos Humanos 

2.1.1. Estrutura organizacional 

O Coordenador do Grupo de Transporte de Material Radioativo, doravante denominado 

Grupo de Transporte ou simplesmente Grupo, informou que a denominação ‘Serviço de 

Avaliação de Segurança do Transporte de Materiais Radioativos (SASTR)’ foi utilizada de 

2012 a 2015 para identificar a área de segurança de transporte dentro da DRS, porém nunca foi 

oficializada no Regimento Interno da CNEN. Em 2016, esta denominação deixou de ser 

utilizada e a área de segurança do transporte passou a ser chamada de Grupo de Transporte de 

Material Radioativo, pertencente à Divisão de Rejeitos. De acordo com o item 2.9 do 

Regulamento Interno aprovado pela Portaria MCT nº 305/2010, a Divisão de Rejeitos é 

denominada ‘Coordenação de Controle de Rejeitos e de Transporte de Materiais Radioativos e 

Nucleares’. 

2.1.2. Força de trabalho 

O Grupo de Transporte recebeu dois novos servidores, que estavam previstos no 

diagnóstico anterior, mas perdeu outros dois, permanecendo a equipe com o mesmo quantitativo 

de pessoal (três servidores), considerado insuficiente para desempenhar as atividades 

operacionais diárias. Segundo o Coordenador, o ideal seria uma equipe composta por oito 

servidores. 

2.1.3. Caracterização dos papéis e responsabilidades 

As competências do Grupo de Transporte constam do artigo nº 43 do Regimento Interno 

da CNEN. Com base nas recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

e visando complementar o Regimento Interno da CNEN, foi elaborado pelo Coordenador e 

encaminhado ao Diretor da DRS o Memorando nº 01/2012, o qual define os papéis e 

responsabilidades do Grupo de Transporte. 

2.1.4. Habilidades necessárias 

Para atuar nas atividades técnicas, a área demanda profissionais formados 

preferencialmente em Ciências Exatas, com pós-graduação, visando reduzir a curva de 

aprendizagem. 

Para complementar esta formação, são oferecidos cursos, palestras e treinamentos. 

Destacam-se os treinamentos oferecidos pela AIEA e o treinamento realizado no IRD, através 
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do programa em pós-graduação da Agencia Internacional de Energia Atômica. Os novos 

profissionais também acompanham o trabalho exercido na prática (On the job training), 

juntamente com profissionais mais experientes. 

Vale mencionar que um programa de treinamento é desenvolvido pelo Coordenador 

para cada novo servidor, de acordo com suas atribuições e com foco no trabalho a ser 

desenvolvido. 

2.2. Habilitador: Workflow 

2.2.1. Papéis 

Os papéis individuais dos componentes do Grupo de Transporte são definidos de 

comum acordo entre os componentes do grupo, sob a supervisão do Coordenador. A escassez 

de recursos humanos impõe aos componentes uma maior flexibilidade frente aos diferentes 

papéis desempenhados a fim de que o Grupo consiga desempenhar adequadamente suas 

responsabilidades.  

2.2.2. Fluxo 

O Coordenador apresentou ressalvas quanto ao fluxo de informações por meio 

eletrônico, em virtude de dificuldades relativas à segurança da informação, estabilidade da 

infraestrutura e tamanho da documentação submetida. Com relação ao processo “Realizar 

Avaliação de Segurança”, em uma primeira análise, o Coordenador considera inviável o upload 

de documentos de solicitação externa através de um Portal. 

2.2.3. Gargalos 

Os gargalos surgem majoritariamente de interferências de agentes externos ao processo 

(como, por exemplo, solicitações, oriundas da área jurídica, de esclarecimentos e adequações 

em pareceres técnicos elaborados pelo Grupo, o que demanda tempo e esforço) e da realização 

de viagens, cursos e palestras demandadas por organismos externos e de difícil acomodação no 

planejamento de trabalho do Grupo.  Soma-se a estas interferências a escassez de recursos 

humanos. 

O critério de priorização das atividades é o impacto na segurança. 

2.2.4. Colaboração/Comunicação com outras áreas 

O Coordenador considera adequada a comunicação entre as áreas internas da DRS, 

destacando que a comunicação é bastante informal, visto que a maior parte dos servidores que 

hoje atuam na CNEN se conhece há muito tempo. Tal postura permite atuar com maior 
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dinamismo, mas também representa um risco, uma vez que a chegada de servidores que sigam 

o método formal de comunicação, através de memorandos, acarretará forte impacto na 

produtividade.  

2.2.5. Questões de duplicidade de nomenclatura 

Estas questões foram resolvidas por ocasião do trabalho realizado pela empresa 

SE7TI. 

2.3. Habilitador: TI 

2.3.1. Sistemas necessários 

A demanda por papel ainda é muito grande, porém existe a necessidade de tramitar 

documentos em meio eletrônico. Em função da aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/2011), a área de transporte passou a adotar o seguinte procedimento: não tramitar em 

meio eletrônico documentos classificados com qualquer grau de sigilo, mas informar, quando 

necessário, que estes documentos estão disponíveis internamente, em meio físico, para consulta. 

Atualmente a área utiliza um software comercial de gestão de documentos para o trâmite 

interno (GED). 

Um software desenvolvido pela CNEN (SISDOC) registra a tramitação interna de 

documentos. 

Permanece a demanda por uma proposta de arquitetura de TI que apresente soluções de 

apoio à infraestrutura e segurança da informação, como a aplicação de criptografia. 

2.3.2. Informações 

Não foram identificados problemas relacionados à duplicidade e/ou inexistência de 

informações.  

2.4. Habilitador: Regras e Políticas 

2.4.1. Adequação das normas 

O Grupo de Transporte utiliza as seguintes normas: 

 NE 5.01 - Transporte de Materiais Radioativos (Resolução CNEN 013/1988) Posições 

Regulatórias 

o 5.01 / 001 - Transporte de material radioativo por motocicletas (Portaria CNEN/PR 

16/2006) 

 NE 5.02 - Transporte, Recebimento, Armazenagem e Manuseio de Elementos Combustíveis 

de Usinas Nucleoelétricas (Portaria CNEN/PR 08/2003). 
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 NE 5.03 - Transporte, Recebimento, Armazenagem e Manuseio de Itens de Usinas 

Nucleoelétricas (Portaria CNEN/DExl 02/1989) 

 NN 5.04 - Rastreamento de Veículos de Transporte de Materiais Radioativos (Resolução 

CNEN 148/2013) 

O Grupo trabalha em conjunto com a Divisão de Normas da DRS buscando revisar as 

normas a cada cinco anos, caso não haja demanda por revisão em prazo inferior a este. Uma 

das normas acima mencionadas encontra-se em fase de revisão. 

Para respaldo em caso de negociações internacionais, o Grupo de Transporte utiliza os 

regulamentos da AIEA. 

2.4.2. Prazos 

O Coordenador informou que não há prazos internos definidos pela CNEN para 

atendimento às demandas externas. No entanto, a ausência de prazos pré-estabelecidos não deve 

prejudicar os requerentes. Normalmente o requerente solicita um prazo, que pode ser aceito ou 

não pelo Grupo. Uma vez negociado o prazo, este deve ser cumprido. Atualmente, o Grupo 

enfrenta dificuldade para cumprir os prazos de elaboração de pareceres técnicos, em virtude da 

escassez de recursos, dos gargalos mencionados e ainda do aumento da demanda de 

atendimento ao cidadão (SIC – Sistema de Informação ao Cidadão e Fale Conosco). 

2.4.3. Aplicação de punições 

O Grupo de Transporte não possui mecanismos para penalizar quem não cumpre as 

exigências. Para a área, a forma mais fácil de aplicar punições é através da suspensão de 

licenças. A suspensão implica em prejuízos financeiros aos requerentes. 

2.4.4. Padrão de documentos 

A documentação do Grupo de Transporte está alinhada à Orientação Interna OI-CGPA-

0001, “Padronização de Orientação Interna e de Procedimento Interno“, de 2013, que definiu 

uma nova nomenclatura e modelos para padronização de documentos dentro da CNEN. 

2.5. Habilitador: Motivação e métricas 

2.5.1. Objetivos e metas internas 

O Grupo de Transporte tem por objetivo enquadrar as demandas que recebe no rol de 

suas atribuições, que por sua vez estão alinhadas às recomendações da AIEA, e atendê-las 

dentro dos prazos negociados. 

2.5.2. Métricas 
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O Grupo de Transporte adota atualmente como métrica a contabilização de inspeções e 

relatórios realizados no ano. No entanto, esclarece que este critério não oferece uma visão real 

de desempenho, pois a contabilização está condicionada às limitações de recursos financeiros 

e humanos.  

2.5.3. Acompanhamento/Monitoramento 

O Grupo de Transporte informou que possui mecanismos de acompanhamento dos processos 

de todos os requerentes, inclusive de acompanhamento de evidências e registros de que os 

requerentes estejam cumprindo exigências acordadas. Estas informações são utilizadas, 

anualmente, para alimentar o relatório da DRS e estão facilmente disponíveis para acesso no 

site da CNEN.
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APÊNDICE 4 – MAPEAMENTO DO PROCESSO 

1. Introdução 

O objetivo deste documento é apresentar os processos do Grupo de Transporte de 

Material Radioativo, doravante denominado Grupo de Transporte ou simplesmente Grupo, e 

detalhar suas atividades, da forma como são atualmente executadas, a fim de facilitar a 

compreensão do seu negócio. Trata-se de uma atualização do mapeamento realizado por uma 

empresa contratada em 2013 para prestação de serviços especializados em mapeamento e 

modelagem de processos. A atualização foi realizada a partir de informações obtidas em 

entrevistas com o Coordenador da área, durante o mês de outubro de 2016. 
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2. Notação 

Esta seção apresenta os elementos da notação (BPMN) utilizados durante a modelagem 

dos processos de negócio contidos neste documento. O principal objetivo da tabela abaixo é 

auxiliar ao leitor durante a leitura dos modelos apresentados. 

 

Nome Semântica Sintaxe 

Tarefa 
Representa uma etapa de uma sequência que precisa 
ser executada para que um processo seja realizado.  

Evento inicial 
Representa uma circunstância ou status que propicia o 
início do processo.  

Evento final 
Representa a circunstância ou status final do processo. 
Após esse evento, a instância do processo é encerrada.  

Evento 
intermediário 

Representa a circunstância ou status de interrupção no 
meio do processo. Pode existir mais de um evento 
intermediário. Os tipos mais comuns são mensagem e 
tempo, representados por um envelope e relógio, 
respectivamente, dento do duplo círculo. 

 

Evento 
intermediário – 

Cronômetro 

Representa que a tarefa ou processo é disparado em 
uma determinada data, horário ou tem uma recorrência 
temporal.  - Evento inicial ou intermediário  

Subprocesso, 
Subatividade 

Representa atividades que precisam ser detalhadas 
dentro do processo ou em outro fluxo a parte. Tais 
atividades compreendem rotinas que ocorrem 
independente do processo pai, e podem ser repetidas 
em outros processos. 

 

Desvio exclusivo 
ou Decisão 

Operador lógico que representa que ao unir ou dividir 
o fluxo apenas um dos caminhos percorridos inicia a 
atividade ou processo seguinte.  

Desvio paralelo 
ou junção 

Operador lógico que representa que ao dividir ou unir 
o fluxo deve haver sincronismo entre todos os 
caminhos que antecedem ao operador lógico, ou seja, 
todos os caminhos devem ser percorridos antes de 
iniciar a atividade seguinte. 

 

Raia 
Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 
coordenação ou departamento) da organização. 
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Nome Semântica Sintaxe 

Sistema 
Representa os repositórios de informação que apoiam 
a execução de uma atividade. 

 

Documento 
Representa os documentos utilizados como entrada ou 
saída de uma atividade.  

Unidade 
organizacional 

oficial 

Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 
coordenação ou departamento) formal da organização, 
que interage com algum processo.  

Unidade 
organizacional 

informal 

Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 
coordenação ou departamento) informal da 
organização, que interage com algum processo.  

Papel 
Representa o posto de trabalho (papel/função) que 
interage com um processo (produzindo ou 
consumindo informações). 

 

Grupo informal 
Representa um grupo informal da organização, que 
interage com algum processo.  
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3. Estrutura Organizacional 

O diagrama abaixo apresenta a estrutura organizacional do Grupo de Transporte, 

indicando os papéis envolvidos com o processo. 

 

 
 

3.1. Descrição das unidades organizacionais e funções 

Representação Descrição 

Grupo de Transporte 

Grupo de Transporte de Material Radioativo. Responsável pelo 
licenciamento das atividades de transporte de materiais radioativos 
e apoio às demais áreas da DRS, estabelecendo as regras para 
transporte de material nuclear. 

Assistente 
Administrativo 

Responsável pelo apoio administrativo às atividades operacionais 
da área. 

Coordenador 
Responsável pela coordenação das atividades de licenciamento das 
atividades de transporte de material radioativo. 

Analista 
Responsável pela avaliação de segurança para o licenciamento de 
embalagens e realização de inspeções regulatórias relacionadas ao 
transporte de material radioativo. 

 

3.2. Descrição dos papéis do processo 

Representação Descrição 

Operador 
Pessoa jurídica com responsabilidade técnica, administrativa, civil 
e criminal, pela operação de uma instalação ou condução de 
atividade de transporte. 

Grupo de 
Transporte
etete 

Assistente 
Administrativo 

Analista 

Coordenador 



146 

 

 

 
  
 

 

Representação Descrição 

Requerente 
Pessoa física ou jurídica, autorizada na forma da lei, que requer à 
CNEN aprovação, licença, autorização ou qualquer outro ato 
administrativo previsto em norma. 

 

3.3. Força de trabalho alocada 

Unidade organizacional 
Força de trabalho 

alocada 

Assistente Administrativo 1 (um) servidor 

Coordenador 1 (um) servidor 

Analista 1 (um) servidor 
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4. Cadeia de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Grupo de Transporte 
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5. Licenciar Produção de Embalagem 

Este processo está relacionado diretamente ao licenciamento das operações de 

transporte e ao projeto, construção, teste e produção de embalagens para transporte de material 

radioativo. 

O processo inicia a partir da constatação da necessidade de produção de embalagens. O 

requerente encaminha o projeto da embalagem para ser avaliado pelo Analista do Grupo de 

Trabalho. Caso o requerente tenha cumprido os requisitos para projeto, construção, teste e a 

produção da embalagem, o Grupo de Trabalho emite um Parecer Técnico com aprovação do 

projeto. Após obter tal aprovação, o requerente gera um protótipo da embalagem, que é testado 

por um laboratório especializado de ensaios destrutivos. Esse laboratório gera um relatório de 

testes que é avaliado pelo Analista do Grupo de Trabalho. Caso o requerente tenha cumprido 

os requisitos para a produção da embalagem, o Grupo de Trabalho recomenda à DRS a emissão 

de um Certificado de Aprovação de protótipo da embalagem e envia para o requerente. Ao final 

do processo, a produção da embalagem foi autorizada ou não. 
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Regra do processo Descrição 

Atendimento a Norma 
CNEN-NE-5.01 e outros 
documentos técnicos de 
aceitação internacional. 

O processo deve atender as determinações constantes na 
Norma CNEN-NE-5.01 e em outros documentos técnicos de 
aceitação internacional. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna a CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 

 

5.1. Encaminhar projeto de embalagem 

O requerente encaminha o projeto da embalagem a ser produzida. 

5.2. Avaliar projeto de embalagem 

Vide 0 
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7. Realizar Análise de Segurança 

6.1. Informar requerente 

Caso o requerente não tenha cumprido os requisitos para a produção da embalagem, o 

Analista do Grupo de Transporte informa ao requerente, via ofício, a não autorização da 

produção da embalagem. 

6.2. Emitir certificado de aprovação de projeto 

Caso o requerente tenha cumprido os requisitos para a produção da embalagem, o 

Analista do Grupo de Transporte emite o certificado de aprovação de projeto da embalagem. 

6.3. Enviar certificado de aprovação de projeto 

O Analista do Grupo de Transporte encaminha, via ofício, o certificado de aprovação 

de projeto para o requerente. 

6.4. Gerar protótipo da embalagem 

O requerente gera um protótipo da embalagem a ser produzida. 

6.5. Encaminhar protótipo da embalagem 

O requerente encaminha o protótipo da embalagem a ser testada para o laboratório de 

testes. 

6.6. Testar protótipo da embalagem 

O laboratório de testes testa o protótipo da embalagem. 

6.7. Gerar relatório de teste 

O laboratório de testes gera um relatório de teste da embalagem. 

6.8. Encaminhar relatório de teste da embalagem 

O requerente encaminha o relatório de teste da embalagem para o Grupo de Transporte. 

6.9. Avaliar relatório de teste da embalagem 

O Analista do Grupo de Transporte avalia o relatório de teste da embalagem com base 

nos critérios estabelecidos na Norma 5.01. 

6.10. Informar requerente 

Caso o requerente não tenha cumprido os requisitos para a produção da embalagem, o 

Analista do Grupo de Transporte informa ao requerente, via ofício, a não autorização da 

produção da embalagem e pode incluir exigências ou solicitação de informações adicionais. As 

exigências podem incluir a repetição parcial ou total dos testes. 

6.11. Emitir certificado de aprovação de protótipo de embalagem 
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Caso o requerente tenha cumprido os requisitos para a produção da embalagem, o 

Analista do Grupo de Transporte emite o certificado de aprovação de protótipo de embalagem. 

6.12. Enviar certificado de aprovação de protótipo de embalagem 

O Analista do Grupo de Transporte encaminha, via ofício, o certificado de aprovação 

de protótipo de embalagem para o requerente. 
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7. Realizar Análise de Segurança 

Este processo é responsável por realizar a análise de documentos de competência do 

Grupo de Transporte. 

O processo inicia com uma necessidade de avaliação da documentação. A partir daí, o 

Grupo de Transporte avalia a documentação e emite um parecer técnico. Ele também encaminha 

para a área técnica a documentação que necessita de apoio para avaliação. A área técnica avalia 

a documentação e emite um parecer técnico. O Grupo de Transporte emite um parecer 

consolidado sobre a avaliação da documentação. Ao final do processo, a documentação foi 

avaliada. 

 
 

 

Regra do processo Descrição 

Atendimento a Norma 
CNEN-NE-5.01 

O processo deve atender as determinações constantes na 
Norma CNEN-NE-5.01. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna à CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 
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7.1. Avaliar documentação 

O Analista do Grupo de Transporte avalia a documentação com base nos critérios 

estabelecidos na Norma 5.01, gerando um parecer técnico sobre tal avaliação. Em função da 

complexidade do tema e abrangência das informações fornecidas, a avaliação pode ser realizada 

em poucos dias ou levar anos, sendo necessário interagir com o requerente para ter mais 

informações sobre a documentação ou corrigir problemas identificados. 

7.2. Emitir parecer técnico 

O Analista do Grupo de Transporte emite um parecer técnico sobre a documentação 

avaliada. 

7.3. Encaminhar documentação para área técnica 

O Analista do Grupo de Transporte encaminha, via memorando, para a área técnica 

correspondente, a documentação que necessita de apoio para ser avaliada. 

7.4. Avaliar documentação 

A área técnica avalia a documentação recebida. 

7.5. Emitir parecer técnico 

A área técnica emite um parecer técnico sobre a documentação avaliada. 

7.6. Emitir parecer consolidado 

O Analista do Grupo de Transporte gera um parecer consolidado, contendo o resultado 

da análise do Grupo de Transporte e da área técnica consultada. Esse relatório é armazenado no 

processo do requerente. 



155 
 

 

 
  
 

 

8. Inspecionar Produção de Embalagem 

Este processo é responsável por inspecionar a produção de embalagens para transporte 

de material radioativo. 

O processo inicia a partir do cronograma interno ou através de uma demanda externa. O 

Analista planeja a inspeção e, caso necessário, informa a realização da mesma ao requerente. 

Na data da inspeção, o Analista realiza a reunião inicial e inspeciona as atividades do operador 

de acordo com a lista de verificação. Pode ser necessário colher, armazenar ou verificar os 

corpos de prova dos materiais utilizados na produção das embalagens.  

Ao final da inspeção é gerada uma ata e realizada uma reunião de fechamento. 

Posteriormente é gerado um relatório de inspeção contendo as exigências/não conformidades 

identificadas durante a mesma. Esse relatório é encaminhado ao requerente pelo Grupo de 

Transporte ou pela área coordenadora. Ao final do processo, a produção de embalagem foi 

inspecionada. 
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Regra do processo Descrição 

Atendimento ao 
Procedimento P-DRS-
0001 

O processo deve atender às determinações constantes no 
Procedimento P-DRS-0001. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna a CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 

 

8.1. Planejar inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte planeja a inspeção da embalagem. Esse 

planejamento inclui: 

(a) identificação da organização a ser inspecionada, o escopo da instalação, as atividades 

a serem verificadas e a equipe que será responsável pela inspeção; 

(b) identificação dos requisitos da CNEN aplicáveis à inspeção, incluindo Códigos, 

Normas, Condições das Licenças/Autorizações e exigências aplicáveis; 

(c) análise prévia dos procedimentos da organização a ser inspecionada, caso os mesmos 

estejam disponíveis, para verificar a sua conformidade com os requisitos aplicáveis da CNEN 

às atividades neles descritas; 

(d) relação dos itens em aberto de inspeções anteriores, que estão associadas ao escopo 

da inspeção a ser realizada; e 

(e) elaboração da lista de verificação a ser utilizada durante a inspeção. 

 

Regra de negócio Descrição 

Definição da equipe de 
inspeção 

A equipe de inspeção é definida de acordo com o Item 5.5.2 da 
IN-DRS-0001 “Plano Geral de Fiscalização” 

 

8.2. Comunicar realização da inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte comunica ao requerente que uma inspeção das 

embalagens será realizada. 

Regra de negócio Descrição 

Comunicação formal da 
Inspeção Regulatória 

O requerente deve receber uma comunicação formal da 
Inspeção Regulatória com antecedência mínima de duas 
semanas, com exceção das inspeções não anunciadas ou das 
inspeções reativas que demandarem uma pronta ação por parte 
da CNEN. 

 



158 
 

 

 
  
 

 

8.3. Realizar reunião inicial 

O Analista do Grupo de Transporte realiza uma reunião com os responsáveis pela área 

a ser inspecionada antes do início da inspeção regulatória. O objetivo dessa reunião é a 

apresentação dos detalhes a serem verificados na inspeção, discussão da sequência dos 

trabalhos e estabelecimento de canais de comunicação. 

8.4. Executar inspeção regulatória 

O Analista do Grupo de Transporte executa a inspeção regulatória das embalagens com 

base na lista de verificação. 

8.5. Orientar armazenamento de corpos de prova 

O Analista do Grupo de Transporte orienta o que deve ser armazenado como corpos de 

prova. A análise deles é de responsabilidade do requerente. 

8.6. Gerar ata da inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte gera uma ata da inspeção contendo as não 

conformidades encontradas, as exigências delas decorrentes e os comentários aplicáveis. 

8.7. Realizar reunião final 

O Analista do Grupo de Transporte realiza uma reunião com os responsáveis pela área 

a ser inspecionada após a realização da inspeção regulatória O objetivo dessa reunião é 

apresentar as não conformidades encontradas e as exigências delas decorrentes e os comentários 

julgados aplicáveis; e discutir qualquer má-interpretação dos resultados acima, de forma que o 

Relatório de Inspeção a ser emitido reflita fielmente a inspeção realizada. 

8.8. Gerar relatório de inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte gera, ao final da inspeção, um relatório contendo 

todas as exigências e não conformidades identificadas durante a inspeção do operador. Esse 

relatório é armazenado junto ao processo do operador. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção ser providenciada no 
prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

 

8.9. Encaminhar relatório de inspeção para operador 

Caso a inspeção tenha sido demandada pelo Grupo de Transporte, o Analista encaminha, 

via ofício, para o operador o relatório de inspeção, contendo as exigências e não conformidades 

identificadas. 
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Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção deve ser providenciada 
no prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

Prazo para resposta ao 
relatório de inspeção 

O operador deve fornecer uma resposta em relação ao 
atendimento das exigências do relatório de inspeção num 
prazo de trinta dias, a partir da data da carta de 
encaminhamento. 

 

8.10. Encaminhar relatório de inspeção para área coordenadora 

Caso a inspeção tenha sido demandada por outra área da CNEN, o Analista do Grupo 

de Transporte encaminha, via memorando, para a área coordenadora o relatório de inspeção, 

contendo as exigências e não conformidades identificadas. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção deve ser providenciada 
no prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

Prazo para resposta ao 
relatório de inspeção 

O operador deve fornecer uma resposta em relação ao 
atendimento das exigências do relatório de inspeção num prazo 
de trinta dias, a partir da data da carta de encaminhamento. 

 

8.11. Encaminhar relatório de inspeção para operador 

A área coordenadora encaminha, via ofício, para o operador o relatório de inspeção, 

contendo as exigências e não conformidades identificadas. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção deve ser providenciada 
no prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

Prazo para resposta ao 
relatório de inspeção 

O operador deve fornecer uma resposta em relação ao 
atendimento das exigências do relatório de inspeção num prazo 
de trinta dias, a partir da data da carta de encaminhamento. 
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9. Emitir autorização de transporte 

Este processo é responsável por emitir autorização para transporte de material 

radioativo. 

O processo inicia a partir da necessidade de transporte de material radioativo. O 

Coordenador encaminha a solicitação de transporte de material para ser avaliada pelo Analista. 

Caso o requerente esteja apto a transportar o material radioativo, o Analista aprova o transporte 

do material e encaminha a recomendação para que o Coordenador autorize a realização do 

transporte. Ao final do processo, a aprovação para transporte de material radioativo foi 

concedida ou negada. 
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Regra do processo Descrição 

Atendimento a Norma 
CNEN-NE-5.01 

O processo deve atender as determinações constantes na 
Norma CNEN-NE-5.01. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna a CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 

 

9.1. Encaminhar solicitação de transporte de material 

A área coordenadora (unidades organizacionais ou a própria DRS) encaminha a 

solicitação de transporte de material, via memorando ou através do sistema OnBase, para o 

Grupo de Transporte. 

9.2. Receber solicitação de transporte de material 

O Analista do Grupo de Transporte recebe a solicitação de transporte de material. 

9.3. Avaliar solicitação de transporte de material 

O Analista do Grupo de Transporte avalia a solicitação de transporte de material com 

base nos critérios estabelecidos na Norma 5.01. 

9.4. Aprovar transporte de material 

O Analista do Grupo de Transporte emite a aprovação de transporte para o material 

radioativo. 

9.5. Encaminhar autorização para área coordenadora 

O Analista do Grupo de Transporte encaminha, via memorando ou OnBase, a aprovação 

de transporte para o material radioativo para o Coordenador. 

9.6. Encaminhar autorização para operador 

O Coordenador encaminha, via ofício, a aprovação de transporte para o material 

radioativo para o requerente. 
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10. Inspecionar Operações de Transporte 

Este processo é responsável por inspecionar as operações de transporte de material 

radioativo. 

O processo inicia a partir do cronograma interno ou através de uma demanda externa. O 

Analista planeja a inspeção e, caso necessário, informa a realização da mesma ao operador. Na 

data da inspeção, o Analista inspeciona o operador de acordo com a lista de verificação. Durante 

a inspeção pode ser necessário aplicar ações coercitivas. Também é gerado um relatório de 

inspeção contendo as exigências/não conformidades identificadas durante a mesma. Esse 

relatório é encaminhado para o operador pelo Grupo de Transporte. Ao final do processo, a 

operação de transporte foi inspecionada. 
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Regra do processo Descrição 

Atendimento ao 
Procedimento P-DRS-
0001 

O processo deve atender as determinações constantes no 
Procedimento P-DRS-0001. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna a CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 

 

10.1. Planejar inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte planeja a inspeção da operação de transporte. Esse 

planejamento inclui: 

(a) identificação da organização a ser inspecionada, o escopo da instalação, as atividades 

a serem verificadas e a equipe que será responsável pela inspeção; 

(b) identificação dos requisitos da CNEN aplicáveis à inspeção, incluindo Códigos, 

Normas, Condições das Licenças/Autorizações e exigências aplicáveis; 

(c) análise prévia dos procedimentos da organização a ser inspecionada, caso os mesmos 

estejam disponíveis, para verificar a sua conformidade com os requisitos aplicáveis da CNEN 

às atividades neles descritas; 

(d) relação dos itens em aberto de inspeções anteriores, que estão associadas ao escopo 

da inspeção a ser realizada; e 

(e) elaboração da lista de verificação a ser utilizada durante a inspeção. 

 

Regra de negócio Descrição 

Definição da equipe de 
inspeção 

A equipe de inspeção é definida de acordo com o Item 5.5.2 da 
IN-DRS-0001 “Plano Geral de Fiscalização” 

 

10.2. Informar realização da inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte informa ao operador que uma inspeção da operação 

de transporte será realizada. 

Regra de negócio Descrição 

Comunicação formal da 
Inspeção Regulatória 

O operador deve receber uma comunicação formal da Inspeção 
Regulatória com antecedência mínima de duas semanas, com 
exceção das inspeções não anunciadas ou das inspeções reativas 
que demandarem uma pronta ação por parte da CNEN. 
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10.3. Executar inspeção regulatória 

O Analista do Grupo de Transporte executa a inspeção regulatória da operação de 

transporte com base na lista de verificação. 

10.4. Aplicar ações coercitivas 

Caso sejam identificadas exigências durante a inspeção, o Analista do Grupo de 

Transporte aplica ações coercitivas que devem ser solucionadas durante a inspeção. 

10.5. Gerar relatório de inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte gera, ao final da inspeção, um relatório contendo 

todas as exigências e não conformidades identificadas durante a inspeção da operação de 

transporte. Esse relatório é armazenado junto ao processo do operador. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção ser providenciada no 
prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

 

10.6. Encaminhar relatório de inspeção para operador 

Caso a inspeção tenha sido demandada pelo Grupo de Transporte, o Analista do Grupo 

encaminha, via ofício, para o operador, o relatório de inspeção, contendo as exigências e não 

conformidades identificadas. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de inspeção 

A elaboração do relatório de inspeção deve ser providenciada 
no prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

Prazo para resposta ao 
relatório de inspeção 

O operador deve fornecer uma resposta em relação ao 
atendimento das exigências do relatório de inspeção num prazo 
de trinta dias, a partir da data da carta de encaminhamento. 
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11. Auditar Sistemas de Gestão 

Este processo é responsável por auditar os sistemas de gestão. 

O processo inicia a partir do cronograma interno. O Analista planeja a inspeção e 

comunica a realização da mesma ao operador e fornece cópia da lista de verificação. Na data 

da inspeção, o Analista realiza a reunião inicial e audita a documentação de acordo com a lista 

de verificação. Ao final da auditoria é gerada uma ata e realizada uma reunião de fechamento. 

É gerado um relatório de auditoria contendo as exigências/não conformidades identificadas 

durante a mesma. Esse relatório é encaminhado à Coordenação para encaminhamento ao 

operador. Ao final do processo, os sistemas de gestão foram auditados.
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Regra do processo Descrição 

Atendimento ao 
Procedimento P-DRS-
0001 

O processo deve atender as determinações constantes no 
Procedimento P-DRS-0001. 

Tramitação de 
documentos 

Toda tramitação de documento interna a CNEN deve ser 
registrada no SISDOC. 

11.1. Planejar inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte planeja a inspeção dos sistemas de gestão. Esse 

planejamento inclui: 

(a) identificação da organização a ser inspecionada, o escopo da instalação, as atividades 

a serem verificadas e a equipe que será responsável pela inspeção; 

(b) identificação dos requisitos da CNEN aplicáveis à inspeção, incluindo Códigos, 

Normas, Condições das Licenças/Autorizações e exigências aplicáveis; 

(c) análise prévia dos procedimentos da organização a ser inspecionada, caso os mesmos 

estejam disponíveis, para verificar a sua conformidade com os requisitos aplicáveis da CNEN 

às atividades neles descritas; 

(d) relação dos itens em aberto de inspeções anteriores, que estão associadas ao escopo 

da inspeção a ser realizada; e 

(e) elaboração da lista de verificação a ser utilizada durante a inspeção. 

Regra de negócio Descrição 

Definição da equipe de 
inspeção 

A equipe de inspeção é definida de acordo com o Item 5.5.2 da 
IN-DRS-0001 “Plano Geral de Fiscalização”. 

11.2. Comunicar realização da inspeção 

O Analista do Grupo de Transporte comunica o operador que uma inspeção dos sistemas 

de gestão será realizada. 

Regra de negócio Descrição 

Comunicação formal da 
Inspeção Regulatória 

O operador deve receber uma comunicação formal da Inspeção 
Regulatória com antecedência mínima de duas semanas, com 
exceção das inspeções não anunciadas ou das inspeções reativas 
que demandarem uma pronta ação por parte da CNEN. 

11.3. Realizar reunião inicial 

O Analista do Grupo de Transporte realiza uma reunião com os responsáveis pela área 

a ser auditada antes do início da auditoria. O objetivo dessa reunião é a apresentação dos 
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detalhes a serem verificados na auditoria, discussão da sequência dos trabalhos e 

estabelecimento de canais de comunicação. 

11.4. Auditar documentação 

O Analista do Grupo de Transporte executa a auditoria da documentação com base na 

lista de verificação. 

11.5. Gerar ata da auditoria 

O Analista do Grupo de Transporte gera uma ata da auditoria contendo as não 

conformidades encontradas, as exigências delas decorrentes e os comentários aplicáveis. 

11.6. Realizar reunião final 

O Analista do Grupo de Transporte realiza uma reunião com os responsáveis pela área 

a ser auditada após a realização da auditoria. O objetivo dessa reunião é apresentar as não 

conformidades encontradas e as exigências delas decorrentes e os comentários julgados 

aplicáveis; e discutir qualquer má interpretação dos resultados acima, de forma que o Relatório 

da Auditoria a ser emitido reflita fielmente a auditoria realizada. 

11.7. Gerar relatório da auditoria 

O Analista do Grupo de Transporte gera, ao final da auditoria, um relatório contendo 

todas as exigências e não conformidades identificadas durante a auditoria dos sistemas de 

gestão. Esse relatório é armazenado junto ao processo do operador. 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de auditoria 

A elaboração do relatório de auditoria ser providenciada no 
prazo de cinco dias úteis após o término da auditoria. 

 

11.8. Encaminhar relatório de auditoria para operador 

O Analista do Grupo de Transporte recomenda à coordenação o envio, via ofício, para 

o operador, do relatório da auditoria, contendo as exigências e não conformidades identificadas. 

 

Regra de negócio Descrição 

Prazo para elaboração do 
relatório de auditoria 

A elaboração do relatório de auditoria deve ser providenciada 
no prazo de cinco dias úteis após o término da inspeção. 

Prazo para resposta ao 
relatório de auditoria 

O operador deve fornecer uma resposta em relação ao 
atendimento das exigências do relatório de auditoria num prazo 
de trinta dias, a partir da data da carta de encaminhamento. 
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APÊNDICE 5 – CONJUNTO DE QUESTÕES RESPONDIDAS 

SARIS Question Set 006 Regulation of Transport of Radioactive Material 

Primary Module: Safety Requirements for Transport of Radioactive Material 

QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
1  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-1.5; 
Page 34;4.10-4.36; 
5.1-5.19; Annex III; 
Safety Standards 
Series No. SSR-6; 
Page 39;403(a); 
403(b); 417(f); 
576(a); 802; 803–
818; 820; 822; 823; 
825–831; 832-839-
840; Annex II 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
46;Requirement 23 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 266;802.1-
802.7; 832.1-838.1; 
840.1-840.2. 
 

In the context of paragraph 802 of SSR-6, does the 
Competent Authority for transport issue the necessary 
approval or validation certificates as appropriate? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation There are legal or regulatory requirements for 
approvals, and approvals are issued, by the competent 
authority for transport as a prerequisite to the conduct 
of certain transport activities as appropriate. 

Approvals are issued in a form consistent with IAEA 
SSR-6 paras 832-839 as appropriate. 

A method of recognition of foreign approvals is in 
place consistent with SSR-6 para 840. 

 

   Help The competent authority for transport may be made up 
of one or several parts and covers all modes of 
transport. An authorization process may be managed by 
one part on behalf of the others, but all modes of 
transport should be included. If there are any gaps in 
the modes or types of approval there should be a 
specific prohibition of that transport in the regulatory 
system, and an associated competent authority for 
transport to ensure compliance with the prohibition. 

The competent authority for transport has implemented 
an authorization process requiring approval for: 

(a) Designs for: 

(i) Special form radioactive material; 
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(ii) Low dispersible radioactive material; 

(iii) Fissile material excepted under SSR-6 para. 417(f); 

(iv) Packages containing 0.1 kg or more of uranium 
hexafluoride; 

(v) Packages containing fissile material, unless 
excepted by SSR-6 para. 417, 674 or 675; 

(vi) Type B(U) packages and Type B(M) packages; 

(vii) Type C packages. 

(b) Special arrangements. 

(c) Certain shipments (SSR-6 para 825) 

(d) Radiation protection programme for special use 
vessels. 

(e) Calculation of radionuclide values that are not listed 
in SSR-6 Table 2. 

(f) Calculation of alternative activity limits for an 
exempt consignment of instruments or articles (see 
SSR-6 para. 403(b)). 

It is common for different regulations to be in place for 
different modes of transport, but for only one modal 
authority to be responsible for the approval process. If 
this is the case it is important that the regulatory 
framework takes this into account. 

It is possible that other bodies have carried out reviews 
of transport in whole or in part that may provide good 
evidence for this module. For example, there are 
mandatory audits for air transport carried out by ICAO 
which cover the transport of dangerous goods 
(including radioactive material) by air. Details of states 
audited can be found at  

Because of the need for international transport 
regulations are normally closely based on IAEA SS-6 
throughout the world. This allows for the approval of 
packages in one country for worldwide transport. The 
similarity of regulations has led to regulatory bodies in 
neighbouring countries forming groupings or networks 
to share resources, including in relation to approvals. 

Where certain types or modes of transport are 
prohibited (e.g. if a state chooses not to allow fissile 
material transport because there it cannot provide 
adequate regulatory oversight) then consideration 
should be given to including information on the 
prohibition in places like the ICAO Technical 
instructions list of state variations. This is important 
even if the prohibition is for a different mode of 
transport (e.g. in some states there is limitation on road 
transport, which restricts the ability of onward shipment 
from an airport, or even movement of cargo from an 
international terminal to a regional terminal). 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
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   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 
verificação de documentos) 

A emissão de um certificado de aprovação do projeto de uma embalagem 
pode envolver custos significativos, uma vez que este processo pode exigir 
(dependendo do tipo da embalagem) a realização de ensaios em laboratório 
especializado. Estes certificados normalmente são emitidos quando é 
necessário transportar quantidades significativas (em termos de 
radioatividade), como é o caso do transporte de hexafluoreto de urânio. 
Embalagens de cargas pequenas como as usadas na área médica não precisam 
de certificado de aprovação. Estas embalagens correspondem a 95% do 
transporte realizado no mundo. 

O Coordenador esclarece que “quando se fala em certificado de aprovação, 
este se refere à embalagem, que foi feita e certificada no país de origem. 
Então, tem fabricante de embalagem na Argentina, no Canadá, nos EUA, na 
Inglaterra... e o Brasil, no momento, está preparando a emissão do seu 
primeiro certificado de aprovação, que é uma embalagem para transporte de 
material nuclear, o hexafluoreto de urânio, não se trata de um material 
utilizado para fins médicos (seja de diagnóstico ou de terapia). A segunda 
parte da pergunta tem relação com a validação de certificados já existentes, 
por isto que temos uma coleção de solicitações de vários países, para que 
seus certificados sejam válidos aqui, e esta validação é dada pela CNEN, 
para que estas embalagens possam ser utilizadas no Brasil.” 

Pesquisadora: Cada vez que uma embalagem é utilizada em solo brasileiro, 
ela tem que ser aprovada de acordo com regras brasileiras porque estas são 
diferentes das regras argentinas, por exemplo? Um certificado da Argentina 
não vale no Brasil? Não são todas as embalagens feitas de acordo com os 
requisitos da AIEA? 

Coordenador: Basicamente os requisitos são os mesmos, mas existem as 
variações por países, e como não se tem conhecimento de todas estas 
variações ou das possíveis exigências adicionais que uma autoridade de um 
país pode impor, isto provocaria atrasos na hora do transporte caso a validação 
fosse feita a posteriori, então é feita a priori. Ou seja: um país que certificou 
uma embalagem e tem negócios (ou potenciais negócios) em outro país, ele 
vai procurar validar este certificado para este outro país, para que quando for 
preciso utilizar não haja nenhum atraso. Isto é uma prática comum. (...) A 
validação tem um prazo, ela não é dada caso a caso, e o padrão mundial é de 5 
anos. Então cada vez que uma empresa está com uma versão nova de seu 
certificado, como por exemplo a empresa canadense Nordion, e quer validar 
para uso no Brasil, porque ela sabe que existem vários clientes no Brasil que 
usam seus equipamentos, ela se antecipa e diz “eu tenho um certificado com 
validade até 2021, aqui no Canadá, e queria validar isto para o Brasil”. A 
CNEN então vai receber as informações e os documentos e vai validar este 
certificado para a mesma data que este certificado expira no Canadá, para que 
não se use aqui algo que já está expirado em outro país. (...) Há bases de 
dados, como por exemplo uma base de dados americana, que diz “esta 
embalagem está certificada nos EUA e é válida em tais e tais países”, o que 
facilita a vida de quem vai utilizar. 

Concluindo, a resposta é sim. Apesar do fato de a CNEN estar no seu primeiro 
processo de aprovação de embalagem, até o momento este processo está 
seguindo as diretrizes do regulamento da CNEN. Quanto aos certificados de 
validação, foram observados registros ano após ano, desde 2012, quando o 
Grupo foi criado. Este trabalho está vinculado ao item Emissão de 
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Aprovações, do Círculo de Garantia de Conformidade (AIEA, TS-G-1.5, 
Anexo I). 

A expectativa da AIEA quando formula esta questão é de que existam 
requisitos legais ou regulatórios para aprovação, por parte da Autoridade 
Competente. Eles existem e estão na Subseção 7.1.3 do Regulamento Geral de 
Transportes (Norma CNEN NE 5.01), em conjunto com o ‘Guia Regulatório’ 
ou Manual Explicativo (Anexo III do PGQ para Transporte de Material 
Radioativo). 

Os certificados estão sendo emitidos de forma consistente, de acordo com os 
parágrafos 832-839 (IAEA SSR-6), uma vez que estes parágrafos dizem 
respeito à forma (formatação) de emissão e isto está previsto no Anexo B da 
Norma CNEN NE 5.01. 

   If ‘Yes’ go to: 1.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 1.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

1 1.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 266;802.1-
802.7; 832.1-838.1; 
840.1-840.2. 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 39;403(a); 
403(b); 417(f); 
576(a); 802; 803–818; 
820; 822; 823; 825–
831; 832-839-840; 
Annex II 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 34;4.10-
4.36; 5.1-5.19; Annex 
III; 
 

In the context of SSR-6 paragraph 802, which of them 
relate to your country and for which of them the 
Competent Authority of transport currently does not 
approve or validate as appropriate? 

1.1C 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
1 1.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   Parte das atividades está suportada pelo Manual Explicativo (Anexo III -
PGQ para Transporte de Material Radioativo) que, apesar de disponível no 
sítio da CNEN (internet), ainda não foi formalmente aprovado. 

Segundo o Regimento Interno da CNEN, compete à Comissão Deliberativa: 
III – aprovar as normas e regulamentos específicos da CNEN.  

A OI-CGPA-Nº0003 de MAIO/2014 ratifica este entendimento, dispondo 
que as instruções normativas (IN) são “atos administrativos com conteúdo 
normativo, expedidos por autoridades administrativas superiores, cuja função 
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precípua é a de complementar leis ou decretos, não podendo transpor, inovar 
ou modificar o texto da norma que complementam, dentro da esfera de 
atribuição legal do órgão expedidor e destinada aos administradores que se 
encontram sob o âmbito de atuação do órgão.” 

A vigência da IN ocorre a partir de sua publicação no Diário Oficial da 
União. As IN são elaboradas por uma Diretoria ou Órgão da Presidência e 
são submetidas à aprovação da Comissão Deliberativa da CNEN. 

If ‘Yes’ go to: PQ2 
If ‘No’ go to: SQID 1.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
1 1.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ2 

   Rever toda a documentação necessária ao Sistema de Gestão da DRS e providenciar seu 
controle, utilização, legibilidade, identificação clara e disponibilidade a todos os servidores 
e também às partes interessadas e ao público em geral. 

Examinar possibilidade de delegação de competência para que os Diretores tenham 
autonomia para aprovar documentos que tenham a função de Guias Regulatórios, como os 
Manuais, que esclarecem a respeito de COMO cumprir as normas. 

A aprovação dos documentos dentro da AIEA segue a linha de ação sugerida. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
2  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 42;4.43-4.47 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 115;535.2-
535.4; 820.1; 824.1-
824.3 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
85;535;820;824 
 

Does the competent authority for transport register 
serial numbers of transport packaging manufactured to 
an approved design? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation There are legal or regulatory requirements for 
registration of serial numbers of certain prescribed 
transport packaging by the competent authority for 
transport in line with IAEA SSR-6 para 824. 

The competent authority for transport has implemented 
a registration process that is in accordance with, SSR-6 
para 824 

 

   Help It is common for different regulations to be in place for 
different modes of transport, but for only one modal 
authority to be responsible for the registration process. 
In this case it is important that the regulatory 
framework allows this to take place. 

The competent authority for transport may be made up 
of one or several parts and must cover all modes of 
transport. A registration process may be managed by 
one part on behalf of the others, but all modes of 
transport should be included unless regulations 
specifically prohibit certain transport. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

A questão que se coloca é se a autoridade competente registra o número de 
série de embalagens de transporte produzidas no certificado de aprovação. No 
certificado de aprovação tem que constar quantas embalagens poderão ser 
produzidas (p.e.: do 001 ao 150); e se, por exemplo, o requisitante do 
certificado precisar produzir mais embalagens, ele vai ter que solicitar uma 
extensão da aprovação, e nesta extensão da aprovação deverão constar os 
novos números de série (p.e.: do 151 ao 200). 

No caso da CNEN, é o primeiro certificado de aprovação que está em 
elaboração; quando ele for emitido, deverá conter o número de série das 
embalagens que poderão ser fabricadas. 

A expectativa é de que existam dispositivos legais ou regulatórios 
demandando que o número de série conste do certificado de aprovação. 

A resposta é sim, pois este requisito consta do item 7.3.8 – Marcação, da 
Norma CNEN NE 5.01, mais especificamente, item 7.3.8.3, alínea ‘b’: 
“número de série que identifique cada embalagem em conformidade com o 
projeto”. 
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   If ‘Yes’ go to: 2.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 2.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

2 2.1 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 42;4.43-4.47 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
85;535;820;824 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 115;535.2-
535.4; 820.1; 824.1-
824.3 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

2.1C 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
2 2.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 

X 

No B 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
If ‘Yes’ go to: PQ3 
If ‘No’ go to: 2.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
2 2.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ3 

   Enter notes or comments here 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
3  Primary Safety Standards 

Series No. SSR-
6;Page 
20;106;306;307; 807 
(c); 815; 830 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.3(a); 
802.2; 802.4-802.5. 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 24;2.10-
2.11; 4.28-436;4.54-
4.62;4.76-4.82;Annex 
IV and V 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

Does the competent authority for transport perform 
review and assessment of relevant information for 
determining whether the applicant for authorization or 
the authorized party complies with applicable 
regulatory requirements? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation Prior to approval, the competent authority for transport 
reviews and assesses relevant information - whether 
submitted by the design authority, compiled by the 
competent authority for transport, or obtained from 
elsewhere - to determine whether applications comply 
with regulatory requirements.  

Issuance of competent authority for transport approval 
covers all activities within the scope of the regulations 
(this includes the design, manufacture, maintenance and 
repair of packaging), commensurate with the activities 
of the organization activities related to transport. 

The criteria for regulatory review and assessment are 
consistent with and derived from the requirements 
stipulated in the national legislation and regulations.  

The competent authority for transport verifies that the 
manufacture of models or prototypes is carried out in a 
controlled manner that complies with the management 
system of the manufacturer so that the models or 
prototypes are representative of the package design. 

 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

A expectativa é de que a autoridade competente verifique se a fabricação de 
modelos ou protótipos é realizada de forma controlada e em conformidade 
com o Sistema de Gestão do fabricante para que os modelos ou protótipos 
sejam representativos do projeto de embalagem proposto. 

O Grupo de Transporte não realiza o item do Círculo de Garantia de 
Conformidade (AIEA, TS-G-1.5, Anexo I) denominado “testemunho de 
fabricação de embalagem”.  

 



179 

 

 
  
 

 

Entretanto, o Grupo testemunha a realização de testes exigidos pela 
regulamentação, além de realizar inspeções e inspeções regulatórias 
(auditorias), de forma a obter evidência objetiva de que o regulamento está 
sendo observado. 

As inspeções são realizadas com base na Seção 7.4 da Norma CNEN NE 5.01 
(que indicam o quê precisa ser feito) e em guias e regulamentos 
internacionais, todos compilados no Manual Explicativo de Transporte (que 
indica como fazer). Estas atividades garantem que o requerente esteja 
atendendo aos requisitos regulatórios pertinentes. 

   If ‘Yes’ go to: SQID 3.1 
   If ‘No’ go to: SQID 3.2 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References True Subsidiary Question Next 
Question 

3 3.1 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

Does the competent authority for transport continue to 
review and assess as necessary, relevant information 
associated with the transport approvals during the 
validity period of the transport approvals? 

3.1C 

   Expectation This review and assessment of information is performed 
again, as specified in regulations promulgated by the 
competent authority for transport or in the 
authorization. 

The criteria for regulatory review and assessment are 
consistent with and derived from the requirements 
stipulated in the national legislation, regulations and in 
the conditions attached to the authorizations. 

 

   Help   
   Enter notes or comments here 
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; verificação de 

documentos) 

É possível dizer que sim, o Grupo de Transporte tem a capacidade para analisar e avaliar, 
se necessário, informações relativas às aprovações de transporte e os requisitos para tal 
reavaliação constam das normas CNEN NE 5.01 e do Manual (Anexo III do PGQ). 

Continuar a analisar e avaliar informações relevantes associadas à aprovação de transporte 
durante o período de validade destas aprovações não é uma tarefa que faça parte da rotina 
do Grupo de Transporte, mas há casos em que isto acontece. Pode-se citar como exemplo 
o caso do reaproveitamento das embalagens de pastilhas de urânio, de propriedade da 
INB. Estas embalagens (por volta de 200), de fabricação alemã, tiveram seu certificado de 
validação emitido há cerca de 3 décadas, mas foram deixadas ao relento e estavam se 
deteriorando. A validade do certificado já havia se expirado há tempos. Recentemente, a 
INB necessitou utilizar 20 destas embalagens e solicitou autorização ao Grupo de 
Transporte. 

A solicitação teve como base a proposta de que 23 embalagens passassem por processo de 
recuperação, sendo 3 delas submetidas a testes. Após a recuperação, foram realizados 
testes com sucesso em 3 unidades (que serviram como amostragem do conjunto) e o 
certificado de renovação da validação foi emitido para as 20 embalagens restantes. 

 
QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 

Question 
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3 3.2 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 24;2.10-
2.11; 4.28-436;4.54-
4.62;4.76-4.82;Annex 
IV and V 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.3(a); 
802.2; 802.4-802.5. 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
20;106;306;307; 807 
(c); 815; 830 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

3.1C 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
3 3.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   O Grupo de Transporte obtém evidências de que requerentes estão seguindo 
os requisitos regulatórios, mas não tem os recursos humanos e materiais 
necessários para realizar o item do Círculo de Garantia de Conformidade 
denominado “testemunho de fabricação de embalagem” nem para analisar e 
avaliar de forma consistente e completa as informações relevantes associadas 
à aprovação de transporte. 

A CNEN como um todo, sede e institutos, está ameaçada pela 
descontinuidade dos investimentos e concursos, em especial nestes dois 
últimos anos, em virtude da crise financeira pela qual passa o país. A 
defasagem de recursos humanos existente em 2014 (das 350 vagas 
solicitadas, 86 foram autorizadas e menos de 80 efetivadas) cresceu; não há 
perspectiva de novos concursos. Por outro lado, o número de servidores que 
se aposentaram ou estão na fila para se aposentar (60% da DRS estará em 
condições de aposentadoria nos próximos 2 anos) é grande. Não há um 
programa institucional de gestão do conhecimento.  

Não há um programa de reconhecimento e divulgação de talentos nem um 
programa de incentivo a participação dos servidores em parcerias internas 
(ambos contam com iniciativas individuais, porém não de caráter 
institucional) 

Por razões financeiras e culturais, os institutos tendem a priorizar a demanda 
externa em detrimento da interna. Há casos em que a demanda interna e a 
externa recaem sobre o mesmo objeto. Por exemplo: um fabricante de 
embalagem solicita os serviços do Laboratório de Ensaios Mecânicos (do 
CDTN) para testar uma embalagem e o Grupo de Transporte necessita do 
mesmo serviço para validar relatórios de análise desta mesma embalagem. 
Para que se preserve a independência e imparcialidade das análises 
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submetivas pelos requerentes e as avaliações conduzidas pela CNEN, não é 
adequado que o laboratório atenda às duas demandas. Pelas razões acima 
mencionadas, é grande a probabilidade de que o Grupo de Transporte não 
possa contar com os serviços do laboratório em questão.  

If ‘Yes’ go to: PQ4 
If ‘No’ go to: SQID 3.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
3 3.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ4 

   Para atuar de maneira satisfatória, a autoridade competente precisaria contar com uma 
equipe maior, com a cooperação dos institutos da CNEN para utilização de seus 
especialistas e laboratórios e ainda com o acesso a especialistas externos à CNEN, quer 
sejam indivíduos ou organizações. 

Uma equipe maior possibilitaria um maior aprofundamento em diferentes disciplinas da 
engenharia associadas ao tema segurança do transporte, o que melhoraria a performance 
das avaliações (assessment), que contariam com melhor embasamento técnico e científico. 
O aumento da equipe somente é possível por meio de concurso público. No último 
concurso, realizado em 2014, seriam necessárias pelo menos mais 350 vagas além das 86 
autorizadas, segundo o Diretor de Gestão Institucional informou à época para o JC 
Concursos. A política de enxugamento da máquina do governo dificulta esta linha de ação. 

O Grupo conta com a colaboração de especialistas de dentro da DRS, o que não é 
suficiente para toda a demanda. 

Alguns casos demandam o trabalho colaborativo de especialistas dos institutos da CNEN e 
a utilização de laboratórios existentes nestes institutos. Há uma minuta de Protocolo de 
Cooperação entre a DRS e a DPD (Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento), à qual 
os institutos são vinculados, em análise. 

Outra possibilidade seria a utilização de consultores ou serviços especializados externos à 
CNEN, dentro e/ou fora do país, o que coincide com o conceito de suporte técnico externo 
preconizado pelas orientações do documento AIEA GSG-4 Utilização de Consultores 
Externos pelo Órgão Regulador. Este documento orienta quanto ao processo de seleção e 
uso, contratação e supervisão deste tipo de serviço.  

Esta prática é utilizada na Argentina, por exemplo, onde as análises e avaliações 
relacionadas a testes de impacto dinâmico e mecânicos com escala diferenciadas de 
projetos de embalagens são avaliadas por consultores externos contratados pela ARN. 

A CNEN conta com especialistas e instalações (laboratórios) únicos no Brasil dentro de 
seus institutos. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), por 
exemplo, conta com o Laboratório de Ensaios Mecânicos, que realiza ensaios visando a 
avaliação de integridade estrutural, térmica e, nesta linha, presta serviços a diferentes 
seguimentos da economia como siderurgia, petróleo, automóveis, etc; formação e 
qualificação de recursos humanos na área de mecânica da fratura; com o Laboratório de 
Ensaios Não Destrutivos; com o Laboratório de Análise Experimental de Tensões e 
Vibração, que analisa os esforços que estão sendo submetidos às estruturas e componentes 
e verifica se as mesmas estão de acordo com o projetado; dentre outros. 

A CNEN deveria ampliar e incentivar a cooperação entre as Diretorias (DRS e DPD), por 
meio da disseminação e implementação do Protocolo de Cooperação, além de promover a 
avaliação periódica deste Protocolo visando a adequação à demanda, bem como sua 
melhoria contínua, como todo e qualquer processo dinâmico que envolve a prestação de 
serviço, troca de informação, conhecimento em diferentes áreas técnicas resultantes da 
missão atribuições da CNEN. 



182 

 

 
  
 

 

A CNEN poderia implanr um banco de talentos (yellowpages, por exemplo), bem como 
políticas de divulgação e incentivo dos trabalhos de cooperação / parceria realizados. 

É necessário considerar o crescimento das demandas externas pelos serviços da CNEN e 
ainda a possibilidade de utilização dos especialistas da AIEA, por meio do Guia GSG-4 – 
Uso de Especialistas Externos pelo Órgão Regulador. 

Regras bem definidas quanto a utilização dos recursos humanos e materiais dos institutos 
como Organizações de Suporte Técnico ao processo de licenciamento, considerando 
restrições e aspectos de independência e imparcialidade de uso de uma mesma equipe 
técnica pela autoridade competente e pelo requerente em uma atividade ou projeto 
específico, ajudariam a suprir a carência de recursos humanos e financeiros. 

A utilização de um Protocolo de Cooperação (entre DRS e DPD), onde os critérios de 
independência e imparcialidade estivessem bem definidos, poderia minimizar os impactos 
da carência de recursos humanos e financeiros. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
4  Primary Safety Standards 

Series No. SSG-
26;Page 59;310.1 – 
310.5; 830.1; 
Appendix VII 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 40;4.37 – 
4.40 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;310 
 

Prior to issuance of approval of shipments, is it required 
that the competent authority for transport is satisfied 
that conformity with some of the provisions of the 
regulations is impracticable and that the requisite 
standards of safety established by the regulations have 
been demonstrated? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation Special arrangements are restricted to conditions where 
compliance with the regulations would otherwise be 
impracticable. 

Special arrangement applications are assessed as 
demonstrating that the level of safety of the shipment is 
equivalent to having met all the requirements applicable 
in the regulations for the contents. 

 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

Inicialmente, é importante esclarecer o que é aprovação especial de transporte. 

Coordenador: Aprovação especial de transporte é o documento que a 
autoridade competente emite, de forma a autorizar o interessado em realizar 
movimentação de material radioativo de uma instalação para outra, quando há 
clara dificuldade ou, usando os termos da pergunta, é impraticável cumprir 
com todos os itens da regulamentação. Isto é feito através da demonstração de 
medidas compensatórias, que restauram o nível de segurança que seria 
conseguido, caso todos os itens da regulamentação tivessem sido atendidos. 
Então, o requerente submete à autoridade competente um documento 
descrevendo as medidas compensatórias, a autoridade avalia estas medidas e, 
se estiver de acordo, emite a aprovação especial de transporte. Se não estiver 
de acordo, ela faz suas exigências e, uma vez que estas sejam cumpridas, a 
aprovação é emitida. 

Os arranjos especiais são tratados ao longo de toda a Norma CNEN NE 5.01. 

No Capítulo 3. DEFINIÇÕES E SIGLAS, temos: 

4   Aprovação Especial de Transporte - ato pelo qual a CNEN autoriza o 
transporte de expedição que não satisfaz todos os requisitos aplicáveis desta 
Norma. Para transportes internacionais deste tipo é necessária aprovação 
multilateral. 

No Capítulo 7. RADIOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRANSPORTE 

7.1.3 Programas de Garantia da Qualidade 

7.1.10 Aprovação Especial de Transporte 

A expedição que não satisfizer todos os requisitos aplicáveis desta Norma, 
somente deve ser transportada mediante Aprovação Especial de Transporte. 

 



184 

 

 
  
 

 

O assunto é também abordado, entre outros, nos itens 7.3.2 Transporte de 
Embalados Exceptivos; 7.3.6 Categorias para Rotulação de Embalados e 
Pacotes, estando enquadrados na categoria III-AMARELA; 8.5 Notificação de 
Autoridades Competentes; e no 8.7.2 Aprovação Especial de Transporte, o 
qual está alinhado às expectativas da AIEA quanto a esta questão: 

8.7.2.1 O requerimento solicitando aprovação especial de transporte deve 
incluir, no mínimo, as seguintes informações: 

a) as informações referidas em B2.4 (Anexo B); 

b) descrição das circunstâncias e das razões pelas quais a expedição não 
satisfaz, totalmente, os requisitos aplicáveis desta Norma; 

c) descrição das precauções especiais ou controles administrativos ou 
operacionais especiais, propostos pelo expedidor para compensar o não 
cumprimento dos requisitos aplicáveis desta Norma; e 

d) todas as informações necessárias para demonstrar que o nível geral da 
segurança no transporte é, no mínimo, equivalente àquele que seria obtido se 
todos os requisitos aplicáveis desta Norma tivessem sido atendidos. 

Coordenador: A CNEN tem a prerrogativa de impor condições como forma 
de assegurar que um limite de segurança não seja excedido. Exemplo: quando 
a INB (Indústrias Nucleares do Brasil) construiu, a partir de um projeto 
alemão, as embalagens para o transporte de elemento combustível para as 
usinas de Angra, ela não adquiriu a documentação para certificação deste 
equipamento. Então, após as embalagens construídas, e ao comunicar à CNEN 
que estas embalagens seriam utilizadas para o transporte dos elementos 
combustíveis entre Resende e Angra dos Reis, a CNEN exigiu a confirmação 
do projeto e uma vez que o requerente (INB) não conseguiu demonstrar à 
CNEN todas as características do projeto, a CNEN impôs uma punição: em 
vez de quatro embalagens em cima de um único veículo, cada embalagem 
contendo dois elementos combustíveis, a INB precisa utilizar uma embalagem 
por veículo,  ou seja, multiplica por quatro o número de veículos em uma 
operação de transporte. É claro que isto impõe um custo muito maior, mas do 
ponto de vista da segurança a CNEN fica satisfeita de que as características, 
como o controle da criticalidade, estarão presentes. 

   If ‘Yes’ go to: 4.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 4.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

4 4.1 Text Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;310 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;310.1 – 
310.5; 830.1; 
Appendix VII 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 40;4.37 – 
4.40 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 4.1C 

   Expectation   
   Help   
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   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
4 4.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   A resposta à questão primária foi sim porque o Grupo de Trabalho avalia 
todos os arranjos especiais e somente emite a autorização para o transporte 
quando as medidas compensatórias e/ou punitivas satisfazem sua expectativa 
em termos de garantia do mesmo nível de segurança que seria alcançado caso 
todos os itens da regulamentação tivessem sido atendidos. 

Entretanto, o Grupo de Trabalho entende que medidas deveriam ser tomadas 
visando a redução do número de arranjos especiais. A existência de um 
requerimento de aprovação especial de transporte significa que algum (pelo 
menos um) requisito de segurança deixou de ser cumprido. As medidas 
compensatórias propostas pelo requerente podem restaurar em níveis 
aceitáveis a segurança que seria obtida caso o requisito original fosse 
cumprido, mas se tais medidas fossem suficientes para a segurança desejada, 
elas seriam requisitos e não compensação. 

Temos os seguintes exemplos de arranjos especiais ocorridos em 2016: 

1.  conclusão de um processo de exportação de mais de 80 fontes radioativas 
de alta atividade para as quais o recurso de transporte na modalidade arranjo 
especial precisou ser empregado. Isto se deu nas remessas das fontes entre os 
depósitos do Rio (IEN), Belo Horizonte (CDTN) e o Centro Regional 
(Recife) para o IPEN (vide matéria no site do IPEN, acesso em 21/12/16: 
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=758
8); 

2. operação de 52 elementos combustíveis não-irradiados de Resende para 
Angra 2 (atividade esta completamente diferente da anterior); 

3. transporte de elementos combustíveis de Resende para Angra 1; 

4. transporte de armadilhas criogênicas (esta atividade é realizada de forma 
contínua). 

Além destes, houve mais alguns casos isolados (por volta de 4). 

Hoje a autoridade brasileira não avalia a causa raiz da impossibilidade ou 
dificuldade alegada pelo requerente para o não cumprimento do requisito 
original. 

Os argumentos acima não invalidam a utilização do recurso arranjo especial. 
Entretanto, uma avaliação detalhada e aprofundada poderia determinar meios 
de reduzir o número de casos onde a modalidade arranjo espcial seja 
empregada. 

 

If ‘Yes’ go to: PQ5 
If ‘No’ go to: 4.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
4 4.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 
 
 
 

PQ5 
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   Uma linha de ação seria estudar as causas da necessidade dos diversos arranjos especiais, 
possível agrupamento dessas necessidades por causas semelhantes e proposição de 
medidas mitigadoras. A utilização da expertise existente nos institutos pode ser necessária 
para a realização deste estudo. 

Na Argentina, a necessidade de reduzir o número de arranjos especiais e de minimizar a 
dependência de fornecedores estrangeiros, promoveu o desenvolvimento de projetos 
nacionais, por volta dos anos 80. Os projetos nacionais foram desenvolvidos por 
companhias argentivas como CNEA, Invap, Dioxitek, Conuar, Polytec e Asesoramiento 
Tecnologico SRL. A Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) decidiu reduzir ao máximo o 
número de arranjos especiais (Safe transport of radioactive material in Argentina: 60 years’ 
experience) 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
5  Primary Safety Standards 

Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 - 
29 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
34;306;307;801; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 31;4.1-4.9; 
4.9(d); 4.27; 4.31; 
4.41 – 4.42; 4.58; 
4.63 – 4.72; 4.83-
4.98; 4.117; 6.7 – 
6.11; Annex VI,  VII, 
VIII and IX 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 21;2.5 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.4(b); 
307.7. 
 

Does the competent authority for transport carry out 
inspections of facilities and activities related to 
transport of radioactive materials to verify compliance 
with regulatory requirements and the conditions 
specified in any approvals? 

Yes 
 
 

  X 

No B 

   Expectation The competent authority for transport carries out 
independent inspections of facilities and activities in 
accordance with a graded approach to verify that the 
authorized party is in compliance with the regulatory 
requirements and with the conditions specified in the 
authorization.  

The competent authority for transport has established a 
process and has implemented a documented inspection 
programme (the documentation includes inspection 
guidelines and procedures).  

The inspection process is supported by legal provisions 
conferring on the competent authority for transport all 
necessary authority.  

Regulatory inspections cover all areas of regulation, 
including: 

random inspections and/or reviews of the management 
system of the manufacturer to ensure that all the 
requirements have been correctly implemented  

facilities engaged in manufacturing are inspected, 
including sub-contractors. 

an auditing programme to verify that the transport 
organization’s management system is implemented and 
followed correctly. 
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audits to verify the management system arrangement of 
the suppliers planned and carried out in accordance 
with a documented procedure. 

random or planned inspection of handling and stowage 
of packages by consignors and carriers. 

periodic (announced and un-announced) inspection of 
the users' activities including determination as to 
whether consignors and carriers are performing relevant 
duties.  

random or planned inspection of the activities important 
to safety, particularly where approval is not required 

random or planned inspection of packages of foreign 
origin while in transit 

inspection of test facilities (normally before tests) 

witnessing of tests 

inspection of maintenance and servicing arrangements 
and operations, including lifetime records 

inspection of records for package designs where it is 
not required that a competent authority for transport 
issue a certificate of approval 

Inspection of facilities and activities includes 
programmed inspections and reactive inspections, both 
announced and unannounced. 

The effectiveness of compliance is assessed by the 
competent authority for transport. 

Inspections cover all modes of transport. 

After inspections users are provided with a summary of 
the results of the inspection, including any non-
compliance noted. Non-compliances are noted and 
appropriate follow up takes place by the competent 
authority for transport. 

The regulatory inspection process should take into 
account the requirements of para. 4.49 to 4.52 of GSR 
Part 1 (Rev. 1). 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

A expectativa é de que autoridade competente realize inspeções independentes 
das instalações e atividades de transporte, de acordo com uma abordagem 
gradual, para verificar se o requerente cumpre os requisitos regulamentares e 
as condições especificadas na autorização. Para tanto, a autoridade 
competente deve ter implementado um programa de inspeção documentado 
(incluindo diretrizes e procedimentos de inspecção) e este deve estar apoiado 
em disposições legais que confiram à autoridade competente toda a autoridade 
necessária. 

A CNEN foi criada pela Lei 4.118/1962, sendo seu Regimento Interno 
aprovado pela Portaria MCT nº 305/2010. Este Regimento confere autoridade 
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à Coordenação de Controle de Rejeitos e de Transporte de Materiais 
Radioativos e Nucleares, à qual o Grupo de Transporte é subordinado, para “II 
- executar as atividades relacionadas à avaliação de segurança e emitir as 
autorizações para o transporte de materiais radioativos”. 

A CNEN é responsável por auditar o sistema de gestão dos requerentes da 
área de transporte, mas não possui uma norma específica quanto à 
implementação deste sistema. Segundo o item 7.1.3.1 do Regulamento Geral 
de Transporte, os requerentes devem ter um programa de garantia da 
qualidade abrangendo diversos aspectos. Como não há norma da CNEN 
especificando os requisitos que deverão constar de um Programa de Garantia 
da Qualidade para transporte de material radioativo, o Grupo de Transporte se 
valeu do guia TS-G-1.4 - The Management System for the Safe Transport of 
Radioactive Material, da AIEA, e de outros documentos de aceitação 
internacional (como o Regulatory Guide 7.10, publicado pela USNRC) para 
compor um “Guia Regulatório”, ou seja, um guia a ser utilizado pelos 
transportadores para elaborar seus programas de gestão, denominado de 
Manual Explicativo de Transporte. 

As inspeções são realizadas com base na Seção 7.4 da Norma CNEN NE 5.01 
e no Manual Explicativo de Transporte. 

A Seção 7.4 da Norma estabelece o seguinte: 

“7.4 INSPEÇÕES NA CNEN  

  7.4.1   A CNEN, ou entidades por ela credenciadas, realizará inspeções para 
verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta e demais normas aplicáveis 
ao transporte.  

 7.4.2   Expedidores, transportadores, fabricantes e usuários de embalados devem 
facilitar o livre acesso dos inspetores da CNEN, ou por ela autorizados, às suas 
instalações e meios de transporte, durante a construção, ensaio e uso de embalagens e 
embalados, de forma a ser verificado, conforme aplicável: 

a) se os métodos de construção e ensaio, bem como os materiais utilizados estão em 
conformidade com as especificações de projeto; e   

b) se as embalagens são periodicamente inspecionadas, separadas e mantidas em boas 
condições, de modo a poderem continuar sendo usadas consoantes os respectivos 
requisitos e especificações, mesmo após uso repetido.” 

O Manual abrange os aspectos de consistência e compatibilidade entre o 
sistema de gestão do requerente e sua atividade de transporte. Um perfil de um 
Programa de Garantia da Qualidade para transporte de materiais radioativos, 
abrangendo 14 itens, é apresentado neste documento, para servir de base a 
organizações onde não há um sistema da qualidade. O manual reconhece que 
organizações complexas já possuem um PGQ cujos elementos podem ser 
adaptados para cumprir a exigência de um PGQ específico. Há flexibilidade 
suficiente para permitir que organizações menores e aquelas que não 
transportam com frequência proponham à CNEN versões mais simples 
(abordagem gradual). 

A Subseção 7.1.3 do Regulamento Geral de Transportes (Norma CNEN NE 
5.01) exige do requerente o estabelecimento de um Sistema de Gestão 
(Programa de Garantia da Qualidade, à época em que a Norma foi emitida). 
Os itens da Norma relativos ao Sistema de Gestão de Transportes são os 
seguintes: 

“7.1.3. Programas de Garantia da Qualidade 

7.1.3.1. Devem ser estabelecidos e implementados programas de garantia da 
qualidade relativos ao projeto, manufatura, ensaios, documentação, uso, manutenção 
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e inspeção de embalados, bem como sobre operações de transporte e armazenamento 
em trânsito, de forma a assegurar conformidade com os requisitos desta Norma. 

7.1.3.2. A comprovação de que as especificações de projeto foram inteiramente 
implementadas deve estar disponível para a CNEN. 

7.1.3.3. O fabricante, expedidor ou usuário de qualquer projeto de embalado deve 
estar preparado para facilitar as inspeções, pela CNEN, da embalagem durante a 
fabricação e o uso, devendo, também, demonstrar que: 

a) os métodos e materiais empregados na fabricação estão de acordo com as 
especificações de projeto aprovadas; e 

b) todas embalagens fabricadas de acordo com o projeto aprovado são 
periodicamente inspecionadas e, se necessário, reparadas, bem como mantidas em 
boas condições, de tal forma que continuem a satisfazer a todas especificações e 
requisitos relevantes, mesmo depois de uso repetido” 

Com base nas mencionadas seções da Norma CNEN NE 5.01 e no Manual 
Explicativo de Transporte, são realizadas verificações no local 
(acompanhamento de operações de transporte), inspeções e inspeções 
regulatórias (auditorias) relativas às operações de transporte. Durante as 
inspeções regulatórias, as disposições do Sistema de Gestão para 
transportadores e destinatários são verificados e evidências objetivas 
(documentais) do cumprimento de requisitos são obtidas e relatadas.   

Com relação aos demais requisitos esperados pela AIEA: 

1. random inspections and/or reviews…  
Inspeções não programadas não são realizadas. São realizadas inspeções 
programadas, incluindo inspeções regulatórias (auditorias) no Sistema de 
Garantia da Qualidade do fabricante, nos termos da Norma CNEN NE 5.01 e 
Manual Explicativo para Transporte de Material Radioativo. 

2. facilities engaged in manufacturing are inspected… 
Inspeções de instalações envolvidas com fabricação, incluindo 
subcontratados: Sim, são realizadas. Até o momento não houve um caso onde 
a existência de subcontratados tenha gerado a necessidade de inspeções em 
terceiros. 

3. an auditing programme to verify ... 
Sim, porém trata-se de organizações diferentes daquelas que estão em 
referência quando se fala de fabricação de embalagens. Aqui, o foco seriam as 
empresas transportadoras em geral ou as entidades que, em um determinado 
momento, se vêm em necessidade de realizar um transporte 

4. audits to verify the management system ... 
Sim, no contexto das inspeções e auditorias realizadas na fabricação. 

5. random or planned inspection ... 
Não há inspeções não programadas ou eventuais, porém estes tópicos 
específicos são incluidos e tratados nas listas de verificação das inspeções 
planejadas. 

6. periodic (announced and un-announced) inspection … 
Não hão inspeções periódicas nas atividades rotineiras das empresas 
transportadoras. Este tipo de inspeção ocorre, via de regra, por meio do 
testemunho de operações de transporte, quando a CNEN acompanha 
atividades de expedidores e transportadores em operações de transporte 
relevantes, sob demanda. 

7. random or planned inspection … 
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Não são realizadas inspeções onde não é requerida a aprovação. Restrições 
financeiras e de pessoal não permitem expandir inspeções para casos onde a 
aprovação não é requerida. 

8. random or planned inspection of packages of foreign origin … 
Não são realizadas inspeções de embalados de origem estrangeira enquanto 
em trânsito no Brasil. Quando o caso é relevante, há aprovaçao prévia. 

9. inspection of test facilities (normally before tests)… 
A CNEN somente reconhece o CDTN como prestador de serviços de 
realização de testes em embalagens de material radioativo. O Grupo de 
Transporte realiza inspeções nas instalações do CDTN. 

10. witnessing of tests 
Testemunhos de testes são realizados somente em casos relevantes. 

11. inspection of maintenance and servicing arrangements … 
Não são feitas inspeções para verificar se manutenções são realizadas após 
cada operação. 
São feitas inspeções quando alterações são realizadas após a aprovação, como 
foi o caso da recuperação das embalagens da INB. 

12. inspection of records for package designs … 
Não são realizadas inspeções em registros de projeto de embalados em casos 
nos quais não é demandado o certificado de aprovação, mas a CNEN exige 
que a informação esteja disponível para verificação. 

13. Inspection of facilities and activities ... 
Sim. 

14. The effectiveness of compliance is assessed … 
Sim. 

15. Inspections cover all modes of transport… 
Sim. 

16. After inspections users are provided with a summary of the results … 
Sim. As Atas de Reunião apresentam as recomendações e exigências. 

17. The regulatory inspection process should take into account … 
O procedimento das inspeções regulatórias segue o regulamento da CNEN. As 
exigências são embasadas nas guias da AIEA. 

   If ‘Yes’ go to: 5.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 5.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

5 5.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.4(b); 
307.7. 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 - 
29 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
34;306;307;801; 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 5.1C 
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Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 21;2.5 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 31;4.1-4.9; 
4.9(d); 4.27; 4.31; 
4.41 – 4.42; 4.58; 
4.63 – 4.72; 4.83-
4.98; 4.117; 6.7 – 
6.11; Annex VI,  VII, 
VIII and IX 
 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
5 5.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   Conforme mencionado na resposta, a CNEN é responsável por auditar o 
sistema de gestão dos requerentes da área de transporte, mas não possui uma 
norma específica quanto à implementação deste sistema. Uma solução 
paliativa foi encontrada (o Manual Explicativo de Transporte), mas é 
importante que as informações do Manual estejam integradas à Norma. 

Quanto relação à realização das inspeções, a autoridade competente está 
parcialmente satisfeita. 

Quanto à coerência das inspeções realizadas, o Grupo está satisfeito pois os 
procedimentos desenvolvidos são coerentes com a atividade a ser 
inspecionada, na medida em que o ponto de partida é dado pelos documentos 
apresentados pelo requerente e avaliados quanto ao atendimento aos 
requisitos regulatórios. Ou seja, busca-se registrar a coerência entre o que o 
requerente afirmou que realizaria e o que efetivamente realizou. 

O Grupo não está satisfeito com relação à regularidade. Os recursos 
existentes não permitem inspecionar todas as instalações e operações de 
transporte. Há que se priorizar. Existem dúvidas quanto ao critério de 
priorização. Por exemplo, se o grupo tiver recursos para realizar uma 
inspeção por mês, prioriza a empresa que realiza um único transporte no mês 
ou a outra que realiza um por dia, todos os dias do mês? A que transporta 
mais tem mais experiência, por outro lado a probabilidade de acontecer algo é 
maior. Para resolver a questão poder-se-ia estabelecer um critério de 
prioridade, como por exemplo a dose de radiação sofrida pelos motoristas. 
Quanto maior a dose, mais prioritária seria a inspeção. Este critério tem a ver 
com uma das seções da lista de verificação, a que trata do controle 
dosimétrico das pessoas envolvidas nas operações de transporte. 

Quanto à completude, a resposta é não. Como já foi dito, não há recursos para 
inspecionar 100% das operações de transporte. Desta forma, não é possível 
inspecionar se todas as condições (limitações e/ou punições) impostas pelo 
Grupo são efetivamente aplicadas pelos transportadores. 

Quanto à acurácia ou precisão, o Grupo está satisfeito. 
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Quanto à abrangência, a resposta é não. Um dos casos não cobertos pelas 
inspeções é o dos transportes que envolvem três etapas (terra, ar, terra). As 
inspeções alcançam a primeira etapa (produção até o aeroporto) e a segunda 
(aeroporto de origem até aeroporto de destino), mas normalmente não 
alcançam a terceira (aeroporto de destino até o destino final). 

If ‘Yes’ go to: PQ6 
If ‘No’ go to: 5.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
5 5.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ6 

   Rever a Norma. 

Estabelecer um critério de prioridade para as inspeções, como por exemplo a dose de 
radiação sofrida pelos motoristas. Quanto maior a dose, mais prioritária seria a inspeção. 

Estabelecer regras claras de responsabilidade no transporte, que deverão ser incluídas nos 
contratos firmados entre transportadora autorizada e suas subcontratadas (que realizam o 
transporte do aeroporto da cidade de destino até o destino final). 

Estabelecer parcerias com as demais unidades da CNEN com o intuito de abranger a maior 
área possível do território nacional no tocante à inspeção da terceira etapa de transporte 
(aeroporto de destino até destino final). 

De forma complementar, deve-se estabelecer medidas para aumentar o nível de 
comprometimento dos requerentes, trazendo-os para discussão relativa à regulamentação, 
levando em consideração que geralmente uma maior capacitação resulta em maior 
comprometimento em relação à aderência aos requisitos da regulamentação. 

Deve ser considerada a cultura do país (capacitação, treinamento, impunidade, etc.) e ainda 
a possibilidade de aplicação de multas, a exemplo de outros países (por exemplo, EUA). 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
6  Primary Safety Standards 

Series No. SSG-
26;Page 52;303.1-
303.5; 307.4(b); 
307.7; 308.1-308.2; 
362.1-362.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
33;302;303;307; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 43;4.48-4.51 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
3;All requirements 
 

Does the competent authority for transport make 
arrangements for assessments of radiation doses to 
persons due to transport of radioactive material, to 
ensure the system of protection and safety for transport 
complies with GSR Part 3? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation The competent authority for transport arranges periodic 
assessments of the radiation doses to persons due to the 
transport of radioactive material, to ensure that the 
system of protection and safety complies with the GSR 
Part 3. 

Assessments take in to account potential exposures. 

A dose assessment programme via workplace 
monitoring or individual monitoring is required to be 
conducted for occupational exposures arising from 
transport activities, if the effective dose is likely to be 
between 1 and 6 mSv in a year.  

Radiation protection programme documents are 
required to be made available, on request, for inspection 
by the relevant competent authority for transport. 

All modes of transport are included in assessments, 
reviews and inspections. 

Segregation distances are used appropriately. 

 

   Help The need for a specific assessment for transport related 
to GSR Part 3 is included in SSR-6 para 308. The 
reasoning behind this is that the review provides an 
overall assessment covering areas often subject to 
different authorities (e.g. air and sea) with control 
methods that are different to those of facilities 
containing radioactive material. 

Often transport can involve multiple jurisdictions. A 
specific activity drawing all information together forms 
an essential part of ensuring the requirements of SSR-6 
provide the level of protection required by GSR Part 3, 
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and ensure IAEA standards remain consistent with each 
other. 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

O Capítulo 7 da Norma CNEN 5.01 trata de radioproteção e segurança no 
transporte. Transcreve-se abaixo o subitem 7.1.1: 

“7.1.1   Controles e Requisitos Operacionais  

No transcurso das operações de transporte de materiais radioativos devem 
ser implementadas medidas relativas a: a) avaliação e controle da exposição 
à radiação para trabalhadores ocupacionalmente expostos, através de 
monitoração individual e de área, de supervisão médica e afastamento 
adequado do material radioativo;  e b) requisitos e controles para embalados, 
modos e meios de transporte, especialmente com relação a contaminações e 
vazamentos, exposições à radiação e possibilidades de criticalidade nuclear, 
abrangendo, conforme aplicável, limitações de níveis de atividades, níveis de 
radiação e índices de transporte, além de rotulação e marcação, segregação 
e acondicionamento adequados, e de inspeções.” 

O subitem 7.1.3 determina que fabricantes, expedidores ou outros usuários de 
projetos de embalado devem estabelecer e implementar programas de garantia 
da qualidade de forma a assegurar conformidade com os requisitos da norma 
em questão. 

O item 7.2 trata da avaliação e controle da exposição e estabelece que: 

“7.2.1.1   A natureza e a extensão dos procedimentos para avaliação e 
controle da exposição devem ser relacionadas à magnitude e à probabilidade 
de ocorrência da exposição.” 

Durante as inspeções, os relatórios de doses de motoristas que transportam 
material radioativo são verificados para gerar subsídios à avaliação da 
conformidade com este item. 

O capítulo trata de todos os modais de transporte. 

A avaliação da exposição é feita de forma padronizada e aplicável a qualquer 
outra atividade envolvendo radiação ionizante. Tal questão é tratada fora do 
âmbito da regulamentação de transporte. O Grupo 3 das normas em vigor na 
CNEN trata especificamente de proteção radiológica.  

 

   If ‘Yes’ go to: 6.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 6.1 
   Otherwise go to:  
 
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

6 6.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 52;303.1-
303.5; 307.4(b); 
307.7; 308.1-308.2; 
362.1-362.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
33;302;303;307; 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 6.1C 
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Safety Standards 
Series No. GSR Part 
3;All requirements 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 43;4.48-4.51 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 
 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
6 6.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   Durante a entrevista foram identificados dois pontos de insatisfação: 

O primeiro diz respeito à otimização da proteção radiológica. Segundo o 
princípio da otimização, as exposições devem manter o nível de radiação o 
mais baixo possível. Observa-se a seguinte situação na CNEN: 

a) O grupo de transporte não possui em seus quadros um especialista em 
proteção radiológica, isto é, alguém com conhecimento profundo sobre 
os princípios e as práticas de proteção radiológica; 

b) Os dados e informações colhidos nas inspeções regulatórias, quando 
revelam tendência em extrapolar os valores limites definidos na 
regulamentação da CNEN, não são tratados como parte integrante da 
atividade transporte; 

c) Existia a colaboração informal de especialista principalmente quanto a 
possíveis ações a serem desencadeadas visando a redução das doses 
recebidas pelos motoristas das empresas fiscalizadas. Esta colaboração 
deixou de existir em 2016; 

d) Eventualmente, durante as inspeções realizadas no estado de São Paulo, 
os inspetores eram auxiliados/assessorados por um especialista em 
proteção radiológica, o que permitia identificar casos potenciais de 
exposição; e 

e) Com a redução do quadro de servidores da CNEN devido ao grande 
número de aposentadorias que ocorreram nos últimos meses, a 
possibilidade de se obter colaboração informal está cada vez mais 
remota. 

As avaliações, recomendações e exigências do Grupo de Transporte quanto à 
manutenção do mais baixo nível possível de radiação, ficam limitadas, em 
virtude do quadro acima exposto. 

O segundo ponto de insatisfação diz respeito à documentação: o 
procedimento para determinar o ponto de partida em relação a medidas 
corretivas não está oficialmente incluído como uma instrução normativa ou 
procedimento aprovado. 
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If ‘Yes’ go to: PQ7 
If ‘No’ go to: 6.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
6 6.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ7 

   Quanto ao primeiro ponto: 

a) Revisar a estrutura da DRS de forma a prever a colaboração entre unidades em 
aspectos específicos, objetivando a redução ou mesmo a eliminação de lacunas, 
atentando para o fato de que a estrutura departamental (departamentalização 
funcional) da CNEN dificulta a colaboração entre as áreas (que normalmente é 
conseguida pela via informal);  

b) Incorporar às atividades da unidade dedicada à proteção radiológica a assessoria 
técnica às outras unidades. Assim, haveria a possibilidade ser assessorado por 
especialistas em proteção radiológica, e 

c) Promover a contratação, por concurso, de profissional dedicado/especialista em 
proteção radiológica. 

Quanto ao segundo: Formalizar a orientação quanto ao que deve ser feito quando da 
identificação de tendência a ultrapassar valores definidos (limites) pela regulamentação. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
7  Primary Safety Standards Series 

No. GSR Part 1 (Rev. 
1);Page 51;Requirement 
27 
Safety Standards Series 
No. SSG-26;Page 
56;307.4(b); 307.7; 
309.2 – 309.3; 309.5(b); 
508.1 – 510.2 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
51;4.70; 4.115-4.120 
Safety Standards Series 
No. SSR-6;Page 
34;307;309(b)(ii)(iii)(iv);  
309(c);509 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
9;2.17(d) 
 

Does the competent authority for transport require 
appropriate action to be taken on discovery of a non-
compliance? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation Investigation is required by the competent authority 
following any incidents or accidents during transport 

In the event of damaged or leaking packages steps are 
taken to overcome and minimize the consequences of 
damage. 

The response to non-compliances is commensurate 
with the significance of the safety of the non-
compliance 

Whenever an emergency exposure situation has 
developed or is developing as a result of an instance of 
non-compliance, the communication of the non-
compliance to the consignor and the relevant 
competent authority (ies) for transport, respectively, is 
required to be made immediately. 

The consignor, carrier or consignee is required to 
communicate to the relevant competent authority (ies) 
for transport on the causes of the non-compliance and 
on corrective or preventive actions taken or to be 
taken. 

Non-compliances are followed up to determine the real 
cause of the problem and to initiate suitable action to 
prevent its recurrence 

In the event of non-compliance with any limit in the 
regulations for the safe transport of radioactive 
material applicable to radiation level or contamination 
the carrier, consignor or consignee, as appropriate, 
investigates the non-compliance and its causes, 
circumstances and consequences. 
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The competent authority for transport is responsible for 
the implementation of enforcement action in respect of 
the Transport Regulations 

Consistency is maintained on enforcement actions. 

The enforcement programme fosters compliance with 
the Transport Regulations 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

A CNEN exige que fabricantes de embalagens e transportadores de material 
radioativo tenham um programa de garantia da qualidade abrangendo diversos 
aspectos. O Manual Explicativo de Transporte apresenta um perfil de PGQ para 
transporte de materiais radioativos abrangendo 14 itens, cada um abordando um 
aspecto da garantia da qualidade, sendo que um destes itens trata de “controle de 
não-conformidades”. Os PGQs são auditados pelo Grupo de Transporte, que 
exige a inclusão de item relativo a não-conformidade e verifica como a empresa 
trata estes casos. 

O Grupo não acompanha operações de transporte rotineiras e, desta forma, não 
tem como identificar todas as ocorrências de não-conformidades, mas os 
registros das empresas devem permanecer disponíveis para verificação.  

O Manual de Fiscalização da DRS descreve os procedimentos que os fiscais da 
CNEN devem seguir frente a ocorrências de não-conformidades. 

Relatórios de fiscalização demonstram que as ações previstas no Manual são 
realizadas. 

Medidas coercitivas são previstas em casos relevantes ou em caso de 
reincidência. 

 

   If ‘Yes’ go to: 7.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 7.1 
   Otherwise go to:  
 
QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 

Question 
7 7.1 Text Safety Standards Series 

No. SSR-6;Page 
34;307;309(b)(ii)(iii)(iv);  
309(c);509 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
9;2.17(d) 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
51;4.70; 4.115-4.120 
Safety Standards Series 
No. GSR Part 1 (Rev. 
1);Page 53;Requirement 
30 and 31 
Safety Standards Series 
No. SSG-26;Page 
56;307.4(b); 307.7; 
309.2 – 309.3; 309.5(b); 
508.1 – 510.2 

What measures are planned to improve compliance 
with these requirements? 

PQ 7.1C 
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   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
7 7.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
  X 

 

B 

   Espera-se, segundo as referências da AIEA, que incidentes ou acidentes 
envolvendo transporte de material radioativo sejam investigados pela 
autoridade competente. Ocorre que o processo de investigação da autoridade 
competente está descrito em um manual ainda em fase de análise (Manual de 
Fiscalização). O Grupo de Transporte não tem respaldo documental para 
realizar uma investigação, quando necessário. 

 

If ‘Yes’ go to: PQ8 
If ‘No’ go to: 7.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
7 7.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ8 

   Formalizar (aprovar e divulgar) o Manual de Fiscalização. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
8  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 
3; 4.108-4.114 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 32 
and 34 
 

Has the competent authority for transport established or 
adopted regulations and guides to specify the principles, 
requirements and associated criteria for safety upon 
which its regulatory judgements, decisions and actions 
are based? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation There are regulations and guides that specify the 
principles, requirements and associated criteria for 
safety upon which its regulatory judgements, decisions 
and actions are based.  

Regulations and guides are kept consistent and 
comprehensive, and provide adequate coverage 
commensurate with the radiation risks associated with 
the facilities and activities, in accordance with the 
graded approach. 

Establishing or adopting, promoting and amending 
regulations and guides involve consultation with 
interested parties. 

The regulatory principles, requirements and associated 
criteria are communicated to all interested parties, in a 
transparent manner. 

 

   Help For transport in many states the regulations implement 
international requirements. 

International bodies have issued many general and 
modal regulations and recommendations on the safe 
transport of dangerous goods. As far as the transport of 
radioactive material is concerned, these documents are 
based on IAEA SSR-6. International regulations and 
recommendations have been issued, for example, by the 
International Civil Aviation Organization, the 
International Maritime Organization and the Universal 
Postal Union. These regulations and recommendations 
are updated periodically. 

There are also regional agreements, conventions and 
regulations concerning the safe transport of radioactive 
material, for example: 

(a) The European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road 
(ADR); 

(b) The Convention Concerning International Carriage 
by Rail (COTIF); 

(c) The Regulations for the Transport of Dangerous 
Goods on the Rhine (ADNR); 

(d) The MERCOSUR/MERCOSUL Agreement of 
Partial Reach to Facilitate the Transport of Dangerous 
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Goods, signed by the Governments of Argentina, 
Brazil, Paraguay and Uruguay in 1994. 

The foregoing agreements and conventions are 
consistent with IAEA SSR-6. 

A number of guides are available from IAEA including 
SSG-33. 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

Inicialmente, a CNEN adotou diretamente os guias regulatórios da AIEA. Na 
década de 70, com o advento da instalação de uma central nuclear, surgiram 
condições adequadas para o desenvolvimento de regulamentos (normas) não 
apenas para as usinas nucleares de potência (Angra I e II) mas igualmente 
para as demais atividades envolvendo o uso/aplicação de radiações ionizantes.  
No caso dos transportes, foi elaborada a Norma NE 5.01, que data de agosto 
de 1988.  

 

   If ‘Yes’ go to: SQID 8.1 
   If ‘No’ go to: SQID 8.2 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References True Subsidiary Question Next 
Question 

8 8.1 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 33 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;309.5(b) 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 3 
 

How does the competent authority for transport 
establish or adopt transport regulations and guides? 

8.1C 

   Expectation Transport regulations and guides are reviewed and 
revised as necessary giving due consideration to 
relevant international safety standards, technical 
standards and relevant experience gained. 

The competent authority for transport arranges for 
analysis of operating and regulatory experience 
(including internationally) and for dissemination of the 
lessons learned. 

Feedback is provided to IAEA and to modal 
international organizations that develop transport 
requirements in order to ensure the international 
requirements remain adequate, taking into account the 
balance of costs and benefits. 

 

   Help In transport safety most states implement requirements 
by linking national regulations to international 
requirements for at least some modes of transport. As a 
result the most effective means of changing national 
requirements can often be by revising international 
requirements. 
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   Enter notes or comments here 
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; verificação de 

documentos) 

Coordenador: No Brasil, a CNEN transcreve, em seu próprio regulamento de transporte, 
os requisitos oferecidos pela AIEA.  

Com base em guias regulatórios de países tecnologicamente já desenvolvidos, 
principalmente Inglaterra e EUA, guias de transporte são elaboradas e disponibilizadas 
para os requerentes no site da CNEN na Internet. 

Exemplo: O Manual Explicativo de Transporte (baseado na publicação TS-G-1.1 da 
AIEA) contém roteiros (orientações) elaborados a partir de guias de diferentes origens: 

ANEXO I – ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRANSPORTE (experiência nacional) 

ANEXO II – FORMATO PADRÃO E CONTEÚDO PARA O RAS (NRC americana) 

ANEXO III – PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS 
RADIOATIVOS (Guia da AIEA) 

 
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

8 8.2 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 32 - 
34 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;309.5(b) 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 
3; 4.108-4.114 
 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

PQ 8.1C 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
8 8.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
X 
 

B 

   O Grupo de Transporte não está totalmente satisfeito quanto aos guias e 
regulamentos pois, apesar destes existirem, os documentos necessários para 
viabilizar as atividades sob sua responsabilidade, a documentação de maneira 
geral, não se encontra controlada, identificada e disponível. 

Três exemplos podem ser mencionados: 

1) O documento contendo a Política de Segurança da CNEN foi publicado 
no Diário Oficial da União em 1998, mas não há divulgação interna 
deste documento, nem foi possível encontrá-lo disponível no site da 
CNEN na Internet;  

2) O Manual de Fiscalização da CNEN (versão atualizada), que norteia as 
atividades e conduta dos fiscais da DRS, é utilizado e mencionado em 
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relatórios de fiscalização regulatória, mas até o momento existe apenas 
em forma de minuta pois ainda não foi aprovado e publicado; 

3) O Manual Explicativo de Transporte, disponível mas não formalmente 
aprovado. 

É possível perceber que, embora seja reconhecida a adoção de regulamentos 
recomendados pela AIEA, não há evidência objetiva documentada de que as 
recomendações sejam adotadas na prática. Em especial, isso se aplica a: 

1) GSR Parte 2 – Liderança e Gestão para a Segurança. O Requisito 8 
trata da documentação do sistema de gestão, estabelecendo que esta deva 
ser controlada, utilizável, legível, claramente identificada e prontamente 
disponível no local de utilização. Esta documentação deve conter, no 
mínimo: a política da organização sobre valores e expectativas 
comportamentais; o objetivo fundamental de segurança; uma descrição 
da organização e sua estrutura; uma descrição das responsabilidades e 
prestação de contas; os níveis de autoridade, incluindo todas as 
interações entre aqueles que gerem, executam e avaliam o trabalho com 
relação a todos os processos; uma descrição de como o sistema de gestão 
está em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis à 
organização; e uma descrição das interações com organizações externas 
e com as partes interessadas. 

2) TS-G-1.5 – Garantia de Conformidade para o Transporte Seguro de 
Material Radioativo - a autoridade competente deve promover a 
conformidade com os regulamentos de transporte, entre outros fatores, 
por meio da criação e manutenção de um ambiente de legalidade dentro 
do qual possa efetivamente funcionar. 

3) GSR Parte 1 – Estrutura Regulatória, Legal e Governamental para a 
Segurança. O Requisito 19 prevê que a autoridade competente deve 
estabelecer, implementar e avaliar e aperfeiçoar continuamente um 
sistema de gestão alinhado com as metas de segurança e que contribua 
para sua realização. Os processos do sistema de gestão devem ser abertos 
e transparentes. O Requisito 22 estabelece que o processo regulatório 
deve ser formal e se basear em políticas, princípios e critérios 
associados, que sigam procedimentos estabelecidos no sistema de gestão. 
O processo deve assegurar a estabilidade e coerência do controle 
regulamentar e evitar a subjetividade na tomada de decisões por parte 
dos membros do pessoal do órgão regulador. Deve haver consistência no 
processo de tomada de decisão do órgão regulador e nos próprios 
requisitos regulatórios, para criar confiança entre as partes interessadas. 
O Requisito 34 estabelece que o órgão regulador notificará as partes 
interessadas e o público sobre os princípios e critérios de segurança 
estabelecidos em seus regulamentos e guias e os manterá disponíveis. 

If ‘Yes’ go to: PQ9 
If ‘No’ go to: 8.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
8 8.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ9 

   Rever toda a documentação necessária ao Sistema de Gestão da DRS e providenciar seu 
controle, aprovação, utilização, legibilidade, identificação clara e disponibilidade a todos 
os servidores e também às partes interessadas e ao público em geral. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
9  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 22;2.6(c); 
2.9; 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 60;311.1 – 
312.5 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 42;5.71-
5.88; 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;311-313 
(a)(b)(c); 315; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 66;4.103-
4.107; 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 34 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
36;Requirement 11 
 

Does the competent authority for transport require that 
persons engaged in transport receive adequate training? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation Persons engaged in transport activities receive training 
in transport regulations (including those in the 
competent authority for transport) 

Transport workers receive training in radiation 
protection 

The training programme: 

provides familiarization with all relevant aspects of 
transport of radioactive material 

includes a function-specific component 

describes requirements for the protection of workers 
under abnormal conditions (including training for 
organizations that may be called upon to respond to 
transport accidents involving radioactive material) 

is periodically supplemented with retraining as deemed 
appropriate by the competent authority for transport 

conveys the scope and objectives of the regulatory 
compliance assurance programme to all parties 
involved in the transport of radioactive material (i.e. 
designers, manufacturers, consignors and carriers) 
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provides information and guidance on important safety 
related matters to assist users in the application and 
interpretation of the Transport Regulations. 

   Help Training should be given to the police, fire brigades, 
emergency medical services, radiation protection teams, 
other technical experts and representatives of the 
appropriate authorities based upon their response roles 
and functions to be performed. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 

verificação de documentos) 

A resposta é sim. A Norma CNEN 5.01 prevê que os trabalhadores envolvidos 
com transporte de material radioativo sejam informados e treinados. 

“7.1.2   Informações e Treinamento para Trabalhadores  

 Os trabalhadores envolvidos no transporte devem: 

a) ser informados sobre os riscos radiológicos associados ao transporte; e 

b) estar adequadamente treinados, na medida do necessário e conforme o tipo 
de trabalho e as precauções a serem observadas, para a execução de suas 
tarefas em condições de segurança.” 

O perfil de PGQ para transporte de materiais radioativos constante do Manual 
Explicativo prevê que o tema “Recursos Humanos, Competência e 
Treinamento” deva constar dos PGQs dos envolvidos. Os treinamentos e 
cursos propostos no PGQ são verificados pelo Grupo por ocasião das 
inspeções regulatórias e anotados em relatório. 

Com relação a seu próprio pessoal, um programa de treinamento é 
desenvolvido pelo Coordenador do Grupo de Transporte para cada novo 
servidor, de acordo com suas atribuições e com foco no trabalho a ser 
desenvolvido. O programa prevê a participação em cursos, palestras e 
treinamentos. Destacam-se os treinamentos oferecidos pela AIEA e o 
treinamento realizado no IRD, através do programa em pós-graduação da 
Agencia. Os novos profissionais também acompanham o trabalho exercido na 
prática (on the job training), juntamente com profissionais mais experientes.  

 

   If ‘Yes’ go to: 9.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 9.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

9 9.1 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 66;4.103-
4.107; 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 60;311.1 – 
312.5 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
36;Requirement 11 
Safety Standards 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

9.1C 
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Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 34 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 22;2.6(c); 
2.9 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;311-313 
(a)(b)(c); 315; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-1.2 
(ST-3);Page 42;5.71-
5.88; 
 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
    
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
9 9.1C Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
X 
 

B 

   A AIEA recomenda que a autoridade competente transmita o escopo e os 
objetivos do Programa de Garantia da Qualidade a todas as partes envolvidas 
no transporte de materiais radioativos (projetistas, fabricantes, expedidores e 
transportadores). 

Se, por um lado, o Coordenador do Grupo entende que o requisito está sendo 
cumprido, por outro, não está totalmente satisfeito, em especial quanto à 
abrangência das ações relativas a treinamento. 

Duas providências foram tomadas pelo Coordenador: 

1) Foi identificada uma grande demanda de informação sobre normas e 
regulamentos de segurança aplicáveis ao transporte de materiais 
radioativos e uma necessidade de tornar a comunicação entre o Grupo de 
Transporte e as partes interessadas mais eficiente. O Coordenador 
planejou então um curso à distância (EAD), considerando as dimensões 
do país, que tinha por objetivo “capacitar o participante a preparar uma 
expedição de materiais radiativos para transporte, identificar e rotular 
corretamente um volume e relacionar os documentos de porte obrigatório 
durante uma operação de transporte”. O curso também abordaria a 
terminologia regulatória. Deveria ser composto por 20 módulos, mas 
apenas o primeiro foi concluído. Este primeiro módulo tinha por objetivo 
“apresentar os documentos regulatórios e normativos nacionais e 
internacionais (isto é, normas e regulamentos) aplicáveis ao transporte”. 
Os demais não foram realizados por falta de recursos financeiros, entre 
outros motivos; 

2) O Coordenador do Grupo identificou ainda a necessidade de prover as 
organizações envolvidas com operações de transporte de material 
radioativo com informações práticas e conhecimento de requisitos para a 
elaboração ou aprimoramento de um Sistema de Gestão. Planejou então 
um workshop sobre Sistemas de Gestão, com aulas expositivas e 
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exercícios práticos, desenvolvido com base no Guia de Transporte da 
AIEA (TS-G-1.4), para aproximadamente 25 pessoas por turma e 
duração de uma semana. O material para o workshop foi desenvolvido, 
mas este não foi realizado por dificuldades financeiras, entre outros 
motivos.  

If ‘Yes’ go to: PQ10 
If ‘No’ go to: 9.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
9 9.2C Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

PQ10 

   Dar continuidade às iniciativas de treinamento na atividade transporte mencionadas em 
9.1C e quaisquer outras necessárias, com base no programa de treinamento em segurança 
desenvolvido pela AIEA e IRD. 
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QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
10  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 25;2.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 33;304-
305;309;313 (c); 
554;836-838 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 53;304.1-
305.2 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 65;4.99-
4.101 
 

Are adequate emergency arrangements in place for the 
transport of radioactive material? 

Yes 
 

X 

No B 

   Expectation Consignors provide information on emergency 
arrangements which are appropriate to the consignment 
to the carriers. 

Adequate training is provided to all those expected to 
play a part in response to an emergency in transport 
(including police, fire service etc). 

Notification of an emergency exposure situation to both 
the consignor and the competent authority for transport 
is immediate. 

Emergency arrangements take into account the potential 
for other dangerous goods to be present or formed as a 
result of an accident. 

 

Emergency provisions for transport are in line with 
national and/or international organizations 
requirements. 

The competent authority for transport includes 
references to emergency arrangements in certificates of 
approval for shipments, packages and special 
arrangements. 

 

   Help For transport, in particular international transport, there 
may be treaties setting out expectations for emergency 
response based on the mode of transport, along with 
guidance. For example, ICAO Doc 9481 - Emergency 
Response Guidance for Aircraft Incidents involving 
Dangerous Goods contains guidance for air mode 
covering all dangerous goods including radioactive 
material. It is important to recognize that, in transport, 
the most significant harm from an accident is unlikely 
to be related in any way to any radioactive material 
being carried. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
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   Comentários: (entrevista com o Coordenador do Grupo de Transporte; 
verificação de documentos) 

A resposta é sim. A Norma CNEN 5.01 trata de situações de acidentes de 
transporte no subitem 7.1.9: 

“7.1.9   Acidentes de Transporte  

 7.1.9.1  No evento de um acidente durante o transporte de material 
radioativo, devem ser executadas medidas de emergência, estabelecidas ou 
aprovadas pela CNEN, para proteger a saúde humana, bens e o meio 
ambiente.  

7.1.9.2   A escolha das rotas para transporte deve levar em consideração 
todos os riscos de acidentes prováveis, radiológicos ou não.  

7.1.9.3   Quando existir a probabilidade de ocorrência de um acidente com 
graves conseqüências para pessoas e o meio ambiente, deve ser estabelecido 
um plano de emergência específico, aprovado pela CNEN, a ser 
implementado pelo expedidor e transportador em conjunto” 

As emergências radiológicas são tratadas no Instituto de Radioproteção e 
Dosimetria (IRD). O IRD, que por um período de tempo esteve 
hierarquicamente sob o comando da Diretoria de Planejamento e 
Desenvolvimento (DPD), em janeiro de 2017 voltou a fazer parte da DRS, 
favorecendo a abordagem a esta questão, que passa a ser tratada integralmente 
no âmbito da DRS. 

Coordenador: Com relação aos arranjos de emergência, o Brasil está muito 
bem servido, na minha opinião, porque existe um sistema centralizado de 
atendimento a qualquer emergência de natureza radiológica, através da 
DIEME (Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas), divisão do 
IRD (Instituto de Radiologia e Dosimetria), serviço este que conta com uma 
infraestrutura razoável em termos de atendimento a emergências. 

 

   If ‘Yes’ go to:  10.1C 
   If ‘No’ go to: SQID 10.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

10 10.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 53;304.1-
305.2 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 65;4.99-
4.101 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 33;304-
305;309;313 (c); 
554;836-838 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 25;2.14 
 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

10.1C 

   Expectation   
   Help   
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   Enter notes or comments here 
 
QID SQID QTYPE References Complementary Question Answer PA 
10 10.1

C 
Complem As mesmas A autoridade competente está satisfeita quanto à 

consistência (coerência, regularidade), completude, 
acurácia (precisão) e abrangência com que suas ações 
são implementadas?  

Yes 
 
 

No 
 

X 

B 

   Parcialmente, por duas razões: 

1) com relação ao treinamento que deveria ser providenciado para todos os 
que possam eventualmente estar envolvidos em uma situação de 
emergência, este precisa ser priorizado, conforme descrito em 9.1C; 

2) o desempenho da Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas, 
assim como outras do IRD e da CNEN como um todo, está ameaçado 
pela recente “corrida” por aposentadoria e pela falta de concurso para 
reposição de pessoal. 

 

If ‘Yes’ go to: n/a  
If ‘No’ go to: 10.2C 

QID SQID QTYPE References Complementary Question Next Question 
10 10.2

C 
Complem As mesmas Que medidas poderiam ser tomadas (ferramentas, 

recursos) para melhorar o nível de satisfação (maior 
aderência aos requisitos)? 

n/a 

   Envidar esforços para que seja possível dar continuidade às iniciativas mencionadas em 
9.1C e garantir o treinamento periódico e adequado de todas as partes envolvidas. 

Envidar esforços para garantir o desempenho da DIEME, viabilizando, no mínimo, a 
reposição de pessoal e a transmissão de conhecimento. 

 
Obs1: O texto em vermelho foi inserido no questionário pela pesquisadora. 
Obs2: Os itens destacados em amarelo mostram o caminho percorrido ao longo do questionário. 
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APÊNDICE 6 – ENTREVISTAS COM TRANSPORTADORAS 

Apresentação enviada por e.mail 

Prezado sr/sra ___________, 

Sou servidora da Comissão Nacional de Energia Nuclear e mestranda do Programa de 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense. Estou 
desenvolvendo uma pesquisa com o intuito de avaliar o grau de aderência das práticas de 
gestão em vigor na área de segurança no transporte de material radioativo da CNEN às 
práticas recomendadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. O objetivo final da 
pesquisa é apresentar um plano de ação de melhorias para o Sistema de Gestão de Segurança 
no Transporte de Material Radioativo no Brasil. 

Este trabalho está sendo realizado com conjunto com especialista em segurança no transporte 
de material radioativo na CNEN, Sr. Natanael Bruno, que me forneceu seu contato. 

Considero sua participação importante para a concretização deste objetivo, como (empresa 
diretamente envolvida no transporte deste tipo de material / supervisor de radioproteção 
certificado pela CNEN / projetista de embalagem para o transporte deste tipo de material) e, 
desta forma, gostaria de saber se posso contar com sua colaboração para realização de uma 
eventual entrevista.  

Minha expectativa é de que esta entrevista seja realizada em abril deste ano e dure cerca de 
uma hora. 

Agradeço antecipadamente sua atenção, 
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Roteiro da entrevista semi-estruturada 
 
1) Você já precisou acessar a documentação disponibilizada no site CNEN relativa ao transporte 
de material radioativo? Ficou satisfeito? Na sua opinião, a documentação disponibilizada é 
suficiente, de fácil compreensão e utilização, está identificada de forma clara e é de fácil acesso? 

2) Sua empresa já requereu alguma aprovação especial de transporte (arranjos especiais)? Se 
sim, a empresa vislumbra alguma solução ou toma alguma providência para que não mais 
necessite deste tipo de requerimento? 

3) Você acha que sua empresa participa de forma satisfatória do processo de regulamentação 
do transporte de material radioativo? Na sua opinião, o que poderia mudar para melhorar a 
participação? 

4) Sua empresa tem alguma linha de ação quando identifica uma tendência, no registro de doses 
dos envolvidos com transporte, em extrapolar os valores limites definidos na regulamentação 
da CNEN? 

5) Você identifica demandas de treinamento, no tocante à segurança no transporte de material 
radioativo, que poderiam ser supridas pelo SASTR? 

6) Você tem alguma sugestão para melhoria da segurança no transporte de material radioativo 
ou do relacionamento com a CNEN? 
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Entrevista 1, realizada em 21/03/2017, das 09:10 às 09:25 
 
1) Você já precisou acessar a documentação disponibilizada no site CNEN relativa ao transporte 
de material radioativo? Ficou satisfeito? Na sua opinião, a documentação disponibilizada é 
suficiente, de fácil compreensão e utilização, está identificada de forma clara e é de fácil acesso? 

Respondente: O acesso é fácil. A primeira vez que eu precisei acessar foi com relação às 
normas. Ela disponibiliza o PDF e você pode baixar, então você não precisa realizar mais de 
uma consulta. Eu não precisei realizar mais consulta nenhuma referente à norma no site da 
CNEN. Então, atendeu, quando eu precisei. O Manual, a gente utilizou praticamente uma vez, 
e adequou, conforme as normas da CNEN, para elaborar nosso plano. Então, toda a nossa rotina, 
que está baseada no nosso plano, foi com a orientação do documento da CNEN, o documento 
base, que eles disponibilizam lá no site da CNEN. E tem Instrução Normativa pra você 
providenciar o Plano de Transporte e isto também tá no site da CNEN, no link de transporte. 
Tá satisfatório. 

2) Sua empresa já requereu alguma aprovação especial de transporte (arranjos especiais)? Se 
sim, a empresa vislumbra alguma solução ou toma alguma providência para que não mais 
necessite deste tipo de requerimento? 

Respondente: Sim, diversas vezes. O arranjo, diferente do transporte comum de uma fonte, 
embalagem Tipo A ou Tipo B, o procedimento pra você solicitar esse requerimento, ele não é 
tão detalhado. O normal é simples, você preenche e assina o requerimento e aguarda o 
deferimento. O arranjo não, você tem que mandar uma série de documentos, que no sistema da 
CNEN, ele não é autoexplicativo, mas pra quem é da rotina, as empresas que vão participar 
deste tipo de transporte, elas tem que conhecer essa documentação. Então pra gente é tranquilo, 
é só você anexar os documentos no sistema da CNEN online e você consegue o deferimento. 
Só que é diferenciado, a documentação todinha do especial para o transporte comum. (Este tipo 
de transporte) vai continuar porque a gente tem muita fonte antiga no Brasil, principalmente 
cabeçotes que estão sendo desativados, e o arranjo se faz necessário pra se adequar esse tipo de 
fonte, que é o material, porque não há um modelo específico pra todos, então cada um tem um 
dimensionamento e o arranjo é justamente para assegurar a segurança do transporte, pra evitar 
deslocamento durante o transporte. Então eu acho que vai continuar um bom tempo solicitando 
esse tipo de transporte. 

3) Você acha que sua empresa participa de forma satisfatória do processo de regulamentação 
do transporte de material radioativo? Na sua opinião, o que poderia mudar para melhorar a 
participação? 

Respondente: No processo de regulamentação, tá satisfatório. A (nome da empresa) tem o 
costume de participar de alguns, como do Comitê de Transporte (Recusas e Demoras). Então, 
eu acho que falta é só fiscalização mais efetiva. A regulamentação tá sendo adequada. (Mas 
falta fiscalização) de todos os órgãos fiscalizadores, porque quando a gente trata de transporte 
de material radioativo, a gente tem a CNEN que regulamenta, a ANTT, a Polícia Federal, a 
ANVISA, então engloba um monte de órgãos, e a gente não vê fiscalização enérgica por parte 
de todos esses órgãos. Qualquer um pode fazer o transporte de material radioativo, é uma 
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concorrência desleal. A gente se regulamenta, emite licença, e aí vem um qualquer e faz o 
transporte. Nos órgãos da CNEN produtores de material radioativo há fiscalização, mas no 
geral, é esporádico. 

4) Sua empresa tem alguma linha de ação quando identifica uma tendência, no registro de doses 
dos envolvidos com transporte, em extrapolar os valores limites definidos na regulamentação 
da CNEN? 

Respondente: Os maiores índices de insegurança de doses que a gente tem por parte de nossos 
motoristas são justamente nas coletas do IPEN, porque o motorista ele tá assim... a estrutura 
não oferece condições, porque o motorista estaciona o veículo lá no IPEN, ele tem que aguardar 
a produção, aí ele tá exposto a todo o material do Brasil, além do dele que ele vai transportar, 
no ato de carregar o veículo. E o que é que a gente faz para amenizar isto? A gente faz rodízio 
dos nossos motoristas. Nós temos, hoje em dia, aqui no Rio, quatro motoristas, então cada um 
vai uma semana buscar esse material. Então a dose praticamente não chega... fica bem inferior 
ao limite. (Quanto à exposição durante o período que o motorista fica no IPEN) O trecho já é 
longo, são seis horas de viagem. Então a gente orienta eles a acondicionarem os materiais... 
assim, todos os veículos são blindados (os nossos), então a gente acondiciona (os materiais 
com) as maiores radioatividades ao fundo do veículo, para um ir blindando o outro, então já 
atenua bastante. Só que ele ainda tem que carregar o material, ele fica exposto, então a gente 
procura evitar... orienta:  “Tá saindo a produção? Não acabou? Então não fica perto do material. 
Fica distante”. Ele vai lá para coletar tudo de uma vez, então coletou, botou no carro, vem 
embora. Em relação às outras fontes, a gente realiza transporte, descarte de indústria, é 
tranquilo, porque essas fontes geralmente já estão com a meia-vida bem ultrapassadas, então a 
exposição não é tão grande, os trechos são menores e não é rotina também. 

5) Você identifica demandas de treinamento, no tocante à segurança no transporte de material 
radioativo, que poderiam ser supridas pelo SASTR? 

Respondente: Não, eu acho que o treinamento... você diz de motoristas? 

Pesquisadora: De motoristas, da empresa, com relação à gestão... 

Respondente: Quem tá envolvido na gestão geralmente tá acompanhando o que a CNEN tá 
propondo de inovação, então isto é que a função da gestão. O que acontece, como funciona aqui 
na (nome da empresa), é que na admissão, a gente tem um treinamento de 40 horas, porque, 
realmente, o motorista, apesar dele ter o curso para movimentação de carga perigosa, ele não 
tem o conhecimento do transporte de material radioativo. Então, a gente providencia o 
treinamento de 40 horas na admissão, e anualmente é feita uma reciclagem de 20 horas com 
todos os motoristas. 

Pesquisadora: Com relação ao programa de garantia da qualidade...  

Respondente: Essa parte já é embutida no nosso sistema de trabalho, através de check-lists e 
verificações diárias, que não deixam de ser um check-list, tanto por parte do motorista, da parte 
veicular, quanto da gestão, da parte do motorista. 

Pesquisadora: Então não tem nenhuma demanda que poderia ser suprida pela CNEN? 



216 

 

 
  
 

 

Respondente: Não, não, isso aí cabe às empresas. Eu acho que a CNEN, ela tem que fiscalizar 
a empresa. 

6) Você tem alguma sugestão para melhoria da segurança no transporte de material radioativo 
ou do relacionamento com a CNEN? 

Respondente: Atualmente... não, a gente tá bem relacionado com a CNEN, o pessoal que... pelo 
menos...da equipe de transporte... porque eu só trato diretamente com transporte, então toda a 
minha demanda, que eu solicito à CNEN, é bem atendida. Eu nunca tive aqui pendência de 
algum questionamento ou uma dúvida... eu nunca tive problema relacionado à CNEN. 

Pesquisadora: E com relação à melhoria no transporte, você já identificou, que é aumentar a 
fiscalização. 

Respondente: Isso, isso é que seria primordial no momento, é o ponto principal.  

Pesquisadora: Mais alguma coisa que você... 

Respondente: Não, porque a CNEN... porque assim o nosso transporte, a CNEN atua direto até 
na questão que a gente tinha muito de recusa no modal aéreo, porque entra a regulamentação 
da IATA, que é fornecida pela Agência. Mas aí, depois que a gente consegue o livro... porque 
é um livro que não é de fácil acesso para a empresa, é caro, então, depois que a gente adquiriu, 
acabou o problema. E isto é uma coisa que a empresa é que tem que correr atrás.  
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Entrevista 2, realizada em 09/05/2017, das 14:00 às 14:30 
 
1) Com relação à documentação de transporte, que trata da parte de orientação, normatização, 
formulários, as referências... o que tá disponibilizado no site da CNEN, se é de fácil 
compreensão e utilização, se tá facilmente identificável, se é de fácil acesso ou se vocês sentem 
falta de alguma coisa. 

Respondente: A documentação disponível no site da CNEN é de fácil acesso. Nós, como 
transportadores, não sentimos falta de nada. A única coisa, que a gente já comentou com o 
Natanael, é que antes tinha uma relação das transportadoras autorizadas e agora não tem mais. 
Isto a gente já tinha comentado com o Natanael. Nós, como transportadores, não sentimos falta, 
mas os clientes sentem. Eles ligam para o IPEN e dizem: “Eu preciso da relação das 
transportadoras autorizadas”. E aí o IPEN passa. Mas antigamente já estava disponível no site 
da CNEN. Já tinha lá: Transportadoras Autorizadas. Aí tinha todo mundo. Isto é uma coisa que 
a gente tá sentindo falta. Eles falaram que colocando no site dava uma ideia de propaganda, de 
marketing, então, para não ter problema eles tiveram que tirar. Mas o fato de tirar deu uma 
prejudicada justamente porque ... teoricamente sobrecarrega o trabalho deles mesmos, porque... 
algumas pessoas não sabem e aí acabam tendo que ligar, sendo que se tivesse no site seria 
melhor. 

Pesquisadora: De resto, com relação ao material que está disponível, ele é de fácil 
compreensão? 

Respondente: Sim, nunca tivemos problema. 

2) Com relação aos arranjos especiais, que decorrem da necessidade de suprir alguma 
deficiência causada por não cumprimento de um item importante para a segurança. Então, se 
vocês costumam ter muitos casos de arranjos especiais, se é fácil a compreensão de como tratá-
los, de como apresentar a documentação, se vocês têm algum trabalho para identificar se casos 
repetidos de arranjos especiais poderiam ser tratados de forma a não incidir mais em caso de 
arranjo especial e o quê que vocês teriam então para falar sobre isto ou alguma sugestão a 
respeito disto. 

Respondente: A gente só transporta radiofármacos, então nós nunca utilizamos, isto nunca 
aconteceu com a gente. Desde o princípio é radiofármacos. Não sei se daqui a seis meses, um 
ano, a gente vai começar a abrir os olhos para outro mercado, mas desde 2015 a gente sempre 
atuou com radiofármacos, medicina nuclear convencional e FDG. 

Pesquisadora: E com relação ao procedimento de aprovação normal, é tranquilo? 

Respondente:  Sim, o único processo de aprovação foi o Plano de Transporte, que foi muito 
rápido. Submetemos o Plano de Transporte em março de 2015 e acho que em maio já estava 
aprovado; foi super rápido. 

3) Com relação à participação de vocês no processo de elaboração dos regulamentos e 
orientações, junto à CNEN,  e a interação junto às demais agências, a ANTT, a ANAC, enfim, 
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se vocês se sentem participando do processo de forma satisfatória ou entendem que deveria ter 
um maior envolvimento. 

Respondente: A CNEN é muito aberta ao diálogo. Tanto que, este ano ainda não teve, mas 
sempre tem os encontros de recusas e demoras no transporte de material radioativo e sempre a 
gente debate a legislação que tá sendo alterada, os problemas enfrentados, por exemplo, no 
parque de radiofármacos, dificuldades para o desembarque, sempre é debatido...  então a CNEN 
é muito acessível, coisa que já não acontece com outros órgãos; por exemplo, a ANVISA não 
te dá muita abertura para diálogo, a ANTT também, pelo menos para as transportadoras, não dá 
abertura para diálogo, mas a CNEN sempre tá disposta a ouvir. 

Pesquisadora: Mas quando eles participam do encontro de recusas e demoras, aí nesse momento 
vocês conseguem interagir? 

Respondente: Dificilmente tem um representante da ANTT nos encontros de recusas e demoras. 
No que a gente foi, era sempre um representante de uma das empresas ou que tá vinculado ao 
transporte junto à CNEN, que acaba tomando a iniciativa de conversar, então ele serve mais 
como um intermediador propriamente dito, porque os órgãos estavam presentes nesta reunião 
pra discutir abertamente, então fica sempre aquele leva e trás, então a CNEN tenta englobar, de 
certo modo, mas é a única que, digamos, ainda acaba “cedendo” em uma discussão, enquanto 
que as outras é sempre aquilo e ponto final. Ou ainda, a pessoa que tá intermediando fala assim: 
“Eles vão pensar no caso” e depois não tem resposta ou dizem que pra eles não convém. 

Pesquisadora: E vocês têm muitos problemas de recusas e demoras? Eles têm impactado na 
atividade de vocês? 

Respondente: Sim, toda a ideia do encontro é discutir as dificuldades. Por exemplo: por 
estarmos localizados em São Paulo, o IPEN é em São Paulo, tem uma legislação municipal que 
... é necessário a empresa transportadora de produtos perigosos ter uma autorização especial da 
Prefeitura. E pra isto, a empresa tem que uma empresa terceira, de plantão 24 horas em caso de 
acidente. Só que aí tem um problema: explosivo e radioativo. Explosivo é o Exército que 
responde e radioativo é a CNEN. Aí fomos lá na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente pra 
protolocar o pedido e eles recusaram, eles nem aceitaram nosso processo. Então, de certa forma, 
a gente circula sem a licença, porque a CNEN não pode ser responsável, em caso de acidente, 
estando de plantão 24 horas. Então aí tem um problema de comunicação do órgão municipal 
com o órgão federal. Não somos só nós, todas as transportadoras que retiram material do IPEN 
estão na mesma situação. Se, por ventura, um guarda parar, nós seríamos autuados em R$ 
6.500,00, da última vez que eu vi o valor, tanto o transportador quanto o centro expedidor. Aí 
você teria que pagar a multa, recorrer, justificar... 

Pesquisadora: Então é uma questão que ainda tá sem solução no momento... 

Respondente: É, todo encontro de recusas e demoras é tratado este tema. Os últimos foram mais 
focados na obtenção da AFE13 que tinha sido algo que tinha mudado recentemente, então o foco 

                                                 
13 Autorização para Funcionamento de Empresa. Para se realizar o transporte de medicamentos, a empresa deve 
obter Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) junto à Anvisa. Caso entre os medicamentos 
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maior foi na obtenção da AFE, mas sempre é comentado isso, isenção de rodízio, que material 
radioativo não tem. Tem isenção do rodízio para produtos perigosos, que São Paulo tem um 
horário limitante, acho que das 7 às 10 da manhã não pode o transporte de produto perigoso e 
das 4 da tarde às 8 da noite, mas o 2910 pode, só que ele não tem isenção do rodízio municipal. 
Então uma transportadora que tem uma demanda diária precisaria ter dois carros, para atender 
ao dia que um carro não possa circular. Só que, por exemplo, o transportador de caçamba tem, 
a betoneira tem, e o radiofármaco não tem. São estas coisas que a gente discute, e a CNEN é 
muito aberta a aceitar sugestões, mas dificilmente os outros órgãos são tão receptivos... e 
criteriosos, também a gente pode colocar, porque por mais que a grande parte fale que a gente 
tem que seguir a CNEN, que é o órgão responsável, muitas vezes a gente acaba entrando em 
conflito com outros órgãos porque eles exigem uma coisa, que a gente fala assim: “Tá, mas a 
CNEN fala que não precisa”, (mas eles dizem): “Ahh, não interessa, faz isto aqui também”. 
Então acaba sendo difícil pra nós, que estamos do lado de cá, imagina pra eles, porque talvez 
eles não conversem entre si, pra fechar uma única ideia global pra passar pra todos. Então, fica 
um pingue-pongue, você resolve de um lado, quando você acha que resolveu, aparece outra 
coisa que você tem que resolver. Então isto acaba gerando uma burocracia que impacta em 
tempo, em algumas coisas que poderiam ser um pouco mais simples. 

Pesquisadora: Então é muito importante continuar com estes encontros... 

Respondente: Sim, porque ali é onde todo mundo...  ali não se tem mais concorrente, você senta 
do lado do seu concorrente de mercado e debate: “Ahh você tá com este problema? Puxa, a 
gente também tá...”. E eles até comentam: “Ahh... a inspetora da vigilância municipal queria 
que eu acoplasse o ar condicionado no meu veículo, e eu falei que não tinha condição...” e vai 
falando  “Hoje o meu carro não tem ar condicionado, eu convenci a fiscal que o radiofármaco 
não precisa”. Então a gente sempre troca ideia, entre os concorrentes. Fora do encontro, é o 
mercado, né?! Mas dentro do encontro, é todo mundo amigo, a gente conversa, troca ideia entre 
os concorrentes. O mercado é restrito, né?! Hoje tem seis empresas que atuam nisto, então a 
gente acaba conhecendo todo mundo e todo mundo sabe da dificuldade que é, né?! 

4) Com relação ao treinamento, vocês têm alguma demanda de treinamento que poderia ser 
suprida pelo pessoal do SASTR?  

Respondente: Nós fazemos o treinamento dos nossos motoristas semestralmente, mas isto é 
feito pelo nosso supervisor de radioproteção na área de transporte. Então, a gente faz o primeiro 
treinamento quando os motoristas iniciam, dando uma noção pra eles do que é um material 
radioativo, como se comportar diante de um balde de material radioativo, procedimento de 
carga e descarga, e aí a gente fica seis meses monitorando o trabalho do funcionário. Se, por 
exemplo, durante estes seis meses tem algum período que a dose subiu demais, a gente chama 
e dá uma reciclagem especial, para o manuseio de material radioativo: manter o balde longe do 
corpo, se você vai transportar o balde, você não precisa colocar o balde encostado na sua cabine, 
você pode colocar ele mais para o fundo, e a cada seis meses a gente vai fazendo a reciclagem 
dos nossos motoristas. Mas isto é sempre tomada a iniciativa pelo nosso supervisor de 

                                                 
transportados existam medicamentos que contenham substâncias sujeitas a controle especial, a transportadora, 
além de obter AFE, deverá também obter Autorização Especial (AE) 
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radioproteção, da área de transporte. Eu acredito que uma interface, uma comunicação entre 
uma empresa que tem mais experiência com outra que quer entrar o mercado é sempre válido, 
porque todas crescem junto e tem mercado pra todas. Acho que qualquer tipo de treinamento 
que venha somar e não exigir é válido. O nosso manual de garantia da qualidade foi feito 
internamente e os nossos treinamentos são todos feitos pela nossa equipe. O que acaba 
acontecendo é que a gente percebe que acaba sendo uma coisa muito grande e se você for pegar 
ponto a ponto o que é exigido por todos os órgãos, seria um minicurso e não um treinamento. 
Então, acho que seria interessante, juntando todos os órgãos e as empresas, ver quais são os 
pontos cruciais, e dar uma enxugada. Se não, se for seguir, vira curso de uma semana e aí 
ninguém consegue dispor deste tempo. Então a gente sabe que existem coisas mais graves, mais 
fáceis de serem resolvidas, e um dos pontos que seriam interessantes é este: todo mundo ter um 
treinamento único, até mesmo para unificar, ter noções gerais. Hoje o responsável pela 
supervisão radiológica, ele é responsável pelo treinamento dos funcionários, mas nós não 
sabemos se o nosso treinamento é mais eficaz do que o do concorrente, ou se a gente realmente 
compreende tudo que tá sendo... a gente tenta fazer o máximo possível, mas abranger todos os 
pontos é complicado. Então se tivesse uma coisa que talvez fosse disponibilizada, juntando os 
órgãos e eles montam o treinamento, disponibilizam e falam agora vocês treinam, cada um vai 
ter sua linguagem, mas vai estar tudo com a mesma base, aí eu acho que seria interessante neste 
ponto, e não justamente cada um criar o seu. 

5) Você tem alguma sugestão para melhoria da segurança no transporte de material radioativo 
ou do relacionamento com o SASTR/CNEN? 

Respondente: Nunca tivemos problema com a CNEN, todas as comunicações sempre foram 
muito bem respondidas, rápidas e educadas, a gente sempre perguntou “a”e eles responderam 
“a”, nunca tivemos problema de comunicação. 
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Entrevista 3, realizada em 10/05/2017, das 10:00 às 11:00 
 
1) A primeira questão é com relação à documentação de transporte. A documentação que tá 
disponível no site da CNEN com relação às orientações, à norma, formulários, se é suficiente, 
de fácil compreensão e utilização, de fácil acesso, se o que você precisa tá lá, no site. 

Respondente: Relacionado ao transporte, sim. O que a gente usa bastante aqui é o RTMR14, pra 
fazer transporte sob arranjo especial pros nossos clientes. Tem fontes que a gente precisa fazer 
o transporte, não tem embalagem, a gente faz sob arranjo especial e tem o RTMR disponível lá 
pra ser utilizado e encaminhado ao transporte. Mas lá não tem instruções de como isto deve ser 
feito. Tem o formulário, mas acaba ficando confuso porque os requerentes não sabem como 
utilizar. Porque todos os requerimentos da CNEN são feitos através da área de requerimentos 
on line e o RTMR não. É um documento extra, que deve ser feito em papel, preenchido e 
encaminhado por e.mail, e a via física também. Então existe essa dificuldade, porque tudo é no 
requerimento eletrônico, com exceção do RTMR. 

Pesquisadora: E vocês têm muitos casos? 

Respondente: A gente tem muito caso. E até uma conversa que eu já tive com o Natanael Bruno, 
que a intenção deles era justamente não utilizar mais esse RTMR e utilizar somente o RTR15, 
incorporar, alguma coisa do tipo. Então isso seria uma melhoria... 

Pesquisadora: Que facilitaria o trabalho de vocês. 

Respondente: Ajudaria muito. Mas as demais documentações... é que a gente faz há tanto tempo 
que eu não entro muito para consultar e pegar informações lá (...)  Outra informação que tinha 
lá era das transportadoras que têm plano de transporte aprovado pela CNEN, mas não tem mais 
esta informação, foi retirada do site. Acho que quando entram em contato eles enviam, mas era 
uma informação pública que agora não tem mais, também facilitava. Acho que é isto, a questão 
do RTMR é o que mais dificulta. 

2) A segunda questão é com relação aos arranjos especiais, que você já comentou que usa 
bastante. Se vocês têm alguma sugestão para facilitar o tratamento dos casos, tirando a parte de 
documentação, que você já comentou que facilitaria se fosse eletrônico, se tem algum tipo de 
tratamento para minimizar novas ocorrências, ou algum projeto de embalagem que resolveria a 
questão. 

Respondente: Noventa e cinco por cento dos arranjos especiais são as fontes de cobalto dos 
equipamentos de teleterapia que estão desativados, pra transporte pra área de rejeitos, do IPEN, 
IEN, CDTN. Só que cada equipamento é de um fabricante diferente, cada cabeçote é de um tipo 
diferente. E aí estas fontes são transportadas no próprio cabeçote, se tivesse que... a gente até 
poderia pensar em desenvolver um embalado pra isso, só que como que eu faria a transferência 
dessa fonte para esse embalado? Porque quando ocorre a troca de fonte de um cabeçote, a fonte 
nova vem no embalado, que tem dois canais, um vazio e um com a fonte nova, e aí é feita a 

                                                 
14 Requerimento para Transporte De Material Radioativo 

15 Requerimento de Transferência de Fonte Radioativa ou Equipamento Gerador de Radiação Ionizante 



222 

 

 
  
 

 

troca dessa forma. Pensar em desenvolver um tipo de embalado pra esse tipo de fonte, de arranjo 
especial, teria essa dificuldade por causa dos diversos fabricantes que existem. 

Pesquisadora: Então sempre que há uma fonte de um determinado fabricante, é possível tratar 
de uma forma padronizada? 

Respondente: Hoje as fontes são mantidas dentro do cabeçote do equipamento, porque o 
equipamento é sucateado. Então, eles retiram o cabeçote e aí esta fonte é colocada em um 
arranjo metálico pra sustentação, pra amarração no veículo de transporte. Essa é a forma que a 
gente sempre usa. Na CNEN, a gente não tem dificuldades com a aprovação dos arranjos 
especiais. O que acontece é que existe a aprovação do IBAMA, que não compete à CNEN, mas 
acaba impactando também, porque... A gente tem muita dificuldade porque as pessoas lá 
mudam muito e não têm o conhecimento necessário sobre transporte de material radioativo que 
deveriam pra aprovar as licenças de operação dos arranjos especiais. Então, a gente acaba tendo 
muitas exigências que não são aplicáveis. 

Pesquisadora: Por falta de conhecimento. 

Respondente: Exatamente. Hoje, por exemplo, a (nome da empresa) tem um plano de transporte 
aprovado pela CNEN, nos moldes da nova nota técnica. Quando a gente vai executar um 
transporte sob arranjo especial, a CNEN entende que nosso plano se aplica ao transporte que 
vai ser realizado, mas a licença de operação do IBAMA, que é solicitada pelo dono da fonte, 
segundo o IBAMA depende de um plano específico feito por esse dono da fonte, pelo 
expedidor. Então eles pedem um plano específico do expedidor desse transporte, aprovado pela 
CNEN. Só que a CNEN não vai analisar porque ela já aprovou o meu. E aí o IBAMA não 
entende isso. Então existe esse impasse entre as duas entidades e é o que dificulta, mas não é a 
CNEN que dificulta, eles facilitam porque eu já tenho meu plano aprovado e tá tudo certo. O 
que acontece é que muitas vezes a CNEN aprova o transporte, aprova o RTR, de transferência 
da fonte, e o RTMR, do transporte sob arranjo especial, e o IBAMA não libera a licença. Vence 
o RTR da CNEN, de transferência, que tem validade de 60 dias, aí tem que entrar com o 
processo tudo de novo, e assim vai, até conseguir a aprovação do IBAMA. Eu sei que o Natanael 
Bruno tenta muito chegar perto do IBAMA e transmitir os conhecimentos para todas essas 
pessoas novas que entram, mas ainda assim a gente tem dificuldades. 

Pesquisadora: Talvez nos próximos encontros de recusas e demoras. 

Respondente: É, de recusas e demoras, eles sempre são convidados. No começo eles iam e 
depois pararam, não foram mais, já há algum tempo, mas teria que tentar reforçar isso, porque 
é importante, ajudaria muito. 

Pesquisadora: Alguma sugestão para facilitar o procedimento de aprovações normais de 
transporte? 

Respondente: Não, acho que só essa questão do arranjo especial precisar de um formulário em 
separado, talvez unificar, usar só a RTR, porque lá já tem todas as informações e lá a gente 
pode anexar qualquer documentação adicional necessária. Se fosse só por lá seria mais fácil. 
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3) Com relação à participação da empresa no processo de elaboração de regulamentação e guias, 
vocês se sentem satisfeitos com a participação? 

Respondente: Sim, sim, a gente fez parte da revisão da 5.01 e eu acho que é muito importante 
porque, afinal, a gente que é o operador e tá ali no dia a dia executando tudo o que tá escrito ali 
na norma, então é fundamental a participação, e acho que até hoje a única questão aí é uma 
questão administrativa da CNEN, de até hoje não ter colocado a nova revisão em vigor. Mas a 
participação em si, eu acho que é essencial. Como outros órgãos às vezes fazem, liberam uma 
nova legislação e ninguém da área foi consultado e é impossível de atender. Mas quanto à 
CNEN, sim, a gente tá satisfeito. 

4) Vocês tem alguma linha de ação se identificam uma tendência de aumento em registro de 
doses nos envolvidos com transporte? Se por acaso vocês identificam uma tendência em 
extrapolar os limites definidos na regulamentação, vocês têm uma linha de ação para tentar 
reduzir? 

Respondente: Então, a gente tem. Hoje, todos os nossos motoristas envolvidos no transporte 
apresentam dose abaixo do limite estabelecido em norma. Agora, a gente sempre tenta diminuir 
essas doses. O que acontece? É uma questão de escala e de horas-extras, tanto é que não tem 
como comparar a transportadora (nome da empresa) com a transportadora “A” e com a “B” 
porque depende muito do número de funcionários que eu tenho, das rotas que eles fazem, 
quanto tempo fica dentro do veículo, então é impossível você comparar uma com a outra. É 
tudo uma questão de escala e de logística, e a gente faz o acompanhamento mensal e se a gente 
vê algum aumento de dose, a gente conversa com o funcionário, revê a escala, faz adequações 
pra manter sempre abaixo do limite estabelecido em norma. 

5) Você identifica alguma demanda de treinamento que poderia ser suprida pelo pessoal do 
grupo de transporte da CNEN, o SASTR? 

Respondente: De treinamento, eu acho que seria mais treinamento entre as agências reguladoras 
mesmo, porque quando a gente tá na rua, a gente é fiscalizado pela Polícia Rodoviária, que pega 
o manual da ANTT, ou então órgãos ambientais, a gente também é fiscalizado por eles nas ruas, 
então acho que o essencial é que eles tenham mais conhecimento sobre o assunto, porque, já 
aconteceu, até ano passado, pararam, não foi nosso carro, mas foi de uma transportadora, e não 
tinha nenhum problema, segundo, não sei se era a Polícia Rodoviária ou outro órgão, mas o 
único problema era: o veículo estava transportando material radioativo. Então, não faz sentido, 
a falta de conhecimento às vezes atrapalha muito, porque toda a documentação estava regular. 

Pesquisadora: Com relação à adaptação do Programa de Garantia da Qualidade, vocês têm, já 
apresentaram, mas você acha que seria interessante algum treinamento com relação a este 
aspecto ou quanto aos motoristas, uma uniformização de vocabulário poderia ser interessante? 

Respondente: Você diz na nossa empresa ou no geral, das empresas de transporte? 

Pesquisadora: Na sua empresa, eu acho que com relação ao PGQ vocês já tinham, se você puder 
falar um pouquinho. 
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Respondente: A gente já tinha a certificação ISO 9001, então a gente já tem essa cultura da 
qualidade, de gestão da qualidade, então não teve dificuldade nenhuma em estabelecer pro 
transporte, até porque a gente tem a nossa empresa, que é a antiga (nome da empresa), tem 
certificação ISO 9001 desde muitos anos, 15 anos. O transporte entrou no escopo em 2010, 
então a gente adequou toda a área de transporte de material radioativo pra entrar no escopo e aí 
a gente, quando desenvolveu o de transporte específico e encaminhou pra CNEN, foi todo 
baseado no programa que a gente já tem, de gestão da qualidade, então não tivemos dificuldades 
com isso. A única dificuldade nossa é: os motoristas falam “mas nossa, por que que eu tenho 
que preencher tanta documentação, fazer tanta coisa, se ninguém das outras transportadoras 
faz? Eles pegam o balde, vão embora, ninguém faz isso, é muita exigência”. A gente fala então: 
“pois é, vocês estão fazendo da forma certa, é assim que tem que ser feito.”. Então, esse olhar 
deles - Por quê que a gente tem que fazer tanta coisa, tem tanta exigência, e pra outros não tem? 

Pesquisadora: Eles têm que dar o exemplo pros outros... 

Respondente: Exatamente. Mas hoje em dia a gente tá vendo uma mudança bem grande no que 
diz respeito às exigências dos nossos clientes. Eles tão cobrando essas ações dos fornecedores 
deles, então isso é ótimo, porque aí realmente faz um filtro. 

Pesquisadora: E aí os motoristas acabam enxergando a importância... 

Respondente: Exatamente, eles vêm como o trabalho deles é importante. 

6) Tem alguma outra sugestão que você gostaria de acrescentar pra melhoria do processo ou do 
relacionamento? 

Respondente: Não, eu acho que o relacionamento da área de transporte da CNEN com os 
operadores de transporte, com os expedidores, os clientes, é muito bom. Todo mundo tem 
retorno, todo mundo que precisa de uma consulta consegue conversar, consegue as 
informações, e é hoje, a única área da CNEN que a gente tem esse retorno, porque a gente tem 
muita dificuldade... 

Pesquisadora: Porque vocês também têm contato com outras áreas? 

Clarice: A gente tem a CGMI, importação e exportação de material da área médica e da área 
industrial, e está muito difícil. Mas a área de transporte é a única que a gente não tem essa 
dificuldade, então até quero elogiar porque é importante, senão ninguém consegue transportar 
o material radioativo, né?! 

Pesquisadora: É verdade, e a demanda só aumenta, né?! 

Respondente: Exatamente. 
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Veículo da empresa com sinalização para transporte de material radioativo 
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APÊNDICE 7 – GLOSSÁRIO16 

Acidente - qualquer evento não intencional, incluindo erros de operação e falhas de 

equipamento, cujas consequências reais ou potenciais são relevantes sob o ponto de vista de 

proteção radiológica ou segurança nuclear. 

Análise de segurança - estudo, exame e descrição do comportamento previsto da instalação 
nuclear durante toda sua vida, em situações normais, transitórias e de acidentes postulados, com 
o objetivo de determinar: a) as margens de segurança previstas em operação normal e em regime 
transitório; b) a adequação de itens para prevenir acidentes e atenuar as consequências dos 
acidentes que possam ocorrer. 

Aprovação de transporte – ato pelo qual a CNEN autoriza o transporte de cargas ou 
embalados contendo materiais radioativos, em consonância com os requisitos normativos 
aplicáveis. 

Atividades nucleares -  atividades humanas, definidas na Constituição Federal, relacionadas à 
exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, ao monopólio estatal 
sobre a pesquisa, à lavra, ao enriquecimento, ao reprocessamento, à industrialização e ao 
comércio de minérios nucleares e seus derivados. 

Auditoria - atividade documentada, realizada para determinar, por exame e avaliação de 
evidência objetiva, a adequação dos procedimentos e instruções e a aderência às normas, 
especificações técnicas ou outros requisitos regulatórios aplicáveis, assim como a efetividade 
de suas implementações. 

Autoridade competente – autoridade, nacional ou internacional, nomeada ou reconhecida para 
decidir sobre matéria em discussão objeto de Normas e Regulamentos. 

Autorização - ato pelo qual a CNEN concede a permissão para a realização de uma determinada 
atividade necessária ao funcionamento de uma instalação. 

Avaliação de segurança – conjunto de atividades que visa verificar se a análise de segurança 
de uma instalação foi efetuada de maneira adequada, atendendo aos requisitos de licenciamento. 

Ciclo do combustível – série de etapas envolvendo o fornecimento de combustível para 
reatores nucleares de potência. Inclui a extração do minério e seu tratamento, a conversão em 
UF6, o enriquecimento isotópico, a fabricação do elemento combustível, a geração de energia 
termonuclear, o reprocessamento do combustível para recuperação do material físsil que 
permanece no combustível usado e a colocação dos rejeitos radioativos em depósito. 

Embalado - volume apresentado para transporte de materiais radioativos; abrange a 
embalagem e seu respectivo conteúdo radioativo. 

                                                 
16 Elaborado a partir do glossário contido no documento intitulado “Modelo de Processos, Diretoria de 
Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), Documento Complementar”, CNEN – SE7TI, de 09 de janeiro de 
2014. 
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Embalagem para armazenamento e transporte de material radiativo (ou simplesmente 
embalagem) - recipiente com tampa hermética, com ou sem revestimento interno, cuja 
finalidade é permitir o transporte e o armazenamento do produto, evitar a penetração de 
elementos externos e, se necessário, blindar a radiação e/ou reter radionuclídeos. 

Emergência - situação anormal que, a partir de um determinado momento, foge ao controle 
planejado e pretendido pelo operador, demandando medidas especiais para retomada da 
normalidade. 

Fiscalização - inspeção, exame, observação, medida ou teste empreendido para avaliar 
estruturas, sistemas e componentes e materiais, bem como atividades operacionais processos 
organizacionais, procedimentos e competência de pessoal. 

Fonte de radiação - equipamento ou material que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante 
ou de liberar substâncias ou materiais radioativos. 

Fonte radioativa - material radioativo utilizado como fonte de radiação. 

Garantia da qualidade – conjunto das ações sistemáticas e planejadas, necessárias para 
proporcionar confiança adequada de que uma estrutura, sistema, componente ou instalação 
funcionará satisfatoriamente em serviço. 

Instalação - local destinado à realização de uma prática. A instalação pode ser classificada 
como instalação nuclear, instalação radiativa, instalação mínero-industrial ou depósito de 
rejeitos. 

Material nuclear - material que compreende os elementos nucleares ou seus subprodutos 
(elementos transurânicos, 233U) em qualquer forma de associação, i.e., metal, liga ou 
combinação química. 

Material radioativo - material contendo substâncias que emitem espontaneamente radiação 
ionizante. 

Medicina nuclear - especialidade médica que emprega fontes não seladas com finalidade 
diagnóstica e terapêutica. 

Medida de proteção - medida adotada para evitar ou reduzir as doses de radiação que poderiam 
ser recebidas pela população em condições de exposições anormais. 

Não conformidade - deficiência de características, documentação ou procedimento que torna 
a qualidade de um item inaceitável ou indeterminada. 

Órgão regulador - entidade designada pelo governo de um país como tendo autoridade legal 
para conduzir um processo regulador, inclusive podendo emitir, suspender ou cancelar 
autorizações e licenças naquele país. 

Proteção radiológica (ou radioproteção) - conjunto de medidas que visam a proteger o ser 
humano contra possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante. 

Radiação ionizante (ou radiação) - qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao 
interagir com a matéria, desloca elétrons dos átomos ou moléculas produzindo íons. 

Radiofármaco - substância radioativa produzida para uso em medicina nuclear ou 
radiodiagnóstico. 
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Rejeito radioativo (ou simplesmente rejeito) -  qualquer material resultante de atividades 
humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Requerente - pessoa física ou jurídica, autorizada na forma da Lei, que requer à CNEN 
aprovação, licença, autorização, ou qualquer outro ato administrativo previsto em Norma. 

Risco - (1) expressão resultante da frequência da ocorrência de um dado evento por uma dada 
consequência que este possa causar; (2) probabilidade de ocorrer um efeito específico na saúde 
de uma pessoa ou grupo de pessoas, em resultado de sua exposição à radiação. 

Segurança nuclear - obtenção de condições operacionais, prevenção e controle de acidentes 
ou mitigação apropriada de consequências de acidente, resultando em proteção de indivíduos 
ocupacionalmente expostos, do público e do meio ambiente contra os riscos indevidos da 
radiação. A segurança é obtida por meio de um conjunto de medidas de caráter técnico e 
administrativo, incluídas no projeto, na construção, no comissionamento, na operação, na 
manutenção e no descomissionamento de uma instalação. 

Transportador - qualquer pessoa física ou jurídica, proprietária ou exploradora da unidade de 
transporte, responsável pela realização do transporte de material radioativo. O termo engloba 
tanto os transportadores contratados quanto o próprio transportador. 

Transporte de material radioativo (ou simplesmente transporte) – todas as operações e 
condições associadas e envolvidas na movimentação de material radioativo de um local a outro. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 – SARIS QUESTION SET 006 

006 Regulation of Transport of Radioactive Material 
Primary Module: Safety Requirements for Transport of Radioactive Material 

QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
1  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 34;4.10-
4.36; 5.1-5.19; Annex 
III; 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 39;403(a); 
403(b); 417(f); 
576(a); 802; 803–
818; 820; 822; 823; 
825–831; 832-839-
840; Annex II 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
46;Requirement 23 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 266;802.1-
802.7; 832.1-838.1; 
840.1-840.2. 
 

In the context of paragraph 802 of SSR-6,  does the 
Competent Authority for transport issue the necessary 
approval or validation certificates as appropriate? 

Yes No B 

   Expectation There are legal or regulatory requirements for 
approvals, and approvals are issued, by the competent 
authority for transport as a prerequisite to the conduct 
of certain transport activities as appropriate. 
 
Approvals are issued in a form consistent with IAEA 
SSR-6 paras 832-839 as appropriate. 
 
A method of recognition of foreign approvals is in 
place consistent with SSR-6 para 840. 

 

   Help The competent authority for transport may be made up 
of one or several parts and covers all modes of 
transport. An authorization process may be managed by 
one part on behalf of the others, but all modes of 
transport should be included. If there are any gaps in 
the modes or types of approval there should be a 
specific prohibition of that transport in the regulatory 
system, and an associated competent authority for 
transport to ensure compliance with the prohibition.. 
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The competent authority for transport has implemented 
an authorization process requiring approval for: 
 
(a) Designs for: 
 
(i) Special form radioactive material; 
 
(ii) Low dispersible radioactive material; 
 
(iii) Fissile material excepted under SSR-6 para. 417(f); 
 
(iv) Packages containing 0.1 kg or more of uranium 
hexafluoride; 
 
(v) Packages containing fissile material, unless 
excepted by SSR-6 
 
para. 417, 674 or 675; 
 
(vi) Type B(U) packages and Type B(M) packages; 
 
(vii) Type C packages. 
 
(b) Special arrangements. 
 
(c) Certain shipments (SSR-6 para 825) 
 
(d) Radiation protection programme for special use 
vessels. 
 
(e) Calculation of radionuclide values that are not listed 
in SSR-6 Table 2. 
 
(f) Calculation of alternative activity limits for an 
exempt consignment of instruments or articles (see 
SSR-6 para. 403(b)). 
 
It is common for different regulations to be in place for 
different modes of transport, but for only one modal 
authority to be responsible for the approval process. If 
this is the case it is important that the regulatory 
framework takes this into account. 
 
It is possible that other bodies have carried out reviews 
of transport in whole or in part that may provide good 
evidence for this module. For example there are 
mandatory audits for air transport carried out by ICAO 
which cover the transport of dangerous goods 
(including radioactive material) by air. Details of states 
audited can be found at  
 
Because of the need for international transport 
regulations are normally closely based on IAEA SS-6 
throughout the world. This allows for the approval of 
packages in one country for worldwide transport. The 
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similarity of regulations has led to regulatory bodies in 
neighbouring countries forming groupings or networks 
to share resources, including in relation to approvals. 
 
Where certain types or modes of transport are 
prohibited (e.g. if a state chooses not to allow fissile 
material transport because there it cannot provide 
adequate regulatory oversight) then consideration 
should be given to including information on the 
prohibition in places like the ICAO Technical 
instructions list of state variations. This is important 
even if the prohibition is for a different mode of 
transport (e.g. in some states there is limitation on road 
transport, which restricts the ability of onward shipment 
from an airport, or even movement of cargo from an 
international terminal to a regional terminal). 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 2 
   If ‘No’ go to: SQID 1.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

1 1.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 266;802.1-
802.7; 832.1-838.1; 
840.1-840.2. 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 39;403(a); 
403(b); 417(f); 
576(a); 802; 803–818; 
820; 822; 823; 825–
831; 832-839-840; 
Annex II 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 34;4.10-
4.36; 5.1-5.19; Annex 
III; 
 

In the context of SSR-6 paragraph 802, which of them 
relate to your country and for which of them the 
Competent Authority of transport currently does not 
approve or validate as appropriate? 

PQ 2 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
2  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 42;4.43-4.47 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 115;535.2-
535.4; 820.1; 824.1-
824.3 

Does the competent authority for transport register 
serial numbers of transport packaging manufactured to 
an approved design? 

Yes No B 
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Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
85;535;820;824 
 

   Expectation There are legal or regulatory requirements for 
registration of serial numbers of certain prescribed 
transport packaging by the competent authority for 
transport in line with IAEA SSR-6 para 824. 
 
The competent authority for transport has implemented 
a registration process that is in accordance with, SSR-6 
para 824 

 

   Help It is common for different regulations to be in place for 
different modes of transport, but for only one modal 
authority to be responsible for the registration process. 
In this case it is important that the regulatory 
framework allows this to take place. 
 
The competent authority for transport may be made up 
of one or several parts and must cover all modes of 
transport. A registration process may be managed by 
one part on behalf of the others, but all modes of 
transport should be included unless regulations 
specifically prohibit certain transport. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 3 
   If ‘No’ go to: SQID 2.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

2 2.1 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 42;4.43-4.47 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
85;535;820;824 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 115;535.2-
535.4; 820.1; 824.1-
824.3 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 3 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
3  Primary Safety Standards 

Series No. SSR-
6;Page 
20;106;306;307; 807 
(c); 815; 830 

Does the competent authority for transport perform 
review and assessment of relevant information for 
determining whether the applicant for authorization or 
the authorized party complies with applicable 
regulatory requirements? 

Yes No B 



233 

 

 
  
 

 

Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.3(a); 
802.2; 802.4-802.5. 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 24;2.10-
2.11; 4.28-436;4.54-
4.62;4.76-4.82;Annex 
IV and V 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

   Expectation Prior to approval, the competent authority for transport 
reviews and assesses relevant information - whether 
submitted by the design authority, compiled by the 
competent authority for transport, or obtained from 
elsewhere - to determine whether applications comply 
with regulatory requirements.  
 
Issuance of competent authority for transport approval 
covers all activities within the scope of the regulations 
(this includes the design, manufacture, maintenance and 
repair of packaging), commensurate with the activities 
of the organization activities related to transport. 
 
The criteria for regulatory review and assessment are 
consistent with and derived from the requirements 
stipulated in the national legislation and regulations.  
 
The competent authority for transport verifies that the 
manufacture of models or prototypes is carried out in a 
controlled manner that complies with the management 
system of the manufacturer so that the models or 
prototypes are representative of the package design. 

 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: SQID 3.1 
   If ‘No’ go to: SQID 3.2 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References True Subsidiary Question Next 
Question 

3 3.1 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

Does the competent authority for transport continue to 
review and assess as necessary, relevant information 
associated with the transport approvals during the 
validity period of the transport approvals? 

PQ 4 

   Expectation This review and assessment of information is performed 
again, as specified in regulations promulgated by the 
competent authority for transport or in the 
authorization. 
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The criteria for regulatory review and assessment are 
consistent with and derived from the requirements 
stipulated in the national legislation, regulations and in 
the conditions attached to the authorizations. 

   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

3 3.2 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 24;2.10-
2.11; 4.28-436;4.54-
4.62;4.76-4.82;Annex 
IV and V 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.3(a); 
802.2; 802.4-802.5. 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
20;106;306;307; 807 
(c); 815; 830 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
49;Requirement 25 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 4 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
4  Primary Safety Standards 

Series No. SSG-
26;Page 59;310.1 – 
310.5; 830.1; 
Appendix VII 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 40;4.37 – 
4.40 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;310 
 

Prior to issuance of approval of special arrangement 
shipments, is it required that the competent authority 
for transport is satisfied that conformity with some of 
the provisions of the regulations is impracticable and 
that the requisite standards of safety established by the 
regulations have been demonstrated? 

Yes No B 

   Expectation Special arrangements are restricted to conditions where 
compliance with the regulations would otherwise be 
impracticable. 
 
Special arrangement applications are assessed as 
demonstrating that the level of safety of the shipment is 
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equivalent to having met all the requirements applicable 
in the regulations for the contents. 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 5 
   If ‘No’ go to: SQID 4.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

4 4.1 Text Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;310 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;310.1 – 
310.5; 830.1; 
Appendix VII 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 40;4.37 – 
4.40 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 5 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
5  Primary Safety Standards 

Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 - 
29 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
34;306;307;801; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 31;4.1-4.9; 
4.9(d); 4.27; 4.31; 
4.41 – 4.42; 4.58; 
4.63 – 4.72; 4.83-
4.98; 4.117; 6.7 – 
6.11; Annex VI,  VII, 
VIII and IX 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 21;2.5 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.4(b); 
307.7. 
 

Does the competent authority for transport carry out 
inspections of facilities and activities related to 
transport of radioactive materials to verify compliance 
with regulatory requirements and the conditions 
specified in any approvals? 

Yes No B 



236 

 

 
  
 

 

   Expectation The competent authority for transport carries out 
independent inspections of facilities and activities in 
accordance with a graded approach to verify that the 
authorized party is in compliance with the regulatory 
requirements and with the conditions specified in the 
authorization.  
 
The competent authority for transport has established a 
process and has implemented a documented inspection 
programme (the documentation includes inspection 
guidelines and procedures).  
 
The inspection process is supported by legal provisions 
conferring on the competent authority for transport all 
necessary authority.  
 
Regulatory inspections cover all areas of regulation, 
including: 
 
random inspections and/or reviews of the management 
system of the manufacturer to ensure that all the 
requirements have been correctly implemented 
 
facilities engaged in manufacturing are inspected, 
including sub-contractors 
 
an auditing programme to verify that the transport 
organization’s management system is implemented and 
followed correctly 
 
audits to verify the management system arrangement of 
the suppliers planned and carried out in accordance 
with a documented procedure 
 
random or planned inspection of handling and stowage 
of packages by consignors and carriers 
 
periodic (announced and un-announced) inspection of 
the users' activities including determination as to 
whether consignors and carriers are performing relevant 
duties 
 
random or planned inspection of the activities important 
to safety, particularly where approval is not required 
 
random or planned inspection of packages of foreign 
origin while in transit 
 
inspection of test facilities (normally before tests) 
 
witnessing of tests 
 
inspection of maintenance and servicing arrangements 
and operations, including lifetime records 
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inspection of records for package designs where it is 
not required that a competent authority for transport 
issue a certificate of approval 
 
Inspection of facilities and activities includes 
programmed inspections and reactive inspections, both 
announced and unannounced. 
 
The effectiveness of compliance is assessed by the 
competent authority for transport. 
 
Inspections cover all modes of transport. 
 
After inspections users are provided with a summary of 
the results of the inspection, including any non-
compliance noted. Non-compliances are noted and 
appropriate follow up takes place by the competent 
authority for transport. 
 
The regulatory inspection process should take into 
account the requirements of para. 4.49 to 4.52 of GSR 
Part 1 (Rev. 1). 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 6 
   If ‘No’ go to: SQID 5.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

5 5.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 56;307.4(b); 
307.7. 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 - 
29 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
34;306;307;801; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 21;2.5 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 31;4.1-4.9; 
4.9(d); 4.27; 4.31; 
4.41 – 4.42; 4.58; 
4.63 – 4.72; 4.83-
4.98; 4.117; 6.7 – 
6.11; Annex VI,  VII, 
VIII and IX 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 6 
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   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
6  Primary Safety Standards 

Series No. SSG-
26;Page 52;303.1-
303.5; 307.4(b); 
307.7; 308.1-308.2; 
362.1-362.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
33;302;303;307; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 43;4.48-4.51 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
3;All requirements 
 

Does the competent authority for transport make 
arrangements for assessments of radiation doses to 
persons due to transport of radioactive material, to 
ensure the system of protection and safety for transport 
complies with GSR Part 3? 

Yes No B 

   Expectation The competent authority for transport arranges periodic 
assessments of the radiation doses to persons due to the 
transport of radioactive material, to ensure that the 
system of protection and safety complies with the GSR 
Part 3. 
 
Assessments take in to account potential exposures. 
 
A dose assessment programme via workplace 
monitoring or individual monitoring is required to be 
conducted for occupational exposures arising from 
transport activities, if the effective dose is likely to be 
between 1 and 6 mSv in a year.  
 
Radiation protection programme documents are 
required to be made available, on request, for inspection 
by the relevant competent authority for transport. 
 
All modes of transport are included in assessments, 
reviews and inspections. 
 
Segregation distances are used appropriately. 

 

   Help The need for a specific assessment for transport related 
to GSR Part 3 is included in SSR-6 para 308. The 
reasoning behind this is that the review provides an 
overall assessment covering areas often subject to 
different authorities (e.g. air and sea) with control 
methods that are different to those of facilities 
containing radioactive material. 
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Often transport can involve multiple jurisdictions. A 
specific activity drawing all information together forms 
an essential part of ensuring the requirements of SSR-6 
provide the level of protection required by GSR Part 3, 
and ensure IAEA standards remain consistent with each 
other. 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 7 
   If ‘No’ go to: SQID 6.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

6 6.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 52;303.1-
303.5; 307.4(b); 
307.7; 308.1-308.2; 
362.1-362.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 
33;302;303;307; 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
3;All requirements 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 43;4.48-4.51 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
51;Requirement 27 
 

What measures are planned to improve compliance with 
these requirements? 

PQ 7 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
7  Primary Safety Standards Series 

No. GSR Part 1 (Rev. 
1);Page 51;Requirement 
27 
Safety Standards Series 
No. SSG-26;Page 
56;307.4(b); 307.7; 
309.2 – 309.3; 309.5(b); 
508.1 – 510.2 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
51;4.70; 4.115-4.120 
Safety Standards Series 
No. SSR-6;Page 
34;307;309(b)(ii)(iii)(iv);  

Does the competent authority for transport require 
appropriate action to be taken on discovery of a non-
compliance? 

Yes No B 
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309(c);509 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
9;2.17(d) 
 

   Expectation Investigation is required by the competent authority 
following any incidents or accidents during transport 
transport. 
 
In the event of damaged or leaking packages steps are 
taken to overcome and minimize the consequences of 
damage. 
 
The response to non-compliances is commensurate 
with the significance of the safety of the non-
compliance 
 
Whenever an emergency exposure situation has 
developed or is developing as a result of an instance of 
non-compliance, the communication of the non-
compliance to the consignor and the relevant 
competent authority (ies) for transport, respectively, is 
required to be made immediately. 
 
The consignor, carrier or consignee is required to 
communicate to the relevant competent authority (ies) 
for transport on the causes of the non-compliance and 
on corrective or preventive actions taken or to be 
taken. 
 
Non-compliances are followed up to determine the real 
cause of the problem and to initiate suitable action to 
prevent its recurrence 
 
In the event of non-compliance with any limit in the 
regulations for the safe transport of radioactive 
material applicable to radiation level or contamination 
the carrier, consignor or consignee, as appropriate, 
investigates the non-compliance and its causes, 
circumstances and consequences. 
 
The competent authority for transport is responsible for 
the implementation of enforcement action in respect of 
the Transport Regulations 
 
Consistency is maintained on enforcement actions. 
 
The enforcement programme fosters compliance with 
the Transport Regulations 

 

   Help   
   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 8 
   If ‘No’ go to: SQID 7.1 
   Otherwise go to:  
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QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

7 7.1 Text Safety Standards Series 
No. SSR-6;Page 
34;307;309(b)(ii)(iii)(iv);  
309(c);509 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
9;2.17(d) 
Safety Standards Series 
No. TS-G-1.5;Page 
51;4.70; 4.115-4.120 
Safety Standards Series 
No. GSR Part 1 (Rev. 
1);Page 53;Requirement 
30 and 31 
Safety Standards Series 
No. SSG-26;Page 
56;307.4(b); 307.7; 
309.2 – 309.3; 309.5(b); 
508.1 – 510.2 
 

What measures are planned to improve compliance 
with these requirements? 

PQ 8 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
8  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 
3; 4.108-4.114 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 32 
and 34 
 

Has the competent authority for transport established or 
adopted regulations and guides to specify the principles, 
requirements and associated criteria for safety upon 
which its regulatory judgements, decisions and actions 
are based? 

Yes No B 

   Expectation There are regulations and guides that specify the 
principles, requirements and associated criteria for 
safety upon which its regulatory judgements, decisions 
and actions are based.  
 
Regulations and guides are kept consistent and 
comprehensive, and provide adequate coverage 
commensurate with the radiation risks associated with 
the facilities and activities, in accordance with the 
graded approach. 
 
Establishing or adopting, promoting and amending 
regulations and guides involve consultation with 
interested parties. 
 
The regulatory principles, requirements and associated 
criteria are communicated to all interested parties, in a 
transparent manner. 
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   Help For transport in many states the regulations implement 
international requirements. 
 
International bodies have issued many general and 
modal regulations and recommendations on the safe 
transport of dangerous goods. As far as the transport of 
radioactive material is concerned, these documents are 
based on IAEA SSR-6. International regulations and 
recommendations have been issued, for example, by the 
International Civil Aviation Organization, the 
International Maritime Organization and the Universal 
Postal Union. These regulations and recommendations 
are updated periodically. 
 
There are also regional agreements, conventions and 
regulations concerning the safe transport of radioactive 
material, for example: 
 
(a) The European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road 
(ADR); 
 
(b) The Convention Concerning International Carriage 
by Rail (COTIF); 
 
(c) The Regulations for the Transport of Dangerous 
Goods on the Rhine (ADNR); 
 
(d) The MERCOSUR/MERCOSUL Agreement of 
Partial Reach to Facilitate the Transport of Dangerous 
Goods, signed by the Governments of Argentina, 
Brazil, Paraguay and Uruguay in 1994. 
 
The foregoing agreements and conventions are 
consistent with IAEA SSR-6. 
 
A number of guides are available from IAEA including 
SSG-33. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: SQID 8.1 
   If ‘No’ go to: SQID 8.2 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References True Subsidiary Question Next 
Question 

8 8.1 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 33 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;309.5(b) 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 3 
 

How does the competent authority for transport 
establish or adopt transport regulations and guides? 

PQ 9 
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   Expectation Transport regulations and guides are reviewed and 
revised as necessary giving due consideration to 
relevant international safety standards, technical 
standards and relevant experience gained. 
 
The competent authority for transport arranges for 
analysis of operating and regulatory experience 
(including internationally) and for dissemination of the 
lessons learned. 
 
Feedback is provided to IAEA and to modal 
international organizations that develop transport 
requirements in order to ensure the international 
requirements remain adequate, taking into account the 
balance of costs and benefits. 

 

   Help In transport safety most states implement requirements 
by linking national regulations to international 
requirements for at least some modes of transport. As a 
result the most effective means of changing national 
requirements can often be by revising international 
requirements. 

 

   Enter notes or comments here 
 
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

8 8.2 Text Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 32 - 
34 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 59;309.5(b) 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 28;Section 
3; 4.108-4.114 
 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

PQ 9 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
9  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 22;2.6(c); 
2.9; 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 60;311.1 – 
312.5 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 42;5.71-

Does the competent authority for transport require that 
persons engaged in transport receive adequate training? 

Yes No B 



244 

 

 
  
 

 

5.88; 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;311-313 
(a)(b)(c); 315; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 66;4.103-
4.107; 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 34 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
36;Requirement 11 
 

   Expectation Persons engaged in transport activities receive training 
in transport regulations (including those in the 
competent authority for transport) 
 
Transport workers receive training in radiation 
protection 
 
The training programme: 
 
provides familiarization with all relevant aspects of 
transport of radioactive material 
 
includes a function-specific component 
 
describes requirements for the protection of workers 
under abnormal conditions (including training for 
organizations that may be called upon to respond to 
transport accidents involving radioactive material) 
 
is periodically supplemented with retraining as deemed 
appropriate by the competent authority for transport 
 
conveys the scope and objectives of the regulatory 
compliance assurance programme to all parties 
involved in the transport of radioactive material (i.e. 
designers, manufacturers, consignors and carriers) 
 
provides information and guidance on important safety 
related matters to assist users in the application and 
interpretation of the Transport Regulations. 

 

   Help Training should be given to the police, fire brigades, 
emergency medical services, radiation protection teams, 
other technical experts and representatives of the 
appropriate authorities based upon their response roles 
and functions to be performed. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to: PQ 10 
   If ‘No’ go to: SQID 9.1 
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   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

9 9.1 Text Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 66;4.103-
4.107; 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 60;311.1 – 
312.5 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
36;Requirement 11 
Safety Standards 
Series No. GSR Part 
1 (Rev. 1);Page 
54;Requirement 34 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 22;2.6(c); 
2.9 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 35;311-313 
(a)(b)(c); 315; 
Safety Standards 
Series No. TS-G-1.2 
(ST-3);Page 42;5.71-
5.88; 
 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

PQ 10 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
QID SQID QTYPE References Primary Question Answer PA 
10  Primary Safety Standards 

Series No. TS-G-
1.5;Page 25;2.14 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 33;304-
305;309;313 (c); 
554;836-838 
Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 53;304.1-
305.2 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 65;4.99-
4.101 
 

Are adequate emergency arrangements in place for the 
transport of radioactive material? 

Yes No B 
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   Expectation Consignors provide information on emergency 
arrangements which are appropriate to the consignment 
to the carriers. 
 
Adequate training is provided to all those expected to 
play a part in response to an emergency in transport 
(including police, fire service etc). 
 
Notification of an emergency exposure situation to both 
the consignor and the competent authority for transport 
is immediate. 
 
Emergency arrangements take into account the potential 
for other dangerous goods to be present or formed as a 
result of an accident. 
 
Emergency provisions for transport are in line with 
national and/or international organizations 
requirements. 
 
The competent authority for transport includes 
references to emergency arrangements in certificates of 
approval for shipments, packages and special 
arrangements. 

 

   Help For transport, in particular international transport, there 
may be treaties setting out expectations for emergency 
response based on the mode of transport, along with 
guidance. For example ICAO Doc 9481 - Emergency 
Response Guidance for Aircraft Incidents involving 
Dangerous Goods contains guidance for air mode 
covering all dangerous goods including radioactive 
material. It is important to recognize that, in transport, 
the most significant harm from an accident is unlikely 
to be related in any way to any radioactive material 
being carried. 

 

   Select ‘Yes’ or ‘No’ above and if desired, enter notes or comments here  
   If ‘Yes’ go to:  
   If ‘No’ go to: SQID 10.1 
   Otherwise go to:  
 

QID SQID QTYPE References False Subsidiary Question Next 
Question 

10 10.1 Text Safety Standards 
Series No. SSG-
26;Page 53;304.1-
305.2 
Safety Standards 
Series No. TS-G-
1.5;Page 65;4.99-
4.101 
Safety Standards 
Series No. SSR-
6;Page 33;304-
305;309;313 (c); 
554;836-838 
Safety Standards 

What measures are planned by the competent authority 
for transport to improve compliance with these 
requirements? 

n/a 
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Series No. TS-G-
1.5;Page 25;2.14 
 

   Expectation   
   Help   
   Enter notes or comments here 
 
 
 


