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RESOLUÇÃO CONTER No 11/2016 

Principais Dúvidas 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) fez uma revisão técnica da 
resolução normativa que regulamenta o setor Industrial, Resolução CONTER n.º 11/2016. 
Agora, os técnicos, tecnólogos e profissionais desse segmento estão submetidos a regras 
mais claras e objetivas sobre as condições de acesso, permanência e empregabilidade na 
área da Radiologia Industrial. 

Com a publicação dessa resolução, o Sistema CONTER/CRTRs vai fiscalizar a área e 
promover o uso responsável da radiação ionizante, assim como já acontece na área médica. 
Isso vai trazer segurança jurídica para os profissionais e confiabilidade para o mercado.  

Neste momento de acomodação desse documento, o CONTER está preparado para 
responder às dúvidas e eventuais questões de toda a categoria. 

Abaixo, estão esclarecidos os principais aspectos do assunto colocado por esse Conselho. 
 

 

RELAÇÃO DAS PERGUNTAS 

1. Como fica a situação dos profissionais que já trabalhavam na área antes da resolução? 

2. Em que especialidades os técnicos e tecnólogos em Radiologia podem atuar no setor 

Industrial? 

3. Como é trabalhar na área da Radiologia Industrial? 

4. Quais são os requisitos para a habilitação dos técnicos em Radiologia no setor Industrial? 

5. Quais são os requisitos para a habilitação dos tecnólogos em Radiologia no setor Industrial? 

6. O tecnólogo precisa fazer o curso de especialização de 360 horas? 

7. O que os técnicos em Radiologia podem fazer no setor Industrial? 

8. O que os tecnólogos em Radiologia podem fazer no setor Industrial? 

9. Os tecnólogos podem exercer as mesmas atividades que os técnicos no setor Industrial? 

10. A Resolução CONTER n.º 11/2015 permite ao tecnólogo em Radiologia exercer a função de 
Supervisor de Proteção Radiológica (SPR)? 



 

 

  
Associação Brasileira de Ensaios CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Não Destrutivos e Inspeção SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
 

 
 2/29 Gerado em 6/9/2016 

 

 

11. No item 3 do Acordo Conter/Abendi, mesmo que o profissional não esteja atuando, ele deverá 
se inscrever no Conter? 

12. E os desempregados, que não estão na relação do Conter e nem no site da CNEN, porque o 

registro expirou e não estão atuando, se a Abendi encaminhar os dados para o Conter, ele será 

obrigado a pagar a taxa deles? Como funciona isso? 

13. Em qual momento o profissional deve se registrar no Conter / CRTR? 

14. E os novos profissionais, da área industrial, vão fazer o registro quando, no início ou fim do 
processo? Se for no fim, e se ele não passar no curso? 

15. A relação de operadores que a Abendi encaminhou para o Conter será redirecionada para os 

CRTR? 

16. Qual o significado de viabilizar a inscrição dos profissionais no Sistema CONTER/CRTRs? 

17. O profissional deve procurar a sua regional e o nome dele já estará lá? Gostaria de entender a 

vantagem do nome já estar na regional. 

18. O profissional da saúde também pode optar pelo curso técnico de nível médio e dar 

prosseguimento conforme o fluxo, sem passar pelo SPR? 

19. Foi mantida a area de Medidores Nucleares o que não tem o menos sentido! Como fica o caso 
dos trabalhadores desta área e que nunca tiveram registro na CNEN? A CNEN nunca abriu 

inscrição para outras áreas. 

20. Remuneração dos profissionais: Haverá um piso ou diferença salarial entre os operadores de 
radiografia I e II, que não sejam técnicos ou tecnólogos em Radiologia; 

21. Jornada de trabalho: Qual será a carga horária semanal? Tendo em vista, que há uma grande 

diferença nos trabalhos envolvendo exposição à radiação da área médica para industrial. 

22. Por exemplo, a partir do dia 15/08/16, somente podem exercer a atividade técnicos e 

tecnólogos em radiologia e, assim mesmo, depois de integralizarem 320 horas em curso de 

especialização. Já existem cursos regulamentados? Se não, o profissional pode ser contratado 

apenas com o diploma de técnico / tecnólogo? 

23. Sabe-se que o Conter vai reconhecer aqueles operadores cujos nomes estejam regularizados 

junto à CNEN. Mas como ficam os auxiliares, que não possuem registro na CNEN, e os 

operadores cujos registros caducaram?  

24. Quando os operadores deverão procurar os conselhos regionais de radiologia? 
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25. O Op I que se candidata a OP II na CNEN, cumprindo todos requisitos da norma CNEN, pelo 
CONTER como será avaliada essa transição de Op I para OP II, será aceita a partir do momento 

que a CNEN credenciou este Op I como OP II seguindo a atualização da listagem da homepage 

CNEN? 

26. Não saberia precisar o alcance legal desse acordo, nem a legitimidade da representatividade 
perante diversas empresas de diversos segmentos, e entendo que a intenção de buscar uma 

solução e harmonizar é o que está prevalecendo. Certo? 

27. Em virtude da existência da Lei 7.394/85 e Decreto 92.790/86 preverem apenas a figura do 
Técnico em Radiologia, nem sei como o CONTER poderia criar a figura do Operador uma vez que 

a Lei que o cria não o faz... 

28. Entendo ainda que um o profissional que conclui um curso de nível técnico já deve sair 
habilitado para o exercício da atividade e para isso a grade curricular deve ser dirigida ao que irá 

praticar. Assim me soa estranho ser exigida uma especialização como pré-condição ao exercício 

da atividade... 

29. Mas as prováveis razões do mercado não ter assimilado até então o técnico em radiologia 
industrial parecem não estar sendo considerado pelo CONTER... 

30. Até hoje empresas no Brasil e no exterior conseguem capacitar um operador a realizar a 

inspeção através de um treinamento de poucas horas ou dias; e as 80 horas exigidas pela CNEN 
para equipamentos de radiografia/radioscopia de cabine fechada já soa demasiado. Quais outros 

países exigem que um operador de um equipamento de radiografia digital... 

31. A questão da jornada de trabalho reduzida para 24h semanais pela alegação de que a 
atividade é de risco e que a redução da jornada por sí somente visa reduzir a exposição do 

trabalhador não tem cabimento quando sabe-se que o principal parâmetro de controle deve ser a 

dose... 

32. O CONTER e os CRTRs já dispõem de estrutura para atender e fiscalizar a área da 
Radiologia Industrial? 

33. Quais critérios de radiologia são utilizados para exigir que a empresa possua técnicos ou 

tecnólogos em Radiologia, por exemplo, em áreas que tem fontes radioativas, mas não há 
exposição radioativa alguma? 

34. Qual o atual status de concordância dos CRTRs em relação à norma? 

35. A resolução que foi para consulta pública foi a de n.º 7 de 12/5/16. Por que a resolução de n.º 
11 de 15/8/16 não foi para consulta pública? 
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36. Por que o CONTER cita as normas da CNEN mas no corpo do texto contradiz as normas 
dessa autoridade reguladora? Por que a resolução não é independente? 

37. A carga horária na indústria poderá ser alterada? 

38. A Abendi será estruturada para formar técnicos em Radiologia na área industrial e quando? 

39. Qual o papel do tecnólogo na indústria? Ele é, substitui ou é adicional ao SPR? 

40. A formação de operadores pela CNEN é de 80 horas. Por que na nova resolução o técnico 

precisa de 360 horas adicionais no curso técnico? O curso técnico não deveria ser completo? 

41. A carga horária vai ser diferente da área médica? 

42. Qual o critério que o CONTER utilizou para avaliar os impactos negativos dessa resolução nas 
demais instalações radioativas? 

43. Os operadores I e II que trabalhavam na área, mas estavam sem atividade por conta do 

desaquecimento do mercado, possuem direito adquirido e podem se inscrever no Sistema 

CONTER/CRTRs? 

44. Qual o prazo da Abendi para enviar a relação dos operadores I e II que possuem o direito de 

se inscrever no CONTER? 

45. A Abendi é uma associação voltada para apoiar empresas de END e inspeção, qual é a sua 

representatividade frente as demais áreas citadas nesta resolução e o acordo? 

46. Por que o sindicato de Radiologia não foi oficialmente convidado para a elaboração da 

resolução na Abendi nem nesta reunião?  

47. Os novos operadores a serem contratados para atuarem na indústria devem além de ser 

técnico em Radiologia, deve passar por curso de formação em Radiologia Industrial com carga 

horária de 360 horas mais as 80 horas de disciplinas relativas á proteção radiológica. O Curso 
técnico já não deveria atender aos requisitos mínimos necessários? Qual a real necessidade 

destas 360 horas, visto que hoje as 80 horas exigidas pela CNEN já atendem a necessidade para 

a requerida função? 

48. Quais são os documentos a serem enviados ao Conter para regularizar a situação dos atuais 

operadores que não são técnicos em radiologia? No ConaEnd você informou que o Conter irá 

emitir uma nova resolução para adequação destes operadores, podemos receber esta nova 

resolução antes da publicação, para comentários? 
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49. Com a atual situação do mercado nacional, muitos operadores foram desligados da empresa. 
Estes profissionais para retornarem a função de operadores de radiografia industrial deverão 

obrigatoriamente realizar o curso técnico ou o Conter aceitará igualmente aos casos daqueles que 

estão atuando no momento? 

50. Referente ao ” Art. 6º - Uma instalação industrial que utiliza fontes de radiação ionizante deve 
possuir, no mínimo, uma equipe profissional composta por: I Técnicos e tecnólogos em Radiologia 

em número suficiente para a execução do serviço”. Hoje a indústria já tem o SPR. Qual será a 

atividade do tecnólogo em Radiologia? É o próprio SPR? Caso positivo, o SPR é automaticamente 

reconhecido pelo Conter como tecnólogo? 

51. Referente a carga horária de trabalho para estes profissionais na indústria, qual é a regra/lei 

que deveremos seguir? 

52. Onde posso tirar minhas dúvidas? 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1. Como fica a situação dos profissionais que já trabalhavam na área antes da 
resolução? 

Os Operadores de Radiografia Industrial I e II, qualificados e certificados de acordo com a 
Norma CNEN NN 7.02, que, na data da publicação desta resolução, operavam equipamentos 
emissores de radiação ionizante no setor Industrial, deverão se inscrever no Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTRs) de sua jurisdição. Esses trabalhadores serão 
reconhecidos como “Operadores de Radiografia Industrial”. 

Para ter o reconhecimento do Sistema CONTER/CRTRs como “Técnico em Radiologia 
Industrial”, os Operadores de Radiografia Industrial I e II, registrados de acordo a Norma 
CNEN NN 7.02, deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 2º desta resolução e obedecer 
ao rito processual definido pelo CONTER. 

Os Operadores de Radiografia Industrial I e II registrados conforme a Norma CNEN NN 7.02, 
que, até a data de publicação da presente resolução tiverem comprovado o exercício 
profissional, experiência técnica e prática na especialidade em que atuam, serão 
considerados habilitados para o exercício das suas funções. 

 

2. Em que especialidades os técnicos e tecnólogos em Radiologia podem atuar no 
setor Industrial? 

a) Radiografia Industrial 

b) Irradiação Industrial 

c) Radioinspeção de segurança 

d) Perfilagem de poços 

e) Medidores nucleares 

 

3. Como é trabalhar na área da Radiologia Industrial? 

Atuar no setor Industrial é completamente diferente de trabalhar na área da saúde, pois o 
ambiente e a finalidade do trabalho é outra. Sem entrar no mérito de cada especialidade, é 
necessário ter consciência que o “Técnico em Radiologia Industrial” deve se preparar para o 
trabalho duro, o que significa literalmente carregar peso, dirigir longas distâncias, se pendurar 
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em lugares altos, entre outras atividades operacionais que demandam preparo físico e 
disposição. É apaixonante! 

 

4. Quais são os requisitos para a habilitação dos técnicos em Radiologia no setor 
Industrial? 

a) Ser maior de 18 anos de idade; 

b) Possuir diploma de conclusão do curso técnico em Radiologia; 

c) Estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) de 
sua jurisdição; 

d) Ter condições físicas e psicológicas para executar trabalhos de campo; 

e) Ser aprovado em curso de especialização na área da Radiologia Industrial, com carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; 

f) Comprovar a experiência (estágio) na especialidade pretendida. 

 

5. Quais são os requisitos para a habilitação dos tecnólogos em Radiologia no setor 
Industrial? 

a) Ser maior de 18 anos de idade; 

b) Possuir diploma de conclusão de curso de graduação em Radiologia; 

c) Estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) da 
sua jurisdição; 

d) Ter condições físicas e psicológicas para executar trabalhos de supervisão de campo. 

 

6. O tecnólogo precisa fazer o curso de especialização de 360 horas? 

Não, mas tem uma ressalva importante: no exercício das suas atividades privativas, o 
tecnólogo não precisa comprovar que fez o curso de especialização, pois o profissional de 
nível superior já sai da faculdade com habilitação plena. Entretanto, como nesse caso“quem 

pode mais, pode menos”, o tecnólogo também pode exercer as atividades dos técnicos em 
Radiologia e, neste caso, é obrigado a cumprir os mesmos requisitos. Essa é uma questão de 
isonomia, ou seja, de igualdade.   
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7. O que os técnicos em Radiologia podem fazer no setor Industrial? 

a) Exercer as funções de Operador de Radiografia Industrial I e II; 

b) Operar irradiadores de gamagrafia, aparelhos de raios X industriais e demais 
equipamentos emissores de radiação ionizante no setor Industrial; 

c) Delimitar e sinalizar áreas supervisionadas e controladas; 

d) Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos emissores de radiação; 

e) Auxiliar no treinamento dos estagiários e profissionais recém-formados no setor Industrial; 

f) Cumprir os requisitos do Plano de Proteção Radiológica (PPR) da instalação; 

g) Ser responsável pela segurança e proteção física das fontes de radiação no setor 
industrial; 

h) Verificar a validade dos certificados de calibração dos medidores de radiação e monitores 
de radiação e de vistoria dos equipamentos emissores de radiação; 

i) Certificar-se dos procedimentos operacionais com relação ao controle de fontes radioativas 
durante a sua operação, transporte e armazenamento; 

j) Verificar documentação e registros disponíveis na instalação de operação, conforme 
descrito no Plano de Proteção Radiológica (PPR); 

l) Realizar as monitorações estabelecidas no Plano de Proteção Radiológica (PPR), o 
armazenamento das fontes radioativas e manter os registros correspondentes nas instalações 
de operação; 

m) Ser responsável pelas chaves do local de armazenamento de fontes radioativas, quando 
houver; 

n) Comunicar imediatamente ao Supervisor de Proteção Radiológica (SPR) toda e qualquer 
anormalidade ou condição de perigo que for observada nos dispositivos e instalações 
radiológicas; 

o) Assumir o controle e aplicar as ações previstas nos procedimentos de emergência. 

 

8. O que os tecnólogos em Radiologia podem fazer no setor Industrial? 
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Além de exercer todas as atividades dos técnicos em Radiologia, os tecnólogos também 
podem: 

a) Exercer a função de Supervisor de Proteção Radiológica (SPR), nos termos da Norma 
CNEN NN 7.01; 

b) Treinar, orientar e avaliar o desempenho dos profissionais de nível técnico sob sua 
supervisão; 

c) Auxiliar na seleção e escalação das equipes de trabalho; 

d) Aplicar e verificar cotidianamente o Plano de Proteção Radiológica (PPR) da instalação, 
bem como dos procedimentos para o uso, manuseio, acondicionamento, transporte e 
armazenamento de fontes radioativas, devendo comunicar qualquer anormalidade ou 
divergência ao SPR responsável pela instalação; 

e) Manter sob controle, em conformidade com as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, 
instituídas pela Norma CNEN NN 3.01, e de acordo com o Plano de Proteção Radiológica 
(PPR) do serviço, as fontes de radiação, os rejeitos radioativos, as condições de proteção 
radiológica dos indivíduos, as áreas controladas e os equipamentos de monitoração da 
radiação; 

f) Avaliar as exposições nos locais sujeitos a radiações, comparando condições normais e 
situações de emergência, e adotar as medidas de proteção necessárias; 

g) Supervisionar o recebimento e o envio dos medidores individuais para troca, junto aos 
laboratórios de monitoração individual; 

h) Verificar a disponibilidade, para uso imediato e em quantidades suficientes, de todo o 
material auxiliar para proteção radiológica, incluindo aqueles a serem utilizados em situação 
de emergência; 

i) Comunicar, oficial e imediatamente, ao SPR responsável pela instalação, a ocorrência de 
irregularidades inerentes às fontes de radiação e as ações necessárias para garantir a 
proteção radiológica da instalação e das pessoas; 

j) Atuar, investigar e implementar, quando necessário, ações corretivas e preventivas 
aplicáveis em situações de emergência, de acordo com o previsto no Plano de Proteção 
Radiológica (PPR); 

l) Supervisionar e coordenar as ações de proteção radiológica nos depósitos iniciais de 
rejeitos da instalação, quando houver; 
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m) Examinar e acompanhar a execução dos projetos de construção e alteração de 
instalações radiológicas industriais; 

n) Garantir que as instalações atendam às condições de operação e armazenamento. 

 

9. Os tecnólogos podem exercer as mesmas atividades que os técnicos no setor 
Industrial? 

Sim. Os tecnólogos em Radiologia podem exercer todas as atividades dos técnicos em 
Radiologia no setor Industrial, desde que cumpram os requisitos previstos nos Incisos V e VI 
do Artigo 2º da resolução. Ou seja, desde que realizem o curso de especialização e 
comprovem estágio curricular dentro da especialidade que pretendem trabalhar. 

 

10. A Resolução CONTER n.º 11/2015 permite ao tecnólogo em Radiologia exercer a 
função de Supervisor de Proteção Radiológica (SPR)? 

A resolução define os requisitos necessários para o registro do profissional no Sistema 
CONTER/CRTRs. Entretanto, o exercício de cada especialidade na área Industrial depende 
do cumprimento de requisitos específicos. Para ser SPR, por exemplo, o tecnólogo em 
Radiologia tem que cumprir os requisitos previstos na Norma CNEN NN 7.01 para obter a 
certificação. 

 

11. No item 3 do Acordo Conter/Abendi, mesmo que o profissional não esteja atuando, 
ele deverá se inscrever no Conter? 

Legalmente, o técnico em Radiologia pode suspender a sua inscrição no Sistema 
CONTER/CRTRs se estiver desempregado, para não ter que pagar anuidade, e pode reativar 
normalmente, quando consegue um emprego. Nesse sentido, entendo que a inscrição é 
iminentemente necessária para quem está trabalhando e pode receber a visita da 
fiscalização. Quem está fora do mercado pode fazer a inscrição mediante a oportunidade de 
um emprego.  

 

12. E os desempregados, que não estão na relação do Conter e nem no site da CNEN, 
porque o registro expirou e não estão atuando, se a Abendi encaminhar os dados 
para o Conter, ele será obrigado a pagar a taxa deles? Como funciona isso? 
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Como colocamos na questão anterior, a habilitação legal é indispensável ao exercício 
profissional. O trabalhador que está fora do mercado não tem a necessidade de comprovar 
esse requisito antes de conseguir um trabalho formal.  

 

13. Em qual momento o profissional deve se registrar no Conter / CRTR? 

A resolução que disciplina a inscrição dos operadores está em fase final de elaboração. 
Estaremos preparados para receber a todos na segunda quinzena de setembro de 2016. 

 

14. E os novos profissionais, da área industrial, vão fazer o registro quando, no início 
ou fim do processo? Se for no fim, e se ele não passar no curso? 

Desde julho de 2016, os empresários se comprometeram a contratar apenas técnicos ou 
tecnólogos em Radiologia para trabalhar no setor Industrial. Esses profissionais vão seguir o 
rito tradicional de inscrição, já estão acostumados com o processo legal. Os operadores que 
já estavam na área antes da resolução, independentemente da condição atual, devem seguir 
a previsão legal contida no Artigo 9º da Resolução CONTER n.º 11/2016. 

 

15. A relação de operadores que a Abendi encaminhou para o Conter será 
redirecionada para os CRTR? 

Sim. A relação vai ser usada pela administração e pelas equipes fiscalização dos CRTRs para 
o cruzamento de dados e gerenciamento das informações. 

 

16. Qual o significado de viabilizar a inscrição dos profissionais no Sistema 
CONTER/CRTRs? 

Primeiramente, a regularização do setor representa dignidade para os trabalhadores e 
segurança jurídica para os contratantes. É importante dizer que a Lei n.º 7.394/85 estava 
sendo descumprida no setor industrial e, se isso continuasse, ia resultar na judicialização dos 
processos de trabalho, o que seria péssimo para todos.  

 

17. O profissional deve procurar a sua regional e o nome dele já estará lá? Gostaria de 
entender a vantagem do nome já estar na regional. 
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Sim, o nome das pessoas enviadas na lista oferecida pela Abendi vai estar no CRTR, bem 
como no CONTER. A vantagem é ter mais uma base de dados para cruzar as informações 
pessoais de cada operador na consecução da habilitação legal e da fiscalização propriamente 
dita. 

 

18. O profissional da saúde também pode optar pelo curso técnico de nível médio e dar 
prosseguimento conforme o fluxo, sem passar pelo SPR? 

Essas questões devem ser dirimidas caso a caso, nos termos da legislação educacional. 

 

19. Foi mantida a area de Medidores Nucleares o que não tem o menos sentido! Como 
fica o caso dos trabalhadores desta área e que nunca tiveram registro na CNEN? A 
CNEN nunca abriu inscrição para outras áreas. 

Faz todo o sentido, pois a operação desses equipamentos tem previsão legal em lei federal, 
que deve ser cumprida por todos. É necessário lembrar que, de acordo com a Lei n.º 
7.394/85, a operação de equipamentos emissores de radiação ionizante está condicionada à 
formação mínima de técnico em Radiologia. Se algum funcionário foi contratado fora desses 
termos, isso aconteceu à revelia da legislação e sem o consentimento do poder público. Bem, 
a fatura do exercício ilegal da profissão vai chegar para todos, cedo ou tarde. Justamente por 
isso, estamos planificando esse acordo, que esperamos que seja ratificado por todos os 
setores, assim como foi pelos operadores de radiografia industrial.    

 

20. Remuneração dos profissionais: Haverá um piso ou diferença salarial entre os 
operadores de radiografia I e II, que não sejam técnicos ou tecnólogos em 
Radiologia; 

O piso salarial deverá ser definido pelos sindicatos em convenção coletiva de trabalho. 

 

21. Jornada de trabalho: Qual será a carga horária semanal? Tendo em vista, que há 
uma grande diferença nos trabalhos envolvendo exposição à radiação da área 
médica para industrial. 

A carga horária de trabalho deverá ser definida pelos sindicatos em convenção coletiva de 
trabalho. O CONTER, como órgão de fiscalização, não pode negociar interesses trabalhistas 
dessa natureza. 
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22. Por exemplo, a partir do dia 15/08/16, somente podem exercer a atividade técnicos e 
tecnólogos em radiologia e, assim mesmo, depois de integralizarem 320 horas em 
curso de especialização. Já existem cursos regulamentados? Se não, o profissional 
pode ser contratado apenas com o diploma de técnico / tecnólogo? 

Desde julho de 2016, apenas técnicos e tecnólogos em Radiologia podem ser contratados 
para operar equipamentos emissores de radiação ionizante no setor industrial. Contudo, 
quem atuava na área antes da resolução, pode continuar trabalhando nos seguintes termos: 

a) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II, qualificados e certificados de acordo com a 
Norma CNEN NN 7.02, que, na data da publicação desta resolução, operavam equipamentos 
emissores de radiação ionizante no setor Industrial, deverão se inscrever no Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTRs) de sua jurisdição. Esses trabalhadores serão 
reconhecidos como “Operadores de Radiografia Industrial”.  

b) Para ter o reconhecimento do Sistema CONTER/CRTRs como “Técnico em Radiologia 
Industrial”, os Operadores de Radiografia Industrial I e II, registrados de acordo a Norma 
CNEN NN 7.02, deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 2º desta resolução e obedecer 
ao rito processual definido pelo CONTER. 

c) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II registrados conforme a Norma CNEN NN 
7.02, que, até a data de publicação da presente resolução tiverem comprovado o exercício 
profissional, experiência técnica e prática na especialidade em que atuam, serão 
considerados habilitados para o exercício das suas funções. 

Neste primeiro momento, estamos mais preocupados com a acomodação da norma. Ainda 
neste semestre, vamos dimensionar a oferta da qualificação profissional onde houver 
demanda e vocação profissional. 

 

23. Sabe-se que o Conter vai reconhecer aquele operadores cujos nomes estejam 
regularizados junto à CNEN. Mas como ficam os auxiliares, que não possuem 
registro na CNEN, e os operadores cujos registros caducaram?  

Da mesma forma que o CONTER se abriu para receber os operadores registrados nos termos 
da Norma CNEN NN 7.02, também está disposto a dialogar com os demais trabalhadores que 
possuem direito adquirido. Estamos a fazer a regularização dos trabalhadores dentro dos 
limites da legislação federal. 
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24. Quando os operadores deverão procurar os conselhos regionais de radiologia? 

O CONTER está editando uma norma para disciplinar o processo de inscrição dos 
operadores. Até o final de setembro de 2016 estaremos prontos para receber a todos. 

 

25. O Op I que se candidata a OP II na CNEN, cumprindo todos requisitos da norma 
CNEN, pelo CONTER como será avaliada essa transição de Op I para OP II, será 
aceita a partir do momento que a CNEN credenciou este Op I como OP II seguindo a 
atualização da listagem da homepage CNEN? 

Para fins de registro no Sistema CONTER/CRTRs, não faz diferença se o operador é classe I 
ou II.  

 

26. Não saberia precisar o alcance legal desse acordo, nem a legitimidade da 
representatividade perante diversas empresas de diversos segmentos, e entendo 
que a intenção de buscar uma solução e harmonizar é o que está prevalecendo. 
Certo? 

Sim, para o CONTER, a manutenção de um diálogo que permita o entendimento e a solução 
harmônica dos problemas é importante e deve prevalecer, pois o desacordo tem sido 
contraproducente em todos os sentidos.  

Para saber qual o alcance do acordo, recomendamos a seguinte leitura: http://goo.gl/5Irrqi  

Teríamos que começar de algum lugar e a Abendi foi a instituição que se mostrou mais 
disposta a nos ajudar. Da mesma forma, esperamos dialogar com outras instituições do setor 
para fazer um grande acordo para a regularização do trabalho. Estamos abertos ao diálogo.  

 

27. Em virtude da existência da Lei 7.394/85 e Decreto 92.790/86 preverem apenas a 
figura do Técnico em Radiologia, nem sei como o CONTER poderia criar a figura do 
Operador uma vez que a Lei que o cria não o faz, embora já tenham reconhecido 
através de suas resoluções o Tecnólogo em Radiologia e o Bacharel em Ciências 
Radiológicas, mas enfim, devem estar devidamente calçados quanto à isso. 

Essa situação faz parte da nossa realidade, estamos preparados para resolvê-la. Nós 
enfrentamos questão parecida quando houve a extinção do auxiliar de Radiologia e tivemos 
que fazer a migração de todos os trabalhadores para técnicos em Radiologia. O tecnólogo em 
Radiologia foi criado por meio de resolução e hoje temos mais de 12 mil profissionais 
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reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O mesmo vai acontecer com os 
operadores, vamos acomodar a categoria nos termos do Artigo 9º da Resolução CONTER n.º 
11/2016, que diz o seguinte:  

a) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II, qualificados e certificados de acordo com a 
Norma CNEN NN 7.02, que, na data da publicação desta resolução, operavam equipamentos 
emissores de radiação ionizante no setor Industrial, deverão se inscrever no Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTRs) de sua jurisdição. Esses trabalhadores serão 
reconhecidos como “Operadores de Radiografia Industrial”.  

b) Para ter o reconhecimento do Sistema CONTER/CRTRs como “Técnico em Radiologia 
Industrial”, os Operadores de Radiografia Industrial I e II, registrados de acordo a Norma 
CNEN NN 7.02, deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 2º desta resolução e obedecer 
ao rito processual definido pelo CONTER. 

c) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II registrados conforme a Norma CNEN NN 
7.02, que, até a data de publicação da presente resolução tiverem comprovado o exercício 
profissional, experiência técnica e prática na especialidade em que atuam, serão 
considerados habilitados para o exercício das suas funções. 

O principal elemento para isso nós já temos, que é a vontade política de todos os envolvidos 
no processo de regularização. O restante é trabalho que temos energia para fazer.  

 

28. Entendo ainda que um o profissional que conclui um curso de nível técnico já deve 
sair habilitado para o exercício da atividade e para isso a grade curricular deve ser 
dirigida ao que irá praticar. Assim me soa estranho ser exigida uma especialização 
como pré-condição ao exercício da atividade para a qual o profissional formado já 
deveria estar habilitado, exigindo então que um aluno que deseje atuar 
exclusivamente na área industrial necessite ser aprovado num outro curso anterior 
também em nível técnico cuja grade curricular é voltada praticamente toda para a 
área médica, ou seja, conhecimento e tempo que não será aproveitado em sua 
maior parte para aplicação na área industrial. Não sei a posição do MEC quanto à 
isso, mas novamente, não cabe aqui tratar disso e acredito que também devem 
estar calçados. 

Como você disse, o técnico em Radiologia, atualmente, é preparado quase que 
exclusivamente para a área médica. Justamente por isso, precisa comprovar a formação 
específica para trabalhar no setor Industrial. A partir desse acordo, vamos criar o “Técnico em 
Radiologia Industrial”, especialmente preparado para atuar na área. Com isso, cai a 
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necessidade de dar formação complementar a quem sai da escola técnica já formado. Mas 
isso não pode ser feito de uma hora para outra, o processo de regularização e formação 
profissional vai ser permanente e gradual. 

 

29. Mas as prováveis razões do mercado não ter assimilado até então o técnico em 
radiologia industrial parecem não estar sendo considerado pelo CONTER – e já 
ouvi diversos questionamentos sobre isso, inclusive até mesmos de pessoas do 
CONTER (Gramado/2014), então não é algo que não deva ser realmente 
considerado pelo CONTER, que deveria entender a demanda de um maior grupo de 
empresas dos mais diversos segmentos - pois até a pouco suas resoluções 
buscam restringir ao técnico em radiologia até mesmo a operação de um 
espectrômetro de fluorescência de raios X ou de um cromatógrafo a gás/ECD 
contendo fonte radioativa. 

Não se trata de um processo simples, a acomodação da norma e a assimilação por parte do 
mercado vai começar agora. De 2014 para cá, amadurecemos o nosso entendimento sobre a 
matéria e demos passos assertivos para um entendimento amplo sobre o assunto. O 
resolução está publicada e fala muito claramente sobre o que regula. Vamos publicar 
matérias, promover campanhas e fazer todo o esforço necessário para garantir a consecução 
da norma, que foi elaborada de maneira democrática. 

 

30. Até hoje empresas no Brasil e no exterior conseguem capacitar um operador a 
realizar a inspeção através de um treinamento de poucas horas ou dias; e as 80 
horas exigidas pela CNEN para equipamentos de radiografia/radioscopia de cabine 
fechada já soa demasiado. Quais outros países exigem que um operador de um 
equipamento de radiografia digital para inspeção de placas eletrônicas (em geral 
cabine fechada e isento pela CNEN) seja formado num curso de 1,5 anos e que 
após isso, segundo a nova proposta, ainda seja aprovado num curso de 360 horas.  
E daí que o CONTER nem poderia prever a formação de um técnico com carga 
horária reduzida pois daí esbarra no MEC que exige carga curricular mínima para a 
formação de um técnico de nível médio. Assim, por hora, entendo que o CONTER 
poderia ao menos rever essa questão da necessidade de especialização com toda 
essa carga horária de 360 horas - até porque quais colégios ou curso de radiologia 
estariam capacitados hoje no Brasil para oferecer especialização que abrangesse 
as mais diversas aplicações e diagnósticos no setor de materiais, auto-peças, 
eletrônico (ou seja, não somente a radioproteção). Afora isso o CONTER poderia 
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prever a formação já nos 1,5 anos do técnico voltado para a radiologia industrial. 
Afora isso, única solução, que não agradaria em nada o CONTER, muito menos 
seus representados, seria não fechar a exclusividade da operação de um 
equipamento de radiografia para o técnico em radiologia: ou seja, esquece ! Isso 
teria que ser tratado em nível de lei no congresso nacional alterando a lei que cria e 
regulamenta a profissão. Que deputado ou senadore estariam disposto a mexer 
nesse vespeiro? 

Existe uma movimentação justamente no sentido contrário. Países como a Alemanha, a 
Inglaterra e os EUA estão profissionalizando cada vez mais as atividades que envolvem o uso 
da radiação ionizante. O Brasil é referência para toda a América Latina. Não podemos admitir 
que trabalhadores sem sequer o ensino fundamental continuem a operar esses 
equipamentos, pois isso envolve a segurança nacional do país. A educação não é demais, é o 
melhor caminho para melhorar a realidade desse mercado e para retomar o crescimento do 
setor. Educação é responsabilidade social, não é apenas exercício profissional ou emprego. 
Devemos trabalhar para emancipar os nossos trabalhadores por meio da qualificação 
profissional, pois conhecimento é uma riqueza imaterial que ninguém tira das pessoas.   

 

31. A questão da jornada de trabalho reduzida para 24h semanais pela alegação de que 
a atividade é de risco e que a redução da jornada por sí somente visa reduzir a 
exposição do trabalhador não tem cabimento quando sabe-se que o principal 
parâmetro de controle deve ser a dose (esta sim que pode ensejar a redução da 
jornada). Se fosse alegada jornada estafante a ponto de colocar em risco a correta 
aplicação do exame a ponto de sujeitar o paciene a exposição adicional, ai sim, 
mas não em radiologia industrial. Assim, o CONTER teria condição de resolver 
isso, embora para isso necessite alterar a Lei, portanto, envolve o Congresso. Mas 
propor isso poderia ser soar como um pesado ônus político para um representante 
de classe eleito por seus pares, pois tal medida provavelmente não agradaria os 
profissionais que já atuam na área médica e por vezes em mais se um serviço 
justamente pela condição que essa jornada reduzida lhes permite.  Assim talvez a 
solução palhativa seria de validarem a contratação de um técnico em radiologia, 
sob outro cargo/função, dentro dais quais a operação do equipamento fosse uma 
de suas atividades, desde que limitadas as 24h semanais. 

A área industrial é diferente da área médica e, portanto, essa questão merece ser discutida 
com os sindicatos. Em nossa opinião, é possível chegar a um termo comum, baseado nas 
necessidades específicas de cada setor e nas necessidades dos trabalhadores. Nossa 
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preocupação é a segurança de todos. Se ficar cientificamente comprovada a sua tese, não 
teremos problemas em admití-la. 

 

32. O CONTER e os CRTRs já dispõem de estrutura para atender e fiscalizar a área da 
Radiologia Industrial? 

Sim. O Sistema CONTER/CRTRs possui sede em 18 estados e no Distrito Federal, com 
estrutura adequada para atender os profissionais e fiscalizar a área, assim como já faz na 
área médica. Em 2015, no setor da saúde, os CRTRs fiscalizaram 1.529 cidades, passaram 
por 5.319 estabelecimentos e atenderam 31.393 profissionais. Foram registradas 4.547 
notificações e 667 autos de infração. Estamos dispostos a fazer o mesmo trabalho no setor 
industrial, sem imposição ou autoritarismo, pois a nossa filosofia de trabalho preza por uma 
fiscalização educativa, preventiva e baseada em argumentos científicos e jurídicos 
consolidados. A inclusão dos operadores na categoria dos profissionais das técnicas 
radiológicas representa justamente isso: segurança jurídica para os trabalhadores e 
confiabilidade para o mercado, que deve retomar seu crescimento dentro do um contexto 
muito mais propício ao desenvolvimento sustentável. 

 

33. Quais critérios de radiologia são utilizados para exigir que a empresa possua 
técnicos ou tecnólogos em Radiologia, por exemplo, em áreas que tem fontes 
radioativas, mas não há exposição radioativa alguma? 

O critério são os parâmetros técnicos contidos na Lei n.º 7.394/85, no Decreto n.º 92.790/86, 
na Resolução CONTER n.º 11/2016 e nas Normas CNEN NN 3.01, 6.04, 7.01 e 7.02. A 
exposição radioativa é inerente às fontes radioativas. Acredito que concordamos que 
nenhuma dessas fontes é projetada para expor pessoas ocupacionalmente. Mas é justamente 
o trabalho do profissional devidamente qualificado que vai garantir a segurança do processo 
de transporte e uso, dentro das mais diversas especialidades. Quando se trata de radiação 
ionizante, não existe risco zero. Nos aeroportos, por exemplo, a exposição radiativa é baixa, 
mas existe e a necessidade de fazer uma boa leitura da imagem radiográfica para manter a 
segurança nacional justifica a formação de um profissional qualificado, vamos caminhar nesse 
sentido sempre. Cada vez mais, o poder judiciário e a sociedade compreendem essa 
necessidade, tanto que a Receita Federal exigiu dos participantes de sua licitação que os 
operadores dos equipamentos fossem, no mínimo, técnicos em Radiologia. A lei do menor 
esforço e do cuidado mínimo não pode prevalecer em nossa área de atuação, pois existe 
insalubridade em grau máximo e a regulamentação da profissão não permite descuido com a 
vida das pessoas. Por outro lado, também não faria sentido que o setor empresarial 
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continuasse investindo pesado em equipamentos e não tivesse a mesma preocupação com a 
formação dos trabalhadores que vão operar essas máquinas, pois a compreensão das 
imagens é substancial para a qualidade do trabalho. Em nossa opinião, o desenvolvimento 
tecnológico e econômico deve vir acompanhado do desenvolvimento social e humano dos 
processos de trabalho. Por isso, estamos felizes pelo acordo com os empresários do setor e 
dispostos a conduzir esse rico processo de integração da categoria e regularização da 
Radiologia Industrial.    

 

34. Qual o atual status de concordância dos CRTRs em relação à norma? 

A Resolução CONTER n.º 11/2016 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros federais 
e todos os contatos que o CONTER fez com os CRTRs até agora foram positivos, não 
existem divergências em relação aos avanços que conquistamos. A nova regulamentação do 
setor industrial passou pelo crivo de especialistas, está amparada pelo resultado de uma 
consulta pública que teve 39.899 acessos e tem amplo apoio popular, pois representa a 
abertura do setor industrial para toda a categoria e a regularização da situação dos 
operadores que estavam em atividade antes da nova regulamentação. Acreditamos que todas 
as instituições que defendem o interesse público e respeitam a Constituição vão cumprir as 
decisões emanadas pelo órgão federal. Essa discussão é ampla, se trata de um processo 
complexo, estamos dispostos a dialogar com todos para sustentar os nossos argumentos e 
garantir a aplicabilidade da legislação. Lamentavelmente, para quem incorrer em 
descumprimento dos preceitos fundamentais aqui colocados, restará a justiça.   

 

35. A resolução que foi para consulta pública foi a de n.º 7 de 12/5/16. Por que a 
resolução de n.º 11 de 15/8/16 não foi para consulta pública? 

Primeiramente, a consulta pública é uma prerrogativa do CONTER, e não uma obrigação. Em 
segundo lugar, não existem diferenças fundamentais entre a resolução anterior e a que está 
em vigor agora, fizemos apenas uma revisão técnica para acomodar o cumprimento da norma 
pelos trabalhadores que já atuavam na área, pois era mais conveniente fazer um acordo do 
que tentar resolver uma questão bilateral por meio de uma nova consulta pública, que traria 
os mesmos resultados da anterior, já que se trata do mesmo público consultado entre 1º e 31 
de julho de 2015 sobre o assunto que se coloca. Em contrapartida por essa decisão expressa 
do CONTER, os empregadores e profissionais ligados à Comissão de Radioproteção e 
Segurança (Corseg) e às comissões de prestadoras de serviços da Abendi se 
comprometeram a somente contratar técnicos ou tecnólogos em Radiologia para trabalhar na 
operação dos equipamentos emissores de radiação ionizante na área da indústria desde julho 
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de 2016. Esse acordo representou o cumprimento da maior reivindicação da categoria e 
nosso principal objetivo desde o início das negociações. Mas, para que fique claro e mais 
especificamente respondida a pergunta, relacionamos todas as alterações que foram feitas 
entre a resolução anterior e a que está em vigor hoje: 

a) Nas considerações, ajustamos as citações feitas à CF88 e especificamos a norma que 
disciplina as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica; 

b) No Artigo 2º Inciso II, substituímos o termo “certificado” por “diploma” e o termo “Ministério 
da Educação” por “Secretaria Estadual ou Municipal de Educação”, por uma questão de 
terminologia e competência, respectivamente. 

c) No Artigo 2º Inciso V, substituímos “passar por” por “ser aprovado em”; 

d) No Artigo 2º Inciso VI, por razões elementares, incluímos o parágrafo único, para 
reconhecer que os trabalhadores que já atuavam antes da resolução possuem 
experiência operacional (estágio); 

e) No Artigo 3º Inciso II, substituímos o termo “certificado” por “diploma”; 

f) No Artigo 4º Inciso I, especificamos o artigo da norma anterior que disciplina o exercício 
do Operador de Radiografia; 

g) No caput do Artigo 5º, excluímos o termo “competências” e deixamos apenas 
“atribuições”, pois todos os profissionais de nível superior possuem o direito de atuar nas 
atividades relacionadas, mas o exercício de cada competência depende do cumprimento 
de normas mais específicas, como é o caso do SPR que, além de se registrar no Sistema 
CONTER/CRTRs nos termos da Resolução CONTER n.º 11/2016, deve cumprir a Norma 
CNEN NN 7.01 para obter a certificação.  

h) No Inciso I do Artigo 5º, reforçamos a necessidade de cumprir a Norma CNEN NN 7.01 
para que o profissional habilitado pelo CONTER possa exercer a atividade de SPR; 

i) No Artigo 5º Inciso IV, definimos mais claramente o rito hierárquico para a comunicação 
de anormalidades ou urgências, da mesma forma que fizemos no Inciso IX; 

j) No Artigo 6º, asseguramos que os tecnólogos podem exercer as atividades do técnico, 
desde que cumpram os mesmos requisitos, por uma questão de lealdade na 
concorrência; 

k) Retiramos o antigo Artigo 6º, que definia a equipe mínima da instalação radioativa, pois 
esse número varia muito em função de cada especialidade e assuntos transitórios dessa 
natureza não podem ser dirimidos por meio de resolução. Além disso, a Norma CNEN NN 
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6.04, que define os “requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de 
radiografia industrial” traz, em seu Anexo I, os “requisitos de capacidade operacional” que 
define a equipe mínima; 

l) O Artigo 9º foi refeito para disciplinar mais claramente como será o processo de registro 
dos trabalhadores que possuem direito adquirido no Sistema CONTER/CRTRs. 

Em síntese, essas foram as alterações que, de maneira nenhuma, contrariam o resultado da 
consulta pública. A partir de agora, vamos trabalhar para avançar nas negociações com todos 
os trabalhadores que operavam equipamentos emissores de radiação ionizante antes da 
resolução e promover a inclusão social de todos, assim como estamos fazendo com os 
operadores registrados nos termos da Norma CNEN NN 7.02. Temos a convicção de que 
esse é o melhor caminho para resolver os problemas complexos com os quais nos 
dispusemos a lidar. 

 

36. Por que o CONTER cita as normas da CNEN mas no corpo do texto contradiz as 
normas dessa autoridade reguladora? Por que a resolução não é independente? 

Um processo tão sério e importante como este não merece uma crítica tão genérica quanto 
essa, pois é necessário dizer que partes da resolução contrariam quais pontos de quais 
normas da CNEN, para que a gente tenha a oportunidade objetiva de responder pontual e 
seriamente às indagações. Preliminarmente, vale ponderar que nenhuma norma 
infraconstitucional é independente, qualquer resolução editada pelo CONTER ou outra 
autarquia federal deve seguir o conjunto normativo vigente e, mais que isso, a Constituição 
Federal. No caso da resolução em questão, além de seguir o conjunto normativo, buscamos 
respeitar a cultura, os costumes e o processo de desenvolvimento do setor, para promover 
um processo gradual de regularização dos trabalhadores que atuavam antes do contexto 
atual. O CONTER tem o direito de concordar ou discordar da CNEN, a depender do ponto em 
discussão. Discorda, por exemplo, da edição da Norma CNEN NN 7.02, pois entende que ela 
não contempla a Lei n.º 7.394/85 e permitiu que trabalhadores sem formação adequada 
operassem equipamentos emissores de radiação ionizante até hoje. No caso da resolução a 
que a senhora se refere, a questão não se justifica, pois todas as normas citadas na lide 
estão contempladas no corpo do texto. Isso não significa dizer que tudo está pacificado, não 
temos a menor ilusão de que um texto vai equacionar todos os problemas reais. Por isso, 
estamos dispostos a trabalhar para realizar uma fiscalização educativa e a inclusão social de 
trabalhadores que até hoje estão desamparados e sem noção de seus direitos e deveres.       
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37. A carga horária na indústria poderá ser alterada? 

A função do CONTER é manter a inscrição das pessoas legalmente habilitadas, fiscalizar e 

normatizar o exercício das técnicas radiológicas para proteger as pessoas da ação de leigos, 

a prerrogativa de negociar carga horária e salários é dos sindicatos. O CONTER não pode 

representar a categoria em matérias trabalhistas, pois esse assunto é de competência das 

entidades representativas e nós somos uma autarquia de fiscalização. Aliás, esse foi um dos 

termos do acordo com a Abendi: que os sindicatos fossem convidados a participar do 

processo de regularização para discutir esse assunto, de modo a permitir um consenso maior 

entre todas as partes envolvidas. Temos compromisso com toda a sociedade organizada, 

nosso interesse é público. 

 

38. A Abendi será estruturada para formar técnicos em Radiologia na área industrial e 
quando? 

Não podemos responder pela Abendi, mas enxergamos nesta instituição a capacidade 

técnica e a qualidade necessária para ajudar no processo educativo da categoria em diversos 

níveis. De maneira geral, as escolas da área já oferecem essa formação, basta que elas se 

adequem à resolução, no que diz respeito à carga horária e ao conteúdo do curso, previstos 

no Artigo 2º Incisos V e VI da resolução.  O CONTER criou a matriz curricular para a 

formação do Técnico em Radiologia Industrial e vai oferecer como parâmetro para a Abendi e 

para todo o sistema educacional usar. Acreditamos que no próximo semestre já teremos a 

oferta do curso em larga escala no Brasil, nas regiões onde houver demanda e vocação 

profissional. Como a resolução ainda está em fase de acomodação, precisamos de um pouco 

mais de tempo para equacionar essa demanda. Contamos com a ajuda de todos nesse 

processo, que vai representar um grande avanço do ponto de vista legal e profissional. 

 

39. Qual o papel do tecnólogo na indústria? Ele é, substitui ou é adicional ao SPR? 

O tecnólogo em Radiologia pode desempenhar as atividades previstas no Artigo 4º e 5º da 

Resolução CONTER n.º 11/2016, entre elas, a função de SPR. Para tanto, além de cumprir a 

resolução, deve cumprir também as normas específicas para o desempenho de cada 

especialidade. Em nossa opinião, o tecnólogo vai exercer um papel fundamental na 
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profissionalização das técnicas radiológicas no setor Industrial, pois o profissional traz um 

olhar científico mais humano sobre o trabalho, que envolve grau de insalubridade máximo. O 

tecnólogo não quer nada mais do que condições de igualdade para competir no mercado de 

trabalho e, em contrapartida, oferece a história de uma categoria que tem mais de cem anos 

de história.  

 

40. A formação de operadores pela CNEN é de 80 horas. Por que na nova resolução o 
técnico precisa de 360 horas adicionais no curso técnico? O curso técnico não 
deveria ser completo? 

Porque a carga horária mínima para o reconhecimento de uma especialidade por parte do 

Sistema CONTER/CRTRs é de 360 horas. Nesse aspecto, a resolução tem diferentes 

nuances, destacamos as seguintes: 

a) A CNEN exige o curso de radioproteção e dosimetria com carga de 80 horas para fazer o 

registro do operador, nos termos da Norma CNEN NN 7.02; 

b) O CONTER exige que o técnico em Radiologia faça o curso de especialização em 

Radiologia Industrial, com carga de 360 horas (incluídas as 80 horas de radioproteção e 

dosimetria exigidas pela CNEN), para fazer o registro da especialidade na habilitação 

profissional; 

c) O tecnólogo não está submetido a essa regra, pois já sai da faculdade com habilitação 

plena para atuar na radioterapia, medicina nuclear, radiologia industrial, etc; 

São três situações diferentes e ainda tem a questão dos operadores que atuavam antes da 

resolução, nos termos da Norma CNEN NN 7.02, veja como vai ser o processo de 

regularização:  

a) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II, qualificados e certificados de acordo com a 

Norma CNEN NN 7.02, que, na data da publicação desta resolução, operavam 

equipamentos emissores de radiação ionizante no setor Industrial, deverão se inscrever 

no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTRs) de sua jurisdição. Esses 

trabalhadores serão reconhecidos como “Operadores de Radiografia Industrial”. 

b) Para ter o reconhecimento do Sistema CONTER/CRTRs como “Técnico em Radiologia 

Industrial”, os Operadores de Radiografia Industrial I e II, registrados de acordo a Norma 
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CNEN NN 7.02, deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 2º desta resolução e 

obedecer ao rito processual definido pelo CONTER. 

c) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II registrados conforme a Norma CNEN NN 

7.02, que, até a data de publicação da presente resolução tiverem comprovado o 

exercício profissional, experiência técnica e prática na especialidade em que atuam, 

serão considerados habilitados para o exercício das suas funções.  

Sua preocupação é nossa também, queremos que a formação dos profissionais da área 

industrial seja cada vez mais completa e específica. Estamos trabalhando para isso e 

contamos com os trabalhadores e empresários para conseguir resultados sólidos durante o 

processo de transição. O primeiro passo foi dado, temos um caminho pela frente. 

 

41. A carga horária vai ser diferente da área médica? 

De acordo com o Artigo 14 da Lei n.º 7.394/85, a carga horária dos trabalhadores que lidam 

diretamente com radiação ionizante não pode ser superior a 24 horas semanais. Entretanto, 

como a área industrial é diferente da área médica, tem suas especificidades e o trabalhador 

viaja longas distâncias para exercer a atividade profissional, esse assunto deverá ser 

discutido entre trabalhadores, empresários e respectivos sindicatos para que esse ponto seja 

resolvido em convenção coletiva de trabalho.   

 

42. Qual o critério que o CONTER utilizou para avaliar os impactos negativos dessa 
resolução nas demais instalações radioativas? 

Cada instituição e cada pessoa envolvida neste processo de regularização tem a sua métrica; 

a do CONTER é o interesse público. Por meio da resolução e do acordo com a Abendi, 

garantimos a abertura do setor industrial para a categoria e o compromisso assumido pelos 

empresários de contratar apenas profissionais habilitados pelo CONTER para operar 

equipamentos emissores de radiação ionizante no setor Industrial desde julho de 2016. Sem 

dúvidas, essas duas conquistas coletivas são mais relevantes para a categoria do que 

eventuais impactos setoriais, que também serão resolvidos com a mesma disposição em 

tempo e sede oportuna. A resolução abre caminho para a regularização do exercício das 

técnicas radiológicas em todo o setor industrial, a começar pelos operadores registrados nos 
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termos da Norma CNEN NN 7.02, que deverão se inscrever no Sistema CONTER/CRTRs, 

nos termos do Artigo 9º da Resolução CONTER n.º 11/2015. Assim como eles, todos os 

trabalhadores que atuavam no setor antes da regulamentação atual serão convidados a se 

regularizar. Para enxergar a resolução sobre um prisma mais positivo, sem negatividade, é 

necessário admitir os avanços e dimensionar todas as oportunidades que vão ser criadas a 

partir dela, tanto para os profissionais, quanto para as empresas, governos e escolas. De 

acordo com os números da publicação que fizemos para noticiar a Resolução CONTER n.º 

11/2016, que alcançou mais de 24 mil pessoas na primeira semana de divulgação, a 

resolução tem o apoio de 92,4% da categoria. Diante desses números e da disposição do 

CONTER em conversar com todos os setores, podemos concluir que a resolução só trará 

impactos negativos para quem está contra o interesse público e contra a maioria absoluta da 

categoria. 

 

43. Os operadores I e II que trabalhavam na área, mas estavam sem atividade por conta 
do desaquecimento do mercado, possuem direito adquirido e podem se inscrever 
no Sistema CONTER/CRTRs? 

A situação dos operadores I e II ficou claramente definida no Artigo 9º da Resolução 

CONTER/CRTRs, nos seguintes termos:  

a) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II, qualificados e certificados de acordo com a 

Norma CNEN NN 7.02, que, na data da publicação desta resolução, operavam 

equipamentos emissores de radiação ionizante no setor Industrial, deverão se inscrever 

no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTRs) de sua jurisdição. Esses 

trabalhadores serão reconhecidos como “Operadores de Radiografia Industrial”. 

b) Para ter o reconhecimento do Sistema CONTER/CRTRs como “Técnico em Radiologia 

Industrial”, os Operadores de Radiografia Industrial I e II, registrados de acordo a Norma 

CNEN NN 7.02, deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 2º desta resolução e 

obedecer ao rito processual definido pelo CONTER. 

c) Os Operadores de Radiografia Industrial I e II registrados conforme a Norma CNEN NN 

7.02, que, até a data de publicação da presente resolução tiverem comprovado o 

exercício profissional, experiência técnica e prática na especialidade em que atuam, 

serão considerados habilitados para o exercício das suas funções. 
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Os trabalhadores que operam equipamentos emissores de radiação ionizante no setor 

Industrial, mas não estão dentro desses termos, serão convidados para conversar e para se 

regularizar também, dentro dos limites da legislação federal. 

 

44. Qual o prazo da Abendi para enviar a relação dos operadores I e II que possuem o 
direito de se inscrever no CONTER? 

A relação principal já foi repassada. A inclusão de novos nomes pode ser feita mediante ofício 

extemporâneo, o mais breve possível. 

 

45. A Abendi é uma associação voltada para apoiar empresas de END e inspeção, qual 
é a sua representatividade frente as demais áreas citadas nesta resolução e o 
acordo? 

A Abendi é mais que isso e não merece ser questionada desta forma, pois se trata de uma 

instituição técnico-científica, sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de história e serviços 

prestados ao Brasil. A associação atua em setores como o de petróleo e gás, nuclear, 

químico, siderúrgico, mineração, naval, automotivo, ferroviário, papel e celulose, 

eletroeletrônico e geração de energia.  A seriedade da instituição no que diz respeito aos seus 

processos de qualificação e certificação a habilita para discutir assuntos de natureza 

regulamentar com o CONTER e demais setores da sociedade civil organizada. Por meio da 

Abendi, conseguimos ter acesso a boa parte dos especialistas que elaboram as normas da 

CNEN. Posto isto, vale lembrar que diferente de um casal, o CONTER não é monogâmico, 

também dialoga e faz parceria com outras entidades igualmente interessadas na solução de 

problemas complexos como o que se coloca aqui. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a 

cumprir nossas funções constitucionais. 

 

46. Por que o sindicato de Radiologia não foi oficialmente convidado para a elaboração 
da resolução na Abendi nem nesta reunião?  

Temos o máximo respeito pelas organizações sindicais que defendem os interesses dos 

trabalhadores. Neste caso, a participação dos sindicatos vai se dar a partir de agora, 

mediante os acordos e convenções coletivas de trabalho. É um compromisso assumido pela 

Abendi com o CONTER nos termos do acordo, de dar participação aos sindicatos. Antes, 
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precisávamos garantir que nenhum profissional irregular mais seria contratado. As 

organizações sindicais, bem como toda a categoria, tiveram a oportunidade de participar da 

elaboração da norma durante a consulta pública realizada de 1º a 31 de julho de 2015, que 

teve ampla e irrestrita divulgação e participação popular. Em sede de revisão técnica, não era 

necessário abrir esse debate público novamente, pois não havia tempo hábil e todos os 

elementos estavam pacificados para a regularização macroeconômica do setor. Tivemos 

muito trabalho até aqui, mas o sucesso deste acordo depende do apoio das entidades 

representativas. Esperamos que a classe sindical tenha a sensibilidade para reconhecer os 

avanços e as conquistas que o acordo permitiram e deem andamento ao processo de 

regularização profissional no que couber.  

 

47. Os novos operadores a serem contratados para atuarem na indústria devem além 
de ser técnico em Radiologia, deve passar por curso de formação em Radiologia 
Industrial com carga horária de 360 horas mais as 80 horas de disciplinas relativas 
á proteção radiológica. O Curso técnico já não deveria atender aos requisitos 
mínimos necessários? Qual a real necessidade destas 360 horas, visto que hoje as 
80 horas exigidas pela CNEN já atendem a necessidade para a requerida função? 

De acordo com o Inciso V do Artigo 2º da Resolução CONTER n.º 11/2016, o curso de 
especialização de 360 horas em Radiologia Industrial, exigidos pelo CONTER para 
reconhecer a habilitação profissional, já contém as 80 horas de radioproteção e dosimetria 
exigidos pela CNEN para fazer o registro dos operadores. Ao fazer o curso que dispomos na 
resolução, o profissional cumpre os dois requisitos e fica pronto para acessar o mercado na 
melhor condição possível, pois as normas se complementam. Decidimos por essa carga 
horária, pois, de acordo com as diretrizes básicas da educação profissional, é a quantidade 
de horas mínimas para o reconhecimento de uma especialização dessa natureza. Tivemos 
segurança de fazê-lo na medida em que asseguramos as garantias dos profissionais com 
direito adquirido. De agora em diante, vamos trabalhar para profissionalizar a área. Nesse 
aspecto, é melhor sobrar do que falta, pois se trata de um mercado competitivo. Contudo, em 
nosso entendimento, é uma carga horária adequada para a complexidade da matéria. Nada 
impede a revisão da norma à posteriori, mas pedimos a colaboração para darmos 
cumprimento da melhor maneira possível nesse momento de transição. O CONTER está 
aberto a dialogar e receber críticas, mas anseia pela consolidação das conquistas obtidas até 
aqui. 
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48. Quais são os documentos a serem enviados ao Conter para regularizar a situação 
dos atuais operadores que não são técnicos em radiologia? No ConaEnd você 
informou que o Conter irá emitir uma nova resolução para adequação destes 
operadores, podemos receber esta nova resolução antes da publicação, para 
comentários? 

A Abendi já nos repassou a lista de todos os operadores que possuem direito adquirido, nós 
sabemos exatamente de que público se trata e estamos preparados para atender a todos com 
respeito e a atenção devida. A resolução para a inscrição dos operadores tem caráter 
burocrático e legal, os requisitos são baseados estritamente na legislação federal, mas não 
vemos problemas em compartilhar antes da oficialização. Vamos pedir à presidência do 
CONTER para fazer isso por meio da Abendi. Se for deferido, comunicamos ao senhor. 

 

49. Com a atual situação do mercado nacional, muitos operadores foram desligados da 
empresa. Estes profissionais para retornarem a função de operadores de 
radiografia industrial deverão obrigatoriamente realizar o curso técnico ou o Conter 
aceitará igualmente aos casos daqueles que estão atuando no momento? 

Nós aceitaremos a inscrição de todos os profissionais registrados nos termos da Norma 
CNEN NN 7.02, independentemente da condição empregatícia. Também aceitamos todos os 
nomes repassados pela Abendi dentro dos limites legais. Nos mesmos termos, queremos 
conversar com representantes de todos os setores para viabilizar a regularização do mercado 
de trabalho como um todo. Fazemos isso por meio do diálogo, e não da imposição. Desta 
maneira, esperamos contribuir com a retomada do crescimento econômico e do pleno 
emprego no setor Industrial. 

 

50. Referente ao ”Art. 6º - Uma instalação industrial que utiliza fontes de radiação 
ionizante deve possuir, no mínimo, uma equipe profissional composta por: I 
Técnicos e tecnólogos em Radiologia em número suficiente para a execução do 
serviço”. Hoje a indústria já tem o SPR. Qual será a atividade do tecnólogo em 
Radiologia? É o próprio SPR? Caso positivo, o SPR é automaticamente 
reconhecido pelo Conter como tecnólogo? 

Na revisão técnica, esse artigo 6º foi retirado. Veja como ficou: http://goo.gl/NAt4Nr. Como 
existe previsão legal da equipe mínima contida no Anexo I da Norma CNEN NN 6.04, 
concordamos em não legislar nesse aspecto. Concluindo a resposta, o tecnólogo também 
pode ser o SPR, desde que cumpra a Norma CNEN NN 7.01. 
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51. Referente a carga horária de trabalho para estes profissionais na indústria, qual é a 
regra/lei que deveremos seguir? 

O CONTER não pode legislar sobre assuntos trabalhistas. Como a situação da indústria é 

diferente da área médica, a carga horária e os salários deverão ser definidos pelos sindicatos 

em convenção coletiva de trabalho. 

  

52. Onde posso tirar minhas dúvidas? 

Para demais esclarecimentos, envie um e-mail para conter@conter.gov.br que estamos à 
disposição para o que for necessário. 


