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RESUMO 

 

 

Os órgãos reguladores são responsáveis pela regulação em diversos setores da sociedade. No 

Brasil, atuam em várias áreas para o desenvolvimento do país e têm como objetivo principal o 

equilíbrio social, econômico e o desenvolvimento nacional. O progresso de novas tecnologias 

no campo nuclear e sua comercialização acendem a necessidade de uma regulamentação de 

acordo com padrões de segurança internacionais. A presente pesquisa busca por meio de 

extensa revisão da literatura, identificar as orientações internacionais para órgãos de regulação 

e fazer uma análise comparativa entre o Brasil e cinco países que tem organismos regulatórios 

independentes no setor nuclear. O propósito do trabalho é de contribuir com os setores públicos 

brasileiros, com uma avaliação da regulação no país na percepção de especialistas e propor 

diretrizes para a estruturação de um órgão de regulação independente, respeitando acordos 

internacionais e a legislação vigente no país. 

 

Palavras-chave: Agências Reguladoras; Segurança Nuclear; Regulação Nuclear 
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ABSTRACT 

 

 

Regulatory bodies are responsible for regulation in various sectors of society. In Brazil, they 

work in various areas for the development of the country and have as main objective the social, 

economic and national development. The progress of new technologies in the nuclear field and 

their commercialization underscores the need for regulation according to international safety 

standards. The present research searches through an extensive review of the literature identify 

the international guidelines for regulatory bodies and make a comparative analysis between 

Brazil and five countries that have independent regulatory bodies in the nuclear sector. The 

purpose of the work is to contribute to the Brazilian public sectors, with an evaluation of the 

country's regulation in the perception of specialists and propose guidelines for the structuring 

of an independent regulatory body, respecting international agreements and the legislation in 

force in the country. 

 

Keywords: Regulatory Agencies; Nuclear Safety; Nuclear Regulation 
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GLOSSÁRIO1 

 

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.  

 

Acórdão - decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior, que funciona como 

paradigma para solucionar casos análogos. 

 

Acordo de salvaguardas - acordo para aplicação de salvaguardas concluído entre a AIEA e um 

país ou um grupo de países e, em certos casos, uma organização regional ou multilateral, como 

a European Atomic Energy Community (EURATOM) e a Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), em razão de um acordo bilateral 

ou multilateral ou em função da solicitação de um país. 

 

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. 

 

Cultura da segurança - conjunto de características e atitudes de organizações e de indivíduos 

que estabelece como prioridade maior que as questões de segurança da instalação receberão 

atenção proporcional à sua importância.  

 

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. 

 

                                                 

1 Ver também o Glossário de Segurança Nuclear da CNEN no site  

<http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/glossario.pdf> 

http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/glossario.pdf
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Fonte radioativa selada - fonte radioativa encerrada hermeticamente em uma cápsula, ou ligada 

totalmente a material inativo envolvente, de forma que não possa haver dispersão da substância 

radioativa em condições normais e severas de uso. 

 

Fontes naturais - fontes de radiação que ocorrem naturalmente, incluindo radiação cósmica e 

terrestre. 

 

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. 

 

Instalação nuclear - instalação na qual material nuclear é produzido, processado, reprocessado, 

utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes. Estão, desde logo, 

compreendidos nesta definição: 

a) reator nuclear; 

b) usina que utilize combustível nuclear para produção de energia térmica ou elétrica para fins 

industriais; 

c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais nucleares; 

d) usina de reprocessamento de combustível nuclear irradiado 

 

Instalação radiativa - espaço físico, local, sala, prédio ou edificação de qualquer tipo onde 

pessoa jurídica, legalmente constituída, utilize, produza, processe, distribua ou armazene fontes 

de radiação. 

 

Material nuclear - material que compreende os elementos nucleares ou seus subprodutos 

(elementos transurânicos, 233U) em qualquer forma de associação, 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. 
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Meia-vida - tempo necessário para que a atividade de um dado material radioativo caia pela 

metade, como resultado de um processo de decaimento radioativo. 

 

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. 

 

Programa Nuclear Brasileiro (PNB) - conjunto dos projetos e atividades relacionados com a 

utilização para fins pacíficos da energia nuclear, segundo a orientação, controle e supervisão do 

Governo Federal. 

 

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 

 

Radiodiagnóstico - aplicação médica da radiação ionizante para fins de diagnóstico de 

enfermidades. 

 

Radiofármaco - substância radioativa produzida para uso em medicina nuclear ou 

radiodiagnóstico 

 

Radiografia industrial - ensaio não-destrutivo de materiais com uso de fonte de radiação. 

 

Radioterapia - aplicação médica da radiação ionizante para fins terapêuticos. 

 

Reator nuclear (ou simplesmente reator) – instalação nuclear contendo combustível nuclear no 

qual possa ocorrer processo autossustentado e controlado de fissão nuclear. 

 

Reator nuclear de pesquisa - reator nuclear projetado especialmente para fins de pesquisa e que 

não seja classificado como reator de teste. 
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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. 

 

Sabotagem - qualquer ato deliberado contra uma instalação, capaz de direta ou indiretamente, 

colocar em perigo a saúde e a segurança dos empregados e do público em geral, ou de causar 

impacto econômico ou social. 

 

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. 

 

Tsunami - onda de longo período causada por um distúrbio submarino, tal como um terremoto 

ou uma erupção vulcânica. 
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2 Transformado em Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a partir da Medida Provisória nº 726, 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

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

(CNEN3), autarquia federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). A CNEN é responsável por fomentar pesquisas, licenciar as atividades e controlar a 

segurança dentro de critérios e normas de radioproteção, garantindo assim que os níveis de 

segurança sejam tão altos quanto razoavelmente exequíveis nas operações da área nuclear.  

A CNEN exerce o monopólio do setor nuclear brasileiro, desde o licenciamento e 

fiscalização até o fomento das pesquisas e produção de materiais nucleares, juntamente com 

seus institutos e empresas coligadas. A única exceção desse monopólio é para a produção, 

comercialização e utilização dos radioisótopos, que são autorizadas sob regime de permissão 

(BRASIL, 1988, art. 177). 

A criação de órgãos de regulação vem sendo implantado no país de forma gradual na 

Administração Pública, com o objetivo de regulamentar e / ou fiscalizar setores da sociedade 

brasileira, através de leis com natureza de autarquia e regime jurídico especial. 

Com essa finalidade, três instituições organizacionais surgem com a reforma da gestão 

pública, as agências reguladoras, as agências executivas e as organizações sociais (BRESSER-

PEREIRA, 2000). 

No campo das atividades exclusivas de Estado, as agências reguladoras serão entidades 

com autonomia para regulamentar os setores empresariais que operem em mercados pouco 

competitivos, enquanto as agências executivas ocupar-se-ão principalmente da execução das 

leis... (BRESSER-PEREIRA, 2000). 

As transformações econômicas e os novos anseios da sociedade, principalmente a partir 

dos anos 90 nos países da Europa, América do Norte, Ásia e América Latina, têm repensado e 

reestruturado o papel que o Estado deve desempenhar na vida moderna e o seu grau de 

intervenção na economia (BRASIL, 1995).  

A exemplo dos países mais desenvolvidos, as reformas ao longo dos anos passaram 

necessariamente pela criação de órgãos governamentais independentes para a regulação e 

fiscalização do setor nuclear, ficando as atividades de pesquisa, fomento e produção para outros 

órgãos estatais ou com a iniciativa privada. 

                                                 

3 Site oficial: <http://www.cnen.gov.br/> 
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Nesse contexto, em que a necessidade de mudança é quase que impositiva, um estudo 

visando propor diretrizes para a criação de um órgão de regulação independente para o setor 

nuclear no país, é mais uma alternativa para a orientação de futuras decisões governamentais. 

1.2 MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

Atualmente, o Brasil possui aproximadamente 5.031 (CNEN, 2015) instalações 

nucleares e radiativas, em todo o território nacional, abrangendo desde reatores nucleares e 

plantas de beneficiamento e enriquecimento de urânio, até hospitais, clínicas médicas, 

indústrias e instituições de pesquisa que se utilizam da tecnologia nuclear em exames e 

tratamentos médico cirúrgico, esterilização de alimentos, controle de processos industriais, 

prospecção de poços de petróleo e gás, dentre outras.  

 

Quadro 1: Número de instalações controladas pela CNEN 

TIPO DE INSTALAÇÃO 2014 

Reatores nucleares    9  

Instalações radiativas   5.007  

Instalações do ciclo do combustível nuclear   15  

Total   5.031  

Fonte: CNEN. Relatório Anual, 2015 

 

Essas atividades estão disseminadas por todo o território nacional e se encontram em 

constante evolução com o desenvolvimento tecnológico do país. 

A construção de novas usinas nucleares para a produção de energia, novas áreas de 

mineração de urânio, os desenvolvimentos de submarinos nucleares não podem ser descartados, 

assim como a implantação de novas unidades na área da indústria, da medicina e processos 

industriais. 

À vista do exposto, é imprescindível a necessidade de que o desenvolvimento da 

tecnologia nuclear no país se dê nos parâmetros adequados de segurança para a população e 

para o meio ambiente.   

A motivação pela escolha do tema está vinculada à necessidade da independência de um 

órgão de regulamentação e fiscalização, de acordo com os padrões de segurança internacionais, 

para um cenário crescente de novas tecnologias nucleares e sua comercialização.  
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1.3 PROBLEMA DA PESQUISA 

O funcionamento de um órgão de regulação independente para as atividades com 

tecnologia nuclear está previsto, desde setembro de 1994, quando o país assinou o Protocolo da 

Convenção de Segurança Nuclear e o Congresso Nacional ratificou os termos da convenção 

que estão no Decreto presidencial nº 2.648, de 1º de julho de 1998 (BRASIL, 1998). 

O desenvolvimento e a utilização da tecnologia nuclear no país exigem uma postura 

mais consistente e independente em relação à segurança, para garantir a aplicação e o 

funcionamento seguro de suas instalações.  

Atualmente, existe uma incoerência em um mesmo órgão ser o responsável por fomentar 

pesquisas, licenciar as atividades exercendo o monopólio sobre grande parte das atividades e 

promover seu controle, licenciamento e fiscalização. 

Neste contexto, surge a seguinte questão: 

Como atender as recomendações internacionais adequando à realidade nacional para a 

estruturação de um órgão de regulação independente para o setor nuclear? 

1.4 OBJETIVO DA PESQUISA 

1.4.1 Objetivo Geral  

Propor diretrizes para a estruturação de um órgão de regulação independente para o setor 

nuclear. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar e analisar as diretrizes internacionais relacionadas aos organismos de 

regulação nuclear e as recomendações de órgãos governamentais; 

 Verificar junto aos especialistas um conjunto de diretrizes visando a estruturação de 

um órgão de regulação independente, respeitando acordos internacionais e a 

legislação vigente no país. 
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1.5  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Esse trabalho não tem a pretensão de fazer uma reengenharia organizacional do setor 

nuclear, e ficará restrito às áreas de regulação e fiscalização. Limitando-se à estrutura 

organizacional e sua locação dentro da estrutura macro do governo brasileiro.  

A pesquisa não leva em consideração conceitos econômicos e financeiros.  

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Com a adesão do Brasil à Convenção sobre Segurança Nuclear, convocada pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), fica claro em seu artigo oitavo a obrigatoriedade do 

país em tomar as medidas apropriadas para assegurar uma eficaz separação entre as funções do 

organismo regulador e aquelas de qualquer outro organismo ou organização relacionado com a 

promoção ou utilização da energia nuclear. (BRASIL, 1998). 

O Princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), acrônimo para a expressão 

"tão baixo quanto razoavelmente exequível”, é adotado na área nuclear, especificamente na 

segurança das radiações, e tem como objetivo minimizar as doses em pacientes, trabalhadores 

e no lançamento de resíduos de materiais radioativos no meio ambiente (NRC, 2016). 

Esta pesquisa busca o aperfeiçoamento do controle desse princípio, com uma proposta 

na gestão da área nuclear, obedecendo as normas internacionais e os acordos firmados pelo 

país. 

O setor acadêmico carece de pesquisas nessa área, esse trabalho vem contribuir para o 

preenchimento dessa lacuna 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho foi organizado em 5 capítulos e dispostos da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Apresenta de forma introdutória a descrição do problema da pesquisa, sua 

questão, seus objetivos e a organização do trabalho.   

Capítulo 2 – Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura, onde se pretende 

fundamentar teoricamente a pesquisa, tendo como base uma revisão bibliográfica sobre o tema 

abordado e introduzindo os conceitos e definições das áreas temáticas da pesquisa. 
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Capítulo 3 – Descreve a metodologia da pesquisa em relação à revisão da literatura e 

análise documental. São definidas a população consultada, os instrumentos, tratamento dos 

dados e as limitações do método.  

Capítulo 4 – Apresentará um estudo de caso com o histórico da autarquia CNEN, sua 

missão, objetivos permanentes, áreas de atuação e sua estrutura.  

Capítulo 5 - Relatará a conclusão alinhada com os objetivos, respondendo as questões 

de pesquisa através de questionário apresentado aos especialistas do setor nuclear brasileiro.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A pesquisa foi fundamentada em uma revisão da literatura e análise documental sobre 

o tema do trabalho. 

Inicialmente o presente capítulo faz uma revisão bibliográfica baseada em pesquisa 

realizada na base de dados SCOPUS do Portal de Periódicos da CAPES e em pesquisas 

científicas na International Nuclear Information System (INIS). Posteriormente a revisão 

literária se ateve em livros, trabalhos de mestrados e doutorados, sites oficiais de governos e 

empresas governamentais, na Constituição brasileira, leis, decretos e normas sobre o assunto 

em tela.    

2.1 MATERIAL PESQUISADO NA BASE DE DADOS SCOPUS 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no período compreendido entre 25/02/2016 e 

01/03/2016, no Portal de Periódicos da CAPES, na base SCOPUS, com palavras-chave e 

fundamentada em suas referências na língua inglesa: agências reguladoras / regulatory 

agencies, segurança nuclear / nuclear security e regulação nuclear / nuclear regulation.  

Foi considerado o período compreendido entre 2012 até o presente e utilizado como 

limite os artigos dentro das áreas temáticas de Engenharia, Energia e Meio Ambiente, sem 

restrição em relação à região. Restringindo a busca somente a títulos de artigos com as palavras-

chave e com aderência ao tema da pesquisa foram selecionados 06 artigos conforme 

apresentado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Número de registros selecionados (Scopus) 

Termos da pesquisa Número de registros selecionados 

regulatory agencies 02 

nuclear security 01 

nuclear regulation 03 

Total  06 

Fonte: O autor 
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2.1.1 Análise dos artigos mais relevantes selecionados na base de dados SCOPUS 

(1) Título: Risk Informed Optimization of Nuclear Regulation. (2013). Autor: Alexander 

Knoll  

O autor menciona em seu trabalho a importância da regulamentação nuclear na 

qualidade de assegurar a proteção da saúde pública e do meio ambiente das contaminações da 

radiação nuclear. O acidente de Fukushima originou novas preocupações de segurança, a 

maioria dos países com usinas nucleares, decidiu rever e melhorar as suas práticas de 

regulamentação. Entretanto essas novas modificações na regulamentação e modificações de 

projeto subsequentes repousam em demandas orçamentárias sem fim. O artigo compara os 

critérios e requisitos regulamentares existentes relacionados com a segurança dos reatores 

nucleares, materiais nucleares e depósitos de resíduos nucleares com um conjunto modificado 

de critérios e requisitos otimizados. A metodologia de otimização adotada usou cálculos de 

avaliação probabilística do risco (PRA). Nesse artigo foram priorizados os critérios de 

regulação, as regras e diretrizes de acordo com o respectivo impacto sobre o orçamento. 

Programas de informática exclusivos foram desenvolvidos para ordenar e classificar o grande 

número de tarefas e atividades de regulação de acordo com seus respectivos custos, benefícios 

e incertezas envolvidas. Segundo o autor, se implementada, a metodologia de otimização de 

regulação nuclear vai melhorar a segurança, reduzir o orçamento global da regulamentação, 

reduzindo o orçamento global de centrais nucleares.  

 

(2) Título: Independent regulatory agencies and rules harmonization for the electricity 

sector and renewables in the Mediterranean region (2013). Autores: Carlo Cambini e Donata 

Franzi  

O artigo analisa o atual quadro da regulamentação para o setor elétrico e das energias 

renováveis, bem como o papel das agências reguladoras nos países do Norte da África e Oriente 

Médio, sob o agenciamento, por parte da União Europeia (EU). Foram usados dados recolhidos 

através de uma verificação inicial junto aos reguladores, departamentos ministeriais e as 

empresas de energia do sul do Mediterrâneo. O estudo teve como objetivo avaliar o grau de 

independência das agências observando três aspectos principais de independência: os 

instrumentos regulamentadores disponíveis para os reguladores e de tomada de decisão 

autônoma, a autonomia organizacional dos reguladores e de prestação de contas. Os resultados 

mostram que os países que criaram uma entidade reguladora independente têm um quadro 

regulamentar mais confiável do que os países em que tal organismo não existe. O trabalho 
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mostra uma análise onde a Turquia, a Croácia e a Jordânia definiram um quadro regulamentar 

que limita a expropriação administrativa e, consequentemente, cria um ambiente mais adequado 

para atrair investimentos no setor da eletricidade e das energias renováveis. Os autores também 

sugerem que provavelmente o desenvolvimento da área institucional está relacionada com a 

harmonização das normas mais desenvolvidas, regulamentadas e promovidas pela União 

Europeia (EU).  

 

(3) Título: Accident like the Fukushima unlikely in a country with effective nuclear 

regulation: Literature review and proposed guidelines (2013). Autores: Wang Qiang, Chen Xi 

e Yichong Xu 

Os autores se fundamentaram nos relatórios da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) e Agência de Segurança Nuclear e Industrial japonêsa (NISA), que 

confirmaram que a usina nuclear de Fukushima, Daiichi (NPP) sobreviveu aos impactos do 

terremoto inicial, mas foi vítima do tsunami que veio posteriormente. Os relatórios apontam 

para a inundação que danificou as bombas e cortou as fontes de alimentação externas para 

resfriar os combustíveis dos reatores, e contribuiu diretamente para os três colapsos de núcleo 

do Fukushima Daiichi. O trabalho também relata que existem relatórios oficiais, com avisos 

que cinco tsunamis foram ignorados pelo operador nuclear e pelo órgão regulador desde 2000. 

O artigo considera que não foi o desastre natural, mas as falhas regulatórias que contribuíram 

para o pior acidente nuclear desde Chernobyl. Ele explica como a relação íntima entre o 

governo, reguladores e operadores nucleares prejudicou muito a capacidade da NISA na 

fiscalização da segurança nuclear. O trabalho conclui que a melhoria e fortalecimento de um 

sistema de regulamentação nuclear não é opcional, mas imperativo para prevenir novos 

acidentes em usinas nucleares. 

 

(4) Título: Defining and retrieving themes in nuclear regulations, 2012. Autores: 

Nicolas Sannier e Benoit Baudry 

 Na análise dos autores, os sistemas de segurança na indústria nuclear devem estar em 

concordância com um conjunto crescente de exigências regulatórias. Estes requisitos estão 

distribuídos pelos vários documentos de órgãos regulatórios que expressam diferentes níveis de 

exigências ou diferentes tipos de requisições. Quando há necessidade de se obter uma licença e 

se deseja extrair um conjunto de normas relacionados a uma preocupação específica e a órgãos 

de regulação diferentes, faltam instrumentos para o cruzamento e obtenção dessas exigências. 
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O artigo apresenta um painel regulatório no contexto de sistemas de instrumentação e de 

comando digitalizados em usinas nucleares, baseado em técnicas de recuperação de informação 

para reduzir o tempo de pesquisa na área de regulamentação. 

 

(5) Título: Synergy between NPP nuclear safety and nuclear security. 2013. Autores: 

O. M. Dybach, I. Y. Kuzmiak, O. V. Kukhotsky, 

Os autores preconizam que as áreas “nuclear safety” (segurança nuclear) e “nuclear 

security” (segurança de defesa nuclear) se reforçam mutuamente e são focadas em alcançar o 

objetivo comum de segurança, que é o de proteger as pessoas e o ambiente contra os efeitos 

nocivos da radiação. Este artigo considera a sinergia entre as duas áreas, sendo dada especial 

atenção à identificação de interface entre elas. Os princípios de defesa e a cultura de segurança 

são abordados gradualmente no trabalho e são analisados em detalhe. Característica específica 

da segurança nuclear e de defesa nuclear são analisadas detalhadamente. 

 

(6) Título: Results of the IAEA questionnaire on regulatory practices in member states 

with nuclear power programmes. (1991). Autores: Yaremy, E.M., Nagatani, Y., Lim, J., 

Giuliani, P., Almeida, C.  

Com o objetivo de ajudar os países membros a melhorar os seus sistemas de regulação, 

a AIEA publicou um questionário sobre práticas regulatórias nos Estados Unidos com um 

programa de energia nuclear. O questionário, contendo 120 perguntas detalhadas, cobriu todas 

as áreas de práticas regulatórias, tais como a base legal, a organização da entidade reguladora, 

licenciamento e processo de revisão regulamentar, inspeção regulamentar, a aplicação e a 

ligação com outras organizações relacionadas. Este trabalho apresenta um resumo da análise 

realizada nas respostas ao questionário fornecido por 46 países membros, 30 dos quais estão 

operando ou pretendem operar uma usina de energia nuclear. A análise completa desse trabalho 

foi publicada como um Documento Técnico da Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA-TECDOC).  

2.2  MATERIAL PESQUISADO NA BASE DE DADOS INIS DA AIEA 

A base INIS4 é um repositório de informações e busca da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA). Seu acervo é um dos maiores no mundo, com publicações sobre os 

                                                 

4 Site oficial: <https://inis.iaea.org/search/> 
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usos pacíficos da ciência e tecnologia nuclear. Seus registros bibliográficos são superiores a 3,8 

milhões e oferecem um conjunto único de mais de 350 mil textos completos como relatórios 

científicos e técnicos, anais de conferencias, patentes e teses, que não são disponibilizadas por 

meio de canais comerciais. Seus dados são utilizados por profissionais e meio acadêmico da 

área nuclear (AIEA, 2015).  

A pesquisa bibliográfica foi realizada, inicialmente, no período compreendido entre 

04/03/2016 e 11/03/2016, com as palavras-chave já definidas e tendo o idioma inglês como 

referência. Foi considerado o período compreendido entre 2012 até o presente. Foram 

selecionados os dez artigos mais recentes que continham as palavras-chave. Destes, somente 2 

aderiram ao propósito da pesquisa. É importante salientar que ambos foram selecionados com 

as 3 palavras-chave e tratam do assunto de forma muito semelhante. 

Notoriamente a grande maioria das publicações, nos últimos anos, revela uma enorme 

preocupação com os órgãos regulatórios após o acidente ocorrido em 2011 no Japão e com uma 

igual preocupação com a segurança física das instalações devido a ameaças constantes de 

sabotagem terrorista. 

O acidente em Fukushima, evidenciou riscos do desenvolvimento da tecnologia nuclear, 

exigindo dos países atitudes mais firmes no sentido de garantir o adequado funcionamento de 

suas instalações (SANTOS; SIQUEIRA, 2014). O quadro 03 mostra o resultado dessa pesquisa. 

 

Quadro 3: Número de registros selecionados (INIS) 

Termos da pesquisa  Registros encontrados Trabalhos selecionados 

regultory agencies 03 02 

nuclear security 03 (os mesmos) 

nuclear regulation 04 (os mesmos) 

Total  10 02 

Fonte: O autor 

 

2.2.1  Análise trabalhos mais relevantes selecionados na base INIS  

(1) Título: The Safety Culture of an Effective Nuclear Regulatory Body. (2016) Autores: 

Carlsson,Lennart; Bernard,Benoit; Lojk,Robert; Koskinen,Kaisa; Rigail, Anne-Cecile; Stoppa, 
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Gisela; Lorand, Ferenc; Aoki,Masahiro; Fujita, Kenichi; Takada, Hiroko; Kurasaki, Takaaki; 

Choi,Young Sung; Smit,Martin; Bogdanova,Tatiana; Sapozhnikov, Alexander; 

Smetnik,Alexander; Cid Campo, Rafael; Axelsson,Lars; Carlsson,Lennart; Edland,Anne; 

Ryser,Cornelia; Cohen,Miriam; Ficks,Ben; Valentin,Andrea; Nicic,Adriana; Lorin,Aurelie; 

Nezuka,Takayoshi; Creswell,Len 

 

Os autores apresentam um trabalho que tem como objetivo principal que todos os 

organismos reguladores de segurança nuclear garantam que as atividades relacionadas com o 

uso pacífico da energia nuclear sejam realizadas de forma segura dentro de seus respectivos 

países. Para alcançar essa finalidade, o órgão regulador nuclear requer características 

específicas, uma das quais é uma cultura de segurança eficaz. São apresentados no trabalho 

cinco princípios que sustentam a cultura de segurança de um órgão regulador nuclear eficaz. 

Estes princípios são baseados na liderança, na responsabilidade individual, na cooperação e 

comunicação, em uma visão holística e na melhoria contínua de aprendizagem. O documento 

também aborda alguns aspectos relativos à cultura de segurança de um organismo regulador, 

fornecendo expedientes para países com os órgãos regulatórios maduros, assim como também 

será útil para novos países no processo de desenvolvimento e manutenção de um órgão 

regulador.  

 

(2) Título: Implementation of Defence in Depth at Nuclear Power Plants: Lessons 

Learnt from the Fukushima Daiichi Accident. (2016) Autores: Lachaume,Jean-Luc; 

Miller,Douglass; Rzentkowski,Greg; Lahtinen,Nina; Valtonen,Keijo; Foucher,Laurent; 

Harikumar,Shri S.; Yamada,Tomoho; Sharafutdinov,Rashet; Kuznetsov,Mark; 

Carlsson,Lennart; Hanberg,Jan; Theiss,Klaus; Holahan,Gary; Williams,Donna; 

Nuenighoff,Kay; Wattelle,Emmanuel; Lazo,Edward; White,Andrew; Reig,Javier; 

Salgado,Nancy; Weightman,Mike 

 

Este trabalho foi embasado nas lições do acidente de Fukushima e foi preparado pelo 

grupo de trabalho de nível sênior do “Committee on Nuclear Regulatory Activities” (CNRA) – 

Comissão de Regulação de Atividades Nucleares. Sua fundamentação é com base no ‘Defense 

in Depth’ (DID) que é um conceito que tem sido utilizado por muitos anos ao lado de 

ferramentas para otimizar a segurança nuclear na avaliação de regulação. O acidente de 

Fukushima em 2011 suscitou muitas perguntas e deu uma visão única sobre questões de 
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segurança nuclear. Em junho de 2013, a Nuclear Energy Agency (NEA) realizou um seminário 

conjunto sobre os desafios e melhorias à luz do acidente no Japão para reforçar a segurança 

nuclear em todo o mundo, especialmente no que diz respeito à regulação e segurança nuclear. 

Assim, um grupo de trabalho foi criado para produzir um relatório de orientação regulamentar 

que iria ajudar os países, tendo em conta as lições aprendidas com o acidente de 2011. Essas 

orientações foram baseadas no trabalho da NEA, da AIEA, da Association of Regulators of 

Western Europe (WENRA) e de outros membros do “Senior- level Task Group (STG). Ele usa 

como base a Defesa do Grupo Consultivo de Segurança Nuclear Internacional em profundidade 

no estudo da Segurança Nuclear (INSAG-10) (AIEA, 1996). O trabalho fornece informações 

sobre a implementação de DID por reguladores e autoridades com o objetivo de reforçar a 

harmonização global e fornecer orientações sobre esse conceito, também identifica áreas onde 

os trabalhos futuros podem ser benéficos, incluindo fatores humanos e organizacionais, 

melhorias no uso do conceito para novos modelos de reatores e instalações do ciclo de 

combustível. 

O quadro 04 apresenta a relevância dos artigos pesquisados para a pesquisa. 

 

Quadro 4: Relevância dos artigos pesquisados 

Título Autor Relevância 

Risk Informed Optimization of 

Nuclear Regulation. 

Alexander Knoll Importância da 

regulamentação nuclear na 

qualidade de assegurar a 

proteção da saúde pública e do 

meio ambiente nas 

contaminações da radiação 

nuclear. 

Independent regulatory agencies and 

rules harmonization for the electricity 

sector and renewables in the 

Mediterranean region 

Carlo Cambini e Donata 

Franzi 

Regulamentação do setor 

elétrico. A importância da 

independência dos órgãos 

reguladores 

Accident like the Fukushima unlikely 

in a country with effective nuclear 

regulation: Literature review and 

proposed guidelines 

Wang Qiang, Chen Xi e 

Yichong Xu 

Aponta as falhas regulatórias 

que contribuíram para o 

acidente Fukushima. Explica 

como a relação íntima entre o 

governo, reguladores e 
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operadores nucleares 

prejudicou a fiscalização 

nuclear 

Defining and retrieving themes in 

nuclear regulations 

Nicolas Sannier e Benoit 

Baudry 

Aborda técnicas de 

recuperação dos sistemas de 

segurança nuclear que devem 

estar em conformidade com as 

exigências regulatórias 

Synergy between NPP nuclear safety 

and nuclear security 

Dybach, O. M. Dybach, I. 

Y. Kuzmiak, O. V. 

Kukhotsky, 

A importância da sinergia da 

proteção física e da 

radioproteção na segurança 

nuclear 

Results of the IAEA questionnaire on 

regulatory practices in member states 

with nuclear power programmes. 

Yaremy, E.M., Nagatani, 

Y., Lim, J., Giuliani, P., 

Almeida, C.  

Apresenta um resumo analítico 

das respostas ao questionário 

fornecido por 46 países, que 

foram baseadas nas práticas 

regulatórias dos EUA 

The Safety Culture of an Effective 

Nuclear Regulatory Body 

 

Carlsson,Lennart et al 

(2016) 

Organismos reguladores de 

segurança nuclear garantam 

que as atividades relacionadas 

com o uso pacífico da energia 

nuclear sejam realizadas de 

forma segura dentro de seus 

respectivos países 

Implementation of Defence in Depth 

at Nuclear Power Plants Lessons 

Learnt from the Fukushima Daiichi 

Accident 

 Lachaume,Jean-Luc et al 

(2016)  

Orientação de regulamentação 

após o acidente de Fukushima 

  

Fonte: O autor 

2.3  ENERGIA NUCLEAR  

Desde os primórdios da civilização humana, o homem tem concentrado todos os 

esforços para conquistar as forças da natureza e empregá-las em seu benefício. A descoberta do 

poder do átomo e do domínio da energia nele contida, foi uma das mais importantes conquistas 
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da humanidade. O uso pacífico da energia nuclear tem um campo de aplicação 

comprovadamente crescente e diversificado nas áreas de medicina, indústria, agricultura, 

pesquisa e produção de energia. Dessa forma, as instituições responsáveis pela regulação das 

instalações que operam com radiações nucleares devem ter uma atuação decisiva na proteção 

do homem e do meio ambiente (NICOLL JUNIOR, 2008).  

A História da energia nuclear tem início efetivo com o alemão Wilheim C. Roentgen 

(1895) quando é revelada a existência dos raios X. Essa denominação foi dada devido a 

incógnita de uma energia, a do átomo, que era capaz de revelar os ossos do corpo humano de 

forma invisível (XAVIER; LIMA; VIGNA et al., 2007). 

As fases primárias do desenvolvimento da energia nuclear, derivadas das pesquisas do 

átomo, estão compreendidas no período entre 1935 e 1940.  

Marie Curie descobriu o Rádio (elemento químico). Foi a primeira mulher a ser laureada 

com o Prêmio Nobel, em 1903, pelas suas descobertas no campo da radioatividade. (XAVIER; 

LIMA; VIGNA et al., 2007) 

Albert Einstein, em 1915, cria a Teoria da Relatividade sendo agraciado com o Prêmio 

Nobel, em 1921, por pesquisas sobre os efeitos fotoelétricos por meio da teoria quântica, que 

posteriormente deu origem à física nuclear. (XAVIER; LIMA; VIGNA et al., 2007) 

Enrico Fermi, em 1938, também é laureado com o Nobel, quando prova a existência de 

novos elementos radioativos.  

No período compreendido entre 1940 e 1955 são implantados projetos com objetivos 

antagônicos. As pesquisas para usos bélicos como o Projeto Manhatan e o lançamento das 

bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, dão início a uma corrida armamentista, 

propiciando o surgimento da guerra fria.  

Neste mesmo período são desenvolvidos estudos e pesquisas para o uso pacífico da 

energia nuclear, como o projeto Átomos para a Paz e projetos de Reatores de pesquisa e de 

Potência, para usos na medicina, agricultura e engenharia (XAVIER; LIMA; VIGNA et al., 

2007). 

Enfim, as pesquisas experimentais e teóricas sobre a estrutura do átomo, foram 

concentradas principalmente no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, 

proporcionando à humanidade muitos benefícios, mas também enorme preocupação com seu 

potencial bélico. O quadro 05 mostra a ordem cronológica dos fatos mais marcantes da área 

nuclear. 

 

Quadro 5: Ordem cronológica dos fatos mais marcantes da área nuclear 
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Ano Marcos Importantes Correlação 

1896 Descobrimento da radioatividade Becquerel 

1932 Descobrimento do nêutron Chadwick 

1938 Descobrimento da fissão nuclear Hahn e Meitner 

1942 Primeira reação nuclear controlada Universidade de Chicago 

1945 Explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki Segunda Guerra Mundial 

1954 Lançamento do primeiro submarino nuclear US Nautilus 

1954 Primeiro reator nuclear é ligado à rede elétrica URSS 

1957 Primeiro reator nuclear americano é ligado à rede elétrica EUA 

1957 Criação da Agência Internacional de Energia Atômica AIEA 

1960 Primeiro porta-aviões com propulsão nuclear EUA 

1979 Acidente na central nuclear de Three Mile Island EUA 

1986 Acidente na central nuclear de Chernobyl URSS 

2011 Acidente nuclear em Fukushima Japão 

Fonte: Padilha, 2015. (Adaptação de Apresentação) 

 

2.3.1 Aplicações da Energia Nuclear e das Radiações 

Atualmente novas técnicas nucleares são desenvolvidas nos diversos campos da 

atividade humana. Além de ser mais uma alternativa para atender as novas tendências do setor 

elétrico no mundo, a energia nuclear traz novas opções para serem utilizadas nas áreas da 

medicina, indústria, agricultura, engenharia, dentre outras. 

 

Energia Elétrica – Reatores de Potência  

 

 A demanda pela energia elétrica cresce a cada dia. Os combustíveis fósseis são os 

principais emissores dos gases que causam o efeito estufa, fonte de preocupação no mundo em 

relação ao futuro do planeta. Outras fontes de energia, como solar ou eólica, são de exploração 

e capacidade limitada, ainda sem utilização em escala industrial a curto prazo. As usinas 

elétricas também apresentam limitações, além de provocar grandes impactos ambientais.  

A energia nuclear quando usada para produção de energia elétrica é uma das mais 

limpas, não emite nenhum gás causador de efeito estufa ou chuva ácida, nem metais 
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carcinogênicos, como as alternativas que utilizam combustível fóssil. Torna-se, então, mais 

uma opção, capaz de atender à demanda energética do mundo moderno com eficácia e 

especialmente segurança (IRD,  2012).  

A maior preocupação nesse processo é em relação aos rejeitos radioativos, que se bem 

administrados, não causam danos ao homem e ao meio ambiente.   

O panorama da energia nuclear, em 2014, se expande no plano energético caracterizado 

com 438 reatores nucleares de potência em operação e 71 reatores em construção 

(ELETRONUCLEAR, 2014).  

Hoje, 15 países que representam a metade da população mundial constroem novos 

reatores de potência e 65 países que não possuem a tecnologia nuclear demonstraram interesse 

junto à Agencia Internacional de Energia Atômica (AIEA) no desenvolvimento de indústrias 

para a construção de reatores nucleares (ELETRONUCLEAR, 2014). 

A aplicação nuclear de maior vulto é a conversão da energia nuclear para energia 

elétrica, o que se obtém através dos reatores nucleares de potência (Usinas nucleares). A figura 

01 apresenta, de forma sintética, o funcionamento de uma usina de água pressurizada. 

  

Figura 1: Funcionamento de uma usina PWR (Pressurized Water Reactors) 

 

Fonte: Eletrobrás Termonuclear – Eletronuclear, 2001 

A seguir, na figura 02, foto da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) 

que é formada pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em construção). 

E o quadro 06 apresenta o nº de reatores em operação e em construção no mundo em 2014. 

 

Figura 2: Foto da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) 
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Fonte: Eletronuclear, 2015 

 

Quadro 6: Número de reatores em operação e em construção no mundo 
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Fonte: Adaptado da Eletronuclear, 2014  

 

 Medicina Nuclear e Radioterapia 
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A medicina Nuclear é uma especialidade que, através de métodos seguros, e 

praticamente indolores, fornece informações que outros exames de diagnósticos não são 

capazes de identificar. Essa tecnologia é realizada através do emprego de fontes abertas de 

radionuclídeos, e são largamente empregadas na radiografia convencional, mamografia, 

radiografia panorâmica, tomografia computadorizada, exames Positon Emission Tomography 

(PET), angiografias digitais, etc. (SBMN,  s.d.). 

            A radioterapia teve origem na aplicação do elemento “rádio” para destruir 

células cancerígenas. No decorrer dos anos outros radioisótopos passaram a ser usados 

apresentando um maior rendimento. O iodo-131 é um exemplo a ser citado, pois pode ser usado 

tanto em terapias como em diagnósticos. Seu uso depende da dosagem a ser aplicada no 

paciente, sendo empregado em doses menores nos casos de radiodiagnósticos da tireoide ou em 

maior quantidade para eliminar lesões que foram identificadas no exame anterior. 

Outras fontes radiativas como césio-137 e cobalto 60, também são empregadas com 

frequência para destruir tumores, uma vez que estas células são mais sensíveis à radiação do 

que os tecidos saudáveis. A figura 03 traz exemplo de aplicações e a figura 04 exemplifica a 

utilização dos radioisótopos para diagnóstico ou terapêutico no corpo humano.  

 

Figura 3: Exemplo de aplicações de radiofármacos 

 

Fonte: CNEN, 2016 

 

 

  



  38 
 

Figura 4: Uso dos radioisótopos para diagnóstico ou terapêutico no corpo humano 

 

Fonte: Cardoso, 2012 

 

 

Indústria 

 

Na indústria são inúmeras as aplicações das tecnologias nucleares. A indústria 

farmacêutica utiliza fontes radioativas de grande porte para esterilizar seringas, luvas cirúrgicas, 

gazes e material farmacêutico descartável em geral, que seriam praticamente impossíveis de se 

esterilizar pelos métodos convencionais, pois necessitam de altas temperaturas e os 

deformariam, danificando-os de tal forma que não poderiam mais ser utilizados. 

A aplicação mais conhecida nessa área é a gamagrafia industrial que é usada no controle 

de qualidade, para examinar e apontar defeitos imperceptíveis em outros processos de 

verificação. Também usada na fabricação de válvulas e em seus componentes. Na aviação, a 
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gamagrafia é amplamente utilizada na verificação da integridade das partes metálicas e soldas 

devido à grande probabilidade de “fadiga” nas asas e em turbinas (ELETRONUCLEAR, 2014).  

A indústria também emprega a tecnologia nuclear amplamente na indicação e controle 

de nível de líquidos, em garrafas, latas ou em tanques de grandes proporções. 

Na agricultura a irradiação de alimentos, como frutas e legumes, é uma recomendação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), pois garante um aumento no prazo de validade, 

eliminando fungos e bactérias, evitando e reduzindo riscos de doenças e intoxicação alimentar 

(ELETRONUCLEAR, 2014). Também são usados os traçadores radioativos para o 

acompanhamento do metabolismo das plantas para controle do crescimento e verificação do 

que é absorvido pelas raízes e pelas folhas. O uso desses traçadores radioativos também 

possibilita o estudo de insetos e pragas (ELETRONUCLEAR, 2014). A figura 05 apresenta a 

análise em turbinas de uma aeronave por gamagrafia. 

 

Figura 5: Detecção de defeitos em turbinas de uma aeronave por gamagrafia 

 

Fonte: CNEN, 2016 

 

2.4 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

A área de atuação e a complexidade das ações de uma organização está intrinsicamente 

ligada na forma em que sua estruturação organizacional opera. A dinâmica do mundo 

contemporâneo busca constantemente novas formas e adaptações para o tipo de gestão 

almejado. Segundo Fayol (1990) a estrutura organizacional é a busca pela eficiência máxima.  

Para Bastos (2013) a forma que as organizações são estruturadas representam o tipo de 

gestão praticado, sendo que uma estrutura organizacional bem estruturada define as 

responsabilidades, lideranças e melhora a gestão de informações e recursos. 

As estruturas lineares, figura 06, são baseadas em uma autoridade total do chefe, com 

uma rígida unidade de comando 
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Figura 6: Estrutura organizacional linear 

 

Fonte: Picchiai, 2010 

 

A figura 07, apresenta uma estrutura linear staff, que conta com uma ou mais unidades 

diretivas, que são unidades especiais. O Staff atua de forma independente com liberdade de 

opinião para servir de apoio, assessoria e recomendações. 

 

Figura 7: Estrutura organizacional linear staff 

 

  Fonte: Picchiai (2010) 

 

As estruturas funcionais, figura 08, se fundamentam em uma chefia para cada função, 

ficando as responsabilidades divididas em mais de um chefe. 

 

Figura 8: Estrutura organizacional funcional 
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Fonte: Picchiai (2010)  

 

As estruturas por projetos, normalmente são temporárias, voltadas para o atingimento 

de objetivos de cada projeto separadamente, são formadas de unidades independentes sob 

responsabilidade de um gerente, que tem autonomia de adquirir recursos materiais e humanos 

dentro ou fora da organização. 

 

Figura 9: Estrutura organizacional por projetos 

 

Fonte: Picchiai (2010) 

 

A estrutura matricial é multidimensional. Atua maximizando as virtudes e minimizando 

os problemas das estruturas anteriores. Combina a estrutura vertical funcional clássica, com 

outra estrutura, a de projetos, sobreposta a ela, horizontalmente ou verticalmente, conforme 

figuras 10 e 11 respectivamente. 
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Figura 10:  Estrutura organizacional matricial vertical 

 

Fonte: Picchiai (2010) 

 

 

Figura 11:  Estrutura organizacional matricial horizontal 

 

Fonte: Picchiai (2010) 

Também existem estruturas organizacionais não tradicionais, como a apresentada na 

figura 12, que são as atomizadas. São orientadas por processos e baseadas em equipes, guarda 
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informações do todo em cada uma de suas partes. É diferenciada por projetos compartilhando 

autoridade e responsabilidades. Complementam estruturas formais proporcionando maior 

rapidez e reduz distorções desses processos. 

 

Figura 12: Estrutura organizacional atomizada 

 

 

Fonte: Picchiai (2010) 

2.5 A IMPORTÂNCIA DOS ÓRGÃOS REGULADORES 

O desenvolvimento dos órgãos reguladores é um processo contínuo e tem dado fruto 

aos inúmeros trabalhos que abordam seus impactos e tendências de operacionalização nos 

diversos setores da sociedade. São de extrema importância em áreas vitais como segurança, 

saúde, meio ambiente, transportes e em outras áreas estratégicas para o desenvolvimento. 

Segundo Verônica Cruz (2009), a atividade regulatória sempre esteve entre as 

atribuições do Estado. Em geral, a atividade regulatória ocorre de dois modos, diretamente, por 

meio do fornecimento de bens e serviços públicos pelo próprio Estado, ou a partir de sua própria 

estrutura tradicional, como ministérios ou órgãos a eles subordinados. 

Para Dinorá Grotti (2006), a origem das agências reguladoras teve início em 1834 na 

Inglaterra e foram criadas pelo parlamento para concretizar medidas previstas em lei e para 

decidir controvérsias desses textos.  

Os Estados Unidos sofreram a influência britânica, a partir de 1887 dando início a 

desenvolvimento de agências para regulação de atividades com imposição de deveres e 

aplicação de sanções (GROTTI, 2006). 

No Brasil, órgãos de regulação atuam em diferentes segmentos da sociedade onde a 

regulação pode estar sujeita a diferentes órgãos governamentais.  

Com o surgimento de um novo modelo de Estado, voltado basicamente para o bem estar 

social, foi necessária a criação de mecanismos para regular a economia e promover a produção 



  44 
 

de bens e serviços, garantindo prazos, custos e qualidade nos bens de consumo e serviços 

prestados a sociedade (DIAS, 2010). 

Nesse contexto, surgem no Brasil as Agências Reguladoras para exercer a função de 

intervenção estatal, garantindo desta forma a regulação, o controle e a fiscalização dos setores 

estratégicos delegados pelo Estado a iniciativa privada (DIAS, 2010). 

Os órgãos reguladores representam o Estado na função que ele decidiu não realizar 

sozinho, delegando parte de suas responsabilidades, como o poder de polícia, a órgãos da 

administração indireta (LUCCHESI, 2015). 

As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público interno, integrantes da 

administração pública indireta, criadas sob forma de autarquias de regime especial, dotadas de 

autonomia administrativa, financeira e técnica (GOMES, 2005). 

A privatização e desregulamentação criaram as condições para o surgimento do Estado 

regulador para substituir o Estado centralizador do passado. Confiança na regulamentação em 

vez de propriedade pública, planejamento ou administração centralizada (MAJONE, 1994). 

A reforma gerencial brasileira faz a distinção entre as atividades exclusivas do Estado e 

as sociais e cientificas. As agências executivas e reguladoras devem ter maior autonomia 

conforme Bresser-Pereira (2000). 

Três instituições organizacionais emergem da reforma, ela própria um conjunto de 

novas instituições: as “agências reguladoras”, as “agências executivas”, e as “organizações 

sociais”. No campo das atividades exclusivas de Estado, as agências reguladoras serão 

entidades com autonomia para regulamentar os setores empresariais que operem em mercados 

não suficientemente competitivos, enquanto as agências executivas ocupar-se-ão 

principalmente da execução das leis.  (BRESSER-PEREIRA, 2000) 

2.6 REGULAÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR 

Com o fim da segunda guerra mundial, os EUA alcançaram a supremacia nuclear devido 

ao seu potencial atômico. O mundo fica diante de questões sobre a utilização da energia nuclear, 

seja para fins pacíficos ou militares. A complexidade sobre o tema torna necessário um 

estabelecimento legal para as aplicações civis dentro dos EUA e uma regulamentação 

internacional em todos os níveis. 

A origem da regulação nuclear tem início na Atomic Energy Commission (AEC), 

formada por membros do congresso americano e posteriormente incluída na lei Atomic Energy 

Act de 1946 (Lei de Energia Atómica). O intuito, à época, era manter o controle da tecnologia 
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atômica sob um regime restrito às aplicações militares, afastando as aplicações nucleares do 

setor civil (KELLER; MODARRES, 2005). 

Com o decorrer dos anos, o monopólio do governo americano foi quebrado pela lei 

Atomic Energy Act de 1954, tornando possível o uso comercial da energia nuclear, desde que 

houvesse garantias que seu uso não resultaria danos à saúde e à segurança da população 

(KELLER; MODARRES, 2005).  

Desta forma a AEC, através dessa nova lei, dava um passo importante para o incentivo 

do setor privado para utilização dessa energia para fins pacíficos, mantendo o controle da 

segurança radiológica e nuclear, e dando continuidade aos programas bélicos (KELLER; 

MODARRES, 2005). 

A partir daí o controle da segurança nuclear se fazia presente e necessário, pois a 

utilização dessa tecnologia iria se expandir pelo mundo.    

Segundo Santos (2005), a segurança nuclear está relacionada com a garantia da 

operacionalidade de sistemas importantes para a segurança da instalação. Em caso de mau 

funcionamento podem resultar em exposições indevidas à radiação para o trabalhador ou para 

o público em geral. 

Em português o termo “segurança nuclear” é usado para designar duas esferas distintas 

adotadas pela AIEA na língua inglesa. Seja se referindo isoladamente à uma ou às duas 

simultaneamente. 

A AIEA trabalha com os termos “Nuclear Safety” e “Nuclear Security”.  

A “nuclear safety” está relacionada a questões pertinentes à proteção do trabalhador, da 

população e do meio ambiente contra os perigos e riscos da radiação. Está voltada à segurança 

de instalações e atividades que possam aumentar as radiações indevidamente (SOI, 2012).  

Aborda o desenvolvimento de condições de proteção radiológica para operações adequadas e 

da prevenção de acidentes e em casos onde estes não puderem ser indevidamente (SOI, 2012).  

Já a “nuclear security” está relacionada às ações humanas e consiste na prevenção e na 

identificação de roubo, sabotagem, acesso não autorizado, transferência ilegal ou outros atos 

envolvendo material nuclear, substâncias radioativas ou instalações nucleares indevidamente 

(SOI, 2012).  

No glossário da AIEA (2007 ) temos as seguintes definições:  

  “nuclear safety” é definida como "A realização de condições de exploração adequadas, 

a prevenção de acidentes ou de mitigação das consequências de acidentes, resultando na 

proteção dos trabalhadores, do público e do ambiente contra riscos indevidos de radiações"  
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“nuclear security” é definida como como "A prevenção e detecção e resposta a, roubo, 

sabotagem, acesso não autorizado, transferência ilegal ou outros atos maliciosos envolve 

material nuclear, outras substâncias radioativas ou os seus recursos associados"  

2.6.1 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)5 

A AIEA foi criada em 1957, devido aos temores profundos e expectativas resultantes 

da descoberta da energia nuclear. Seus membros são orientados para a utilização dessa 

tecnologia ambígua, que tanto pode ser usada para fins bélicos ou como ferramenta de utilização 

única e útil para a humanidade. No início a proposta era de um organismo internacional 

denominado, Átomos para a Paz, introduzido através do presidente americano Eisenhower na 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 8 de dezembro de 1953. As ideias ali expostas de 

forma embrionárias foram decisivas e importantes para moldar o Estatuto da AIEA, que foi 

aprovado pelas 81 nações presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas, por unanimidade, 

em outubro de 1956 (FISCHER, 1997). 

A AIEA é uma organização internacional autônoma com sede em Viena (Áustria). É um 

organismo do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), com orçamento e órgãos 

decisórios próprios. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável dos seus 

estados membros através do uso pacífico da tecnologia nuclear.  

A base da AIEA se sustenta em três pilares, que são as áreas da Segurança, Salvaguardas 

e Tecnológica (VINHAS,  2010).  

Na área de Segurança Nuclear os documentos emitidos pela AIEA, “Safety Standards” 

não têm dispositivo legal, são recomendações. Os estados membros não são obrigados a segui-

los de forma rigorosa, uma vez que são recomendações. 

Já os tratados, acordos e convenções, assinados pelos países, são legalmente 

regulamentados e suas determinações devem ser adotadas de forma obrigatória. 

Na área de salvaguardas nucleares é estabelecido um conjunto de ações, procedimentos 

e medidas para detectar o desvio de materiais nucleares para usos proibidos ou o uso inadequado 

das instalações nucleares em atividades não declaradas. 

A área de tecnologia procura transferir conhecimento para o desenvolvimento na área 

nuclear para os países identificados através de cooperação técnica. 

                                                 

5 Site oficial <https://www.iaea.org/> 

https://www.iaea.org/
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O Brasil foi um dos fundadores da AIEA e como país membro participa de inúmeros 

comitês de aprovação e preparação de recomendações sobre segurança nuclear e radioproteção. 

O Brasil é signatário dos seguintes acordos e tratados internacionais: 

- Estatuto da AIEA 

- Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) 

- Tratado de Tlatelolco –Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América 

Latina e o Caribe 

- Convenção de Proteção Física em Materiais Nucleares 

- Convenção de Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica 

- Convenção de Viena para Responsabilidade Civil em caso de Acidente Nuclear 

- Signatário do Acordo Quadripartite para Salvaguardas (Brasil, Argentina, AIEA e 

ABACC) 

Existem diversos documentos onde a AIEA procura definir as atividades do órgão de 

regulação nuclear. Como as responsabilidades e atividades desses órgãos variam entre os países 

membros, a AIEA procura estabelecer requisitos mínimos nas recomendações para as práticas 

que consideram mais adequadas (ALMEIDA, 2005).  

A figura 13 apresenta o organograma da AIEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Organograma da AIEA 
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Fonte: SOI, 2012 

2.7 ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO NUCLEAR  

Esta pesquisa apresenta o setor nuclear e a estrutura organizacional de órgãos 

reguladores de cinco países, focando somente nas aplicações para fins pacíficos. Não são 
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consideradas as aplicações militares, que necessitariam de licenças concedidas por organismos 

estatais e não fazem parte do objetivo desse trabalho. 

Ao comparar a nossa estrutura com a de países com arranjos institucionais um pouco 

mais sólidos, como os Estados Unidos, a Austrália, a Alemanha, o Canadá, a Espanha, a França 

e a própria Argentina, nota-se a necessidade de independência entre atividades de regulação, 

licenciamento e fiscalização de atividades operacionais e de formulação da política nuclear 

(BRASIL, 2006, p. 79). 

2.7.1 Órgão Regulador – Argentina 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) é a instituição do Estado argentino dedicada ao 

acompanhamento e regulação das atividades nucleares. 

É uma entidade juridicamente autônoma dentro da jurisdição da Secretaria Geral da 

Presidência do país. Tem como missão proteger as pessoas, o ambiente e as gerações futuras 

dos efeitos nocivos das radiações ionizantes. O principal objetivo é estabelecer, desenvolver e 

implementar um regime regulatório para todas as atividades nucleares realizadas na Argentina 

(ARN, [s.d.]).  

A ARN foi criada pela a Lei nº 24.804 e promulgada em 25 de abril de 1997, como uma 

autarquia vinculada diretamente à Presidência da República. Tem a função de regular e 

fiscalizar a atividade nuclear no que se refere às áreas de segurança radiológica e nuclear, 

proteção física e não-proliferação nuclear, com o encargo adicional de assessorar o poder 

executivo nas matérias de sua competência (ARN, [s.d.]). 

Até a criação da ARN, a única entidade com competência na área nuclear era a Comissão 

Nacional de Energia Atômica (CNEA), que a partir de 1994 teve suas atribuições 

desmembradas, com o objetivo de obedecer à Convenção de Segurança Nuclear da AIEA.  

Atualmente a CNEA tem por missão promover e realizar estudos e aplicações científicas 

e industriais na área nuclear. Também é responsável pelos serviços na área de aplicações 

pacíficas da energia nuclear integrando o controle de diversas empresas. A CNEA está 

vinculada à Secretaria de Energia del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios (AIEA, [s.d.1]). 

A figura 14 mostras como foi reorganizado o setor nuclear argentino. Ele foi dividido 

em três entidades, a ARN, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) e a 

Comissão de Energia Atómica Nacional (CNEA). Eles são responsáveis pela regulação, 
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operação de instalações e para a investigação e desenvolvimento do setor, respectivamente. 

(AIEA, [s.d.1]). Na figura 15 pode-se ver o organograma da ARN. 

 

Figura 14: Setor nuclear argentino 

 

Fonte: AIEA, [s.d.1] 
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Figura 15: Organograma da ARN 

 

Fonte: ARN, 2014, p. 11. 
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2.7.2 Órgão Regulador – Espanha 

A energia nuclear na Espanha foi desenvolvida no início dos anos 50. A principal 

organização responsável nessa área era a Junta de Energia Nuclear (JEN), uma organização 

subordinada à época ao Ministério da Indústria e Energia, com plenos poderes para assuntos 

nucleares, sendo responsável pela formação de pessoal, matérias-primas, aquisição, pesquisa e 

tecnologia de desenvolvimento científico básico, entre outros (AIEA, [s.d.2]). 

Com o crescimento das atividades nucleares e com a multiplicação de regulamentação 

nesta área, as funções atribuídas à JEN pela legislação espanhola foram transferidas para outras 

organizações ou entidades que desempenham atualmente um papel importante nesta área 

(AIEA, [s.d.2]). 

O órgão regulatório espanhol, Consejo de Seguridad Nuclear (CSN6), foi criado em 

1980, com a missão básica de proteger os trabalhadores, a população e o meio ambiente dos 

efeitos nocivos das radiações ionizantes, fazendo com que as instalações nucleares e radioativas 

sejam operadas de forma segura (CSN, 2016).  

O CSN é composto por um presidente e quatro diretores, que são eleitos pelo 

parlamento. Os membros efetivos são profissionais de reconhecida competência, que são 

nomeados pelo governo, após consulta no Congresso, para um mandato de seis anos (CSN, 

2016). Não há subordinação hierárquica com outros órgãos governamentais e essas relações são 

regidas pelos princípios de cooperação, ponderação e respeito pelo exercício legítimo das 

respectivas competências (CSN, 2016).  

O CSN é responsável por manter um programa de fiscalização e controle tanto das 

instalações nucleares como das radiativas, dedicadas a usos médicos, industriais ou de pesquisa 

(CSN, 2016). 

A figura 16 apresenta o setor nuclear espanhol e a figura 17 o organograma do CSN. 

  

                                                 

6 Site oficial: <https://www.csn.es/home>  

https://www.csn.es/home
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Figura 16: Setor nuclear espanhol 

 

Fonte: AIEA, [s.d.2] 

 

Figura 17: Organograma do CSN 

 

Fonte: AFEN, 2005 
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2.7.3  Órgão Regulador – Canadá 

A Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) é ligada ao Ministério dos Recursos 

Naturais e tem como missão a regulamentação e a fiscalização do uso da energia nuclear e 

materiais associados com o objetivo de proteger a saúde dos trabalhadores, a população e o 

meio ambiente, assim como garantir o uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos (CNSC, 

2014). Veja-se na figura 18 o setor nuclear canadense e o organograma da CNSC na figura 19. 

A mensagem do presidente atual Michael Binder (2016), no site oficial desse órgão, 

destaca em seu início: “2016 marca o 70º aniversário da Comissão de Segurança Nuclear 

Canadense como regulador nuclear independente do Canadá”. 

Essa independência supracitada se deve à legislação canadense que dá à CNSC a 

autonomia necessária, para que ela atue, na área nuclear, nos campos de saúde da população, 

segurança e proteção do meio ambiente. Também são concedidos todos os poderes necessários 

para o cumprimento de suas missões, que envolvem os seguintes campos:  

 Regulação do desenvolvimento, produção e uso da energia nuclear no Canadá; 

 Regulação da produção, posse, uso e transporte de substâncias nucleares, e a 

produção, posse e uso de equipamentos geradores de radiação ionizante; 

 Implementação de medidas com relação ao controle internacional do 

desenvolvimento, transporte e uso da energia nuclear e substâncias nucleares, 

incluindo medidas com o objetivo de não-proliferação de armas nucleares e 

 Disseminação de conhecimento técnico científico, com a devida importância aos 

efeitos da radiação no meio ambiente, saúde e segurança da população, assim como 

informações reguladoras relativas ao atendimento das atividades da CNSC (CNSC, 

2014).  

Da mesma forma que outros países desenvolvidos, a CNSC estabeleceu, desde 2012, 

um plano de ação de quatro anos para garantir que as lições aprendidas com o acidente de 

Fukushima sejam aplicadas nas instalações nucleares canadenses (CNSC, 2014). 
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Figura 18: Setor nuclear canadense 

 

Fonte: IAEA, 2015 

 

Figura 19: Organograma da CNSC 

 

Fonte: Adaptada do CNSC, 2014 
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2.7.4 Órgão Regulador – França 

A Autorité de Suretè Nucléaire (ASN), é um órgão com autoridade administrativa 

independente, criado pela Lei nº 2006-686, em junho de 2006, e tem o objetivo de realizar, em 

nome do Estado, o controle da segurança nuclear e da radioproteção, com o objetivo de proteger 

os trabalhadores, os pacientes, o público e o meio ambiente dos riscos devido à utilização da 

energia nuclear, ao mesmo tempo que fornece informação aos cidadãos, relativas ao setor 

nuclear (ASN, [s.d.]. As figuras 20 e 21 apresentam o setor nuclear francês e o organograma da 

ASN respectivamente. 

A ASN é dirigida por cinco membros, três designados pelo Presidente da República, 

incluindo o presidente, e os outros dois pelos presidentes das duas casas do congresso. Ela é 

responsável por monitorar as atividades nucleares civis na França, trabalhando em conjunto 

com os Ministérios do Meio Ambiente, da Indústria e da Saúde (FRANÇA, 2006). 

Está sob sua responsabilidade a segurança das usinas nucleares, de outras atividades 

industriais, das atividades de pesquisa e da medicina, do transporte de material radioativo, do 

rejeito e do descomissionamento. Inclui-se dentre seus encargos a obrigatoriedade de que suas 

atividades sejam transparentes ao público e ao Congresso (RABELLO,  2015). 

A França é o país que tem grande aceitação da energia nuclear por sua população, 

independente dos diferentes governos nos últimos anos. Exporta o excesso de energia elétrica 

gerada para outros países como Alemanha e Itália (ALMEIDA, 2005). 

 

Figura 20: Setor nuclear francês 

 

Fonte: ASN, 2014 
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Figura 21: Organograma da ASN 

 

Fonte: ASN, 2015 

2.7.5 Órgão Regulador - Estados Unidos 

A Comissão Reguladora Nuclear (NRC)7 dos Estados Unidos da América (EUA) foi 

criada como uma agência independente pelo Congresso, em 1974, para garantir a utilização 

segura de materiais radioativos para fins civis pacíficos e proteger o homem e o meio ambiente. 

A NRC regula usinas nucleares e outros usos de materiais nucleares, como na medicina nuclear, 

por meio de licenciamento, inspeção e execução das suas necessidades (NRC, 2016). 

Antes da criação da NRC, a regulação americana era de responsabilidade da Atomic 

Energy Comission (AEC) desde 1946, onde era centralizado o gerenciamento de grande parte 

do setor nuclear americano, regulando atividades que ela mesmo promovia (NRC, 2016). 

O presidente da NRC faz parte dos cinco comissários nomeados pelo presidente dos 

EUA e confirmados pelo senado americano para um mandato de cinco anos (NRC, 2016). 

Nos Estados Unidos, devido aos riscos decorrentes de se ter uma instituição regulando 

a mesma atividade que ela ajuda a operar e desenvolver, levou o país a fazer uma revisão na 

legislação em relação ao setor nuclear. A AEC, como a CNEN no Brasil, atualmente, 

                                                 

7 Staff atual da NRC: <http://www.nrc.gov/about-nrc/organization/nrcorg.pdf>. 
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centralizava a maior parte das atividades da área nuclear, foi extinta e criou-se a NRC, que atua 

como uma agência reguladora independente. As atribuições operacionais e de política setorial 

da antiga AEC foram transferidas para o Departamento de Energia (BRASIL, 2007 ). 

Em relação ao exemplo da separação das atribuições do órgão regulatório americano, o 

Relatório do Grupo de Trabalho de Fiscalização e Segurança Nuclear, da Câmara dos 

Deputados brasileiro foi contundente: “Casos semelhantes foram observados na Argentina, 

Espanha, Canadá e França, entre outros, como apontados em estudo da Consultoria Legislativa 

da Câmara dos Deputados” (BRASIL, 2007) 

A NRC é um órgão de regulamentação nuclear de maior prestígio no mundo. Devido à 

grande demanda para autorizações de reatores nucleares, ela criou um modelo de licenciamento 

baseado em procedimentos detalhados que devem ser seguidos por órgãos reguladores e pelos 

regulados. Esse exemplo passou a ser adotado em muitos outros países (ALMEIDA, 2005). A 

figura 22 mostra o setor nuclear americano e a figura 23 o organograma da NRC. 

 

Figura 22: Setor nuclear americano 

 

Fonte: AIEA, 2015 
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Figura 23: Organograma da NRC 

 

Fonte: AIEA, 2015 

2.8  LEGISLAÇÃO NUCLEAR NO BRASIL 

2.8.1 Constituição Brasileira  

A Constituição brasileira (BRASIL, 1988) contém os seguintes preceitos para as 

atividades nucleares: 

“Art. 21. Compete à União: 

............................... 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 

análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 

.....................................” 

d) “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

....................................... 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

.......................................” 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
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XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares; 

...........................................” 

“Art. 177. Constituem monopólio da União: 

.............................................. 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 

.............................................. 

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território 

nacional. 

..............................................” 

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

..................................... 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

.......................................” 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

............................................ 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. ” 

Das disposições citadas, verifica-se que todas as atividades relacionadas à área nuclear 

são de competência exclusiva da União. A única exceção é a utilização de radioisótopos para a 

pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas, que pode ser realizada 

por terceiros, por meio de concessão ou permissão. 

Já o transporte de material radioativo deverá ser regulamentado por lei, de acordo com 

o texto constitucional. 

2.8.2 Legislação Infraconstitucional 

Leis 

 Lei nº 4.118/62 — alterada pelas leis nº 6.189/74, e nº 6.571/78 — destaca-se pela 

criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, como autarquia federal, 

de acordo com seu artigo 3º. (BRASIL, 1962). 

 Lei nº 6.189/74 — modificada pela Lei nº 7.781/89 — estabelece, em seu artigo 1º, 

que a União exercerá o monopólio sobre as atividades nucleares por meio da CNEN, 

como órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de 

pesquisa científica, e por meio da Empresas Nucleares Brasileiras S/A. - Nuclebrás 

e de suas subsidiárias, como órgãos de execução. (BRASIL, 1974) 
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Decreto 

 

 Decreto nº 2.648/98, decreta: 

Art. 1º A Convenção de Segurança Nuclear, assinada em Viena, em 20 de setembro de 

1994, apensa por cópia ao Presente Decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela 

se contém. 

Art. 8º Referente ao órgão regulatório: 

1. Cada Parte Contratante estabelecerá ou designará um órgão regulatório, encarregado 

da implementação do arcabouço legislativo e regulatório referido no Artigo 7, e dotado de 

autoridade adequada, competência e recursos financeiros e humanos para desincumbir-se das 

responsabilidades a ele atribuídas. 

2. Cada Parte Contratante tomará as medidas apropriadas para assegurar uma efetiva 

separação entre as funções do órgão regulatório e aquelas de qualquer outro órgão ou 

organização relacionado com a promoção ou utilização da energia nuclear. (BRASIL, 1998, 

Grifo do autor). 

 

Competências Legais da CNEN 

 

Em seu artigo 2º, a Lei nº 6.189/74 define as competências da CNEN, que abrangem um 

amplo espectro relacionado à questão nuclear, como formulação de política, regulação, guarda 

de rejeitos radioativos, prestação de serviços, realização de pesquisas científicas e produção e 

comercialização de materiais e equipamentos, conforme transcrição a seguir: 

“Art. 2º - Compete à CNEN: 

I - colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear; 

II - baixar diretrizes específicas para radio proteção e segurança nuclear, 

atividade científico-tecnológica, industriais e demais aplicações nucleares; 

III - elaborar e propor ao Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, o 

Programa Nacional de Energia Nuclear; 

IV - promover e incentivar: 

a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do 

desenvolvimento nacional; 

b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos à energia 

nuclear; 

c) a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear; 

d) a pesquisa e a lavra de minérios nucleares e seus associados; 

e) o tratamento de minérios nucleares, seus associados e derivados; 

f) a produção e o comércio de minérios nucleares, seus associados e derivados; 

g) a produção e o comércio de materiais nucleares e outros equipamentos e 

materiais de interesse da energia nuclear; 
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h) a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital nacional, 

mediante consórcio ou acordo comercial. 

V - negociar nos mercados interno e externo, bens e serviços de interesse nuclear; 

VI - receber e depositar rejeitos radioativos; 

VII - prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear; 

VIII - estabelecer normas e conceder licenças e autorizações para o comércio 

interno e externo: 

a) de minerais, minérios, materiais, equipamentos, projetos e transferência de 

tecnologia de interesse para a energia nuclear; 

b) de urânio cujo isótopo 235 ocorra em percentagem inferior ao encontrado na 

natureza; 

IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: a) instalações nucleares; 

b) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear; 

c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentrados que 

contenham elementos nucleares. 

X - expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: a) ao uso de 

instalações e de materiais nucleares; 

b) ao transporte de materiais nucleares; 

c) ao manuseio de materiais nucleares; 

d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; 

e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a produzir materiais 

nucleares e a utilizar energia nuclear. 

XI - opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a utilização 

da energia nuclear; 

XII - promover a organização e a instalação de laboratórios e instituições de 

pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar com 

instituições existentes no País com objetivos afins;  

XIII - especificar: 

a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além do urânio, tório e 

plutônio; 

b) os elementos que devam ser considerados material fértil e material físsil 

especial ou de interesse para a energia nuclear;  

c) os minérios que devam ser considerados nucleares;  

d) as instalações que devam ser consideradas nucleares.  

XIV - fiscalizar:  

a) o reconhecimento e o levantamento geológicos relacionados com minerais 

nucleares;  

b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nucleares;  

c) a produção e o comércio de materiais nucleares;  

d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao 

desenvolvimento nuclear.  

XV -  pronunciar-se sobre projetos de tratados, acordos, convênios ou 

compromissos internacionais de qualquer espécie, relativos à energia nuclear;  

XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e 

exercer o respectivo comércio;  

XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e usos medicinais, 

agrícolas, industriais e atividades análogas; 

XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de instalações radioativas no 

que se refere a ações de comércio de radioisótopos.” (BRASIL, 1974) 

 

 

 

 

Recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) 
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A Constituição Federal de 1988 conferiu ao TCU8  o papel de auxiliar o Congresso 

Nacional no exercício do controle externo. As competências constitucionais privativas do 

Tribunal constam dos artigos 71 a 74 e 161. 

As funções básicas do Tribunal de Contas da União são incorporadas com o seguinte 

formato: fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e 

de ouvidoria. Algumas de suas atuações assumem ainda o caráter educativo (TCU, [s.d.]). 

O Relatório de auditoria de natureza operacional no programa nacional de atividades 

nucleares e no monitoramento do cumprimento das determinações contidas nos acórdãos 

519/2009 e 1.550/2011, ambos do TCU, faz as seguintes recomendações à CNEN, dentre 

outras: 

 Seguir protocolo internacional sobre segurança nuclear, após o acidente de 

Fukushima verificando as modificações com impactos no Brasil... 

 A possível criação de uma agência reguladora para o setor (Agência Nacional de 

Segurança Nuclear – ANSN), com poderes de polícia administrativa que lhe 

permitirão o cumprimento das atividades de fiscalização e aplicação de sanções. A 

proposta é que as atividades de regulação e fiscalização não sejam mais de 

competência da CNEN e que o cerne da nova agência seja constituído pela atual 

Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), que seria desmembrada da 

CNEN, juntamente com uma parcela da estrutura administrativa da atual Diretoria 

de Gestão Institucional (DGI). 

Corroborando com as recomendações do TCU e evidenciando a necessidade da criação 

de um órgão regulatório independente pelo estado, Santos e Siqueira (2014) analisam da 

seguinte forma:  

O acidente em Fukushima, evidenciou riscos do desenvolvimento da tecnologia nuclear, 

exigindo dos países atitudes mais firmes no sentido de garantir o adequado funcionamento de 

suas instalações. É fundamental que o governo garanta um controle e fiscalização rígidos e 

eficientes. Há necessidade da criação de um marco regulatório para a indústria nuclear, a partir 

da proposta de uma agência reguladora própria, em análise pela Casa Civil. É notório que nos 

dias de hoje exista uma incoerência de um mesmo órgão exercer monopólio sobre a atividade 

e promover seu controle, licenciamento e fiscalização (SANTOS; SIQUEIRA, 2014). 

                                                 

8 Site oficial: <http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm> 
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2.9 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI) 

O MCTI9 foi criado em 15 de março de 1985, pelo Decreto nº 91.146, consolidando o 

compromisso com a comunidade científica nacional (BRASIL, 1985). Sua área de competência 

está estabelecida no Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006. (BRASIL, 2006). A figura 24 

mostra sua estrutura organizacional. 

Como órgão da administração direta, o MCTI tem como competências os seguintes 

assuntos: 

 Política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; 

 Planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e 

tecnologia; 

 Política de desenvolvimento de informática e automação; 

 Política nacional de biossegurança; 

 Política espacial; 

 Política nuclear; 

 Controle da exportação de bens e serviços sensíveis.  

Figura 24: Estrutura organizacional do MCTI 

 

Fonte: Tininis, 2015. 

                                                 

9 Site oficial: <http://www.mcti.gov.br/> 
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2.9.1 Agências, Unidades de Pesquisa e Empresas Públicas  

Estão vinculadas ao MCTI as seguintes instituições:  

 

Agências 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

- Financiadora de Estudos e Projetos 

- Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

- Comissão Nacional de Energia Nuclear 

- Agência Espacial Brasileira 

 

Unidades de Pesquisa 

- Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

- Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 

- Centro de Tecnologia Mineral 

- Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 

- Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

- Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

- Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

- Instituto Nacional de Tecnologia 

- Instituto Nacional do Semi-Árido 

- Laboratório Nacional de Astrofísica 

- Laboratório Nacional de Computação Científica 

- Museu de Astronomia e Ciências Afins 

- Museu Paraense Emílio Goeldi 

- Observatório Nacional 

- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

 

Empresas Públicas 

- Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 

- Indústrias Nucleares do Brasil 
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- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A 

- Alcântara Cyclone Space 

2.9.2  Plano Plurianual (PPA) 2012 – 2015  

O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal, destinado a 

organizar e viabilizar a ação pública, com o intuito de cumprir os fundamentos e os objetivos 

da República. Por seu intermédio, é designado o conjunto das políticas públicas do governo 

para um período de 4 anos e os caminhos a serem seguidos para viabilizar as metas previstas 

(MPOG, 2015).  

O PPA 2012-2015 para o MCTI, foi estruturado em três dimensões: estratégica, tática e 

operacional. A figura 25 retrata essas dimensões. 

A estratégica do Plano compreende o estabelecimento de uma visão de futuro, a 

construção de cenários e a definição de macro desafios que nortearão o horizonte das políticas 

públicas entre 2012-2015 (BRASIL, 2012). 

A tática define as direções exequíveis para o alcance dos objetivos e das transformações 

definidas na visão estratégica, considerando as variáveis inerentes à política pública tratada 

(BRASIL, 2012). 

A dimensão operacional é relacionada ao desempenho da ação governamental no nível 

da eficiência e é de maneira especial, tratada no orçamento. Procura aprimorar a aplicação de 

recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues em bens e serviços (BRASIL, 2012). 

 

Figura 25: Dimensões do PPA 2012-2015 

 

Fonte: MCTI, 2013  
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Ainda no documento do PPA, no programa 2059 – Política Nuclear, são definidos os 

objetivos, as metas e iniciativas para o setor nuclear brasileiro. Com o foco no objetivo da 

pesquisa temos: 

(3) Objetivo:  

- Fortalecer o sistema de regulação nuclear para garantir o uso seguro e pacífico da 

energia nuclear e das radiações ionizantes no país.  

(4) Metas 2012-2015:  

- Criar a Agência Reguladora Nuclear;  

- Implantar o projeto de modelagem e automação dos processos de licenciamento e 

controle da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear;  

- Implementação do sistema de monitoração dos indicadores de segurança de instalações 

nucleares.  

(5) Iniciativas:  

- Aperfeiçoamento das atividades de licenciamento e controle de instalações nucleares 

e radioativas e de salvaguardas nucleares. 

É oportuno ressaltar que na esfera do MCTI, além do PPA, também existe um 

documento com o título “Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia” (ENCTI), que destaca 

a importância da Ciência, a Tecnologia e a Inovação (CT&I) como eixo estruturante do 

desenvolvimento do país e estabelece diretrizes que irão orientar as ações nacionais e regionais 

no horizonte temporal de 2012 a 2015 (MCTI, 2012). 

Alinhado com essa pesquisa, o documento destaca como fundamental a criação da 

Agência Nacional de Segurança Nuclear (ANSN). 

2.10  RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 (CNEN) 

Os Relatórios de Gestão são apresentados aos órgãos de controle interno e externo e à 

sociedade como prestação de contas anual de cada Unidade Jurisdicionada, seguindo 

obrigatoriamente os termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

Segundo o Relatório da CNEN 2015, a criação da agência reguladora nuclear está 

alinhada com as diretrizes estabelecidas na Convenção Internacional de Segurança Nuclear, da 

qual o Brasil é signatário e assegurará de forma inequívoca a independência regulatória no país. 

Também é dada ênfase à necessidade de dissociação das atividades de regulação e promoção, 

que hoje fazem parte do escopo da CNEN. 



  68 
 

Em 2009 a CNEN iniciou a elaboração de um anteprojeto de lei, juntamente com o 

MCTI e o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), para propor a 

criação de uma agência reguladora para o setor nuclear brasileiro denominada Agência 

Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), com poderes de polícia administrativa, permitindo 

dessa forma o cumprimento adequado das atividades de fiscalização e aplicações de sanções 

(CNEN, 2016). 

As atividades de regulamentação e fiscalização não serão mais de competência da 

CNEN, garantindo dessa forma a possibilidade do conflito de interesses apontado pelo TCU 

(CNEN, 2016). 

O núcleo da nova agência será constituído pela atual Diretoria de Radioproteção e 

Segurança Nuclear (DRS), que pelo projeto será desmembrada da CNEN, com parte da atual 

Diretoria de Gestão Institucional (DGI) (CNEN, 2016). 

Na análise situacional da meta 1 do Relatório temos:                                

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN apresentou anteprojeto de lei para 

criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear – ANSN, encaminhando-o para apreciação 

das diversas instâncias governamentais afetadas. Desde então esta CNEN vem acompanhado a 

tramitação do mesmo. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI após análise, 

remeteu o anteprojeto ao Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, sendo a 

última informação sobre o anteprojeto da ASNS, que após análise do MPOG, em fins de 2014, 

o mesmo estaria retornando ao MCTI, nos primeiros dias de 2015. (CNEN, 2016) 

O quadro 07 a seguir apresenta o alinhamento da CNEN com o objetivo macro e metas 

do PPA do MCTI para o setor nuclear brasileiro, conforme Relatório de Gestão do Exercício 

2015 da CNEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7: Metas do objetivo do PPA / CNEN nº 0327 
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Sequencial 
METAS QUALITATIVAS 

Descrição da Meta 

1 Criar a Agência Reguladora Nuclear  

2 Implantar o projeto de modelagem e automação dos processos de 

licenciamento e controle da Diretoria de Radioproteção e Segurança 

Nuclear.  

3 Implementação do sistema de monitoração dos indicadores de segurança 

de instalações nucleares.  

 Fonte: CNEN, 2016 

 

Por recomendação do TCU, a CNEN, juntamente com o MCTI, também deveria avaliar 

a possibilidade de retirar da CNEN o controle acionário das Indústrias Nucleares do Brasil 

(INB), de forma a evitar o conflito de interesses entre as instituições. É o que detalha o quadro 

08. 

Quadro 8: Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU  

Processo  Acórdão  Item  Comunicação expedida  
 

Data da ciência  

017.897/2007-5  519/2009 Plenário  9.1.6  
Ofício TCU/SECEX-6  

n. º 414/2009.  
09/10/2009  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação  

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN  

Descrição da determinação/recomendação  

- RE: Avalie, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, a possibilidade de retirar 

da CNEN o controle acionário das Indústrias Nucleares do Brasil - INB, de forma a evitar o conflito de 

interesses entre as instituições.  

Fonte: CNEN, 2016 

 

A figura 26 apresenta em destaque o desmembramento proposto para a criação da 

ANSN no organograma da CNEN. 
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Figura 26: Proposta para a criação da ANSN dentro do organograma da CNEN 

 

Fonte: Padilha, 2011  

2.11 MÉTODO DE MELHORIA DE PROCESSO 

Esta pesquisa será fundamentada a partir de um estudo de Benchmarking, para o estudo 

comparativo das estruturas governamentais e seus órgãos regulatórios, o que permitirá o 

encaminhamento para o estudo de caso. 

O Benchmarking é um processo sistemático, estruturado, formal, analítico, organizado 

e contínuo, para a avaliação de produtos, serviços e processos de trabalho de organizações, 

dirigido a melhora de todo o sistema organizacional (SPENDOLINI, 2003). 

Segundo Camp (2002), é um dos métodos mais utilizados na melhoria de processos. O 

benchmarking é a busca pelas melhores práticas que conduzem uma organização à 

maximização da performance organizacional e possui cinco fases: planejamento, análise, 

integração, ação e maturidade, explicitadas no quadro 09. 
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Quadro 9: Fases do Benchmarking 

Planejamento Análise Integração Ação Maturidade 

Identificação 

do que será 

submetido ao 

Benchmarking  

Identificação 

das 

organizações 

competitivas 

Determinação 

do método de 

coleta de 

dados  

Determinação da 

atual 

performance. 

 

Projetar níveis 

futuros de 

performance 

Comunicar achados 

de Benchmarking e 

ganhar aceitação 

Estabelecer 

objetivos 

funcionais 

Desenvolver 

plano de ação  

 

Implementação 

específica e 

monitorar o 

progresso 

Recalibrar os 

Benchmarking 

Atingiu a 

posição 

líder 

 

Práticas 

foram 

totalmente 

integradas 

nos 

processos 

Fonte: Adaptado de Camp (2002) 

2.12 DIRETRIZES  

A International Regulatory Review Team (IRRT) da AIEA fornece um programa de 

recomendações e apoio aos países membros para fortalecer e melhorar a eficácia dos 

organismos de regulação nuclear, embora reconheça que a responsabilidade final é de cada país 

para a segurança nuclear (IAEA, 1993). 

Nessas orientações são   fornecidas diretrizes para a realização de missões em forma de 

assistência aos países membros, com intuito de melhorar a eficácia do órgão regulador em seus 

países (IAEA, 1993). 

Essas diretrizes distinguem as estruturas organizacionais e processos de regulação que 

irão variar de país para país e dependem de seus sistemas constitucionais e legislações. Também 

são levados em consideração o tamanho e a estrutura do programa nuclear de cada país com 

suas competências técnicas, recursos humanos e financeiros disponíveis do órgão regulador. 

Do mesmo modo que são respeitados os costumes sociais e tradições culturais de cada país. 

As missões do IRRT comparam, na medida do possível, as práticas de regulamentação 

nuclear em um determinado país com consensos internacionais existentes (IAEA, 1993). 

Os critérios adotados são compostos pelas publicações da série de Segurança da AIEA, 

incluindo o Código NUSS, (Nuclear Safety Standards), código esse relativo às normas de 

segurança nuclear, guias associados, e à experiência dos próprios membros do IRRT.  Essas 

diretrizes, fornecem uma orientação geral para os especialistas da área nuclear e foram 

elaboradas pela AIEA (AIEA, 1993) 
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As diretrizes a seguir, alinhadas com a pesquisa, têm como base fundamental que a 

gestão de segurança nuclear é de responsabilidade do Estado, portanto os Governos precisam 

assumir as suas responsabilidades para regular a área de segurança nuclear, com o intuito de 

reduzir os riscos radiológicos para o trabalhador, o público e o meio ambiente (IAEA, 1993). 

 

Diretrizes: 

 

1) Base Legal - O Governo ou o Estado Legislativo do país membro deve estabelecer 

um sistema organizacional e legislação sobre segurança nuclear dentro do qual o órgão 

regulador tenha competência para operar de forma eficaz, com poderes legais adequados para 

suas atividades de regulamentação sem interferências externas.  

2) Hierarquia Independente - O governo deve garantir uma hierarquia adequada de 

autoridade e responsabilidade para permitir que o órgão regulador nuclear cumpra suas funções 

de segurança. Essa entidade reguladora deve ser separada na organização governamental dos 

organismos responsáveis pelo desenvolvimento, a promoção ou operação de instalações 

nucleares. 

3) Segurança Nuclear - O governo deve fornecer uma base jurídica para assegurar que 

as instalações nucleares, em todas as fases de sua vida, não causem risco indevido para o 

trabalhador, o público e o meio ambiente. 

4) Dotação Orçamentária - O governo deve garantir orçamento adequado para 

atingimento dos objetivos e garantias em caso de acidente nuclear. O quadro 10 apresenta um 

resumo das diretrizes. 

 

Quadro 10: Resumo das diretrizes, objetivos principais e adesão dos países pesquisados 

Diretrizes               Objetivo Adesão dos Países Pesquisados 

e Brasil 

Base Legal Estabelecer critérios legais à 

prática do órgão regulador 

governamental na atuação de 

serviços de registro, 

regulamentação e fiscalização. 

Todos 
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Hierarquia 

Independente 

Dar independência e transparência 

ao órgão de regulação, evitando a 

autofiscalização. 

Brasil - Não 

Segurança 

Nuclear 

Preservação do trabalhador, do 

homem e do meio ambiente em 

escala nacional e internacional. 

Todos 

Dotação 

Orçamentária 

Dar garantias a população do 

cumprimento dos deveres do 

estado e garantias em caso de 

acidentes 

Todos 

Fonte: O autor 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Na definição do tipo de pesquisa a ser adotado, foi considerada a exposição dos 

trabalhos de Gutierrez (2010), onde são destacados diversos aspectos a serem analisados a 

respeito de conteúdos de trabalhos acadêmicos, conforme sintetizado na figura 27, a seguir.   

 

Figura 27: Estrutura da pesquisa 

 

Fonte: Adaptada de Gutierrez, 2010 

 

O método da pesquisa está baseado em raciocínio dedutivo, pois parte de uma premissa 

maior, com princípios apresentados como verdadeiros e inquestionáveis, para chegar com uma 
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proposição particular das diretrizes para a criação de um órgão regulatório independente para o 

setor nuclear brasileiro.  

Para Galliano (1979), o raciocínio dedutivo é muito útil, desde que sejam respeitados os 

critérios de coerência e de não contradição, pois parte do conhecido para o desconhecido, sendo 

esse método bastante confiável.  

A pesquisa é de natureza aplicada, pois procura trazer conhecimento para resolver 

problemas relacionados a aplicações concretas. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, porque tem como objetivo 

descrever características de um fenômeno específico, com o uso do levantamento padronizado 

de dados e de entrevistas. Segundo Gil (2008), a pesquisa é bibliográfica quando é desenvolvida 

com base em arcabouço definido com material existente elaborado por autores de referência. 

A característica da pesquisa é do tipo qualitativa, seguindo posturas e métodos variados, 

compreendendo o uso de observações, entrevistas, questionários e análise de documentos. 

Conforme David Gray (2012), os dados qualitativos são uma importante ferramenta de 

análise, sendo que a pesquisa qualitativa é altamente contextual, onde os dados são coletados 

na vida real, e dependendo pode ocorrer por longos períodos.  

Tendo em vista os procedimentos técnicos, a pesquisa está estruturada através de estudo 

de caso, uma vez que parte de observações e estudos detalhados de um fenômeno 

contemporâneo, que permitem o aproveitamento para o caso abordado. Para Yin (2005, p. 32), 

“O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real”. 

A pesquisa será baseada em dados primários e secundários. Para Malhotra (2004), os 

dados primários coletados para fins distintos do problema na pesquisa e os dados secundários 

têm origem no pesquisador visando solucionar o problema da pesquisa. 

Para estabelecer as propostas de diretrizes para um órgão regulador independente para 

o setor nuclear, serão utilizados dados de uma pesquisa dirigida, realizada por meio de um 

questionário, adotando a escala de Likert, e através de pesquisas bibliográficas, consolidando 

uma base teórica sobre o assunto. 

Para Cruz (2005), há basicamente dois tipos de processos: os primários e os secundários.  

Os processos primários são aqueles que estão ligados à produção de um produto ou 

serviço, que uma empresa, seja pública ou privada, tem por objetivo entregar ou prestar ao seu 

cliente.  
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Já os processos secundários são aqueles que dão suporte, apoio aos processos primários 

e até mesmo a outros secundários, para que esses últimos possam existir.  

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, sendo as questões 

avaliadas em um pré-teste, por três especialistas da área fim da CNEN. Os objetivos, geral e 

específicos, são referentes a questões que concernem à alta direção da CNEN e setores sensíveis 

do governo, portanto é essencial a experiência individual dos especialistas participantes. A 

amostra foi constituída por dezoito especialistas que ocupam ou tenham ocupado cargos de 

confiança ou que tenham senioridade na área de regulação. 

A preferência foi dada aos especialistas que tenham experiência mínima de cinco anos 

na área ou em cargos de alta direção na CNEN, preferencialmente na área de regulação, em 

empresas do setor nuclear brasileiro ou em cargos de alta relevância no governo ligados à área 

do estudo. 

A alta direção da CNEN, incluindo seus institutos de pesquisas e empresas coligadas 

possuem um total aproximado de 30 servidores que ocupam cargos considerados de alta 

direção, com cargos de direção e assessoramento superior (DAS). A figura 28 retrata o 

organograma oficial da CNEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Organograma oficial da CNEN 
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Fonte: CNEN. 2015 

3.2 COLETA DOS DADOS E MONTAGEM DAS ENTREVISTAS  

Esses dados primários foram coletados através de entrevistas, aos especialistas já 

citados, onde foram abordadas as questões referentes à proposta objeto dessa pesquisa.  

Os dados secundários foram coletados por meio da análise documental externa, tais 

como: teses, artigos, sites governamentais oficiais e bibliografia.   

David Gray faz a seguinte análise para validação de um questionário: 

A validade dos questionários aumenta muito se você começar com a base de um 

conjunto de pesquisa claras e concisas. A seguir, pode formular, digamos, três ou quatro 

perguntas que busquem coletar dados para cada pergunta de pesquisa. Desta forma, está 

adquirindo uma equivalência próxima entre seu questionário e o que está tentando pesquisar 

(GRAY, 2012).  

O estudo foi feito por meio de entrevistas semiestruturadas, sendo adotada a escala 

Likert como base e dividido em três partes. Na primeira parte, é feita uma pequena introdução 

relativa à apresentação da pesquisa onde serão colhidos os dados pessoais do respondente. A 

segunda parte do questionário será fundamentada em documento oficial da AIEA, e tem como 
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objetivo verificar a adequação da CNEN segundo as diretrizes internacionais sugeridas por 

aquele órgão.  

Essa parte do questionário está baseada no “Assessment of regulatory effectiveness: 

Peer Discussions on Regulatory Practices” (PDRP-4), que é um documento que tem como 

referência a eficácia de um órgão de regulamentação sob a ótica de especialistas dos órgãos 

regulatórios de 22 países reunidos pela AIEA. O documento descreve os principais elementos 

para um organismo regulador eficaz, definido por um enquadramento legal, autoridade, 

mandato e missão (AIEA, 1999). 

O questionário foi traduzido e adaptado desse documento e são aplicadas todas as cinco 

questões relativas às disposições legais e governamentais que se coadunam com os objetivos 

desse trabalho e com as diretrizes propostas nessa pesquisa. As primeiras cinco questões do 

questionário são: 

1) existe uma base legal adequada para a CNEN, como órgão regulador, e os processos 

que são regulados por ela? 

2)  as responsabilidades legais de segurança estão claramente definidas? 

3) a missão da CNEN, como órgão regulador, está bem definida e realizada 

satisfatoriamente? 

4) a CNEN como órgão regulador é institucionalmente independente de estruturas 

governamentais que patrocinam ou financiam instalações radioativas ou nucleares? 

5) existe dotação orçamentária adequada que permita à CNEN atuar como órgão 

regulatório? 

A terceira e última parte são questões específicas da estrutura organizacional do governo 

brasileiro em relação a um organismo de regulação nuclear independente. As questões estão 

fundamentadas, principalmente nas questões acima e na comparação da análise da pesquisa 

documental dos países estudados, legislação e normas nacionais e nas recomendações do TCU. 

As questões estão relacionadas à autofiscalização da CNEN, e qual o local mais 

adequado dentro da estrutura organizacional do governo para um órgão independente de 

regulação para o setor nuclear brasileiro. 

Também serão abordadas as questões referentes à melhor alocação para os institutos de 

pesquisa e produção da CNEN, assim como suas empresas coligadas. 

As questões finais são:  
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6) a CNEN estabeleceu um plano de ação conforme protocolo internacional sobre 

segurança nuclear após o acidente de Fukushima para aplicação nas instalações nucleares do 

país? 

7) existem danos causados pela autofiscalização do órgão regulatório CNEN? 

8) o órgão regulatório deveria ficar vinculado diretamente à presidência da república? 

9) os institutos de pesquisa da CNEN poderiam ficar vinculados diretamente ao MCTI? 

10) as empresas vinculadas a CNEN devem ficar vinculadas ao MCTI? 

11) as empresas vinculadas a CNEN devem continuar subordinadas ao MCTI? 

12) a CNEN / DRS poderia ser esse órgão independente e seus Institutos e empresas 

vinculadas redistribuídos para outros órgãos governamentais? 

Para se estimar a confiabilidade do sistema do questionário aplicado nas entrevistas foi 

utilizado o coeficiente alfa de Cronbach, que foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, 

com objetivo de se estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. O 

alfa mede a correlação entre respostas em um questionário por meio da análise do perfil das 

respostas dadas pelos respondentes. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens 

individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador através da seguinte equação: 

 (DA HORA et al., 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

k corresponde ao número de itens do questionário (12); 

s²i corresponde a variância de cada item (1,36); 

s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma de todas as 

variâncias (3,86). 

Após os cálculos encontrados α = 0,71 que é superior ao nível de aceitabilidade 0,7. 

Portanto as questões aplicadas nas entrevistas foram consideradas de um bom nível de 

confiabilidade. 
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3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

De posse das respostas colhidas nas entrevistas, as mesmas serão compiladas mediante 

tabulação simples e registradas em tabelas.  

Serão feitas análise comparativas, por meio de representação gráfica, onde serão 

consolidadas as diretrizes propostas. 

3.4 ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS E OS RESULTADOS ESPERADOS 

O quadro 10 apresenta de forma sintética a metodologia empregada na pesquisa, a partir 

dos objetivos específicos. 

 

Quadro 11: Alinhamento dos objetivos com os resultados esperados 

Objetivos da Pesquisa  Como?  Por que?  Resultados esperados 

Identificar e analisar 

as diretrizes internacionais 

relacionadas aos organismos 

de regulação nuclear e as 

recomendações de órgãos 

governamentais. 

Por meio de 

pesquisas a base de 

dados, livros, 

trabalhos acadêmicos, 

sites oficiais de 

governos, 

Constituição 

brasileira e legislação 

infraconstitucional. 

Para 

alcançar bases 

sólidas e obter 

dados confiáveis no 

auxílio a pesquisa. 

Elaboração de 

quadros explicativos 

relacionados aos assuntos 

pertinentes a pesquisa. 

Propor um conjunto de 

diretrizes visando à criação de 

um órgão de regulação 

independente, respeitando 

acordos internacionais e a 

legislação vigente no país 

Através da 

aplicação de 

questionário, com 

configuração simples, 

ágil e de grande 

abrangência. 

Para obter a 

percepção dos 

especialistas da área 

sobre o assunto em 

questão. 

Identificar os 

parâmetros a serem 

adotados para a conclusão 

da pesquisa. 

 

Fonte: O autor 
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3.5  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia utilizada está limitada a estrutura de governo, não sendo estudada a 

estrutura organizacional interna para um órgão de regulação nuclear. 

Outro óbice relevante envolvendo o tema são os interesses políticos, podendo exercer 

alguma influência nos respondentes. 
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4  ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DOS RESUTADOS 

 Segundo David Gray (2012) o método de estudo de caso é ideal quando a pesquisa traz 

os questionamentos caracterizados pelas perguntas “como” ou “por que” sobre um conjunto de 

acontecimentos contemporâneos, sobre os quais o pesquisador não tem qualquer controle. 

4.1  ÓRGÃO REGULADOR – BRASIL 

A CNEN foi criada em 10 de outubro de 1956 e teve como origem o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ligada diretamente à presidência da 

república, tinha como missão a proposição das medidas necessárias à orientação da política de 

energia atômica que norteavam os programas de interesse do país nos pós-guerra. (ANDRADE; 

SANTOS, 2009) 

Atualmente a CNEN, organograma apresentado no capítulo 3, tem sob sua 

responsabilidade 14 unidades localizadas em nove estados brasileiros, e detém o controle 

acionário das duas indústrias do setor, a Indústrias Nucleares do Brasil S/A (INB), que opera 

no ciclo do combustível nuclear e a Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (NUCLEP), que atua 

na área de caldeiraria pesada. 

Por meio de seus cinco institutos de pesquisa, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Pernambuco, realiza pesquisa e desenvolvimento em praticamente todos os setores das 

ciências nucleares, atuando ainda em áreas periféricas. 

Para multiplicar e difundir os conhecimentos adquiridos, conta com atividades de 

formação especializada que vão de treinamentos curtos a cursos de pós-graduação. 

A figura 29 apresenta a distribuição da CNEN no território nacional 
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Figura 29: Unidades da CNEN no território nacional 

 

Fonte: CNEN, 2015 

4.2 SETOR NUCLEAR BRASILEIRO 

Diferentemente dos cinco países pesquisados e das diretrizes da AIEA, grande parte das 

pesquisas na área nuclear, da produção de radiofármacos e do combustível nuclear produzido 

no país está concentrado dentro do mesmo órgão, o MCTI, que também atua no licenciamento 

e controle dessas atividades, através da CNEN. 

Os outros ministérios que fazem parte direta do setor nuclear brasileiro, são o Ministério 

da Defesa (MD) e o Ministério de Minas e Energia (MME). No MD são desenvolvidas as 

pesquisas e desenvolvimento para a propulsão naval, sendo o principal objetivo a construção 

de um submarino nuclear no país. Já o MME é responsável pela operação das usinas nucleares 

brasileiras. Os demais ministérios da figura 30, fazem parte desse cenário atuando 

conjuntamente com a    CNEN ou sendo regulados por ela. 
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Figura 30:  Organização da área nuclear no Brasil 

 

Fonte: CNEN, 2015 

4.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As entrevistas foram realizadas no período de 27 de setembro a 06 de outubro do 

corrente ano, com uma média de aproximadamente de 35 minutos. Os especialistas foram 

convidados a participar das entrevistas pessoalmente ou durante encontros de trabalhos. Em 

dois casos específicos foram aproveitadas reuniões já agendadas, para que fossem realizadas as 

entrevistas com três especialistas de forma simultânea. 

As respostas das entrevistas foram compiladas manualmente em tabulação simples e 

analisadas através de representações gráficas através do aplicativo Excel da Microsoft. 

Foram realizadas 18 entrevistas com especialistas do setor nuclear, com experiência 

comprovada na área de regulação e/ou que ocuparam cargos gerenciais vinculados a essa área. 

Os dados da amostra foram analisados de acordo com as três partes pré-determinadas 

no capítulo 3, como demostradas a seguir: 
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4.3.1 Dados Pessoais – Identificação  

A) O gráfico 01, demostra que praticamente 1/3 dos entrevistados exercem atualmente 

cargo de confiança na CNEN, sendo o restante servidores que atuam atualmente na área 

técnica da DRS. 

 

Gráfico 1: Entrevistados com função de confiança na CNEN 

 

Fonte: O autor 

 

B) O gráfico 02 estampas que as entrevistas foram realizadas com servidores da CNEN em 

sua totalidade. 

 

Gráfico 2: Entrevistados que fazem parte do quadro da CNEN 

 

Fonte: O autor 
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C) Como pode ser notado, no gráfico 03 fica patente que a grande maioria dos entrevistados 

atua na área nuclear há mais de 30 anos. 

 

Gráfico 3: Tempo de atuação na área nuclear dos entrevistados 

 

Fonte: O autor 

 

D) A maior parte dos entrevistados, figura 04, tem formação em engenharia, sendo que os 

17% são relativos a profissionais com formação nas áreas de biologia, metrologia e 

administração. O gráfico 05 demonstra o alto nível acadêmico dos entrevistados.  

 

Gráfico 4: Formação acadêmica dos entrevistados 

 

Fonte: O autor 
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Gráfico 5: Nível de graduação dos entrevistados 

 

Fonte: O autor 

 

E) Como pode ser observado no gráfico 06, as áreas de atuação dos entrevistados foram de 

largo espectro dentro das atividades na área de regulamentação da CNEN. 

 

Gráfico 6: Área de atuação dos entrevistados na CNEN 

 

Fonte: O autor 
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4.3.2 Diretrizes AIEA- PDRP-4 

1) Segundo os entrevistados, gráfico 07, atualmente existe uma base legal no país para 

atuação de um órgão regulador, mas somente 22% concordaram totalmente com a 

afirmativa. Desta forma fica evidente que há necessidade da adequação da legislação 

atual para permitir, de forma eficaz, um poder de polícia administrativo para o 

cumprimento das normas em vigor para o setor nuclear. 

  

Gráfico 7: Adequação de uma base legal para o órgão regulador CNEN 

 

Fonte: O autor 

 

2) Neste item da entrevista 33% dos especialistas concordaram totalmente com a definição 

das responsabilidades da CNEN, sendo que a maioria é de opinião que as normas 

deveriam ser atualizadas com uma maior periodicidade, aplicando sempre que possível 

as orientações internacionais. 
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Gráfico 8: Definição das responsabilidades legais do órgão regulador CNEN 

 

Fonte: O autor 

 

3) A maioria dos entrevistados concorda parcialmente com a definição e realização 

satisfatória da missão da CNEN como órgão regulatório. Durante as entrevistas as 

opiniões divergiram em função da área de atuação de cada profissional, mas ficou clara 

que a missão de um órgão regulador deve ser desvinculada de outras missões do setor 

nuclear como pesquisa e produção. 

 

Gráfico 9: Missão do órgão regulador CNEN 

 

Fonte: O autor 

 

4) Mais de 70% dos entrevistados opinaram que o órgão regulador no Brasil deveria ser 

independente dos setores de pesquisa e produção. 
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Gráfico 10: Independência do órgão regulador CNEN 

 

Fonte: O autor 

 

5) O equilíbrio das respostas nesse item, relativo ao orçamento é evidenciado no gráfico 

11, pela diversidade das áreas de atuação dos especialistas e pelos problemas que o país 

passa atualmente. Um ponto comum em algumas entrevistas foi o baixo valor das 

diárias.  

 

Gráfico 11: Dotação orçamentária do órgão regulador CNEN 

 

Fonte: O autor 
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4.3.3 Pesquisa Documental, Legislação, Normas Nacionais e Recomendações TCU 

6) No gráfico 11, sobre o Protocolo de Segurança Nuclear, ficou evidente que a área de 

atuação dos especialistas influenciou nas respostas, mas ficou perceptível o 

desequilíbrio das informações durante as entrevistas. Certamente esse plano de ação 

deve ser aplicado de forma transparente e imediata nas áreas que ainda não foram 

praticadas. 

 

Gráfico 12: Plano de ação do protocolo internacional de segurança nuclear (Fukushima) 

 

Fonte: O autor 

 

7) O gráfico 13 evidencia que quase 80% dos entrevistados acreditam que existe algum 

tipo de dano na autofiscalização da CNEN em relação aos seus institutos e na INB, que 

podem comprometer a segurança dessas instalações. 

 

Gráfico 13: Autofiscalização do órgão regulatório CNEN 

 

Fonte: O autor 
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8)  A maior parte dos entrevistados, gráfico 14, tem a opinião que o ministério de ciência 

e tecnologia não é o ministério apropriado para um órgão específico de regulação e 

fiscalização. Esse órgão não deve ser subordinado a um ministério ou secretaria que será 

fiscalizado por ele.  

 

Gráfico 14: Vinculação do órgão regulatório ao MCTI 

 

Fonte: O autor 

 

9) O gráfico 15 revela que a grande maioria dos entrevistados são de opinião que um órgão 

de regulação nuclear deve ficar vinculado diretamente a presidência da república como 

no passado. Durante as entrevistas foram ventiladas, algumas hipóteses, como a Casa 

Civil e o Gabinete de Segurança Institucional. Um dos entrevistados sugeriu que o órgão 

regulatório poderia ficar subordinado ao Legislativo como na Espanha. 
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Gráfico 15: Vinculação do órgão regulatório diretamente à presidência da república   

 

Fonte: O autor 

 

10)  O gráfico 16 revela que caso a CNEN se torne o órgão regulatório independente, mais 

de 80% dos entrevistados acham que os seus institutos, que têm como missão o a 

pesquisa e o desenvolvimento, poderiam ficar vinculados diretamente ao MCTI 

juntamente com outros institutos de pesquisa. 

 

Gráfico 16: Vinculação dos Institutos de pesquisa da CNEN diretamente ao MCTI 

 

Fonte: O autor 

 

11) O gráfico 17 demonstra um equilíbrio nesse assunto. Nas entrevistas essa questão foi 

bastante discutida, com algumas recomendações para que a INB e NUCLEP saíssem do 
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MCTI, pois essas empresas não estão vinculadas as áreas de ciência e tecnologia. Em 

uma das entrevistas houve uma sugestão para o redirecionamento dessas empresas para 

o Ministério de Minas e Energia. 

 

Gráfico 17: Vinculação das empresas da CNEN ao MCTI 

 

Fonte: O autor 

 

12) Conforme o gráfico 18, a DRS que é a diretoria da CNEN responsável pela regulação e 

fiscalização do setor nuclear brasileiro deveria ser o órgão de regulação independente 

no país, por 89% dos entrevistados, alinhando essa percepção com as diretrizes do TCU. 

 

Gráfico 18: A CNEN / DRS como órgão de regulação independente 

 

Fonte: O autor 

 

13) O gráfico 19 é uma síntese gráfica dos resultados das 12 questões estruturais das 

entrevistas 
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Gráfico 19: Síntese gráfica dos resultados das 12 questões estruturais das entrevistas 

 

Fonte: O autor 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Fundamentada na revisão da literatura nacional e internacional, essa pesquisa permitiu 

a identificação das principais diretrizes relacionadas aos organismos de regulação nuclear e as 

recomendações relativas à segurança baseadas na nossa legislação. 

Os estudos realizados comparando a estrutura organizacional do setor nuclear brasileiro, 

com cinco países que possuem organismos regulatórios independentes no setor nuclear, 

também foi de grande importância como referencial para a montagem da estrutura para as 

entrevistas com os especialistas da área. 

Os dados encontrados na pesquisa documental e as entrevistas com profissionais com 

vasta experiência na área de regulamentação, demonstraram ser inevitável a independência 

entre as atividades de regulação, licenciamento e fiscalização das atividades operacionais e de 

formulação da política nuclear no país. As recomendações do Tribunal de Contas da União 

(TCU) e as orientações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) convergem nesse 

sentido. À vista do exposto, é imprescindível que o desenvolvimento da tecnologia nuclear no 

Brasil se dê dentro dos parâmetros adequados para a segurança do trabalhador, da população e 

para o meio ambiente.  

É oportuno ressaltar que além das recomendações e orientações supracitadas, a busca 

por mudanças ficou fortemente caracterizada nos comentários durante as entrevistas, 

evidenciando que além da independência, a transparência também é um fator fundamental para 

o desempenho sadio de um órgão regulador nesse setor.  

A importância do trabalho foi observada durante a pesquisa bibliográfica, onde ficou 

evidenciada a carência de trabalhos acadêmicos nessa área em âmbito nacional. 

Como sugestão para futuros trabalhos, recomenda-se um aprofundamento dos estudos 

na estrutura organizacional interna para um órgão regulador independente, voltado para a 

realidade brasileira que é de um país de dimensões continentais. 

O quadro 12 apresenta as principais ações proposta pela pesquisa em função das 

diretrizes internacionais da AIEA 
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Quadro 12: Principais ações propostas na pesquisa 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes Principais ações propostas 

Base Legal Há necessidade de adequação da legislação atual para permitir, de 

forma eficaz, um poder de polícia administrativo para o cumprimento 

das normas em vigor para o setor nuclear. 

Hierarquia 

Independente 

O órgão regulador deve ser independente dos setores de pesquisa e 

produção e sua missão desvinculada de ministérios com outras missões 

no setor nuclear.  

Segurança 

Nuclear 

As normas devem ser atualizadas com maior periodicidade, aplicando 

sempre que possível as orientações internacionais. 

Dotação 

Orçamentária 

Averiguar as limitações orçamentárias que interferem nas ações do 

órgão regulador tanto em recursos de capital como de custeio. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

Respondentes Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

1 4 4 4 4 4 3 5 1 5 5 4 5 

2 4 5 3 2 2 3 5 2 5 5 1 5 

3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 

4 2 4 4 2 N N N 1 4 5 5 5 

5 1 2 2 1 1 4 N 1 1 5 1 5 

6 4 4 4 4 5 5 5 1 5 5 1 5 

7 4 5 4 4 4 5 4 1 5 5 1 5 

8 4 4 4 4 N N N 1 5 5 5 5 

9 4 4 4 2 2 N 4 1 4 5 3 5 

10 2 2 4 1 1 N N 1 4 5 5 5 

11 4 4 5 1 1 4 1 5 5 5 1 5 

12 1 2 2 1 4 1 5 1 5 5 5 N 

13 5 5 4 1 4 4 4 3 4 5 1 5 

14 1 4 2 1 5 4 4 5 5 4 2 N 

15 4 4 4 2 2 2 4 5 5 5 1 5 

16 5 5 4 2 3 3 4 5 5 5 1 4 

17 4 4 2 1 2 3 5 5 5 1 5 5 

18 2 2 2 1 1 2 4 1 5 5 2 5 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

                           MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

                                                         ENTREVISTA 

Data: ___ /___ / ___ 

 

Prezado Entrevistado. 

 

Inicialmente gostaria de agradecer a participação de V.Sa. nesse trabalho de dissertação 

de mestrado.  

O questionário anexo foi baseado no documento “Assessment of regulatory 

effectiveness: Peer Discussions on Regulatory Practices” (PDRP-4) da AIEA (1999), em 

pesquisa documental de órgãos regulatórios de outros cinco países e recomendações do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

A pesquisa busca identificar uma proposta de diretrizes visando à criação de um órgão 

de regulação independente para o setor nuclear do país, respeitando acordos internacionais e a 

legislação vigente no país.  

O questionário é aplicado por meio de entrevistas a servidores com senioridade 

comprovada ou profissionais que ocupam ou ocuparam funções de confiança na alta 

administração da CNEN e que tiveram a experiência de ter tido uma visão mais ampla da 

atuação desse órgão como regulamentador e fiscalizador do setor nuclear brasileiro. 

A confidencialidade do entrevistado será mantida e os dados serão tratados de forma 

agrupada, evitando-se assim a identificação pessoal. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Ricardo Nicoll Jr. 

Mestrando em Sistemas de Gestão / UFF 

IDENTIFICAÇÃO: (não colocar nome) 
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Atualmente exerce função de confiança na área nuclear 

 (   ) Sim       (   )    Não 

 

Servidor da CNEN 

 (   ) Sim        (    )   Não 

 

Tempo de atuação na área 

 (  ) 5 a 10 anos   (   ) 11 a 20 anos   (   ) 21 a 30 anos   (   ) acima de 30 anos 

 

 Formação: 

 (   )  Engenharia (   ) Física   (   ) Outras 

 

Graduação: 

  (   ) Superior   (   ) Especialista (   ) Mestrado  (   ) Doutorado 

 

Área de Atuação: 

(   ) Reatores 

(   ) Medicina 

(   ) Radioterapia 

(   ) Industria 

(   ) Rejeito e Transporte 

(   ) Controle Mineral 

(   ) Instalações do Ciclo 

(   ) Salvaguardas 

(   ) Emergência 

(   ) Outras  
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Demonstre quanto V.Sa. está de acordo ou em desacordo com as seguintes afirmações, 

fazendo um “X” na respectiva coluna, que vai desde discordo totalmente até concordo 

totalmente . 

Escala  1 2 3 4 5 N 

Grau de 

importância 

Discorda 

totalmente 

Discorda 

parcialmente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concorda 

parcialmente 

Concorda 

totalmente 

Não sei / 

Não quero 

responder 

 

QUESTIONÁRIO ESCALA 

ITEM AFIRMAÇÕES 1  2  3  4  5  N  

1 Existe uma base legal adequada para a CNEN, como 

órgão regulador, e os processos que são regulados por 

ela. 

(Ex: Poderes de polícia administrativa) 

          

2 As responsabilidades legais de segurança estão 

claramente definidas. 

(Ex: Normas atualizadas, orientações internacionais, 

etc.) 

          

3 A missão da CNEN, como órgão regulador, está bem 

definida e realizada satisfatoriamente. 

          

4                A CNEN como órgão regulador é institucionalmente 

independente de estruturas governamentais que 

patrocinam ou financiam instalações radioativas ou 

nucleares 

      

5     Existe dotação orçamentária adequada que permita a 

CNEN atuar como órgão regulatório. 

          

6  A CNEN estabeleceu um plano de ação conforme 

protocolo internacional sobre segurança nuclear após o 

acidente de Fukushima para aplicação nas instalações 

nucleares do país 

      

7 Existem danos causados pela autofiscalização do órgão 

regulatório CNEN. (Ex: Institutos e empresas 

vinculadas) 

          

8 O órgão regulatório independente deveria continuar 

vinculado ao MCTI 

      

9 O órgão regulatório independente poderia ficar 

vinculado diretamente à presidência da república   

 

      

10 Os institutos de pesquisa da CNEN poderiam ficar 

vinculados diretamente ao MCTI 

          

11  As empresas vinculadas a CNEN devem continuar 

subordinadas ao MCTI 
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12 A CNEN / DRS poderia ser esse órgão independente e 

seus Institutos e empresas vinculadas redistribuídos para 

outros órgãos governamentais. 

      

 

 

 

ITEM AFIRMAÇÕES OBSERVAÇÕES 

1 Existe uma base legal adequada para a CNEN, 

como órgão regulador, e os processos que são 

regulados por ela. 

 

2 As responsabilidades legais de segurança estão 

claramente definidas 

 

3 A missão da CNEN, como órgão regulador, está 

bem definida e realizada satisfatoriamente 

 

4 A CNEN como órgão regulador é 

institucionalmente independente de estruturas 

governamentais que patrocinam ou financiam 

instalações radioativas ou nucleares 

 

      5     Existe dotação orçamentária adequada que permita 

a CNEN atuar como órgão regulatório 

 

     6 A CNEN estabeleceu um plano de ação conforme 

protocolo internacional sobre segurança nuclear 

após o acidente de Fukushima para aplicação nas 

instalações nucleares do país 

 

    7 Existem danos causados pela autofiscalização do 

órgão regulatório CNEN 

 

   8 O órgão regulatório independente deveria 

continuar vinculado ao MCTI 

 

   9 O órgão regulatório independente poderia ficar 

vinculado diretamente à presidência da república   

 

 

10 Os institutos de pesquisa da CNEN poderiam ficar 

vinculados diretamente ao MCTI 
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11  As empresas vinculadas a CNEN devem ficar 

subordinadas ao MCTI 

 

12 A CNEN / DRS poderia ser esse órgão 

independente e seus Institutos e empresas 

vinculadas redistribuídos para outros órgãos 

governamentais. 
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APÊNDICE C 

               UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

               ESCOLA DE ENGENHARIA 

               DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

                                               MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

ENTREVISTA 

 

Data: ___ /___ / ___ 

 

Prezado Entrevistado. 

 

Inicialmente gostaria de agradecer a participação de V.Sa. nesse trabalho de dissertação 

de mestrado.  

O questionário anexo foi baseado no documento “Assessment of regulatory 

effectiveness: Peer Discussions on Regulatory Practices” (PDRP-4) da AIEA (1999), em 

pesquisa documental de órgãos regulatórios de outros cinco países e recomendações do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

A pesquisa busca identificar uma proposta de diretrizes visando à criação de um órgão 

de regulação independente para o setor nuclear do país, respeitando acordos internacionais e a 

legislação vigente no país.  

O questionário é aplicado por meio de entrevistas a servidores com senioridade 

comprovada ou profissionais que ocupam ou ocuparam funções de confiança na alta 

administração da CNEN e que tiveram a experiência de ter tido uma visão mais ampla da 

atuação desse órgão como regulamentador e fiscalizador do setor nuclear brasileiro. 

A confidencialidade do entrevistado será mantida e os dados serão tratados de forma 

agrupada, evitando-se assim a identificação pessoal. 

 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Ricardo Nicoll Jr. 

Mestrando em Sistemas de Gestão / UFF 
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IDENTIFICAÇÃO: (não colocar nome) 

 

Atualmente exerce função de confiança na área nuclear 

 ( 06 ) Sim       (12 )    Não 

 

Servidor da CNEN 

 (18 ) Sim        (    )   Não 

 

Tempo de atuação na área 

 (01) 5 a 10 anos (02) 11 a 20 anos (02) 21 a 30 anos (13) acima de 30 anos 

 

 Formação: 

 (12)  Engenharia (03) Física (03) Outras 

 

Graduação: 

  (  ) Superior   ( 05) Especialista (08 ) Mestrado  (05) Doutorado 

 

Área de Atuação: 

(03) Reatores 

(  ) Medicina 

(01) Radioterapia 

(  ) Industria 

(03) Rejeito e Transporte 

(  ) Controle Mineral 

(02) Instalações do Ciclo 

(04) Salvaguardas 

(02) Emergência 

(03) Outras  
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Demonstre quanto V.Sa. está de acordo ou em desacordo com as seguintes afirmações, 

fazendo um “X” na respectiva coluna, que vai desde discordo totalmente até concordo 

totalmente . 

Escala  1  2  3  4  5  N  

Grau de 

importância 

Discorda 

totalmente 

Discorda 

parcialmente  

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concorda 

parcialmente 

Concorda 

totalmente 

Não sei / Não 

quero responder 

 

QUESTIONÁRIO  ESCALA 

ITEM AFIRMAÇÕES  1  2  3  4  5  N  

1 Existe uma base legal adequada para a CNEN, como órgão 

regulador, e os processos que são regulados por ela. 

(Ex: Poderes de polícia administrativa) 

3 3   8  4    

2 As responsabilidades legais de segurança estão claramente 

definidas. 

(Ex: Normas atualizadas, orientações internacionais, etc.) 

 4   8  6    

3 A missão da CNEN, como órgão regulador, está bem definida 

e realizada satisfatoriamente. 

 5 1  9  3    

4                A CNEN como órgão regulador é institucionalmente 

independente de estruturas governamentais que patrocinam ou 

financiam instalações radioativas ou nucleares 

8 5  3 2  

5     Existe dotação orçamentária adequada que permita a CNEN 

atuar como órgão regulatório. 

4 4 1  5  2  2  

6  A CNEN estabeleceu um plano de ação conforme protocolo 

internacional sobre segurança nuclear após o acidente de 

Fukushima para aplicação nas instalações nucleares do país 

1 2 4 4 3 4 

7 Existem danos causados pela autofiscalização do órgão 

regulatório CNEN. (Ex: Institutos e empresas vinculadas) 

1    8  6  3  

8 O órgão regulatório independente deveria continuar vinculado 

ao MCTI 

10 1 1 1 5  

9 O órgão regulatório independente poderia ficar vinculado 

diretamente à presidência da república   

 

2   4 12  

10 Os institutos de pesquisa da CNEN poderiam ficar vinculados 

diretamente ao MCTI 

1    2  15    

11  As empresas vinculadas a CNEN devem continuar 

subordinadas ao MCTI 

8 2 1 1 6  

12 A CNEN / DRS poderia ser esse órgão independente e seus 

Institutos e empresas vinculadas redistribuídos para outros 

órgãos governamentais. 

    16 2 
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ITEM AFIRMAÇÕES  OBSERVAÇÕES 

1 Existe uma base legal adequada para a CNEN, como 

órgão regulador, e os processos que são regulados 

por ela. 

- Podem ser melhoradas 

- A base legal precisa ser aprimorada e 

fortalecida 

- O poder de coerção da CNEN é limitado. 

Não há multas 

2 As responsabilidades legais de segurança estão 

claramente definidas 

-Estão definidas, mas nem sempre de forma 

adequada 

- Falta rigor no cumprimento da CNEN 

como órgão regulador 

3 A missão da CNEN, como órgão regulador, está 

bem definida e realizada satisfatoriamente 

- A base legal precisa ser aprimorada e 

fortalecida 

4                A CNEN como órgão regulador é 

institucionalmente independente de estruturas 

governamentais que patrocinam ou financiam 

instalações radioativas ou nucleares 

- Necessita ser! 

- Existem vínculos institucionais entre a 

CNEN e outros atores da área nuclear no 

Brasil 

5     Existe dotação orçamentária adequada que permita 

a CNEN atuar como órgão regulatório 

- No momento existem limitações 

orçamentárias que interferem nas ações da 

regulação (capital e custeio) 

6 A CNEN estabeleceu um plano de ação conforme 

protocolo internacional sobre segurança nuclear 

após o acidente de Fukushima para aplicação nas 

instalações nucleares do país 

- Sem informações concretas 

7 Existem danos causados pela autofiscalização do 

órgão regulatório CNEN 

- Os institutos da CNEN possuem 

deficiências claras nas áreas de segurança e 

controle de materiais nucleares 

8 O órgão regulatório independente deveria continuar 

vinculado ao MCTI 

- Sugestão: Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) 

- Sugestão: Casa Civil 

- Essa não é a função do MCTI 

- Não deveria 

9 O órgão regulatório independente poderia ficar 

vinculado diretamente à presidência da república   

 

- Sugestão: Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) 

- Outra opção seria o Legislativo 

 

10 Os institutos de pesquisa da CNEN poderiam ficar 

vinculados diretamente ao MCTI 

- Em geral sim 

11  As empresas vinculadas a CNEN devem ficar 

subordinadas ao MCTI 

- Depende da atividade fim 

12 A CNEN / DRS poderia ser esse órgão independente 

e seus Institutos e empresas vinculadas 

redistribuídos para outros órgãos governamentais. 

- Com certeza 

 


