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DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA OCUPACIONAL

DEPRO/IRD

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

1988

I. INTRODUÇÃO

0 Departamento de Proteção Radiológica Ocupacional (DEPRO) tem
por objetivo:

"Reduzir e manter as exposições ocupacionais e de população,
nos diversos campos de aplicação das radiações ionizantes, aos ní-
veis mínimos praticáveis e em conformidade com os princípios bá-
sicos de proteção radiológica, os requisitos normativos e a le-
gislação vigente."

Isto significa que as atividades do DEPRO abrangem basicamen-
te o exercício da proteção radiológica em seus aspectos essencial-
mente preventivos, isto e, envolvendo, itens tais como: treina-
mento, fiscalização, normalização e legislação. Neste particular,
as areas de atuação do Departamento compreendem:

- Centrais Nucleares de Potência, Aceleradores e Reatores de
Pesquisa, Indústrias não-IMucleares.

- Ciclo do Combustível Nuclear e Instalações afins.

- Aplicações Médicas das Radiações Ionizantes.

0 detalhamento das atividades do Departamento, nessas áreas,
ao longo do ano de 1988, pode ser visto nos anexos 1, 2 e 3 deste
Relatório.
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II. ANÁLISE CRÍTICA DO DEPRO

1. Histórico

Muitas foram as dificuldades enfrentadas neste ano de 1988, al̂

gumas delas com origem ainda na criação do Departamento em 1982 e

sua subsequente mutilação no mesmo ano, outras decorrentes do aci-

dente ocorrido em Goiânia, em setembro de 1987, e outras ainda de-

vidas as chamadas "areas cinzentas" de interação com a CNEN/Sede e

aos impasses de ordem jurídica para a realização das inspeções. Eis

os fatos:

Em 1982 o DEPRO era instalado no prédio em que até hoje se en-

contra, consistindo basicamente de um galpão construído com paredes

exteriores de alvenaria, paredes internas formadas por divisórias

comuns e teto de aglomerado de papelão. Portanto suas instalações

físicas originais, além de precárias, são hoje insuficientes para

abrigar o corpo técnico-científico atual (42 elementos) — A rigor,

atualmente, o DEPRO não possui laboratórios, sendo mesmo o único

departamento técnico do Instituto nesta situação. As salas cen-

trais destinadas à guarda da instrumentação e dos equipamentos (in-

clusive aparelhos de R-X)padecem de problemas crônicos de refrigera-

ção, com riscos evidentes para aqueles itens de eletrônica sensivel.

Ainda naquele mesmo ano de 1982 oficializava-se a criação do

Departamento de Monitoração Individual (DEMIN/IRD), o que alem de

representar para o DEPRO a virtual perda de suas "ferramentas" mais

elementares, tinha como conseqüência mais importante o fato de in-

compatibilizar a própria estrutura funcional do IRD com a estrutura

lógica da ciência "Proteção Radiológ ica", ao fragmentar e comparti-

mentar uma atividade que, por natureza, requer um elevado nível de

integração. 0 novo departamento, por definição, estaria voltado pa

ra os aspectos consequenciais da radioproteção.

Faz parte da realidade brasileira o expressivo peso, junto à

opinião pública, que gozam as medidas de cunho consequencial, par-

ticularmente em casos de acidentes ou catástrofes — seja em pro-

teção radiológica como em outros campos — frente àquelas de ordem

preventiva. Estas últimas são, em geral, ignoradas ou pouco lem-

bradas pela mesma opinião pública e,em•decorrência,não são conside-

radas pelas chamadas autoridades responsáveis; justamente pela pou-

ca atenção que despertam. — Sem fugir a regra, investimentos com-

parativamente maciços foram feitos no novo Departamento (DEMIÍí) ,

principalmente entre 1982 e 1985, e que resultaram num número de

laboratórios bem aparelhados para a realização de determinadas me-

didas de proteção (ver figura 1 ) . Coincidentemente, antes mesmo de
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1982, estimulava-se a dedicação do corpo técnico do Instituto aos

"aspectos científicos" da proteção radiológica, entre outros, em d£

trimento das atividades de caráter mais prático (básico) e de maior

alcance social — justamente aquelas ligadas aos aspectos preventi-

vos. Em suma: a meta parecia admitir como possível sofisticar sem

executar ou passar pelos estágios básicos.

Tudo ií>to desencadeou inegavelmente um processo de pseudo-eii-

tízação das atividades de proteção radiológica do Instituto, com

grande parte do seu quadro tecnico-profissional empenhada nas tenta

tivas de acompanhar os últimos estágios de desenvolvimento dos paí-

ses mais avançados, frenquentemente sem a garantia de resultados

concretos para a area de radioproteçao e um evidente desprezo pelas

atividades "menos nobres". NoIRD, por sinal, a maioria das teses

de mestrado — muitas calcadas no desenvolvimento de modelos materna

ticos e uso de computadores — e os cursos de doutoramento no país

e exterior datam dessa época. Estes últimos -uma constatação váli-

da para o Brasil de hoje se por um lado conduzem a um treinamento

técnico de alto nível para o candidato, paradoxalmente não lhe "alar

gam os horizontes"e, até mesmo, parecem diminuir-lhe a visão social

de seu próprio país, conduzindo-o, não raro, a um egoísmo profissio

nal exagerado. Os efeitos dessa deformação profissional em prote-

ção radiológica — um verdadeiro "desvio de trajetória" para o Ins-

tituto — puderam ser sentidos quando do acidenta de Goiânia, em

que os trabalhos de campo foram marcados pela falta de experiência

operacional e pela ausência de uma cobertura de proteção radiológi-

ca adequada. Entretanto, como se esperava, as atividades de labo-

ratório (análises biológicas, WB-C, etc.) desenvolvidas no IRD^em rs_

laçao às vítimas do acidente,transcorreram sem problemas, denotando

um bom nível de preparo para o tratamento dos aspectos consequenci-

aís da operação de rotina de instalações ou de acidentes.

No que se refere ao DEPRO, no período mencionado, verificava-se

uma evasão dos seus técnicos, atraidos ou levados para os Departa-

mentos de maior "importância". A ausência de investimentos de toda

a ordem (material/humana) teve reflexos negativos sobre o pessoal Io

tado no Departamento e ocasionou conflitos pessoais sérios relacio-

nados com a ânsia pela busca de um espaço profissional, num campo

de atividades relativamente desprestigiado e remando para a estagna

ção — Registrava-se dai em diante uma diminuição paulatina das a -

tividades de fiscalização.

0 acidente de Goiânia em fins de 1987 serviu como "válvula de

escape" para o sentimento de frustração generalizado e deu margem

à radicalização de posições dentro do Departamento, resultando em

problemas díseiplinares e hierárquicos a muito custo e apenas em
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parte contornados. O ja difícil retorno a normalidade foi prejudi-

cado adicionalmente pelas situações criadas com os preparativos re-

lacionados com a queda, tida como possível, de um satélite da série

Cosmos no Brasil. A emoção surgida ante esta nova chance de auto-

afirmação superou mais uma vez a capacidade de análise isenta do

potencial da ocorrência do evento *e suas conseqüências e que pode-

ria ter sido usada como contribuição aos processos decisórios de

ordem super "or. Ficava evidenciado assim o estado latente dos res-

sentimentos anteriores.

Finalmente cabe mencionar ainda as interfaces e a interação

pouco satisfatória com alguns departamentos da CNEN/Sede, notadamen

te o DIN e o OR. Ha necessidade de formula, diretrizes que disci-

plinem a atuação das partes envolvidas, definindo e limitando os

respectivos campos de atividade, inclusive sob o aspecto jurídico.

2. Situação Atual e Expectativas. r

Apesar dos antecedentes gerais e psicológicos pouco favoráveis

e das restrições orçamentárias enfrentadas pelo Departamento, alguns

êxitos discretos, porém promissores, foram obtidos ao longo do ano,

indicando a superação de alguns dos problemas mencionados no item

anterior. Mormente considerando-se que o ano teve inicio efetiva-

mente em abril, após o término das atividades de rescaldo verifica-

das em Goiânia ainda nos meses de janeiro e fevereiro, e as subse-

quentes férias concedidas para muitos no mês de março. Ha que se

considerar também o período de um (01) mês em que o DEPRO esteve lî

teralmente envolvido com a operação "Cosmos", com as saídas a ser-

viço (inspeções) suspensas por determinação superior.

Os relatórios individuais das divisões (DIREA, DICCO e DIFIM),

em anexo, refletem a impressão inicial e mostram o acerto de algu-

mas medidas tomadas internamente, com o apoio da maior parte do pes_

soai técnico-cíentífico do Departamento e da Direção do Instituto.

Cabe aqui registrar a euforia gerada, ja no fim do ano, pela

decisão da Presidência da CMEN em conceder finalmente os recursos

necessários para prosseguir as obras de ampliação do prédio do DEPRO,

uma antiga aspiração de todos os seus integrantes. Será assim em

breve possível instalar e utilizar os aparelhos de R-X (um deles

recentemente doado ao Departamento) em trabalhos experimentais e

nos inúmeros cursos e atividades de treinamento à cargo da DIFIM,

bem como abrigar os equipamentos que serão recebidos da A I E M no de-

correr de 1989, para a área da física médica. No que se refere às

demais áreas de atuação do Departamento, a ampliação em pauta irá

viabilizar o desenvolvimento cie capacitação analítica própria, com
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a criação de laboratórios de gases e aerossóis radioativos e de ra-

diometria. A titulo de incentivo, firmou-se este ano um acordo de

cooperação com a PUC/RJ de modo a permitir o uso de suas instalações

, (van der Graaf) nos trabalhos referentes à aplicação do método de

PIXE (Particle Induced X-ray Emission) para a caracterização de ae-

rossóis.

Convém assinalar, nes»te contexto, a introdura- do Repositório

de Abadia (Goiânia) como instalação sujeita as visitas técnicas pe-

riódicas por parte dos técnicos do Departamento, com uma primeira

aviliaçao já feita em novembro deste ano. A autorização para tal

foi concedida pela Diretoria Executiva-I, consciente da importância

desse tipo de controle.

Não se pode deixar de mencionar o ingresso recente, no Departa-

mento, de pessoal técnico e superior oriundo nao apenas de outros

Departamento do Instituto, como também da NUCLEI e NUCLE8RÁS, num

total de dez (10) elementos. A grande experiência, e o bom preparo

técnico da maioria desse pessoal permitem prever, com boa margem de

• acerto, uma substancial elevação do nível quantitativo e qualitati-

vo das atividades desenvolvidas pelo DEPRO em geral.

Finalmente cabe '.ifurmar que a chefia do DEPRO deu início aos

preparativos para a implantação, em futuro proximo, de um novo cam-

po de atividades para o Departamento, relacionado com a proteção

contra as radiações não-ionizantes. Foi feita consulta a OMS e

sugerida à ABNT (via COBREN) a instalação de uma Comissão de Estudos

para elaboração de normas nacionais sobre a matéria. A iniciativa

conta com o apoio do Dr. Martin Oberhofer, da Comunidade Européia

de Nações, que acena com possibilidade de estagio no exterior para

os interessados, tanto do Departamento como do Instituto.

III. RELATÓRIOS DAS DIVISÕES/DEPRO (1988)

Constam dos seguintes anexos: •

Anexo 1 - Relatório Anual da Divisão de Reatores e Indústria

(DIREA/DEPRO)

Anexo 2 - Relatório Anual da Divisão de Ciclo do Combustível

(DICCO/DEPRO)

Anexo 3 - Relatório Anual da Divisão de Fisica Medica

(DIFIM/DEPRO)
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IV. OUTRAS ATIVIDADES (Chefia do DEPRO)

V. Participação em Congressos:

International Conference on Radiation Protection in Nuclear Energy;
Sydney, Australia, 18-22 de abril de 1988, em atendimento a um con-
vite da AIEA. Foram apresentados os seguintes trabalhos:

Leão, J.L.B. and Oberhofer, M.: The Radiological Aceident at Goiânia
International Conference on Radiation Protection in Nuclear Energy,
IAEA-CN-51, Sydney, April 1988

Leao, J.L.B., Moraes, A. and Oberhofer, M.: Extensive Radiological
Measurements at the Angra-I Nuclear Power Plant during Start-up.
International Conference on Radiation Protection in Nuclear Energy,
IAEA-CN-51, Sydney, April - -~<8.

2. Participação em Cursos.

Atuou como docente no curso do IRD: Situação de Acidentes e Inci-
dentes Radiológicos, entre 05 e 09 de dezembro de 1988, apresentan-
do uma palestra sobre "Queda de Satélite da Serie Cosmos: A Expe-
riência Canadense".

3. Normalização.

Atua desde 1984 como presidente do Sub-Comitê Proteção Radiológica
e Dosimetria (SC-20:02) do COBREN/ABNT, gerenciando o programa de
preparação de Normas Técnicas nas áreas ^n questão.

4. Outros.

Preparação, em conjunto com o pesquisador Donald Binns e o perito
Dr. Martin Oberhofer (Comunidades Européias) de trabalho para apre-
sentação pelo Exmo. Sr. Presidente da CNEN na conferência interna-
cional da REAC/TS: "The Medical Basis for Radiation Accident
Preparedness" (Part II: Clinical Experience and Follow-up Since
1979). Titulo: "Contamination Control in the Cesium Accident
in Goiânia".
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V. PESSOAL

1. Chefe do Departamento
José Luiz Bacelar Leão

2. Chefes das Divisões
João Emílio Peixoto
Aurélio Moraes
Charles Mouco

3. Secretaria
Marilene Corrêa de Almeida
Sidney Cabral da Silva
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ANEXO 1 • 20

RELATÓRIO ANUAL DA DIVISÃO DE REATORES E INDÚSTRIA

DIREA/DEPRO

1988

I . INTRODUÇÃO

As atribuições da DIREA/DEPRO/IRD no contexto das atividades
de controle e fiscalização exercidas pela CNEN, com relação aos as
pectos radiologicos especificos de centrais nucleares, acelerado-
res e reatores de pesquisa e da aplicação das radiações na indús-
tria convencional, em operação ou em processo de licenciamento, com
preendem basicamente a realização de inspeções/auditorias "in loco"
e a análise de dados coletados, bem como dos relatórios e demais
documentos emitidos pelo operador das referidas instalações. Tais
atividades desenvolvidas pela DIREA tem por objetivo o controle
das doses dos trabalhadores e a minimizaçao dos riscos de exposi-
ção envolvidos na operação dessas instalações.

0 programa de controle dos aspectos de proteção radiológica,
abrange principalmente as seguintes areas:
- exposição à radiação externa
- exposição à radiação interna
- monitoração de pessoal
- monitoração de áreas
- instalações, equipamentos e instrumentação de proteção

- rejeitos radioativos
- controle da contaminação radioativa
- organização e administração dos programas e procedimentos de ra-

dioproteção
- controle de qualidade de métodos e equipamentos de radioproteção
- treinamento e qualificação de trabalhadores e responsáveis pela

proteção radiológica.

Adicionalmente, a DIREA desenvolve outras atividades, tais co

mo:
- elaboração de programa de análise ocupacional ("workplace analysis''̂

objetivando a minimizaçao dos riscos de exposição de trabalhado-
res através da identificação de grupos e tarefas consideradas c£
mo críticas, do ponto de vista da proteção radiológica

- participação no processo de credenciame ito de supervisores de ra
dioproteção na industria convencional

- análise de parâmetros e dados relativos a acidentes radiologicos
- participação na elaboração de normas e procedimentos- de radíopro-

teçao
- prestação de serviços a empresas solicitantes , em alguns casos

com geração de receita para a CNEN.
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Além de todas as atividades anteriormente resumidas, a DIREA par-
ticipa ativamente na analise dos fatores relacionados à quase to-
talidade dos acidentes e incidentes radiológicos que ocorrem em
território brasileiro, nao somente nos tipos de instalações compre
èndidas dentro do campo de controle da divisão, como também em ou-
tras areas, como foi o caso do acidente radiologico de Goiânia e
da "Operação Cosmos", referente aos preparativos para fazer frente
à possivel queda do satélite soviético, ocasiões em que praticamen
te todo o efetivo instrumental e humano da OIREA foi acionado para
tarefas de coordenação, elaboração, acompanhamento e execução dos
procedimentos de proteção radiológica necessários.

0 mesmo ocorre com relação ao grupo de emergência e com as o-
perações de larga escala deflagradas pela CNEN (como a de cadastra
mento de fontes radioativas em território brasileiro), que contam
com elementos da DIREA em funções de coordenação e execução.

II . ATIVIDADES

1. Centrais Nucleares

- 2 visitas de inspeção à usina da Angra 1, para verificação
das condições gerais de proteção radiológica, levantamento dos
resultados de dose obtidos com os diversos tipos de dosímetros
pessoais utilizados, para fins de análise ocupacional e acompa-
nhamento dos trabalhos realizados durante a fase de manutenção
de sistemas da unidade, com medidas radiológicas "in loco".

- Atualização e acompanhamento dos procedimentos de proteção radio
lógica constantes no manual de operação da usina.

2. Reatores e Aceleradores de Pesquisa
- Levantamento e análise de dados e informações técnicas relativas

a relatórios e medidas de campos de radiação anteriormente reali-
zadas no Rio de Janeiro e São Paulo

- Levantamento e estudo de guias de procedimentos de radioproteção
e da bibliografia concernente aos aceleradores de pesquisa, jun-
to ao CIN e ao DIN/CNEN.

3. Indústria Convencional
- Visitas de inspeção:

Radiografia industrial: 59 indústrias (RJ, BA, MG, RS, PR)
Extras: 02

- Participação em banca examinadora para credenciamento de super-
visor de radioproteção na área de irradiadores de grande porte
(SP)

- Participaçãona qual ificação de operadoresresponsaveis em radio-

grafia industrial (BA, RS, MG, RJ)
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- Treinamento de pesquisador do Federal Radiation Protection
Service - Nigeria, em estágio no DEPRO, na área de radioproteção
na aplicr.çao de rad ioisotopos na industria

- Participação de grupos para elaboração de normas sobre radiopro-
teção em industria convencional

- Analise de relatórios de acidentes radiologicos ocorridos na in-
dustria

- Elaboração, coordenação e execução do programa nacional de con-
trole das condições de radioproteção ocupacional na indústria
convene ional

- Elaboração do parecer técnico sobre o processo de análise de via
bilidade da fabricação e uso de para-raios radioativos rto Brasil

4. Outras Áreas:
- Inspeção e análise de acidentes radiologicos (RJ, DF)
- Participação nas tarefas desenvolvidas no atendimento ao aciden-

te radiologico de Goiânia, nos 2 primeiros meses do ano.
- Participação na "Operação Arrastão" para cadastramento de fontes

radioativas em território brasileiro (BA, AM, PA, RJ), durante
cerca de 20 dias.

- Participação >a "Operação Cosmos", em tarefas de planejamento e
elaboração dos procedimentos de proteção radiológica e na sele-
ção de equipamentos e materiais a serem utilizados (cerca de 1
mês)

- Participação no "Projeto Saúde", através da elaboração de um pro

grama de treinamento para fiscais na area da industria convencio

nal

- Prestação de serviços na área de proteção radiológica, a empre-

sas solicitan tes, com geração de receita adicional para a CNEN

- Participação do grupo de emergência do IRO

5. Cursos e Simpósios

- Participação, com duas aulas ministradas, no curso da CNEN sobre

procedimentos de radioproteção para trabalho em area controlada

(fevereiro - Auditório Carneiro Felipe)

- Palestra sobre proteção radiológica na refinaria de Manguinhos

(março - Rio de Janeiro)

- Participação no 12 Encontro Nacional de Supervisores de Proteção

Radiológica na Indústria (março - ABENDE - São Paulo)

- Participação no curso de formação de especialistas em radioprote

ção, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (outubro - UERJ)

- Palestra sobre riscos da radiação ionizante, na semana de preven

ção de acidentes da Infraero/Arsa (agosto - Aeroporto do Galeão)

- Participação no encontro para avaliação sobre o acidente de Goiâ

nia, realizado no IRT (maio - Auditório Rex Nazareth)

- Participação no curso de treinamento de pessoal para a "Operação



. 23 .

Arrastão" (fevereiro - Auditório Rex Nazareth)

Participação no curso sobre acidentes radiológicos, realizado no
IRD (dezembro - Auditório Rex Nazareth)
Participação no curso de formação de operadores e responsáveis sm
radiografia industrial, da ABENOE (julho - AbtNDE/SENAI - Rio de
Janeiro).

6. Trabalhos e Publicações.
- "Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Convencionais1

(IRO/CNEN: NT - 011/86).

7. Integrantes da Divisão.
- Aurélio Moraes MT
- João Carlos Leocadio NS
- Francisco Cesar A. da Silva NS
- Walace P. Barbosa NS
- Luiz Ernesto S.C. Matta NS
- Adaugoberto Soares de Pinho NS
- Cláudio Farias NM
- Guilherme J. Nanni NM
- Marcelo M.Martins NM -

Engenheiro - Chefe da Divisão
Engenheiro
Físico
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Técnico em Química
Técnico em Proteção Radiológica
Técnico em Eletrônica (bolsista)

AM/MAR.
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RELATÓRIO ANUAL DA DIVTSXO DO CICLO DO COMBUSTÍVEL

DICCOXDEPRO

1988

I - INTRODUÇÃO

A Div i são do C i c l o do Combustível tem por f i n a l i d a d e

f i s c a l i z a r , sob o a spec to de proteção r a d i o l ó g i c a Cfigura 1>:

1 - I n s t a i a ç S e s do C i c l o do Combustível , exc lu indo os

Reatores de Potência;

2 - InstalaçSes de mineração e beneficíamento de Tório;

3 - InstalaçSes de mineração e beneficiamento de minério,

com urânio e tório associado;

4 - Transporte e Rejeito oriundos da operação dessas

instalações;

Atualmente a Divisão tem conhecimento de 13 instalações

que por suas características deveriam ser submetidas a um programa

de fiscalização em caráter continuo. Estas instalações estão

localizadas nas mais distantes regiSes do Pais. Cerca de 5000

trabalhadores estão diretamente envolvidos em trabalhos com risco

de exposição a radiaçSo.

Sabe-se que o beneficio social alcançado por um programa

adequado de fiscalização não se restringe apenas aos

funcionários das instalações, mas se estende às

eircunvizinhanças das mesmas e as próprias famílias daqueles

tr abaihador es.

Através do Programa de fiscalização o Operador é

direcionado a promover uma gradual conscientização do seu pessoal
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ocupacionalmente exposto, de forma a permitir um desempenho seguro

e responsável da atividade executada. Desta forma, acidentes e

incidentes que impliquem em contaminação pessoal e/ou ambientai,

poden ser evitados, e recursos de ordem considerável são

poupados.

No controle das condiçSes radiológicas das instalações

os seguintes itens são observados:

- monitoração dos niveis de radiação externa;

- monitoração dos niveis de contaminação do ar;

- monitoração dos niveis de contaminação de superfície;

- controle de qualidade de resultados e equipamentos de

radi©proteção;

- determinação do tamanho aerodinâmico das partículas em

suspenção no ar do ambiente de trabalho, propiciando

resultados mais confiáveis no cálculo de dose baseado no

uso de modelos metabólicos;

Paralelamente a DICCO também desenvolve:

- elaboração de normas e procedimentos de radioproteção,

participando de grupos de trabalho junto ao COBREN

CABNT5 e DNE CCNEN5;

- prestação de serviços em monitoração de Area, ao

próprio IRD CSPR-DIR3;

- elaboração de pareceres técnicos relatives à avaliação/

/análises de programas e procedimentos de radioproteção

do Operador; CProgramas apresentados: UPRA, USAM e

Cl PCD
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Para a execuçSo destas at iv idades a DICCO es tá estruturada

conforme a f igura 2, e conta com o seguinte quadro técnico:

- CHARLES MOUCO - NS - ENGENHEIRO - CHEFE DE DIVTSXO

- PAULO FERREIRA - NS - FÍSICO - ADJ. DE CHEFIA

- CESAR NEY - MT - ENGENHEIRO

- KENYA MOORE - MT - FÍSICA

- JULIO ESTRADA - MT - FÍSICO

- DENIZART OLIVEIRA - NS - FÍSICO

- PAULO NEY - NS - ENGENHEIRO

- ANTONIO CUCCO - NM - T£C. QUÍMICA

- REYNALDO XAVIER - NM - TÊC. PROT. RADIOLÕGICA

- VITTO MARSICANO - NM - TÊC. ELETRÔNICA

II - ATIVIDADES

No f inal do ano de 1987 e i n i c i o deste , a mobilização da

Divisão em torno do acidente de Goiânia foi total ; com i s s o

as at iv idades programadas para 1988 sofreram um atraso

considerável .

A DICCO enfrentou alguns problemas internos , como por

exemplo : uma vez que grande parte dos instrumentos disponíveis da

Divisão, operou em regime i n t e n s i v o sob condições ambientais

adversasTV^e em muitos casos com instrumentos que ja" se encontravam

no l i m i t e de sua vida ü l t i l , • reg»s tr^rcun-se perdas i r r e v e r s í v e i s

em muitos casos. Foram sent idas também a f a l t a de pessoal

para implementar os trabalhos r o t i n e i r o s e a descontinuidade da

Chefia , de setembro de 87 a maio de 88}quando ocorreram duas

subs t i tu i ções de Chefia de DivisSo. A DICCO com o apoio da Chefia
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de Departamento, e de seus próprios integrantes, conseguiu

superar muitos de seus problemas, equacionar outros e, mesmo

iniciando os seus programas com relativo atraso, a Divisão

pode realizar as seguintes inspeçSes:

- 2 inspeçSes ao Complexo Minero Industrial de Poços

de Caldas C Cl PCD

- 1 inspeção conjunta com o DIN-SEDE nas instalações da

CBMM, ARAFÊRTIL e FOSFÊRTIL;

- 1 inspecSo a Usina de Santo Amaro - NUCLEMOM - SP;

Nestas inspeçSes foram testados novos sistemas de

avaliação e interpretação de resultados, com o objetivo de

implantar ̂  já no próximo ano>um programa de análise sistemática

global das instalaçSes mais criticas sob o ponto de vista

radiológico, para fins de cálculo de dose individual dos

trabalhadores nelas expostos.

Os resultados obtidos atestaram a eficácia destes métodos

para os propósitos em questão.

Alem das atividades rotineiras descritas acima, a DICCO

também participou efetivamente nos trabalhos relacionados com

acidentes e incidentes, em que a presença do IRD se fez

necessária,tais como o acidente de Goiânia e a operação

COSMOS 1900.

Os membros da DICCO, em quase sua totalidade, dão sua

contribuição ao GRUPO DE EMERGÊNCIA, atuando em diferentes áreas,

tais como: Coordenação de Grupo de Emergência no DEPRO,

Coordenação do Grupo de Monitoração de Área e participação quase

4



que na totalidade no Grupo de Monoitoração de Area. * 2 8 *

III - OUTRAS ATIVIDADES

- Paticipação no "Projeto Saúde", através ,da

formulação de propostas dos centros regionais Cmarço};

- Participação na "Operação COSMOS 19OO", em tempo da

elaboração de procedimentos de proteção radiológica,

planejamento e etc...Csetembro/outubroD;

- Elaboração da prova e participação na banca examinadora

para Supervisor de Proteção Radiológica da UPRA Cabril3;

- Participação no grupo de trabalho, junto ao COBREN para

elaboração de projeto de norma:

.Medidores e monitores de contaminação de aerossóis

radioativos;CGT 20:07:0O1:006>

.Monitores e dispositivos de alarme de contaminação de

pés e ou mãos;CGT 30:07:001:0043

.Radiação x e y de referencia para calibração e

determinação da dependência energética de dosímetros e

medidores de taxa de dose;CGT 20:07:004:0035

- Participação em grupo de trabalho junto ao COBREN,

que elaborou o projeto de norma

"Radiproteção Ocupacional em Trabalhos de Mineração e

Benef ici amento de Urânio e Tório.CGT 20:03:003:0013,

com votação nacional encerrada pela ABNT;

IV - CURSOS E SEMINÁRIOS

- Participação no encontro para avaliação sobre o Acidente

Radiológico de Goiânia, realizado no IRD Cmaió!);

S
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Participação no I I Congresso Geral de Energia Nuclear,

real iazado no Rio de Janeiro Cabril?;

Participação no XII Congresso de Medicina Nuclear,

real izado em Vi tór ia ES CmarçoD;

Participação no VI Congresso Médico na cidade de Campos,

real izado em Campos Coutubro?;

Defesa de Trabalho de Tese "Caracterização de Part ícu la

de Tório e Urânio enconttrados em poeira de Monazita,

por KENYA MOORE DE ALMEIDA CUNHA, UERJ Croaio?

Defesa de Trabalho de Tese "Determinação de Dose e Risco

no Cic lo do Tório, por Cesar Luiz Vieira Ney,

IME Cjunho?;

Vis i ta Técnica-Cient i f i ca aos Laboratórios de F í s i c a

dos Aerossóis pe lo acordo de cooperação Brasil-Alemanha

em Proteção Radiológica, KFK-Alemnha Cnovembro?;
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CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR
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CHEFIA

ADJUNTO DE CHEFIA

COORDENAÇÃO DOS
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COORDENAÇÃO DE PESSQUISA
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TRANSPORTE
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ANEXO

QUÍMICA
CVIA ÜMIDA3

GASES E
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RADIOMETR1A

SOLUB.
DO U EM
L.P.S.
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Emergênci a

Divisão do Ciclo
do

Combust!vel

Atua na Fiscalização
da Segurança Radiológica

nas Instalações

1
Mineração e
Benefici amento
de U e Th

CIPC-NUCLEBRAS
USAN-NUCLEMON

I

Fabrica de
Elemento Combustível
e Enriquecimento

Isotopico
FEC-NUCLEI-NUCLEBRAS

1
Mineração e
Benefici amento
de Minerais com
U e Th associado

C * ">

J

ASSEGURAR UMA QUALIDADE DO AMBIENTE DE
TRABALHO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE PROTE
ÇXO RADIOLÕGICA E A LEGISLAÇÃO VIGENTE

CIPC - Complexo Minero Industrial do Planalto de Poços de Caldas

USAM - Usina Santo Amaro

NUCLEI - Nuclebras Enriquecimento Isotopico

FEC - Fabrica de Elemento Combustível

C*O Em torno de 300 operadoras no pais C1H apenas e controlada!)



CÜMISSAU NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 3 3

INSTITUTO DK RADIOFROTEÇÃÜ E D0S1METRIA
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO RADIOLÒGICA OCUPACIONAL

ANEXO 3

RELATÓRIO ANUAL DA DIVISÃO DE FÍSICA MÉDICA

INTRODUÇÃO:

O ano de 1908 foi um ano bastante atípico no que se refere as
atividades da Divisão de Fisica Medica (DIFIM) pois o acidente
radiologico ocorrido entre setembro e outubro de 1987 teve
influências tanto diretas como indiretas no seu programa de
trabalho. Diretamente, o acidente afetou a Divisão ao exigir que
grande parte de seus funcionários atuasse, nas diversas frer.^s
de trabalho, tanto era Goiânia como no Rio de Janeiro, até o
inicio de fevereiro. Indiretamente, a ocorrência do acidente
acionou a criação de programas de treinamento, em Prot&.pão
Radiológica, de profissionais das Divisões de Vigilância
Sanitária e das Delegacias Regionais do Trabalho de todos os
Estados brasileiros. Estes profissionais são os responsáveis
pelos programas estaduais de licenciamento e controle das
instalações médicas que utilizam radiações ionizantes.
A DIFIM esteve envolvida no comando da preparação parr* a
ocorrência de acidente com a queda do satélite COSMOS 1930
no intervalo entre os dias 15 de setembro até 15 de outubro. Nest^
periodo, as atividades da Divisão foram parcialmente
interrompidas por ordem superior à Chefia já que vários de ."-.-eus
funcionários participaram das atividades e quase diariamente
ocorriam reuniões nas suas dependências. A Divisão também esteve
envolvida no treinamento e na execução da "operação arrastão", do
DIN, durante o periodo de 10 de fevereiro e 15 de marco. Ssta
operação teve como objetivo atualizar o cadastro da CNEN das
fontes radioativas existentes em todo o pais.

Em relação às instalações, foi dado inicio a obra d& ampliação do
prédio do DEPRO onde serão instalados os laboratórios de
Termoluminescencia, de Garantia de Qualidade em Radiologia
Diagnostica, de Medicina Nuclear a a câmara escura. A obra foi
interrompida em setembro ainda nas fundações. Desta forma, todo o
programa de desenvolvimento de técnicas de medidas e de
treinamento ficaram desprovidas dos laboratórios «,
consequentemente, foram bastante prejudicadas.
A Divisão experimentou no ano de 1988 grande movimento de entrada
e salda de pessoal que alterou significativamente a divisão de
tarefas pelos sous componentes. Durante o ano a Divisão teve ur;.a
dotação orçamentaria bastante reduzida, nao tendo recebida,
inclusive qualquer recurso para a aquisição de material
permanente.



ATIVIDADES:

a) Programa de prestação de serviços a Hospitais, Clinicas Raclio-
lógicas e Consultórios Dentários que possuem aparelhos emis-
sores de radiações ioniziantes localizados na área do Rio de
Janeiro (Decreto Estadual n.1754 /7b). Anualmente, são presta-
dos a cerca de 800 consultõrios odontológicos e 200 hospitais
e clínicas radiolõgicas.

b) Desenvolvimento de sistemas padronizados de medidas e de int.er
pretação de resultados próprios aos Programas de Protepão Ra-
diolôgica e de Controle de Qualidade. Tais sistemas serão
transferidos para as instituições estaduais responsáveis pelo
controle do uso de radiaçlo em medicina (Projeto Saúde/CNEN).

c) Gerenciamento do Programa de Treinamento e Projetos Internado
nais do Projeto Saude/CHEM:

Participação no IV Workshop de Protepão Radiologies
realizado na Colombia (7-11/3/88) e na Revisão Técnica do
Projeto de Proteção Radiolôgica realizada na Agenciei
Internacional de Energia Atômica em Viena (10-28/10/83). No
que concerne a cursos, a DIFIM ministrou 1 semana de aulas
de Física Medica no "Curso Interregional sobre Proteccion
Radiolôgica y Securidad Nuclear" promovido pela IAEA e
CNEA/Argentina, em Buenos Aires (12-16/9/88) e organisou e
ministrou o "Curso Sobre Control de Calidad dei Equipo cie
Diagnostico de Rayos-X" realizado no IRD/CNEN (29/08 a
09/09/88). Ainda dentro deste programa, foram efetuadas
visitas técnicas ao IPEN/Sao Paulo, CDTN/Belo Horizonte e
IEN/Rio, para melhor e maior incorporação destes
institutos as atividades deste projeto.

d) Gerenciamento do Programa de Implantação de Laboratórios de Re
ferencia do Projeto Saude/CNEN.

e) Coordenação nacional do Projeto de Proteção Radiolôgica do Pro
grama ARCAL/AIEA.

f) Suporte técnico ao Laboratório de Referencia do Sul, recente-
mente inaugurado em Curitiba/PR, com a transferência de um pes
quisador da Divisão para esta cidade. No ano de 1989 está pre-
vista a inauguração de outros Laboratórios Regionais de Refe-
rência.
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g) Atividades decorrentes do Termo de Compromisso firmado entre
a CNEN, o MTb, o CONASS e o CBR:

1) De 11 a 14 de abril no IRD/CNEN, Curso para os Fiscais do
Ministério de; Saúde e do Trabalho dos Estados de; Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

2) De 9 a 10 de junho, participarão no Curso par* Fiscal:rj
das Secretariam Estaduais de Saúde e Delegacias Regionais do
Trabalho do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis.

3) Em junho, o físico Odilon do Canto, de UFSta.Maria esteve
no IRD para a implantação de um programa piloto de
treinamento em Proteção Radiológica no Município de Santa
Maria/RGS.

4) De 27/junho a 01/julho, Segundo Curso para os Fiscais dos
Ministérios de Saúde e do Trabalho de todo o Brasil, no
IRD/CNEN.

5) De 18 a 28 de julho: treinamento e implantação do
programa de Proteção Radiológica em Rondônia (Porto-Velho),
Acre (Rio Branco) e Roraima.

6) De 26 a 29 de julho: elaboração do progi-ama de inspeções
para a Secretaria de Saúde do Estado do Parana (Curitiba).

7) De 2 a 5 de agosto: participação no Curso de Fiscais das
Secretarias Estaduais de Saúde e Delegacias Regionais de
Trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul (Campo Grande).

8) De 9 a 16 de agosto Visita técnica a USP-Ribeirao Preto
e UNICAMP-Campinas, em Sao Paulo, para organização de um
Centro de Treinamento em Proteção Radiológica na A'rea
Médica.

9) Em 16 de novembro: Inauguração do Laboratório de
Referência Sul, junto a Secretaria de Saúde do Estado do
Paraná (Curitiba).

10) De 5 a 7 de dezembro: visita técnica ao Instituto Ofir
Loyola e a Secretaria de Saúde do Estado do Pará para estudo
de possibilidade de implantação, em Belém, de um
Laboratório de Referencia.
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11) De 6 a 17 de dezembro: treinamento e implantapao do
programa de proteção radiológica no Amapá (Macapá),

12) De 12 a 16 de dezembro: organização e realizapão do
Primeiro Curso Básico de ProtepSo FUdiológica promoviso pelo
Laboratório de Referencia Sul (Curitiba).
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RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE FÍSICA MÉDICA/
DEPRO/IRD/CNEN, NO ANO DE 1988

1. João Emilio Peixoto
Pesquisador

2. Anna Maria Campos de Araújo
Pesquisador

3. Carlos de Almeida Gomes
Técnico

•

4. Cláudio Domingues de Almeida
Pesquisador

5. Jorge Conde Passos
Técnico

6. João Torres de Farias
Pesquisador

7. Leopoldino da Cruz Gouveia Mendes
Pesquisador

8. Mareia Terezinha Carlos
Pesquisadora

9. Maria Eugenia da Fonseca Lemos
Técnico

10. Roberto Paulo Câmara Salvi
Pesquisador

11. Ana Marisa Altornare
Secretaria

12. Antonio Mario Nogueira
Técnico

13. Sergio Luiz Girão de Oliveira
Técnico

14. Sônia de Oliveira Bessa
Pesquisadora

15. Luiz Ribeiro de Freitas Cruz
Pesquisador

Chefe da Divisão

Gerente de Projeto

transi.do DEPRA
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16. João Cesar de Almeida Recio
Pesquisador

17. Eneite Souza Pereira
Técnico

18. Ronaldo de Andrade Inácio
Bolsista

19. Livia Figueiredo
Bolsista

transf.do DEPRA

transf.da NUCLEBRAS

Projeto Saúde

Projeto Saúde


