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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico 
O IRD se originou nos anos 60 como Laboratório de Dosimetria, um pequeno laboratório 
localizado na PUC/RJ, ligado ao Departamento de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da 
CNEN e desenvolvia atividades de calibração de monitores e de medidas ambientais. A 
doação ao laboratório do primeiro irradiador de cobalto para a calibração de dosímetros 
clínicos feita pelo INCa, em 1969, impulsionou de forma decisiva a metrologia das radiações 
ionizantes no Brasil. Durante esse período, foram treinados 90% dos radioterapeutas do 
país nas boas práticas de proteção radiológica, demonstrando a preocupação institucional 
com a medida correta da dose, com o treinamento e conscientização do uso adequado da 
radiação ionizante. O compromisso com o bem estar social sempre fez parte da missão do 
IRD. 

A necessidade de ampliação de seus laboratórios exigiu a mudança do Laboratório de 
Dosimetria para a Baixada de Jacarepaguá, cujas instalações foram inauguradas em 21 de 
março de 1972 e, posteriormente, passou a integrar a Companhia Brasileira de Tecnologia 
Nuclear (CBTN). A mudança do nome para Instituto de Radioproteção e Dosimetria ocorreu 
em 1974. 

A re-incorporação definitiva do IRD à CNEN ocorreu em 26 de julho de 1979, já com 189 
funcionários e com as seguintes atribuições (Decreto no 84411, artigo 25, de 22 de janeiro 
de 1980): 

I) realizar pesquisas e desenvolver técnicas de proteção radiológica e dosimetria, bem como 
cooperar com instituições existentes no país com objetivos afins; 

II) executar medidas de controle interno e externo em proteção radiológica de competência 
da CNEN;  

III) colaborar com entidades de ensino médio e superior na formação de recursos humanos 
em proteção radiológica e dosimetria; e 

IV) executar serviços técnicos nos setores de proteção radiológica e dosimetria. 

O retorno do IRD à CNEN foi bastante enriquecedor para o seu desenvolvimento. Na 
primeira metade dos anos 80 efetuou-se a contratação de recém doutores e mestres e 
estabeleceu-se um programa de formação de recursos humanos, foram implantados ou 
ampliados vários laboratórios nas diversas áreas de radioproteção e de metrologia das 
radiações ionizantes. Para tanto, foram fundamentais os recursos do Programa Nuclear 
Brasil-Alemanha e da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Adicionalmente, o 
IRD, além de uma instituição de controle de radioproteção e de dosimetria padrão 
secundário, recebeu a atribuição de realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
capacitação de recursos humanos. 

O IRD passou, então, a conduzir programas de controle ocupacional e ambiental nas 
instalações nucleares e implantou um programa de cursos regulares para operadores e 
reguladores.  

Em decorrência do acidente radiológico ocorrido na cidade de Goiânia, em 1987, a atuação 
da CNEN na resposta a emergências foi reestruturada. O serviço de emergência passa a ter 
um planejamento para atendimento em escala nacional, criando-se o plantão técnico 
envolvendo outras unidades da CNEN, sob a coordenação do IRD. A atividade de controle 
de fontes de radiação ionizante, tanto na indústria como de aplicações médicas, foi 
intensificada e, com isto, inspeções regulatórias na área de radioproteção passaram a ser 
realizadas, de forma sistemática, pelo IRD nas áreas médica e industrial. 

Em 1989, considerando a infra-estrutura implementada e a competência desenvolvida na 
área de metrologia, o INMETRO delegou ao IRD a responsabilidade nacional no campo da 
metrologia das radiações ionizantes. Com esta delegação, os grupos ligados à área de 
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metrologia do IRD passaram a ser designados Laboratório Nacional de Metrologia das 
Radiações Ionizantes (LNMRI). 

Por não conseguir atender à demanda crescente por serviços de monitoração de 
trabalhadores e de calibração de equipamentos, juntamente com a intensificação das suas 
atividades de inspeção e ensaio, o IRD optou por criar mecanismos que permitissem a 
oferta destes serviços por laboratórios de empresas privadas ou de outras unidades 
governamentais. A solução encontrada foi a criação de redes de laboratórios de ensaios que 
operassem com confiabilidade. 

Após a emissão de resolução específica da CNEN de 25/08/1995, foi implantada a 
sistemática de autorização de serviços de monitoração individual externa (CASMIE). Mais 
tarde, em 2000, foi criado o Comitê de Avaliação de Laboratórios de Calibração para 
Radiações Ionizantes (CALCRI). Em relação à radiometria de amostras ambientais e 
biológicas, um programa nacional de intercomparação (PNI), é conduzido desde 1991. 
Todos os procedimentos foram elaborados para criar uma nova rede de laboratórios 
autorizados pelo IRD nesta área, já que a demanda por medições deste tipo está 
aumentando devido às barreiras técnicas sobre teor de radionuclídeos naturais em produtos, 
aplicáveis no comércio internacional. 

A projeção alcançada pelo Instituto no âmbito nacional e internacional, tanto na área 
regulatória como na científica, deflagrou uma crescente procura do IRD para parcerias, 
treinamentos e participação em comitês técnicos, científicos e normativos. São oferecidos 
cursos regulares em monitoração individual, dosimetria citogenética, emergências nuclear e 
radiológica, controle de qualidade em radiodiagnóstico, proteção radiológica em 
radioterapia, gestão ambiental, metrologia, dentre outros. A AIEA, através dos Projetos 
ARCAL e Modelo tem sediado vários cursos regionais e inter-regionais no IRD e, quando os 
mesmos são realizados em outros países da América Latina, a participação dos 
profissionais do instituto como coordenadores tem sido requisitada. 

Hoje o IRD é também uma instituição de ensino. Em 2001 foi implantado o Curso de Pós-
graduação como "Mestrado em Radioproteção e Dosimetria", nas áreas de dosimetria, física 
médica, metrologia e radioecologia, reconhecido pela CAPES. Ainda no mesmo ano, o IRD 
iniciou sua participação no curso de Graduação em Física Médica da UFRJ. 

O IRD participa dos diversos comitês técnicos e normativos da AIEA e do Ministério da 
Saúde, sendo membro representativo do Brasil na “United Nations Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation” (UNSCEAR – até 2008), no “Bureau International de Poids 
et Mesures” (BIPM) e no “Radiation Safety Standards Committee” (RASSC/IAEA – até 
2008), na “International Commission on Radiological Protection” (ICRP) e no grupo de 
trabalho do Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Neste último o IRD é um dos 16 
laboratórios de referência para o Tratado. 

A introdução de novas tecnologias e o conseqüente envelhecimento de alguns 
equipamentos, levando até a perda de sua eficiência, como também a demanda pela 
redução de incertezas e limites de detecção menores exigiu a modernização dos 
equipamentos e laboratórios. Assim, um grande investimento foi feito ao longo dos últimos 
dez anos com a utilização de recursos do orçamento da CNEN, do SIPRON, da AIEA e do 
Programa de Tecnologia Industrial Básica do Fundo Verde e Amarelo, TIB/FVA. Ocorreu, 
também, um aumento expressivo no número de mestres e doutores nas áreas de 
radioproteção e de metrologia das radiações ionizantes, não só concursados, mas devido ao 
incentivo ao curso de pós-graduação na busca de soluções tecnológicas na sua área de 
atuação. 

Assim, embora o processo de modernização dos laboratórios e da infraestrutura logística 
seja contínuo e, portanto, continua em curso, o IRD está sempre buscando o fortalecimento 
das suas atividades e a modernização da sua gestão. O projeto repensar a CNEN contribuiu 
para o início deste processo. Em 1999, o IRD iniciou a participação no Projeto Excelência na 
Pesquisa Tecnológica da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa Tecnológica 
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(ABIPTI), visando ao aprimoramento da gestão pela qualidade, segundo os sete critérios de 
excelência preconizados pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ). 

Em 17 de agosto de 2000, através do Decreto no 3.567, os institutos vinculados ao CNPq 
foram transferidos para o MCT, assim como a CNEN e seus institutos, o que foi decisivo 
para o fortalecimento e viabilização da implantação das boas práticas de gestão no Instituto.  

Em 2002 foi implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade para os serviços 
de dosimetria fotográfica, de análise de alimentos e de calibração de monitores. Este 
Sistema foi desenvolvido de modo a atender os requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025 - 
“Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração”. Este Sistema 
da Qualidade foi também implementado nos serviços de inspeção de medidores nucleares, 
reatores de potência e de radioterapia, tendo como referência a Norma ISO/IEC 17020 - 
"General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection". A 
implantação do sistema de gestão pela qualidade nos serviços de calibração é uma 
exigência do convênio do IRD com o INMETRO a partir da renovação do mesmo firmada em 
18 de dezembro de 2002. 

Este processo de modernização permitiu implementar ações de melhoria nos processos de 
gestão, obtendo-se como resultados iniciais a: caracterização dos processos e atividades 
envolvidos nos produtos do IRD (modelo conceitual do negócio do IRD) e a caracterização 
das atividades do IRD em tecnologia industrial básica de radiações ionizantes, com 
propostas de fortalecimento e de delegação. 

O primeiro nos permitiu modernizar o funcionamento do IRD através de diversas ações 
identificadas como necessárias, tais como informatização de processos e a reorganização 
estrutural. O segundo funciona como um cenário possível de atuação futura do IRD, sendo 
inclusive utilizado na elaboração do Plano Diretor do IRD no final de 2002, válido para o 
período 2003-2006. 

Em novembro de 2004, em reunião do Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) o 
Sistema da Qualidade do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 
(LNMRI) foi aprovado dentro do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de 
Calibração do CIPM/BIPM, após ser auditado por especialistas internacionais do Laboratório 
Nacional Henry Becquerel (França) e do Instituto Português da Qualidade.  

Em 2007, por ocasião da realização dos XV Jogos Pan-Americanos, III Jogos Para-Pan 
Americanos e Campeonato Mundial de Judô, no Rio de Janeiro, a CNEN participou das 
ações relativas à segurança radiológica dos Jogos em conjunto com a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública e com o suporte da Agência Internacional de Energia Atômica, 
atividade na qual o IRD teve um papel extremamente importante.  

Em 2008 o IRD passou a integrar a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) 
(portaria nº1 de 2008, publicada no DOU de 14/01/2008) deixando, portanto, de pertencer à 
Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS). Esta modificação acarretou a 
necessidade de revisão da forma de atuação do Instituto. O maior impacto foi decorrente da 
interrupção das atividades de inspeção regulatória adotando-se uma filosofia de prestação 
de suporte técnico-científico à DRS. Nesse mesmo ano foi elaborado o novo Plano Diretor 
do IRD para o período 2009-2012. 

Ainda em 2008 foram renovadas duas importantes designações do IRD. A primeira como 
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes pelo INMETRO, por um 
período de 10 anos, e a segunda como Centro Colaborador da Organização Mundial de 
Saúde (WHO) para radioproteção e preparativos médicos em resposta a acidentes 
radiológicos e nucleares por um período de 4 anos. 

Em novembro de 2009, o IRD se submeteu à segunda auditoria internacional e teve o seu 
sistema da qualidade novamente aprovado na reunião do Sistema Interamericano de 
Metrologia (SIM). Neste mesmo ano, foi solicitada à AIEA a condução de uma missão 
EDUTA (Education and Training Apraisal), com o objetivo de avaliar a estrutura de educação 
e treinamento em radioproteção do País e de reconhecimento do IRD como Centro Regional 
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de Treinamento em Radioproteção. A missão foi realizada em maio de 2010 resultando em 
parecer extremamente positivo em relação aos dois aspectos avaliados. 

 

 

1.2 Missão 
 

Atuar com excelência nas áreas de radioproteção, dosimetria e 
metrologia, gerando e disseminando conhecimento e tecnologia para o 
uso seguro das radiações ionizantes, visando à melhoria da qualidade 
de vida no país. 

 

1.3 Objetivos Permanentes 
 Realizar pesquisas científicas e desenvolver tecnologias nas áreas de radioproteção, 

dosimetria e metrologia das radiações ionizantes; 

 Prover suporte técnico-científico e de ensaios à Autoridade Regulatória dentro do 
processo de avaliação de conformidade, com os regulamentos da CNEN, das 
instalações nucleares e radiativas no país; 

 Padronizar, manter e disseminar as unidades do sistema internacional referentes às 
medidas das radiações ionizantes; 

 Manter uma equipe da CNEN treinada e integrada para resposta, a nível nacional, às 
eventuais emergências nucleares e radiológicas, de acordo com os regulamentos da 
CNEN, do SIPRON e das normas internacionais (IAEA); 

 Promover atividades de ensino e capacitação nas áreas de radioproteção, dosimetria 
e metrologia das radiações ionizantes; 

 Disponibilizar serviços não regulatórios de calibração, ensaio e de inspeção. 

 

Todas as Divisões e Serviços do IRD contribuem para se alcançar os objetivos permanentes 
garantindo assim o cumprimento da Missão. 
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1.4 Localização 
 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria está localizado na Av. Salvador Allende s/nº, no 
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, em um terreno de 350.390m2 cedido pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Deste total, aproximadamente 85.000m2 são de área 
urbanizada e a área edificada, de 15.241 m2, é composta em sua maior parte por 
laboratórios. 

Neste terreno está também localizado o Laboratório de Salvaguardas, subordinado à DRS,  
embora utilize a infraestrutura logística do IRD. 

 

 

Figura 1: Vista aérea do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 

 

 

1.5 Recursos Humanos 
 

Com o número de instalações nucleares e de aplicações de radiação ionizante crescendo no 
país, aumentam as atividades e responsabilidades do IRD, entretanto a disponibilidade de 
recursos humanos não aumentou proporcionalmente. Foram realizados três concursos 
públicos nos últimos dez anos, contudo, em decorrência das aposentadorias e evasão, 
incluindo-se aí as transferências ocorridas na passagem do IRD para a DPD, o número de 
servidores decresceu nos últimos anos, como pode ser observado na Figura 2. Nas áreas 
de gestão e suporte técnico, a contratação foi absolutamente insignificante. Esta carência de 
recursos humanos exige uma reorganização da atuação do Instituto no cenário nacional e a 
utilização de boas práticas de gestão, na tentativa de cumprir adequadamente a sua missão. 
No concurso público de 2010 o IRD possui 5 vagas de assistente de pesquisa, 2 vagas de 
tecnologista júnior, 5 vagas de técnico de nível médio e 3 vagas para a área de gestão. 

Atualmente o IRD conta com 276 servidores efetivos, dos quais 149 possuem nível superior 
(NS) e 127 o nível intermediário (NI). Do total de servidores de nível superior, 33% possuem 
título de mestrado e 39% de doutorado.  
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Para complementar sua força de trabalho, o IRD participa do Programa de Capacitação 
Institucional (PCI) do MCT recebendo bolsas de fomento tecnológico e do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq.  

A busca pelo aprimoramento da formação dos servidores levou o IRD a investir fortemente 
no aprimoramento de seus recursos humanos. Como pode ser observado na Figura 3, o 
número de servidores com doutorado praticamente dobrou nos últimos 10 anos. Devido à 
multidisciplinaridade das áreas de atuação do IRD, o seu quadro de tecnologistas e 
pesquisadores é composto por servidores das mais diversas especialidades nas áreas de 
engenharia, física, biologia e química, dentre outras. 

 

Figura 2: Variação do quadro de servidores de Nível Médio e Superior do IRD. 

 

Figura 3: Variação do número de servidores com mestrado e doutorado. 
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1.5.1 EXPECTATIVA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES 

Na Figura 4 é mostrada a previsão o número de servidores que alcançarão a condição de 
aposentadoria integral por ano, já levando-se em consideração a contagem de tempo 
especial. Para o ano de 2008 está representado o número total de servidores nesta 
condição existentes nesse ano. A linha contínua indica o percentual acumulado em relação 
ao número total de servidores nesta condição (eixo à direita). Pode-se observar que em 
2013 em torno de 50% do quadro funcional possuirá os requisitos necessários para requerer 
aposentadoria. 

 

 

Figura 4: Expectativa de aposentadoria. 
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1.6 Estrutura Organizacional 
 

 

Figura 5: O posicionamento do IRD na estrutura da CNEN. 

 

 

Figura 6: Estrutura do IRD (Decreto 4696/2003). 
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O Diretor e os Chefes de Divisão compõem um colegiado denominado Comitê Técnico 
Administrativo – CTA. O planejamento institucional, a elaboração do plano de trabalho 
anual, sua execução, acompanhamento e avaliação de resultados são atividades realizadas 
de forma matricial. 

A última versão do Regimento Interno do IRD, apresentada no Anexo II, foi publicada em 
2010, juntamente com o Regimento Interno da CNEN. 

 

1.7 Estrutura dos Cargos - DAS e FG  
 

(DAS101.4)- DIRETORIA DO INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA  
(FG2) Assistente 

(DAS101.2) DIVISÃO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS E NUCLEARES  
(FG1)Setor de Pronto Atendimento a Emergências, Proteção Radiológica e Segurança do Trabalho no 
IRD  

(DAS 101.2) DIVISÃO DE  PROJETOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGICOS  
(FG1)Seção de Gestão da Qualidade  
(DAS 101.1) Serviço de Tecnologia da Informação  

(DAS 101.2) DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA  
(DAS 101.2) DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E CONFORMIDADE 

(DAS 101.1)Serviço de Radioproteção na Indústria Radiativa  
(DAS 101.1)Serviço de Radioproteção na Indústria Nuclear  
(DAS 101.1)Serviço de Física Médica em radioterapia e Medicina Nuclear  
(DAS 101.1)Serviço de Avaliação e Impacto Ambiental  

 (DAS 101.2) DIVISÃO DE METROLOGIA E ENSAIOS  
(DAS 101.1)Serviço de Metrologia das Radiações Ionizantes  
(DAS 101.1)Serviço de Metrologia de Radionuclídeos  
(DAS 101.1)Serviço de Monitoração Individual Interna  
(DAS 101.1)Serviço de Monitoração Individual Externa  
(DAS 101.1)Serviço de Análises Ambientais  
(DAS 101.1)Serviço de Física Médica em Radiodiagnóstico e Imagem  

(DAS 101.2) DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA  
(FG1) Seção de Pessoal  
(DAS101.1) Serviço de Administração  

(FG1)Seção de Prefeitura  
(FG3)Núcleo de Transporte  
(FG3)Núcleo de Proteção Física e Recepção  

(FG1)Seção de Suprimentos  
(FG2)Setor de Compras  
(FG2)Setor Almoxarifado  

(FG1)Seção Financeira  
(FG2)Setor de Faturamento e Cobrança  
(FG2)Setor de Contabilidade  

(DAS 101.1)Serviço de Engenharia  
(FG1)Seção de Manutenção Predial  
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2 PRINCIPAIS DESIGNAÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

2.1 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 
Instituição: INMETRO 

Termo de Designação: 30 de Junho de 2008, válido por 10 anos (ver Anexo III) 

Atribuições: 

A atividade de metrologia científica e industrial abrangida pelo Termo de Designação 
compreende todas as atividades usualmente atribuídas a um laboratório de referência 
nacional,em estreita articulação com o Inmetro. Assim, compete ao IRD/LNMRI: 

a) deter a guarda de padrões metrológicos de referência nacional bem como manter, realizar 
ou reproduzir e disseminar no País as unidades de medida, dentro do seu escopo de 
atuação; 

b) garantir a rastreabilidade, a equivalência e o reconhecimento internacional dos padrões 
de referência nacionais sob sua responsabilidade, inclusive em apoio às atividades de 
acreditação de laboratórios por parte da Cgcre/Inmetro; 

c) participar de programas de comparação interlaboratorial nacional, regional e internacional, 
bem como de comparações-chave, coordenadas pelo Bureau Internacional de Pesos e 
Medidas (BIPM), conforme as práticas consagradas, com os dados correspondentes 
inseridos no Banco de Dados do BIPM (KCDB); 

d) desenvolver pesquisa científica e tecnológica com o objetivo de expandir os 
conhecimentos da instituição e assegurar excelência em seu campo de atuação, visando à 
maior confiabilidade metrológica e menores incertezas de medição. Esta atividade deve ser 
materializada com a publicação da sua produção científica e tecnológica em revistas 
técnicas especia1izadas, congressos e outras formas de divulgação; 

e) submeter-se à avaliação periódica pelo método de peer review realizada no mesmo nível 
por que passam os laboratórios doa Dimci/Inmetro, bem como nas mesmas épocas de sua 
avaliação; 

f) realizar atividades de difusão de conhecimento em metrologia. 

 

 

 

2.2 Centro Colaborador em Proteção Radiológica e Preparativos Médicos para 

Acidentes com Radiação 
Instituição: WHO 

Termo de Designação: 16/04/2008 válido por 4 anos (ver Anexo III) 

Instituições colaboradoras: 

 Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR) – UERJ 

 Centro de Medicina das Radiações Ionizantes (CMRI) – FEAM- Eletronuclear - MME 

 Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) – Ministério da Defesa 

 Centro de Transplantes de Medula Óssea (CEMO) – INCA – Ministério da Saúde 
 

Atribuições: 

• Coordenar a resposta médica a emergências radiológicas e nucleares. 
• Avaliar e fornecer serviços de proteção radiológica para instalações nucleares e 

radiativas em condições normais de operação e em situações de acidentes. 
• Prover serviços de proteção radiológica para mitigar as consequências de 

emergências radiológicas e nucleares devido a acidentes ou ações malévolas. 
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• Fornecer treinamento em medicina das radiações, proteção radiológica e 
monitoração radiológica. 

• Trabalhar como ponto focal para a implementação dos guias da OMS para proteção 
radiológica e gerenciamento médico de indivíduos acidentalmente expostos a 
radiação. 

• Cooperar com a OMS no desenvolvimento de guias sobre proteção radiológica, 
planejamento de resposta médica e gerenciamento de indivíduos acidentalmente 
expostos à radiação ionizante. 

• Cooperar com a OMS, fornecendo assistência a outros Estados Membros, na 
avaliação médica e tratamento de indivíduos acidentalmente expostos à radiação 
ionizante, análises citogenéticas, bioanálise e reconstrução de doses. 

• Cooperar com a OMS em programas de treinamento em medicina das radiações, 
proteção radiológica e monitoração. 

• Cooperar com outros Centros Colaboradores da OMS e Instituições de Ligação, 
assim como com outras organizações nacionais e internacionais relevantes 

 

 

2.3 Tratado de Banimento Completo de Testes Nucleares 
Instituição: CTBTO 

Termo de Designação: atribuições estabelecidas no texto do tratado, prazo indefinido. 

O Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), é um tratado internacional que visa o 
banimento completo de testes nucleares que foi assinado pelo Brasil em 1996 e ratificado 
em 1998 por uma decisão do Congresso Nacional. Para a entrada em vigor do referido 
tratado é necessário o estabelecimento de um sistema internacional de monitoramento que 
consta de 50 estações de sismologia principais e 120 auxiliares, 80 estações de medidas de 
radionuclídeos no ar, 11 estações de hidroacústica e 60 de infra-som.  É necessário ainda 
que o mesmo seja ratificado por 44 países que detêm a tecnologia nuclear, listados em seu 
anexo II. Enquanto a entrada em vigor não ocorre, as atividades são definidas por uma 
Comissão Preparatória (PrepCom), composta por representantes de todos os Estados 
Signatários, e conduzidas por uma Secretaria Técnica Provisória (PTS).  O endereço do 
CTBTO na Internet é www.ctbto.org . 

A interligação das estações se dará através de um sistema de comunicações global 
utilizando antenas VSAT, instaladas em cada estação, que farão a transmissão dos dados 
adquiridos diretamente para Viena, onde se encontra a sede da Organização internacional 
que opera o tratado (CTBTO). Para a complementação da rede de estações de 
radionuclídeos, o Tratado conta ainda com a participação de 16 laboratórios de referência, 
escolhidos por sua experiência na determinação de radionuclídeos em amostras ambientais. 

O Brasil possui 1 estação sismológica principal, no Observatório de Sismologia da 
Universidade de Brasília, 2 estações auxiliares, no Rio Grande do Norte e Pitinga, uma 
estação de Infra-som, também na Universidade de Brasília e duas estações de 
radionuclídeos, uma no Instituto de radioproteção e Dosimetria no Rio de Janeiro e outra em 
Recife, ambas operadas pela CNEN.  

A estação do IRD encontra-se operando e foi certificada em 2003. O IRD é ainda um dos 16 
laboratórios de referência citados anteriormente, mais especificamente, os laboratórios do 
Departamento de Proteção Radiológica Ambiental. 

 

2.4 Centro Regional de Treinamento da AIEA 
O Plano estratégico da AIEA para ensino e treinamento em proteção radiológica e 
segurança de rejeitos tem por objetivo “O estabelecimento de um sistema de ensino e 
treinamento auto-sustentável nos países membros, compatível com os requisitos do BSS e 
outras normas relevantes de segurança radiológica”. Em acordo com este objetivo foram 
criados vários Centros Regionais de Treinamento no mundo apoiados pela AIEA para 

http://www.ctbto.org/
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execução de atividades de ensino e treinamento (E&T) na área em questão, em âmbito 
regional e nacional.  

Certos de que o IRD poderá contribuir igualmente para a construção de competências na 
área em questão, o instituto se engajou no processo que culminará com o estabelecimento 
de um Centro Regional  de E&T reconhecido pela AIEA.  Este Centro será  o ponto de 
referência nacional/regional no que diz respeito à estratégia para E&T em proteção 
radiológica assim como o ponto de contacto da AIEA para esse assunto. Ele atuará na 
região difundindo conhecimento para o uso seguro das radiações ionizantes. 

O Centro de Treinamento Regional deve possuir as seguintes características gerais: 

a. Ele deve ser capaz de avaliar continuamente as necessidades 

nacionais/regionais de E&T  

b. Deve ser capaz de formular e implantar uma estratégia para atendimento das 

necessidades existentes e futuras em E&T. 

c. Deve ser capaz de avaliar continuamente o resultado da implantação dessa 

estratégia. 

A missão EduTA, realizada no período de 22 a 26 de março de 2010, fez uma avaliação das 
condições existentes para o estabelecimento do Centro Regional, assim como do estágio 
atual do País quanto às exigências de treinamento e formação para profissionais da área de 
radioproteção. A conclusão final da missão foi de que o IRD tem plena condição de ser 
reconhecido como um Centro Regional de Treinamento e atualmente as negociações estão 
em andamento para efetivar a nomeação, o que deve ocorrer ainda em 2010. 
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3 METROLOGIA E ENSAIOS 

3.1 Metrologia 
Um dos principais fatores de segurança nas aplicações das radiações ionizantes é a 
medição correta da quantidade de radiação recebida pelo homem. Assim, nesta área, o IRD 
desenvolve e dissemina padrões e métodos de medida das grandezas físicas associadas à 
radiação ionizante, estabelecendo a sua rastreabilidade às cadeias metrológicas nacional e 
internacional assegurando, desta forma, a sua qualidade.  

 

O Serviço de Metrologia das Radiações Ionizantes (SEMRI) possui os seguintes 
laboratórios:  

 

3.1.1 Calibração de dosímetros Clínicos 

A confiabilidade de dosímetros clínicos, utilizados para determinar as doses de radiação 
aplicadas em pacientes submetidos a tratamento radioterápico, é assegurada através da 
calibração periódica dos mesmos em feixes de raios X e de raios gama do Cobalto-60. 
Nesta área de atuação são atendidas 150 instituições em todo o Brasil, das quais 90% são 
hospitais.  

 

3.1.2 Calibração de Monitores de Radiação de Área 

Este serviço visa assegurar que os instrumentos utilizados para a monitoração de campos 
de radiação em áreas de trabalho ou do meio 
ambiente estejam medindo corretamente, 
garantindo a segurança do trabalhador 
ocupacionalmente exposto e do público em geral. 
Atualmente, estão cadastrados e são submetidos à 
calibração periódica no LNMRI/IRD cerca de 5000 
instrumentos, provenientes de 650 instituições 
brasileiras, sendo que 56% são oriundos da 
indústria, 14% da medicina, 3% de instituições de 
pesquisa, 24% da CNEN e 3% de outras 
atividades.  

 

 

3.1.3 Calibração e Ensaio de Sistemas de Monitoração Individual 

A calibração de instrumentos de monitoração individual em feixes de raios gama e nêutrons 
visa assegurar que os instrumentos utilizados para a monitoração de indivíduos, em áreas 
de trabalho, estejam medindo corretamente, garantindo a segurança do trabalhador 
ocupacionalmente exposto às radiações ionizantes. São calibrados anualmente da ordem de 
550 monitores gama e 200 de nêutrons. 

Figura 7: Laboratório de calibração. 
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3.1.4 Laboratório de Nêutrons 

O LN é o laboratório de referência na área de 
metrologia de nêutrons, sendo responsável, pela 
guarda e manutenção do Padrão Brasileiro de Fluência 
de Nêutrons, e pela realização da grandeza fluência de 
nêutrons. No desempenho de sua missão institucional, 
desenvolve pesquisas nas áreas de metrologia e 
dosimetria de nêutrons, promovendo também a 
disseminação dessa grandeza para os instrumentos de 
medidas de nêutrons utilizados por indústrias, centros 
de pesquisa e universidades em âmbito nacional e 

internacional, assegurando-lhes rastreabilidade. 

 

 

O Serviço de Metrologia de Radionuclídeos (SEMRA) possui os seguintes laboratórios: 

 

3.1.5 Preparação e Fornecimento de Fontes Radioativas 

O IRD fornece fontes radioativas calibradas e certificadas que são utilizadas como padrões 
em controle de qualidade de processos, medidas de controle ambiental, análises de 
alimentos e em pesquisa e ensino. Os usuários 
solicitantes são centros de pesquisa, instalações 
nucleares, universidades, hospitais e indústrias. 

São preparadas fontes de referência radioativas 
líquidas e sólidas puntiformes, e amostras 
simuladas de baixa atividade para o Programa 
Nacional de Intercomparação de Amostras 
Ambientais (PNI). Além destas, são produzidas 
como material de referência fontes sólidas de 
filtro de ar (alfa, beta e gama) e  amostras de 
solos.  

São ainda calibradas fontes e soluções 
radioativas utilizando os vários sistemas de 
medição em operação no SEMRA/LNMRI. Cerca 
da metade destas fontes é calibrada 
absolutamente (calibração primária) através do método de coincidência e cintilação líquida. 
Os sistemas de medição para a calibração de radionuclídeos (relativos) fazem uso de 
detectores de iodeto de sódio, germânio, câmara de ionização e proporcional.   

 

3.1.6 Laboratório de Matrizes 

O Laboratório de Matrizes está equipado para a produção de padrões radioativos a partir de 
matrizes naturais como água, solo, vegetação, etc. Estes padrões visam possibilitar a 
calibração de sistemas de medição utilizando padrões o mais semelhante quanto possível 
às amostras a serem analisadas e também permitir que os ensaios interlaboratoriais se 
utilizem destas matrizes. 

 

Figura 8: Laboratório de nêutrons. 

 

Figura 9: Laboratório de preparação de 
fontes. 
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3.2 Radiodiagnóstico 
Em apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, o Serviço de Física 
Médica em Radiodiagnóstico e Imagem (SEFRI) prestou serviço de avaliação de proteção 
radiológica a Clínicas e Serviços de Radiologia Médica e Odontológica até o final de 2005, a 
partir de quando se interrompeu o agendamento do mesmo. 

3.2.1 Inspeções “in loco” 

As inspeções “in loco” são constituídas de visitas por uma equipe de dois técnicos do 
SEFRI, munidos de instrumentos para medições de desempenho das unidades de raios-x e 
das condições de radioproteção do estabelecimento e de suas instalações.  

3.2.2 Inspeção Postal (radiologia intrabucal) 

Devido à grande quantidade de equipamentos de raios-x odontológicos periapical no Estado 
(superior a 5.000 unidades), o SEFRI utilizou um sistema 
postal para avaliar alguns indicadores de proteção radiológica 
relativos ao equipamento e à dose nos pacientes. Assim 
como nas inspeções “in loco”, o serviço é prestado a partir 
das solicitações de Laudo de Aprovação para fins de 
licenciamento junto à autoridade sanitária. 

O SEFRI possui um laboratório para ensino que possui 
equipamentos de Raio-X utilizados em radiodiagnóstico e 
também um laboratório de ensaios para desenvolver e 
implantar metodologias para avaliação da conformidade com 
as normas em vigor (NBR IEC 61331:2004) de dispositivos de 
proteção utilizados por pacientes, voluntários e profissionais 
ocupacionalmente expostos à radiação. 

 

3.3 Dosimetria Individual 
 

O controle dosimétrico de pessoas cujos trabalhos envolvem a utilização de fontes de 
radiação ionizante é executado através da dosimetria individual. Este procedimento é 
também adotado em casos de acidentes ou superexposições. No caso de exposição externa 
a fontes seladas, dosímetros individuais (com filmes dosimétricos e/ou detectores 
termoluminescentes-TLD) são utilizados. Para exposição interna, técnicas de monitoração 
“in-vivo” como análise de excreta e contador de corpo inteiro são empregadas. São 
utilizadas ainda modernas técnicas de modelagem biocinética e por Monte Carlos na 
avaliação de doses. 

 

O Serviço de Monitoração Individual Externa (SEMEX) possui os seguintes laboratórios: 

 

3.3.1 Laboratório de Dosimetria Fotográfica  

O Laboratório de Dosimetria Fotográfica do 
Serviço de Monitoração Individual Externa, 
utilizando-se filmes dosimétricos, tem como 
objetivo avaliar a dose recebida por trabalhadores 
ocupacionalmente expostos à radiação gama ou 
raios X, usando monitores de tórax e algoritmos 
desenvolvidos no próprio laboratório. O ensaio 
tem implantado o sistema da qualidade da norma 
NBR/ISO 17025 e é certificado pelo CASEC/IRD. 

Figura 11: Densitômetro para 
leitura de filmes dosimétricos. 

Figura 10: Mamógrafo do 
laboratório do SEFRI. 
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3.3.2 Laboratório de Dosimetria Termoluminescente 

Trabalhadores envolvidos em atividades sujeitas a uma maior irradiação das mãos do que 
do tronco são monitorados, adicionalmente, por dosímetros de extremidade do tipo anel com 
detectores termoluminescentes (TLD). O IRD avalia anualmente aproximadamente 4000 
anéis dosimétricos.  

Já os trabalhadores expostos a fontes de nêutrons (atividades de pesquisa, prospecção de 
petróleo, com medidores de umidade, etc.) ou a equipamentos que podem gerar nêutrons 
(aceleradores, reatores) são monitorados por dosímetros do tipo albedo com detectores 
termoluminescentes (TLD) sendo avaliados anualmente cerca de 2500 monitores deste tipo. 

Os dosímetros utilizando TLD são ainda empregados na monitoração ambiental. São 
fornecidos e analisados monitores ambientais para as estações no meio ambiente definidas 
nos programas ambientais do IRD ou como prestação de serviço externo num total de 
aproximadamente 150 dosímetros por ano. 

 

3.3.3 Laboratório de Radiobiologia 

Os conhecimentos científicos sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes 
constituem a base científica da avaliação dos riscos relacionados à exposição às radiações 
ionizantes e conseqüentemente o fundamento de ações no campo da proteção radiológica. 
O laboratório de Radiobiologia trabalha com o objetivo de gerar, manter atualizados, difundir 
e aplicar conhecimentos científicos sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes 
principalmente no campo da dosimetria e proteção radiológica. 

A técnica de dosimetria citogenética tem como objetivo quantificar a presença de aberrações 
cromossômicas em linfócitos de amostras de sangue de indivíduos com suspeita de 
superexposição à radiação ionizante, visando a estimativa da dose recebida. A análise 
citogenética tem sido usada também para pesquisa em pacientes submetidos a 
procedimentos de Medicina Nuclear. 

 

O Serviço de Monitoração Individual Interna (SEMIN) possui os seguintes laboratórios: 

3.3.4 Laboratório de Bioanálise In Vivo (Contador de Corpo Inteiro) 

A bioanálise in vivo  é o método direto para determinação da atividade de radionuclídeos 
presentes no corpo todo ou em órgãos específicos, 
através da medida de raios gama ou X emitidos, 
permitindo estimar o conteúdo corporal de um 
determinado radionuclídeo, no instante da medida. 
Trabalhadores ocupacionalmente expostos dos 
Institutos da CNEN (IEN, CDTN, IPEN, IRD), de 
serviços de medicina nuclear, de mineração e 
processamento de terras raras, de mineradoras 
convencionais, inspetores de radioproteção, 
segurança nuclear e salvaguardas, e, 
ocasionalmente, indivíduos do público contaminados 
em incidentes ou acidentes radiológicos são usuários 
deste serviço. O serviço conta ainda com um sistema 
completo transportável montado em um laboratório 
móvel que permite a sua utilização em caso de 
acidentes envolvendo a contaminação interna de pessoas. 

 

Figura 12: Contador de corpo 
inteiro do IRD. 
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3.3.5 Laboratório de Bioanálise In Vitro 

Esta técnica tem como objetivo determinar, através da análise de material biológico (urina e 
fezes), a quantidade de material radioativo ingerido ou inalado. Estes métodos são aplicados 
em trabalhadores do ciclo do combustível, de mineração com tório e urânio associados, de 
indústrias que manipulam materiais radioativos, de serviços de medicina nuclear e membros 
do público em geral com suspeita de contaminação devido a acidentes, incidentes ou até 
mesmo durante a operação normal destas instalações.  

3.3.6 Caracterização de Aerossóis 

A caracterização do aerossol tem como objetivo determinar, através da análise das 
partículas transportadas pelo ar, a quantidade de material radioativo inalado por 
trabalhadores do ciclo do combustível, de mineração com tório e urânio associados, de 
indústrias que manipulam materiais radioativos e de serviços de medicina nuclear. 

3.4 Análise de Amostras Ambientais 
 A monitoração ambiental e de efluentes permite estimar o impacto radiológico 
decorrente de instalações que possam liberar radionuclídeos para o meio ambiente, tais 
como instalações do ciclo do combustível nuclear (incluindo reatores), instalações de 
mineração e beneficiamento de minérios contendo radionuclídeos naturais associados. 
Atividades desta natureza são conduzidas pelo IRD em algumas instalações com o objetivo 
de investigar problemas de radioproteção. Para aperfeiçoar as ações de fiscalização e de 
prestação de serviços, desenvolvem-se pesquisas na área ambiental visando ao 
conhecimento de mecanismos de transporte de radionuclídeos nos diversos compartimentos 
do meio ambiente e otimização de métodos analíticos.  

A maior parte destes trabalhos inclui análises de amostras ambientais por métodos 
radioquímicos e radiométricos, que são executados pelo Serviço de Análises Ambientais 
(SEANA) que também gerencia e executa a atividade de análise de radionuclídeos em 
produtos importados e exportados pelo país.  

3.4.1 Radioquímica 

Os laboratórios de radioquímica do SEANA 
realizam procedimentos químicos de separação e 
concentração de elementos radioativos com o 
objetivo de aumentar a sensibilidade dos métodos 
analíticos empregados para análise de amostras 
ambientais. Diversos métodos específicos estão 
devidamente padronizados e verificados através 
da participação em programas de comparação 
interlaboratorial, nacionais e internacionais. Dentre 
eles pode-se citar os métodos para determinação 
de 3H, 14C, 90Sr, 137Cs, 226Ra, 228Ra, 210Pb e 
isótopos de U e Th. 

3.4.2 Radiometria 

Os laboratórios de radiometria utilizam 
equipamentos de última geração para a medida de 
radiação com a alta sensibilidade necessária para a 
determinação da concentração de radionuclídeos 
em amostras ambientais. Estas medidas podem ser 
realizadas diretamente nas amostras coletadas com 
um mínimo de preparação como, por exemplo, 
secagem e calcinação, como também em amostras 
preparadas após a execução de um procedimento 
radioquímico.  

Figura 13: Um dos laboratórios de 
radioquímica do SEANA. 

Figura 14:Laboratório de radiometria. 
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3.4.3 Espectrometria de Massa 

O Laboratório de espectrometria de massa está 
equipado com um ICP-MS para análise de 
elementos traço em amostras ambientais e 
biológicas, sendo um equipamento de alta 
capacidade analítica. Devido à sua capacidade de 
análise isotópica é também utilizado na 
determinação da concentração de isótopos de 
urânio em amostras ambientais não só para fins de 
monitoração ambiental de instalações como 
também para fins de salvaguardas. Nesta última 
área o IRD tem cooperado com a ABACC e com o 
US-DOE tendo obtido resultados considerados 
excelentes. 

 

3.4.4 Laboratório de Datação Radiocarbônica 

A implantação deste laboratório seguiu uma linha de 
trabalho que visa explorar as possíveis aplicações 
dos equipamentos existentes IRD/CNEN em estudos 
ambientais. O primeiro desenvolvimento, iniciado em 
1984, estava relacionado a datação de sedimentos 
recentes através do 210Pb, seguiram-se a datação de 
rochas empregando ICP-MS e as razões U/Pb, Th/Pb 
e Pb/Pb, datação de sedimentos de águas profundas 
com 230Th/234U, o estudo de mistura de águas 
empregando isótopos de rádio, bem como a datação 
radiocarbônica de conchas através da absorção 
química do CO2. A experiência obtida neste estudo 
com absorvedor químico para a datação 
radiocarbônica levou-nos a procurar auxílio financeiro 

visando a implantação de uma linha de síntese de benzeno. Esta implantação nos permitiria 
uma melhor precisão nos resultados obtidos além de estender sua faixa de aplicação. 

 

3.4.5 Estação de Radionuclídeos do CTBTO 

A estação do IRD encontra-se operando e foi certificada 
em 2003 e conta atualmente com dois sistemas de 
medição. Um equipamento de monitoração de 
radionuclídeos em particulado onde é operado um 
equipamento produzido nos Estados Unidos denominado 
RASA, e um equipamento de medida de gases nobres, 
de fabricação sueca, denominado SAUNA. 

  

 

 

Figura 15: Laboratório de ICP-MS. 

 

Figura 16: Laboratório de Datação. 

 

Figura 17: Medida de gases nobres. 
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3.5 Sistema de Gestão da Qualidade do IRD  
O Sistema de Gestão da Qualidade do IRD é baseado na norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025, que estabelece os requisitos tanto técnicos como de gestão, para o reconhecimento 
da competência de laboratórios de ensaio e calibração. O Sistema está organizado em sete 
módulos, seis dos quais relativos a requisitos relacionados aos dos processos corporativos 
(Módulos Corporativos) e um que atende, aos requisitos da norma considerada: Módulo 
Específico dos Serviços de Ensaio e Calibração.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Essa estrutura permite que outras referências normativas sejam inseridas no SGQ sem que 
a parte referente aos módulos corporativos seja modificada. Este foi ocaso no período 
anterior a 2008, em que o IRD estava diretamente envolvido na condução do programa de 
inspeções regulatórias, onde o sistema incluía um oitavo módulo para o sistema da 
qualidade nas atividades de inspeção baseado na norma ISO/IEC 17020 – “General criteria 
for the operation of various types of bodies performing inspection”. O  Sistema de Gestão da 
Qualidade em atividades de inspeção constitui-se numa importante e moderna ferramenta 
de gestão, permitindo uma constante avaliação e aprimoramento do processo, além de 
demonstrar transparência e organização. A padronização do processo de inspeção 
regulatória em programas de proteção radiológica realizada pelo IRD e a elaboração dos 
correspondentes  procedimentos representou um grande ganho em termos de formalização 
do conhecimento institucional nesta área.  

 

3.5.2 Política da Qualidade 

 

“É Política do IRD atender às expectativas de seus clientes por meio da manutenção e 
melhoria contínua de um Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com a norma  
ABNT NBR ISO/ IEC 17025  e por meio do desenvolvimento de atividades de metrologia 
cientifica e industrial, na área  de radiações ionizantes, mantendo o IRD como referência 
nacional.” 

 

 

3.5.3 Objetivos da Qualidade 

 

Aumentar a satisfação dos clientes 

Ser reconhecido  como referência nas atividades laboratoriais e 

Desenvolver competência  para  aumentar  o desempenho dos servidores  

 Módulo 1 
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No caso específico das atividades de metrologia de radionuclídeos (SEMRA) e das 
radiações ionizantes (SEMRI), estas se reúnem sob a designação de LNMRI (Laboratório 
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes) sob a qual o IRD desempenha suas 
atividades como “Instituto Designado” pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, INMETRO (Convênio No 02/2008 - INM). 

Como Instituto Designado, cabe ao LNMRI/IRD principalmente, a responsabilidade pela 
guarda dos padrões metrológicos de referência nacional, na área de radiações ionizantes, 
bem como pela disseminação das unidades de medida correspondentes, do Sistema 
Internacional de Unidades (SI), e sua harmonização em nível mundial, que constitui a 
essência do “Instituto Nacional de Metrologia – INM” de cada país. O cumprimento dessas 
atribuições, por sua vez, requer um quadro técnico especializado de alto nível de 
conhecimento científico e tecnológico, além de reconhecimento nacional e internacional, o 
que implica permanente e vigorosa atividade de pesquisa científica e tecnológica, na 
fronteira do conhecimento. 

Como o Brasil (através do INMETRO) é signatário do  Acordo de Reconhecimento Mútuo do 
Comitê Internacional de Pesos e Medidas – MRA/CIPM, cabe também ao IRD  atender aos 
requisitos do MRA. Para o cumprimento desse acordo o LNMRI deve participar com êxito 
das “comparações chave” coordenadas pelo BIPM e de comparações suplementares  e 
manter um Sistema de Gestão em conformidade com os requisitos da  NORMA ABNT NBR 
ISO/IEC 17025, estabelecendo assim a equivalência dos padrões metrológicos e de 
certificadas de calibração. 

No ano de 2004 o  Sistema da Qualidade do IRD foi avaliado segundo o processo de Peer 
Review, contando com a participação de peritos de competência técnica reconhecida 
internacionalmente com um resultado positivo para o IRD, com o reconhecimento da 
conformidade do seu sistema de gestão aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025. Em complemento a este, o SGQ-IRD foi submetido à avaliação de um Comitê da 
Qualidade, constituído por representantes dos Institutos Nacionais de Metrologia de países 
do Sistema Interamericano de Metrologia, signatários do MRA, responsável pelo 
acompanhamento de seu cumprimento. Neste fórum o SGQ do IRD foi aprovado. 

Como a cada  cinco anos esse processo é conduzido, em outubro de 2009 o LNMRI/IRD 
obteve, após novo Peer Review internacional, o certificado de aprovação de seu sistema de 
gestão da qualidade no escopo do MRA/CIPM. 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE /IRD 

UNIDADE OPERACIONAL SERVIÇOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO  

SEMRI Calibração de dosímetros clínicos 

Calibração de fontes de nêutrons  

Calibração de monitores de radiação X e gama 

Irradiação de sistemas de monitoração individual 

SEMRA Preparação e calibração de fontes radioativas 

SEMEX Avaliação de dose individual: dosimetria fotográfica  
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3.6 Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Análise de 

Amostras Ambientais para Determinação de Radionuclídeos (PNI)  
O Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Análise de Amostras 
Ambientais para Determinação de Radionuclídeos (PNI) é promovido e coordenado pelos 
Serviços de Análises Ambientais (SEANA) e de Metrologia de Radionuclídeos (SEMRA) do 
IRD desde 1991. Participaram do PNI 21 laboratórios nacionais. 

Este programa distribui três vezes ao ano, nos meses de abril, agosto e dezembro, amostras 
ambientais simuladas contaminadas com quantidades conhecidas de radionuclídeos 
importantes para a proteção radiológica. Os laboratórios participantes analisam as amostras 
e enviam os resultados para o IRD para avaliação do seu desempenho analítico. A cada 
rodada são preparados relatórios individuais e confidenciais que são enviados para os 
laboratórios participantes. 

Desde a sua implementação, em 1991, até dezembro de 2009 foram realizadas 63 rodadas 
de intercomparação nas quais foram distribuídas 4099 amostras ambientais simuladas, num 
total de 7882 análises.  

 

 

Figura 18: Avaliação geral do desempenho analítico. 

 

 
 Figura 19: Desempenho analítico relativo alcançado pelos laboratórios no PNI/IRD.  
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4 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

As atividades de avaliação de conformidade englobam as ações do IRD ligadas ao processo 
regulatório da CNEN no licenciamento e controle das instalações nucleares e radiativas no 
País. Estão incluídas as inspeções regulatórias de radioproteção que foram conduzidas até 
2007 de acordo com um programa anual de inspeções, que era definido em conjunto com as 
coordenações gerais da DRS (CGRC e CGMI), ou solicitadas, como inspeções reativas, por 
estas coordenações sempre que algum fato relevante ocorria em uma instalação. A partir de 
2008 foram intensificadas as atividades de pesquisa e desenvolvimento, apresentadas no 
Anexo I. 

O programa de inspeção de Instalações Nucleares, conduzido até 2007, abrangeu os 
reatores nucleares, instalações do ciclo do combustível nuclear e ciclo do tório avaliando 
aspectos ocupacionais, ambientais e do plano de emergência local. Eram realizadas tanto 
inspeções “in-loco” nas instalações e também a inspeção de documentos, principalmente 
aqueles que fazem parte do processo de licenciamento. Atualmente algumas destas 
atividades ainda são prestadas como suporte técnico, e por solicitação da DRS. 

 

4.1 Medicina Nuclear e Radioterapia 
As inspeções regulatórias em medicina nuclear e 
radioterapia eram realizadas pelo Serviço de 
Física Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear 
(SEFME). Existiam, na época, 375 Serviços de 
Medicina Nuclear e 349 Serviços de Radioterapia 
em funcionamento no país. Vários trabalhos de 
pesquisa tem sido desenvolvidos para a 
otimização de procedimentos de radioproteção, 
controle de qualidade e modelagem por Monte 
Carlo. 

 

4.2 Indústria Radiativa 
Na indústria radiativa, as inspeções eram realizadas 
pelo Serviço de Radioproteção na Indústria Radiativa 
(SERIR) em todo o território nacional. Existiam, na 
época, no País 610 Instalações Radiativas utilizando 
radiação na área industrial sendo 474 utilizando 
medidores nucleares, 106 de radiografia industrial, 8 
aceleradores industriais, 13 empresas realizando 
perfilagem em poços de petróleo e 6 irradiadores de 
grande porte. 

 

4.2.1 Laboratório de Indústria 

O SERIR possui um laboratório equipado com 
os sistemas normalmente encontrados nas 
indústrias radiativas que é utilizado para 
treinamento tanto de inspetores quanto de 
usuários. Além disto as instalações deste 
laboratório são empregadas na realização dos 
exames práticos na provas para 
credenciamento de supervisores de proteção 
radiológica pela CNEN. 

 

Figura 20: Inspeção na área médica. 

Figura 21: Inspeção na indústria. 

Figura 22: Laboratório de indústria. 
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4.3 Indústria Nuclear 
O Serviço de Radioproteção na Indústria Nuclear 
(SERIN) tem como finalidade desenvolver e 
implementar atividades de controle e otimização de 
procedimentos de radioproteção relativos às 
exposições ocupacionais nas instalações nucleares 
que integram o ciclo do combustível nuclear e aos 
materiais radioativos de ocorrência natural. A 
experiência adquirida possibilita também a 
participação e estudos de radioproteção 
ocupacional em situações de exposição a 
radionuclídeos naturais (TENORM) na indústria do 
petróleo e outras. 

4.4 Avaliação de Impacto Ambietal 
O Serviço de Avaliação de Impacto Ambiental 
(SEAIA) atua, por solicitação formal da DRS, na 
avaliação dos resultados dos programas de 
monitoração conduzidos pelo operador das 
instalações e realiza inspeções nas mesmas para 
avaliar se o seu desempenho está de acordo com 
os termos do licenciamento e normas da CNEN. O 
SEAIA conduz, ainda, um programa que avalia a 
qualidade dos dados da monitoração do operador, 
realizando para isso coletas conjuntas de amostras 
ambientais e comparação dos dados analíticos. 
Documentos técnicos relacionados a diferentes 
aspectos operacionais das instalações são 
igualmente avaliados com emissão de relatórios. 

Da mesma forma, relatórios técnicos respondendo a solicitações de outros órgãos de 
governo são, também, emitidos.  

Nesta área o IRD vem também atuando na remediação de áreas contaminadas com 
radionuclídeos naturais, epidemiologia das radiações ionizantes, estudo de fatores de 
transferência e modelagem ambiental. 

 

4.5 Comitê de Avaliação e Certificação 
As medições relacionadas à proteção radiológica da população, do trabalhador, do paciente 
e do meio ambiente, destinadas a comprovar que o sistema de limitação de doses 
preconizado na Norma CNEN-NN-3.01, "Diretrizes Básicas de Radioproteção", está sendo 
obedecido e, executadas com a finalidade de atender aos requisitos de licenciamento e 
fiscalização da CNEN, deverão ser realizadas por laboratórios certificados pelo IRD 
(Resolução CNEN no 7, de 21 de agosto de 1995). 

A portaria nº 35, de 16 de setembro de 2005, constituiu o Comitê de Avaliação de Serviços 
de Ensaio e Calibração (CASEC), que englobou as atividades anteriormente desenvolvidas 
pelos comitês CASMIE e CALCRI. O CASEC tem a finalidade de avaliar os processos de 
solicitação de autorização de funcionamento de serviços de ensaio ou calibração visando à 
concessão da autorização de funcionamento e de acompanhar, por meio de auditorias e 
programas de intercomparações, o desempenho dos serviços de ensaio ou calibração 
autorizados.  

Atualmente estão autorizados 11 serviços de Prestação de Serviços de Monitoração 
Individual de Corpo Inteiro para Feixe de Fótons e 7 para Prestação de Serviços de 
Calibração de Instrumentos de Radioproteção. 

 

Figura 23: Inspeção de tambores de UF6. 

Figura 24: Coleta de amostras ambientais. 
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4.6 Grupo de Análise de Doses Elevadas 
Desde 1985 o IRD/CNEN vem operando um serviço oficialmente constituído, executado por 

um grupo multidisciplinar, denominado GADE  Grupo de Análise de Doses Elevadas. Este 
grupo, composto por especialistas em proteção radiológica e dosimetria, tem como objetivo 
primordial adotar ações coordenadas para a investigação de casos de superexposição 
ocupacional que ocorram no Brasil. 

Os principais objetivos do GADE são: (a) investigar todos os casos de superexposição 
ocupacional acima de 100 mSv registrados pelos serviços de monitoração individual 
certificados no País; (b) estimar a verdadeira dose recebida pelo trabalhador e fornecer tal 
informação para a equipe médica; (c) descobrir as causas do evento e recomendar medidas 
à instalação envolvida para prevenir casos adicionais; (d) modificar ou ratificar a dose 
registrada no banco nacional de registro de doses individuais do IRD/CNEN; (e) fornecer 
subsídios para as ações administrativas junto aos órgãos competentes federal e estadual; (f) 
gerar informações científicas relativas aos casos analisados de doses elevadas; e (g) 
manter um arquivo com todos os casos de superexposição ocupacional a radiações 
ionizantes ocorridos no País. 

Sempre que um trabalhador recebe no monitor individual de dose, em período mensal, dose 
equivalente igual ou superior a 4 mSv, os serviços nacionais de dosimetria individual externa 
são obrigados a preparar um relatório de comunicação de dose alta. Este relatório deve ser 
enviado ao Banco Nacional de Registro de Doses, localizado no IRD/CNEN, que é um 
arquivo das doses recebidas por todos os trabalhadores brasileiros monitorados 
individualmente. Se a dose equivalente for igual ou superior a 100 mSv, o relatório de dose 
alta deve ser enviado ao IRD/CNEN no prazo de 24 horas. Tal comunicação deflagra as 
atividades do GADE. O valor de 100 mSv é o dobro do valor de dose para um único ano, de 

acordo com o limite de dose anual adotado pela autoridade regulatória brasileira  a CNEN. 

 

5 ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS E NUCLEARES 

O Sistema de Resposta a Emergências tem como objetivo responder prontamente a 
situações potenciais ou reais de emergência de origem nuclear ou radiológica no território 
brasileiro. 

A etapa de planejamento, que engloba o desenvolvimento de planos de emergência e seus 
respectivos procedimentos, tem como objetivo estabelecer diretrizes e nortear as ações a 
serem implementadas para mitigar as conseqüências advindas de possíveis situações de 
emergência. 

Para capacitar e treinar recursos humanos e promover a integração entre equipes e 
organismos nacionais envolvidos em atividades relacionadas com o atendimento a 
emergências, vários cursos são ministrados para instituições como a defesa civil, corpo de 
bombeiros, forças de segurança pública e forças armadas. O número total de alunos 
treinados em cursos de Ações de Resposta a Emergências Radiológicas, em 2009, foi de 
488, em 9 cursos. 

A DIEME efetua ainda a análise técnica do Plano de Emergência Local (PEL) das 
instalações nucleares, através de inspeções em documento e inspeções in loco, para 
verificação da infra-estrutura necessária à execução do PEL. 
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 O IRD dispõe de uma infra-estrutura apropriada 
para atendimento a emergências radiativas e 
nucleares. Além de instrumentos de monitoração 
portáteis e equipamentos de proteção individual, 
o IRD conta ainda com dois laboratórios móveis 
para levantamento radiométrico, terrestre e 
aéreo, e para realização de medidas de contador 
de corpo inteiro para determinação de 
contaminação interna. 

 

 

 

Em 2009, foi realizada a instalação de um novo 
centro de crises para abrigar as equipes de avaliação 
radiológica e também servir como centro de 
coordenação para situações de emergência ou 
atividades de segurança radiológica em eventos 
públicos. Este centro foi construído com auxílio do 
US/DOE e conta com vídeo-conferência, TV por 
satélite, sistema de geo-referenciamento, entre 
outras facilidades.     
       
        Figura 26: Sala de resposta. 

A mesma estrutura é também utilizada para as ações relativas à segurança radiológica de 
grandes eventos públicos, nas quais o IRD está envolvido após a implementação destas 
medidas por ocasião da realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007 no Rio de Janeiro. 
Atividades de varredura radiológica, tanto nos locais de competição quanto em áreas 
externas, e de controle de acesso às instalações foram desenvolvidas em conjunto com as 
forças de segurança. Adicionalmente uma equipe de especialistas foi mantida em plantão 
para respostas a possíveis eventos que requeressem uma atuação mais especializada. 

O excelente desempenho dos técnicos do IRD envolvidos nestas operações fez com que 
atualmente vários destes técnicos venham atuando como consultores da AIEA na 
disseminação dos procedimentos desenvolvidos em cursos de treinamento da AIEA em 
vários outros países. 

                  

Figura 27: Varredura no Maracanazinho.  Figura 28: Varredura com veículo de  

rastreamento no Riocentro 

Figura 25: Laboratório móvel de 
rastreamento terrestre. 
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6 FORMAÇÃO E TREINAMENTO 

 

Para o desenvolvimento de suas atividades de ensino 
e utilização para reuniões técnicas e científicas o IRD 
conta com um moderno centro de treinamento 
composto por um auditório com 200 lugares, uma sala 
de aula com 40 mesas configurável para cursos e 
reuniões, duas salas de aula convencionais e uma 
sala com 8 computadores, quantidade esta que pode 
ser aumentada para 14, destinada a treinamentos que 
requeiram infra-estrutura computacional. O IRD possui 
ainda uma biblioteca com acervo especializado em 
radioproteção. 

 

6.1 Cursos Regulares 
O IRD oferece um programa de cursos de extensão treinando cerca de 440 profissionais 
anualmente: 

 Fundamentos de Radioproteção e Noções de Emergência 

 Monitoração Ambiental 

 Ações de Resposta a Situações de Emergência de Origem Nuclear e Radiológica 

 Dosimetria em Radiologia Diagnóstica e Intervencionista. 

 Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico 

 Tomografia Computadorizada: Física da Imagem, Dosimetria e Radioproteção  

 Proteção Radiológica e Controle de Qualidade em Radiologia Oral  

 Aspectos Metrológicos da Dosimetria em Radioterapia 

 Proteção Radiológica e Controle de Qualidade em Radioterapia 

 Calibração e Uso de Instrumentos em Proteção Radiológica 

 Avaliação de Impacto Radiológico de Indústrias não Nucleares (TENORM) 

 Dosimetria para Pacientes de Medicina Nuclear Diagnóstica 

 Metrologia de Radionuclídeos 

 Radioproteção em Medicina Nuclear 

 Curso de proteção radiológica ocupacional na indústria. 

 Curso de radioproteção em instalações radiativas na indústria. 

 
Além destes cursos, o IRD realiza regularmente vários cursos internacionais em cooperação 
com a AIEA com participantes de vários países da América Latina e Caribe. 

 

6.2 Curso de Pós-Graduação 
O IRD oferece o curso de Pós-graduação "Mestrado em Radioproteção e Dosimetria", nas 
áreas de concentração em Biofísica das Radiações, Física Médica, Metrologia e 
Radioecologia, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES/MEC) em 2001. Em 2004, após o primeiro triênio (2001 a 2003) de sua 
implantação foi reavaliado pela CAPES e obteve conceito 4, mantido até a presente data. 

Desde 2001, ano de sua criação, até novembro de 2006 este curso já outorgou 70 títulos de 
Mestrado e tem atualmente 36 dissertações em andamento.  

Para a turma que se inicia no ano de 2010 o curso dispõe de 5 bolsas IRD /CNEN, 3 bolsas 
CAPES e 1 bolsa CNEN. 

 

 

Figura 29: Centro de treinamento. 
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6.3 Curso de Graduação em Física 
O IRD participa do curso de Graduação em Física, com especialização em Física Médica do 
Instituto de Física/UFRJ, oferecendo as seguintes disciplinas: Estágio I - Instrumentação e 
Metrologia; Estágio II - Dosimetria em Radioterapia e Radiodiagnóstico e Estágio III - 
Monitoração Individual. 

 

6.4 Centro Regional de Treinamento da AIEA. 
No ano de 2009 foi solicitada à AIEA a condução de uma missão EDUTA (Education and 
Training Apraisal), com o objetivo de avaliar a estrutura de educação e treinamento em 
radioproteção do País e de reconhecimento do IRD como Centro Regional de Treinamento 
em Radioproteção. Esta missão foi realizada em maio de 2010 com um resultado 
extremamente positivo em relação as seus dois objetivos sendo aguardado em breve o 
envio do relatório final da missão e o reconhecimento do IRD. 

Uma das primeiras tarefas como Centro Regional será a implantação de um novo curso de 
formação, em nível de pós-graduação profissionalizante, com o conteúdo equivalente ao 
curso PGEC (Post-Graduation Educational Course) da AIEA, para um público alvo composto 
por profissionais da área de radioproteção tanto do Brasil como de outros países de língua 
portuguesa, os quais terão sua participação custeada pela AIEA. 

 

6.5 Bolsistas e Estagiários 
Dentro das atividades de ensino e treinamento, o IRD recebe bolsistas e estagiários dentro 
de programas nacionais de fornecimento de bolsas, assim como provenientes de 
solicitações da AIEA para estágio de pesquisadores de várias nacionalidades. 

Em 2010, o número de bolsistas e estagiários nacionais é: 

- 16 bolsistas PIBIC e 3 PROBIC 

- 3 bolsistas PCI 

- 23 estagiários, doutorandos, etc... 

 

 

7 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O IRD possui atualmente um parque de informática com aproximadamente 380 
computadores do tipo PC (cerca de 150 destes com processadores Core2 Duo e 25 
estações de trabalho de alto desempenho com processadores Core2 Quad) interligados em 
rede. Os diversos prédios do IRD são interligados através de rede de fibra ótica a 1 Gbps. A 
infra-estrutura da rede de dados conta com 8 servidores de arquivos, 7 em plataforma Linux 
(GPL) e um com Windows 2003 server. Estes servidores respondem pelos seguintes 
serviços: Servidor de arquivos e de autenticação para a rede interna, servidor de nomes 
primário e secundário autoritativos do domínio "IRD.GOV.BR", servidor de correio SMTP e 
webmail, servidor de páginas, servidor de banco de dados ( MSSQL, Interbase, MySQL e 
PostgreSQL), servidor de diretório LDAP etc.  

A conexão com a Internet é feita, atualmente, através de um link de 10Mbps com a Rede-
Rio, com previsão de interconexão através da REDECOMEP a 1 Gbps em 2009.  

Dando suporte aos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, o IRD implantou e opera um 
cluster de computação de alto desempenho com 30 unidades voltado para o cálculo 
científico usando Linux/Slackware. 
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8  INDICADORES OPERACIONAIS 

8.1 Orçamento 
A alocação de recursos orçamentários para o IRD nos últimos 10 anos (DRS+DGI até 2007 
e DPD+DGI a partir de 2008) é mostrada nas Figuras 30 e 31, sendo que na última os 
valores foram corrigidos para 2010 pelo IPCA acumulado. Esta última figura evidencia o fato 
de que o orçamento total do IRD não apresentou um crescimento efetivo nos últimos 10 
anos principalmente no que se refere a recursos de capital. Os valores de 2000 e 2001 
incluem o crédito suplementar referente à Lei das Taxas. 

  

Figura 30: Variação do orçamento anual (valores absolutos sem correção). 

Figura 31: Variação do orçamento anual (valores corrigidos pelo IPCA). 
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Na Figura 32 é apresentada a variação dos gastos com diárias realizados pelo IRD, 
ressaltando que os custos de passagem não estão incluídos por serem normalmente 
realizados pela CNEN/SEDE. O decréscimo verificado de 2001 para 2002 deve-se ao fato 
de que, a partir de 2002, as diárias relativas à condução dos programas de inspeção 
regulatória passaram a ser custeadas pela DRS. 

 

Figura 32: Variação do gasto com diárias (valores corrigidos pelo IPCA). 
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8.2 Inspeções Regulatórias de Radioproteção – Até 2007 
O programa de inspeções regulatórias foi interrompido a partir de 2007, com a passagem do 
IRD para a DPD. A evolução dos programas anuais de inspeção regulatória, elaborados em 
conjunto com as coordenações gerais da DRS, é apresentada nas figuras 33, 34 e 35 para 
as áreas médica, indústria radiativa e indústria nuclear respectivamente. Para a área de 
indústria radiativa, o aumento do número de inspeções nos anos de 2000 e 2001 deveu-se a 
um esforço concentrado para atualização das inspeções nas instalações com medidores 
industriais. 

 

Figura 33: Número de inspeções anuais nas instalações de medicina nuclear e radioterapia. 

 

Figura 34: Número de inspeções anuais na indústria radiativa. 
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Figura 35: Número de inspeções anuais na indústria nuclear. 
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8.3 Produção Intelectual 
 

Na figura 36 é apresentada a produção científica do IRD através do número de publicações 
em periódicos e congressos, nacionais e internacionais. O elevado número de trabalhos em 
congressos internacionais em 2005 deveu-se à ocorrência neste ano de três eventos 
internacionais no Brasil, o International Nuclear Atlantic Conference INAC em Santos, SP 
(41 trabalhos); a 8th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life 
Sciences em Piracicaba, SP : CENA/USP (13 trabalhos) e a Internacional Conference on: 
Monitoring, Assessments and Uncertainties for nuclear and Radiological Emergency 
Response, no Rio de Janeiro, 21-25/11/05, organizado pelo IRD (11 trabalhos).  

Figura 36: Número de artigos científicos publicados em periódicos ou apresentados em 
congressos. 

 

 

8.3.1 Patentes Requeridas 

MU 8303315-7: Monitor ambiental passivo 

Inventor: Nilton Ferreira Meira 

MU 8301629-5: Monitor Individual de Extremidade para fótons 

Inventor: Nilton Ferreira Meira 

MU-8500012-4: Monitor Individual de Nêutrons Passivo - Tipo Albedo de Duas 
Componentes para Corpo Inteiro  

Inventores: Marcelo Marques Martins, Claudia Lucia de Pinho Mauricio, Evaldo Simões da 
Fonseca, Depositada em 10/01/2005. 

Solicitada em 2006:Caixa de Armazenagem e Irradiação de Detectores 
Termoluminescentes 

Inventores: Marcelo Marques Martins, Claudia Lúcia de Pinho Maurício e Jair Bonfim 
Cummins 
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8.4 Produção de Serviços 
 

Os principais serviços oferecidos pelo IRD e seus quantitativos anuais, representados pela 
média dos últimos 10 anos, são: 

Dosimetria Individual: 
Filme dosimétrico : 64.274 
TLD Extremidade : 4005 
TLD nêutrons  : 2528 

Medidas “in-vivo”  : 243 
Análise de Insumos  : 131 
Calibração: 

Dosímetros Clínicos : 49 
Monitores de área : 796 

Padrões Radioativos : 694 
 
Inspeções em radiodiagnóstico: (este serviço foi descontinuado a partir de 01 de janeiro 
de 2006). 
 Raio-X Odontológico : 1304 (postal) 
 Radiodiagnóstico : 308 
 

8.4.1 Arrecadação Anual com Prestação de Serviços 

 

Figura 37: Arrecadação anual obtida pela prestação de serviços. 

 

A diminuição do faturamento a partir de 2006 deveu-se a dois fatores, o primeiro a 
interrupção da prestação de serviços de inspeção na área de radiodiagnostico, e o segundo 
a descentralização, para os laboratórios autorizados, dos serviços de dosimetria pessoal e 
calibração de instrumentos. A elevação no ano de 2009 foi decorrente do esforço na 
cobrança de clientes em débito dos anos anteriores. 
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9 ANEXO I - ATIVIDADES DE PESQUISA – EM ANDAMENTO EM 2010 
 
 

Título: “Metodologia proposta para a implementação da rastreabilidade dos feixes de 
raios-x aplicados a radiologia odontológica.” 

Objetivo: 

 Estudar a fluência de energia e os espectros necessários para manter a rastreabilidade no 
sistema metrológico para os raios-x utilizados na odontologia. 

 Aplicar os fundamentos da Física das Radiações aos princípios da Radiologia e 
Instrumentação Nuclear juntamente com o tratamento estatístico exigido na área de 
Metrologia das Radiações; 

 Estabelecer os processos de medição e monitoramento para raios X aplicados na 
Odontologia segundo as orientações determinadas pela NBR ISO/IEC 17025; 

 Avaliar a fluência de energia e comparar com às aplicadas nas clínicas; 

 Comparar as qualidades existentes para o radiodiagnóstico convencional com as 
praticadas nas clínicas; 

 Avaliar os fatores de correção para o padrão primário com as qualidades dos raios X 
odontológico; 

 Utilizar o código Monte Carlo para determinar os demais fatores de correção; 

 Montar os manuais de qualidades segundo norma ABNT ISO/IEC 17025; 

 Apresentar e/ou recomendar um certificado de calibração; 

 Comparar e verificar a utilização da Portaria No. 453, de 01/06/1998. 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN 
Parcerias: LIN/COPPE/UFRJ, LNMRI/IRD/CNEN, laboratórios da Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) e clínicas e consultórios dentários. 
Impacto de Projeto/Pesquisa: A relevância deste trabalho está em manter e disseminar as 
medições realizadas nas clínicas rastreadas ao sistema internacional de medidas como 
também, propor sugestões e recomendações para a rastreabilidade de protocolos de 
dosimetria ou códigos de prática e o controle de qualidade por intermédio de medições da 
grandeza potencial de pico prático (PPV). 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2008/2009: 

 Validação da aplicabilidade da grandeza PPV na radiologia odontológica. 

 Confecção de fantoma específico para radiologia odontológica. 

 Proposta de protocolo de calibração para o LNMRI em aplicações de radiologia 
odontológica. 

 Tese de doutorado em andamento. 
Expectativa para 2010: 

 Defesa de tese de doutorado. 

 Publicação de artigos. 
 
Apresentação de Trabalhos em Congressos Científicos Internacionais e Trabalhos para 
Publicação: 2 
 

Título: Desenvolver estudos sobre padronização primária e secundária de fontes de 
nêutrons.   
Objetivo: Obter novos valores dos parâmetros de influência na padronização primária 
absoluta e secundária de fontes de nêutrons. 
Fonte de Recursos:  IRD 
Parcerias: COPPE/UFRJ 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Diferentes laboratórios no Brasil e no mundo utilizam fontes 
de nêutrons baseadas em radionuclídeos para calibração de instrumentos. Estes 
instrumentos são usados principalmente na área de radioproteção. No Brasil, todos os 
laboratórios que possuem fontes de nêutrons devem rastreá-las ao LN/LNMRI. Sem essa 
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cadeia de rastreabilidade a calibração e testes dos instrumentos de radioproteção, exigidos 
no Brasil pela CNEN, não poderiam ser cumpridos. Na indústria nuclear e outras que 
utilizam fontes de nêutrons, por exemplo, na exploração de petróleo e gás, a inexistência 
dos padrões descritos neste projeto inviabiliza o cumprimento das normas segurança do 
trabalho e dos regulamentos estabelecidos pela CNEN para uso de fontes radioativas, 
pondo em risco a segurança do trabalhador e da sociedade. 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  
 Dissertação de Mestrado concluída: 1 
 Iniciação Científica em andamento:3 
 Tese de doutorado em andamento: 1 
 Exame de qualificação: 1 

Trabalhos apresentados em Congressos:4 
 

Título:   Desenvolver estudos sobre espectrometria de nêutrons.  
Objetivo: Garantir capacidade para realizar espectrometria de nêutrons visando melhorar a 
dosimetria de nêutrons no Brasil, e caracterizar os espectros padrões de nêutrons do 
LN/LNMRI. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: A espectrometria de nêutrons é uma das mais importantes 
ferramentas para avaliação de problemas relacionados a dosimetria de nêutrons. Sem 
informações sobre o espectro de nêutrons a que estão expostos os indivíduos, nenhuma 
avaliação exata pode ser feita a partir das medições dos monitores de área ou dos 
monitores individuais. Medidas espectrométricas são necessárias em uma ampla faixa de 
energia, desde as muito baixas (térmicas), encontradas em aceleradores usados em 
hospitais; passando pelas energias intermediárias encontradas na indústria nuclear; até 
altas energias (vários GeV) encontrada na dosimetria de raios cósmicos. O objetivo é 
manter o espectrômetro, usa-lo para melhorar o conhecimento do espectro nos locais de 
trabalho, e também para carcterizar os espectros padrões de nêutrons do LN/LNMRI 
Fonte de Recursos:  IRD.  
Parcerias: INCa. 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  

Bolsa PCI em andamento: 1 
Iniciação Científica em andamento: 1 
Tese de doutorado concluída: 1 
Trabalhos apresentados em Congressos:6 

 

Título: Desenvolver estudos sobre medição do equivalente de dose individual e 
ambiente em instalações ocupacionalmente expostas.  

Objetivo: Determinação dos valores e incertezas nas medições de equivalente de dose. 
Fonte de Recursos: IRD. 
Parcerias: COPPE/UFRJ. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Os resultados incluem a identificação de campos de 
nêutrons em áreas de trabalho com características dosimétricas interessantes para 
investigação da resposta de instrumentos e quantificação do equivalente de dose. O campo 
de nêutrons será caracterizado em termos do espectro, e se possível de sua anisotropia. 
Também serão realizadas medições com outros  instrumentos nesses campos (hospitais, 
indústrias, etc). 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009: 

Dissertação de Doutorado em andamento: 1 
Monografia concluída: 1 
Iniciação científica em andamento: 3 

 Trabalhos apresentados em Congressos:5 
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Título:  Desenvolvimento de um sistema Postal para Dosimetria e Controle de 
Qualidade em Braquiterapia 
Objetivo: Simulação e construção de um fantoma para avaliação postal da dosimetria de 
fontes de braquiterapia usadas nos serviços no país.  
Fonte de Recursos: PQRT/INCA e IRD/CNEN 
Parcerias: INCA através dos laboratórios do PQRT (Programa de Qualidade em 
Radioterapia).  
Impacto do Projeto/Pesquisa: Permitir um controle mais amplo com maior freqüência e 
baixos custos da qualidade dos serviços de braquiterapia em rede nacional. 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009: Foi feito o estudo dosimétrico do sistema postal, 
desenvolvido para verificar a distribuição de dose de fontes de braquiterapia. Foi projetado 
um fantoma de PMMA com orifícios para inserção da fonte de 192Ir da Gammamed e dos 
dosímetros TL. O sistema foi otimizado com auxílio de simulações de Monte Carlo, usando 
as grandezas dosimétricas definidas no TG-43 da AAPM, como a função radial de dose g(r). 
Neste estudo foi definido o uso de um fantoma de PMMA cilíndrico cujas dimensões e 
posicionamento dos TLD’s foram obtidos com auxílio da simulação de Monte Carlo, 
procurando minimizar os efeitos do gradiente de dose em raios muito pequenos e o 
retroespalhamento nas proximidades da fronteira com o ar. O fator de correção da resposta 
em relação ao meio é obtido na simulação de Monte Carlo para a razão dose na água e 
dose no fantoma. O método atende os níveis de incerteza desejáveis para este tipo de 
dosimetria.  

 Trabalhos apresentados em Congressos:1  

 Dissertação de Mestrado em andamento: 1 
 

Título: Padronização primária em kerma no ar (Co-60) 
Objetivo: Realizar medidas experimentais dos fatores de correção necessários para a 
determinação da Taxa de Kerma no ar, caracterizar o feixe de Co-60 para o irradiador Picker 
e calcular os fatores de correção da câmara de ionização CC01 de 1 cm3, via Monte Carlo, 
usando o código PENELOPE. 
Fonte de Recursos: IRD.  
Impacto do Projeto/Pesquisa: Disponibilizar a grandeza kerma no ar de forma absoluta, 
fazendo com que o pais seja autosuficiente nessa área e se torne referencia para a America 
Latina. 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009: Elaborado um programa usando o 
PENELOPE2006  para caracterizar o espectro em energia de fotons em um campo de 10 
cm x 10 cm2 a distancia de 100 cm da fonte. Este espectro será usado como entrada para 
os cálculos dos fatores para a câmara CC01. Elaborado um programa de Monte Carlo, 
usando o PENELOPE2006, para calcular os seguintes fatores de correção para a câmara 
CC01: fator de correção de atenuação e espalhamento na parede da câmara, fator de 
correção de espalhamento na haste da câmara e o fator de correção de não uniformidade 
axial. 
 

Título: Avaliação das incertezas, qualidades e testes comparativos de um padrão 
primário para feixes de raios-x de baixa energia".   
Objetivo: Avaliar as incertezas provenientes do alinhamento e posicionamento de uma 
câmara de ionização de placas paralelas em feixes de raios-x de baixa energia. Estas 
avaliações são parte do trabalho para estabelecer esta câmara de ionização como um 
padrão  primário para a grandeza Kerma no ar para raios-x de baixa energia.  
Fonte de Recursos: LNMRI/IRD.  
Parcerias: LNMRI/IRD e BIPM/França. 
Impacto do Projeto/Pesquisa:  Implementar novas qualidades de radiação e aperfeiçoar o 
arranjo experimental com a inclusão de sistemas mais precisos e assim melhorando a 
incerteza associada.  
Resultados do Proj./Pesquisa em 2009:  Aprimoramento dos processos de calibração de 
instrumentos de medição utilizados para dosimetria de feixes de  raios-x empregados em 
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mamografia.  A magnitude das incertezas decorrentes no alinhamento e posicionamento da 
câmara de ionização de placas paralelas foi incorporada à avaliação final da incerteza na 
determinação da grandeza Kerma no ar.  
Dissertação de Mestrado defendida em 14/02/2009. 
 

Título: Implantação de ensaios de calibração de instrumentos de medir radiação 
taxa de dose menor do que 10Sv/h  
Objetivo: Montar um arranjo experimental para aplicação de ensaios de calibração de 
instrumentos de medir radiação a baixa taxa de dose, isto é, instrumentos que meçam taxas 

menores do que 10Sv/h, bem como estabelecer os procedimentos padronizados de 
ensaios. 
Fonte de Recursos:  IRD / CNEN e PCI / MCT.  
Parcerias:  LNMRI / IRD 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Disponibilizar serviço de calibração de instrumentos de 

medir radiação a baixa taxa de dose,  10Sv/h. Dessa forma,  garantir, no país,  a 
rastreabilidade de medições com os instrumentos de medir radiação ambiental de campos 

de radiação extremamente baixos da ordem de 0,3 a 10 Sv/h, cobrindo, assim, uma área, 
que hoje em dia é  totalmente carente.   
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  Foi avaliado que laboratório não é totalmente 
adequado para o tipo de prática proposta, embora possa ser utilizado para os feixes gerados 
pelas fontes de maior intensidade do irradiador Buchler OB34. O padrão referência, uma 
câmara de ionização de 10 litros da PTW, utilizada não se mostrou adequada para as 
medições de baixa intensidade. Um detector proporcional TRADOS da Vacutec, foi 
adquirido com o objetivo de realizar as medições com valores inferiores a abaixo de 

10Sv/h. 
 
 

Título: Implantação de ensaios de calibração de dosímetros clínicos em feixes de 
ortovoltagem  
Objetivo: Implantar o arranjo experimental para os ensaios de calibração de dosímetros 
clínicos usados em radioterapia em feixes de raios-X, de 100 kV a 250 kV, no equipamento 
de raios-X Pantak 420. 
Fonte de Recursos:  IRD / CNEN  
Parcerias:  LNMRI / IRD, SIM, BIPM 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Disponibilizar o serviço de calibração de dosímetros clínicos 
em feixes de ortovoltagem. Dessa forma, garantir, no país,  a rastreabilidade de medições 
com os dosímetros clínicos nas instalações de radioterapia. Este serviço foi suspenso, em 
razão das instabilidade no funcionamento o equipamento de raios-X Siemens do LNMRI / 
IRD.   
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  Implantação dos procedimentos de calibração e 
determinação das incertezas na calibração dos dosímetros dos clientes. 
 

Título: Desenvolvimento e Implantação de Requisitos de Ensaio e Calibração de 
Dosímetros Pessoais em Condições de Campos Mistos de Radiações X e Gama. 
Objetivo: Desenvolver novas qualidades de radiações e implantá-las no LNMRI-IRD/CNEN 
para ensaio e calibração de dosímetros pessoais ativos em condições de campos mistos de 
radiações. 
Fonte de Recursos: IRD. 
Parcerias: LIN-COPPE/UFRJ. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Implantação de condições técnicas de execução de ensaio 
e calibração de dosímetros pessoais ativos, em condições de campos mistos de radiações 
ionizantes. Além de estabelecer requisitos de aceitação para teste de desempenho destes 
instrumentos, para uso na monitoração individual de indivíduos ocupacionalmente expostos 
às radiações, no caso específico de campos mistos de radiações X e gama. 
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Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  Três exemplares, de quatro diferentes 
modelos de dosímetro pessoal, foram submetidos aos ensaios em condições de campos 
mistos de raios X e raios gama. Todos os instrumentos apresentarem resultados dentro dos 
limites estipulados em norma técnica internacional. O valor de incerteza estatística 
apresentada por alguns dos dosímetros demonstrou a utilidade deste tipo de teste. 
Durante a calibração dos dosímetros, as qualidades N-360 e N-420 (desenvolvidas nesta 
pesquisa) produziram pontos de calibração que realçaram as deficiências de dois dos 
modelos de dosímetro pessoal. 
 

Título: IAEA Coordinated Research Project E2.10.05: "Harmonization of quality 
practices for nuclear medicine radioactivity measurements".   
Objetivo: Uniformizar os procedimentos de medição da atividade de radiofármacos 
nos Laboratórios de Dosimetria Padrão Secundário (SSDL) visando a melhoria na exatidão. 
Projeto de criação de uma rede de Laboratórios de Radioatividade Padrão Secundário 
semelhante ao SSDL. Implementar, no Brasil, uma rede de Laboratórios Regionais de 
Metrologia para os radionuclídeos utilizados na medicina nuclear.  
Fonte de Recursos: IAEA e IRD.  
Parcerias:  
a) Internacional: IRD, IAEA e os SSDLs de Cuba, Turquia, Irã, República Checa, Coréia do 
Sul, Índia e Romênia.  
b) Internas: Serviços de Medicina Nuclear e CRCN-NE, ESBRA-CO e ESPOA-Sul, IPEN. 
Parte brasileira do Projeto em andamento. 
Impacto do Projeto/Pesquisa:  Implementar e/ou aperfeiçoar as práticas de qualidade em 
medições de radioatividade nos Centros de Medicina Nuclear brasileiros.  Redução da dose 
recebida pelos pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos em hospitais brasileiros 
durante uma prática médica de diagnóstico ou terapia.  
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  Uma vez implantados os Laboratórios Regionais 
de Metrologia para medicina nuclear no CRCN (região NE), ESBRA (região CO) e ESPOA 
(região Sul), o LNMRI:  

 Coordenou rodada de comparação nacional para medição de 99mTc com o provedor 
IPEN e Centros de Medicina Nuclear de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto 
Alegre, promovida e organizada  pelo LNMRI; 

 Desenvolveu um programa comparativo para verificar o desempenho entre os 

sistemas de anti-coincidência 4π (LSC)-γ(NaI(Tl) e coincidência 4π (PC)-NaI(Tl) 

 Participou em 2009 de comparação internacional para avaliar desempenho de 
métodos primários de medição de Atividade do 177Lu, organizada pelo Bureau 
International de Poids et Mesures e 67Ga a encargo do Sistema Interamericano de 
Metrologia; 

Defesa de dissertação de doutorado do pesquisador Carlos José da Silva:”Implementação 

de um sistema de anti-coincidência 4NaI(Tl)-CL com cronometragem em tempo vivo e 
tempo morto estendível”. 
Três teses de mestrado em andamento. 
Trabalhos publicados: 2 
 

Título: “Produção de parâmetros de dados nucleares na caracterização metrológica 
de radionuclídeos” 
Objetivo: Calibrar e disponibilizar para disseminação os radionuclídeos de maior interesse 
metrológico e uso nas aplicações na área de saúde, meio ambiente e indústria. 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN 
Parcerias: BIPM e Laboratórios Nacionais vinculados ao Comitê Internacional de Metrologia 
de Radionuclídeos. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Assegurar o controle da qualidade dos padrões radioativos 
fornecidos aos diferentes usários do país, tais como universidades, indústria nuclear, 
laboratórios e hospitais bem como produzir valores atualizados e mais precisos de meias-
vidas e intensidades de emissão. 
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Resultados do Projeto/Pesquisa: 
 Realizou padronização primária de soluções de 177Lu, 51Cr, 131I, 123I, 18F,   e 124Sb, 
para fornecer aos usários;  
Desenvolveu estudos de impurezas, determinação da meia-vida e das probabilidades de 
emissão de fótons para padronização de solução de 124Sb, 99mTc e 177Lu,  por técnicas 
de espectrometria gama; 
Participou de comparação internacional, juntamente com outros laboratórios nacionais de 
metrologia, para obtenção de parâmetros de dados nucleares relativos a 177Lu e 67Ga. 
Duas teses de doutorado em andamento 

 Monografias concluidas:2 

 Trabalhos publicados:2 
 

Título: “Produção de materiais de referência radioativos certificados” 
Objetivo: Produzir materiais de referência radioativos certificados para controle de técnicas 
radioanalíticas usadas em monitoração ocupacional, ambiental, programas interlaboratoriais 
e testes de simulação 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN 
Parcerias: IAEA, BIPM, Laboratórios Nacionais vinculados ao Comitê Internacional de 
Metrologia de Radionuclídeos; IPEN, CETEM, LAPOC. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Implementar técnicas radioanalíticas para desenvolver 
fontes radioativas, objetivando produzir e disseminar  no país materiais de referência 
radioativos certificados.  
Resultados do Projeto/Pesquisa:  

 Desenvolvimento de um programa de controle de qualidade de amostras ambientais 
e preparação de padrões radioativos artificialmente contaminadosdo tipo beta 
(spiked sources), alfa e emissores multi-gama em matrizes de água; 

 Participação em comparação internacional para “análise  de impurezas metálicas em 
água e sedimentos”, promovida pela ARCAL RLA1/10, 2009; 

 Participação no ensaio de proficiência denominado Programa de comparação 
interlaboratoriai para caracterização de candidato a material de refrência Tecido de 
Mexilhão, do IPEN (2009) 

 Preparação de um material de referência de solo, contendo radionuclídeos as  séries 
de urânio e tório naturais da região de Poços de Caldas (Continuação); e 

 Produção de um material de referência de filtros de ar (continuação). 
Trabalhos em preparação:4 
 

Título: Metodologia para estimar o kerma no ar e contaminação radioativa em 
superfícies urbanas utilizando quatro detectores NaI(Tl) 
Objetivo: Desenvolver metodologia para estimativa do kerma no ar devido a contaminação, 
após acidente radiológico ou nuclear, em superfícies urbanas  utilizando simulações com o 
método de Monte Carlo e redes neuronais a partir de resultados de medidas de quatro 
detectores NaI(Tl), com blidagem adequada e posicionados em veículo automotivo. 
Fonte de Recursos: IRD (necessidades e condições já disponíveis) 
Parcerias: COPPE  
Impacto do Projeto/Pesquisa: Este estudo permitirá que, através de rápidas medidas no 
meio ambiente, se obtenha dados de contaminação de superfícies urbanas e de kerma no ar 
em tempo real, além de serem utilizados como dados de entrada para o sistema de cálculo 
de dose desenvolvido e utilizado no IRD, proporcionando melhor estimativa da dose coletiva 
em ambientes urbanos após um acidente radiológico ou acidente nuclear com liberações de 
elementos radioativos para o meio ambiente 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009: Foi realizada a avaliação da possibilidade e 
potencialidade do uso de redes neurais com o aplicativo NEUROSHELL II em conjunto com 
dados obtidos através da modelagem com pelo método de Monte Carlo com o código 
MCNP. Os resultados se mostraram satisfatórios demonstrando a viabilidade do trabalho. 
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Os resultados e conclusões desta parte inicial do trabalho serão enviados para publicação 
em 2009. Tese de doutorado com término previsto para 2010. 
 

Título: Projeto Quali-H2O  
Objetivo: Implementar núcleo multi-institucional provedor  de programas de 
interlaboratoriais na área de ensaios de qualidade de água, atendendo ao segmento de 
água mineral engarrafada, incluída entre os 55 itens priorizados no PBAC, e também os 
demais segmentos industriais que demandam ensaios em água. Cabe lembrar que a 
determinação de parâmetros como pH, condutividade, temperatura e microbiológicos 
ocorrem em bases diárias, o que torna necessário que cada indústria possua uma infra 
estrutura laboratorial mínima. Automaticamente, para fins de certificação do produto, há 
necessidade também de acreditação destes laboratórios e conseqüentemente da oferta de 
exercícios interlaboratoriais que atendam esta demanda tanto em número de parâmetros 
como em oferta de amostras. O programa piloto contemplará ensaios físico-químicos e 
microbiológicos sendo que o núcleo deverá ser autosustentável e pretende, depois de 
implementado, oferecer Programas em outras matrizes, ampliando a oferta destes 
Programas no País. 
Fonte de Recursos:FINEP 
Parcerias: IRD, INT, CPRM, REDETEC 
Impacto: A avaliação da qualidade da água é de extrema importância para a sociedade 
devido a amplitude de seu uso e os impactos decorrentes da sua gestão. A relevância deste 
recurso é inquestionável, destacando-se sua importância nas áreas de saúde e meio 
ambiente, como insumo e efluente industrial, como produto alimentício de consumo direto 
para o mercado interno e também como produto oportunizado para a carteira de exportação 
(água envasada) e previsto entre os 55 produtos do Programa Brasileiro de Avaliação de 
Conformidade – PBAC. 
A formação deste Núcleo para a coordenação de Programas Interlaboratoriais é de 
interesse estratégico e possíbilitará ampliar a oferta desse serviço, buscando suprir as 
necessidades tanto dos laboratórios prestadores de serviço como também da indústria. 
Dessa forma o Núcleo QUALIH2O estará capacitado a atender as demandas provenientes 
dos laboratórios que pretendem integrar o PROLAB, os prestadores de serviços que 
atendem ao segmento água mineral envasada e os laboratórios de controle industrial, 
ambiente e saúde. 
Produtos:  Foi criado um espaço no site da REDETEC, para o projeto QUALIH2O, onde 
foram disponibilizados os formulários para inscrição gratuita no programa. O projeto realizou 
duas rodadas de intercomparação laboratorial, com diferentes parâmetros para análise, 
enviando os resultados para os laboratórios. A adesão foi boa, havendo inclusive, 
participantes de outros estados. Foi realizado um workshop para apresentação do programa 
e seus resultados, juntamente com o seminário Rio Metrologia , em 2008. 
 
 

Título: RILARA – Rede Iberoamericana de Análise Radionuclideos em Alimentos  
Objetivo:  A RILARA tem como objetivo promover e assegurar a inocuidade dos alimentos 
no que diz respeito aos contaminantes radioativos, protegendo assim a saúde dos 
consumidores e facilitando o comércio internacional entre os países iberoamericanos, ao 
fortalecer e promover o desenvolvimento dos laboratórios analíticos dedicados ao tema. 
Fonte de Recursos:CYTED 
Parcerias: Cuba, Argentina, México, Peru, Equador , Venezuela e Espanha 
Impacto:  Depois do acidente de Chernobyl muitos países foram afetados pela 
contaminação dos alimentos com radionuclídeos liberados no ambiente. As ações dos 
governos variaram desde introduzir medidas regulatórias e níveis de monitoração, até 
destruir grandes quantidades de alimentos. Posteriormente foi demonstrado que nem todas 
estas ações eram necessárias, provocando em ocasiões mais danos do que benefícios. 
Ficou clara a necessidade de um entendimento e cooperação internacional e uma 
harmonização  referente ao tema, pelas razões a seguir: 
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a liberação de substâncias radioativas pode ultrapassar as fronteiras nacionais; 
o comércio internacional de alimentos pode provocar uma contaminação radioativa, que 
inicialmente começou em um país, se estenda a outros através da exportação de alimentos 
contaminados; 
muitos países necessitam de assistência para elaborar seus regulamentos nacionais, 
implementar os mesmos e alcançar os requerimentos apropriados para o controle 
radiológico da exportação dos alimentos. 
Produtos: Este projeto teve início em 2007. São realizadas duas reuniões anuais . Já 
aconteceram quatro, sendo que uma delas foi realizada na Espanha , de forma a 
proporcionar a participação do grupo na V Jornada sobre a Qualidade no Controle da 
Radioatividade Ambiental, que aconteceu na cidade de  JACA e todos os participantes do 
grupo participaram.  Foi confeccionada uma página web ( www.rilara.com.br ) do projeto, de 
forma a proporcionar uma melhor interação entre s membros do grupo além de uma maior 
visibilidade do projeto. Dois trabalhos completos publicados nos anais do Congresso IRPA 
2008 (apresentação em pôster). Um trabalho publicado no “Informe Científico Tecnológico 
2007 “ do Instituto Peruano de Energia Nuclear. 
 

Título: Participação da Rede ALMERA  (Analytical Laboratories for the Measurement 
of Environmental Radioactivity) 
Objetivo: Manter uma rede de laboratórios analíticos com habilidades especiais e 
experiência para proporcionar avaliações de contaminação por radionuclideos no ambiente 
em caso de uma emergência radiológica 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN - IAEA 
Parcerias: IAEA e diversos países da Europa, Ásia, América do Norte, América Latina 
(atualmente são mais de 30 países) 
Impacto: A existência  de um grupo de laboratórios em todo o mundo, capaz do seguinte:  

 Desenvolver a comparação dos resultados analíticos que devem ser rastreáveis ao 
sistema SI;  

 Aplicar  e desenvolver  métodos radioanalíticos confiáveis;  

 Preparar  procedimentos para amostragem e métodos de análises para uso dos 
laboratórios membros; 

 Proporcionar análises confiáveis e ofertar amostras ambientais em caso de uma 
liberação acidental ou intencional de radionuclídeos no meio ambiente; •Proporcionar 
assistência a regiões vizinhas a outros  Estados Membros em caso de liberação 
acidental ou intencional de radioatividade no meio ambiente; e  

 Ser una fonte confiável e consistente de informações e acessoria para os 
organismos do governo;  

Produtos: Resultados de intercomparações; Participação do grupo de validação de método 
rápido para determinação de Sr-89 e Sr-90; Reunião do 5o Encontro da Rede ALMERA, no 
Brasil, em 2008; Delegado ao Brasil/IRD ser o representante regional do grupo ALMERA, na 
América do Norte e América Latina pelo período 2009-2013; Participação nas Reuniões, 
Regional em Daejeon, maio de 2009 e da 6a Reunião de Coordenação do ALMERA em 
Budapeste em novembro de 2009. 
 

Título: Participação da Rede de Estações Automáticas de Amostragem e Medidas de 
Radionuclídeos em particulado no Ar e de Gases Nobres 
Objetivo: Integrar a Rede de Estações Automáticas de amostragem e medidas de 
Radionuclídeos em particulado no ar- RASA e gases nobres no ar- SAUNA (Sistema de 
Amostragem Automática e Análise de Gases Nobres) 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN e CTBT 
Parcerias: CTBT 
Impacto: Estas estações de medida de radionuclídeos em particulados no ar, existem 
atualmente 80 instaladas em diferentes países, de forma que juntamente com as medidas 
metereológicas, qualquer radionuclídeo detectado em concentrações superiores as 
esperadas, e fazendo-se uma análise conjunta de todas as estações, através de modelos 

http://www.rilara.com.br/
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matemáticos, permitem que se saiba se houve  alguma emissão e de onde provavelmente  
foi a mesma.  
Produtos: Medidas de radionuclídeos em particulados, no ar, 24 horas por dia, podendo 
contribuir com o sistema  de monitoramento internacional (IMS) do ar, pertencente ao 
Tratado para Banimento Completo dos Testes Nucleares (CTBT). 
 
 

Título:  Monitoramento de Radionuclídeos Artificiais na Costa Brasileira (MOMAN) 
Objetivo:  Projeto iniciado em 1999 em cooperação com a Marinha do Brasil, Instituto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Arrail do Cabo, visando levantar a 
concentração de radionuclídeos artificiais na Costa Brasileira. O projeto consiste , 
atualmente, de duas coletas anuais, uma cobrindo a região de Vitória até Arraial do cabo e 
outra do Rio de janeiro até Santos (SP). São coletadas amostras de água, sedimentos e 
peixes. Todas são analisadas por espectrometria gama e as amostras de peixe são, 
também, analisadas para 90Sr. 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN e Marinha do Brasil 
Parcerias: Marinha do Brasil 
Impacto: Com a perspectiva da incorporação de submarinos nucleares à frota da Marinha, o 
projeto será ampliado cobrindo toda a costa, do Rio Grande do Sul até a foz do Rio 
Amazonas. Para tal, o IEAPM submeteu u  projeto à FINEP 
Produtos: este trabalho tem o propósito de registrar em um banco de dados, as 
concentrações de radionuclídeos artificiais (por exemplo Césio 137, Estrôncio 90), em 
amostras de água, sedimentos e organismos, na área marítima próxima e ao longo de todo 
o litoral brasileiro. 
 

Título: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Transferência de massa continente 
– oceano 
Objetivo: Projeto coordenado pelo Prof. Luiz Drude de Lacerda (Labomar/UFC), reúne 
entidades de todo o País, e visa estudar a influência dos processos de transferência de 
massa entre o continente e o oceano, em particular, nas regiões costeiras e estuários. O 
projeto abrange, em particular, a Baía de Sepetiba, a foz dos rios Paraíba do Sul, Doce, São 
Francisco, Jaquaribe e Parnaíba. Maiores detalhes sobre o projeto podem ser obtidos em 
sua página na web: http://www.inct-tmcocean.com.br/ 
Fontes de Recurso: CNPQ; UFC; IRD/IPEN/CNEN;  
Parcerias: Entre outros UFC, UENF, IPEN/CNEN-SP, USP, PUC-Rio.  
Impacto: Além do IRD, outro instituto da CNEN também participa do projeto, o IPEN. A 
atuação do IRD abrange os locais acima descritos e está voltada para o uso de traçadores 
isotópicos naturais em processos de mistura de águas, como os isótopos de urânio e rádio, 
bem como o estudo da variação das velocidades de sedimentação através da técnica do 
210Pb. Adicionalmente, desenvolve também estudos relativos a descarga de água 
submarina (SGD) nas regiões praianas de Arraial do Cabo e Búzios. 
Produtos: Neste trabalho os dados gerados além de servirem para os estudos de processo 
de transferência de massa entre o continente e o oceano, diversos trabalhos de teses serão 
desenvolvidos. 
 

Título: Validação de modelos de dispersão aquática de radionuclídeos na região da 
CNAAA 
Objetivo: O projeto visa o estudo do emprego de radionuclídeos naturais e artificiais 
liberados pelas centrais nucleares de Angra na validação de modelos de dispersão 
empregados na região da Baía da Ilha Grande como, por exemplo, SisBahia. O projeto 
envolve a determinação do gradiente da concentração de 3H na região da Baía da 
Piraquara de Fora, velocidades de sedimentação na Baía da Ribeira e dispersão de rádio na 
Baía da Ilha Grande. 
Fonte de Recurso: CNEN;Eletronuclear; 
Parcerias: COPPE/UFRJ, Eletronuclear 
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Impacto: Trabalho de importância comprovada tendo em vista o investimento da 
Eletronuclear. 
Produtos: O trabalho vem sendo desenvolvido por uma bolsista de doutorado CNEN e se 
encontra na fase de redação. 
 

Título: Implantação no IRD de um laboratório de datação radiocarbônica 
Objetivo: O projeto visa a implantação de um laboratório de datação radiocarbônica no IRD. 
Esta implantação depende, fundamentalmente, da existência de dois equipamentos 
principais: contador de cintilação em meio líquido de baixo ruído de fundo e de linha de 
síntese de benzeno. Como o primeiro já se encontrava disponível do IRD, foi submetido um 
projeto a FAPERJ visando a aquisição do segundo. Adicionalmente, o projeto contempla, 
também, a nacionalização da linha de síntese de benzeno através de projeto apoiado pelo 
CNPq. 
Fonte de Recurso: FAPERJ/CNEN 
Parcerias: Museu Nacional/UFRJ, FAPERJ, CNPq 
Impacto: O equipamento já se encontra instalado no IRD (vide home-page do instituto). 
Para sua entrada em funcionamento em caráter rotineiro havia a carência de lítio metálico, 
aquisição esta realizada via PUC-Rio. Atualmente, estamos iniciando um processo de 
treinamento dos funcionários que estarão envolvidos em sua operação. Quanto a 
nacionalização, foi feito um levantamento de potenciais fornecedores de partes do sistema e 
estamos aguardando a liberação de recursos por parte do CNPq. 
Produtos: home-page ; Laboratório implantado 
 

Título: Projeto ARCAL RLA/9/057 “Protección Radiológica de pacientes en 
exposiciones médicas” Área de Medicina Nuclear. 
Descrição: Projeto regional na América Latina junto à Agência Internacional de Energia 
Atômica visando padronizar condutas de radioproteção dos pacientes, dos trabalhadores e 
do público em tratamentos de iodoterapia, baseado nas recomendações da ICRP-94.   
Parcerias: UFPE, HU-UFRJ, HC-USP. 
Situação: Análise dos procedimentos dos vários países participantes, envio das condutas 
adotadas no Brasil baseadas nas normas da CNEN, em 2008. Compilação de dados, 
adequação de procedimentos com a ICRP-94. Em 2009, esperava-se chegar a uma 
padronização e propor adequação aos diversos hospitais que utilizam esse tipo de 
tratamento. Os resultados seguem sendo analisados. Ainda não há uma proposta de 
padronização de procedimentos para os hospitais que lidam com medicina nulear. 
 

Título: Efeito da radiação ionizante na integração entre as imunidades inata e 
adaptativa pela via de cininas. 
Descrição: Pretende-se avaliar os efeitos da radiação ionizante na integração entre as 
imunidades inata e adaptativa pela via de cininas. Esse estudo é necessário, pois pacientes 
são freqüentemente irradiados em tratamentos por radioterapia ou medicina nuclear sem 
que se saiba precisar quais as conseqüências da irradiação local sobre mecanismos de 
defesa imunológica. Trabalhos publicados pelo Dr. Scharfstein demonstram que a ativação 
do sistema cinina modula a resposta imune in vivo e assim pretende-se avaliar os efeitos da 
radiação ionizante sobre a ativação do sistema de cininas, estabelecendo a relação entre 
este processo e o perfil de diferenciação de linfócitos T efetores.  
Situação: Estre projeto é uma colaboração entre a pesquisadora Ana cristina Murta 
Dovales, do IRD e o Dr. Julio Scharfstein, do Labobatório de Imunologia Molecular do 
IBCCF/UFRJ e está em fase inicial, sendo uma das linhas de pesquisa do projeto 
“Laboratório de Imunologia”, integrante do projeto “Instituto Nacional de Biologia Estrutural e 
Bioimagem (INBEB), recentemente aprovado pelo Programa de Apoio aos Institutos 
Nacionais de Pesquisas do Ministério da Ciência e Tecnologia. O prazo estimado para 
conclusão desse projeto é de dois anos. Projeto em andamento. 
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Título: Proposta de protocolo de garantia de qualidade em sistemas PET para 
diagnóstico em medicina nuclear 
Descrição: Estabelecer um programa de radioproteção em diagnóstico com tomógrafos por 
emissão de pósitrons – PET, fornecendo subsídios ao controle regulatório do uso dessa 
técnica de diagnóstico. 
Situação: Trabalho de doutorado da servidora Lídia Vasconcellos de Sá em andamento. 
Contempla também, em partes, trabalho de iniciação científica da aluna Bruna do Vale do 
IF-UFRJ. Projeto em andamento. 
 

Título: Estudo da influência dos controles de qualidade em sistemas PET e CT na 
dose administrada ao paciente de diagnóstico em medicina nuclear 
Descrição: Estudar a influência dos parâmetros de controle de qualidade em sistemas 
PET/CT relacionando-os às doses provenientes da administração de radionuclídeos e 
provenientes do uso da tomografia computadorizada para diferentes protocolos de exames. 
Situação: Este trabalho faz parte de um projeto em conjunto ao IPEN. Conta hoje com um 
profissional com bolsa CNPq para o desenvolvimento do mesmo. Estamos aguardando a 
chegada de simuladores para estudos de CQ para PET e CT. 
 

Título: Estudo e proposta de controle de doses do paciente e doses ocupacionais em 
procedimentos com novos radiofármacos utilizados na área em medicina nuclear.  
Descrição: Desenvolver metodologia para controle de doses ocupacionais para os novos 
radiofármacos em desenvolvimento no país. Estudar métodos de otimização das doses 
ocupacionais verificadas no uso de Lu-177. 
Situação: Este trabalho também faz parte do projeto desenvolvido com o IPEN. Participam 
também o HUCFF_UFRJ. Estamos realizando medidas em dois hospitais com diversos 
equipamentos.   
 

Título: Estabelecimento de ferramenta de monitoração do ar em salas de 
manipulação de radiofármacos ( radiofarmácias)  em serviços de medicina nuclear.  
Descrição: Este projeto, desenvolvido em conjunto com o setor de dosimetria interna do 
IRD, visa estabelecer metodologia para monitoração do ar em radiofarmácias. Visto que o 
setor de medicina nuclear trabalha com fontes abertas e que estas podem ser encontradas 
no ar inalado pelos trabalhadores, pretende-se determinar a magnitude desses valores de 
dose e estudar a possibilidade de execução de controle.  
Situação: O trabalho encontra-se em andamento desde 2008 e faz parte de um projeto da 
FAPERJ. Medidas foram realizadas em uma clínica de medicina nuclear e está sendo hoje 
realizado no HUCFF/UFRJ. A primeira parte gerou a participação de aluno no congresso da 
ABFM em 2008 e será tema de trabalho de final de curso do aluno de Física Médica da 
UFRJ, Alexandre Barbosa.  
 
 

Título: Outras pesquisas na área de física médica 
Descrição: Desenvolver mecanismos para medidas in vivo em radioterapia. Este é um 
projeto contínuo que vem sendo desenvolvido desde 2001. Em 2007 foi produzido um artigo, 
“Avaliação da dose no reto em pacientes submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose 
para o tratamento do câncer do colo uterino”, cujos autores são Jetro Pereira de Oliveira, 
Luiz Antonio Ribeiro da Rosa, Delano Valdivino Santos Batista, Lúcia Helena Bardella e 
Arnaldo Rangel Carvalho, aceito para publicação no periódico nacional Radiologia Brasileira 
em 2009.  
Situação: Em 2007 iniciou-se um novo trabalho de pesquisa dentro do projeto de medidas 
in vivo em radioterapia que é a avaliação de doses em órgãos distantes do volume alvo em 
pacientes submetidos à técnica de radioterapia de intensidade modulada, que se encontra 
em andamento. O projeto está em andamento. O artigo citado foi publicado em Radiologia 
Brasileira, v.42, p.83 - 88, 2009. 
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Descrição: Análise das doses medidas nas inspeções de liberação de serviços de 
radioterapia. 
Situação: Iniciado em 2008 pelos servidores Alexandre Velasco, Ricardo Giannoni, Luiz 
Antonio R. da Rosa e Eduardo de Paiva a partir dos dados coletados em inspeções. 
Previsão de publicação em periódico internacional ao longo de 2009. Projeto encerrado. 
Artigo aceito para publicação em 2010 em Radiation Protection Dosimetry. Espera-se 
publicar um novo artigo em Medical Physics em 2010. 
 
Descrição: Determinação de dose devido à radiação espalhada em IMRT. 
Situação: Em 2007 foi gerado o artigo “On the production of neutrons in primary barriers of 
10 MV medical accelerator rooms”, autores A Facure, A. X. da Silva, L.A. R. da Rosa, S. C. 
Cardoso e G. F. S. Rezende. O artigo foi publicado na Medical Physics, vol. 35, pág. 3285-
3292, 2008. Projeto em andamento. 
 
Descrição: Controle da qualidade de sistemas de planejamento de tratamento com feixes 
de elétrons de alta energia. Tese de doutorado de Luciana T. Campos (COPPE). Orientador 
Luiz A. R. da Rosa. 
Situação: em andamento, com previsão de defesa em 2010. O trabalho será defendido em 
março de 2010. 
 
Descrição: Utilização de OSL para dosimetria em radioterapia. Tese de doutorado de 
Alfredo Viamonte (COPPE). Co-Orientador Luiz A. R. da Rosa. 
Situação: em andamento, com previsão de defesa em 2010. O trabalho será defendido em 
março de 2010. 
 
Descrição: Procedimentos de Irradiação total do corpo com feixes de elétrons de alta 
energia. Dissertação de mestrado de Delano Valdivino Batista (IRD). Orientador Luiz A. R. 
da Rosa. 
Situação: em andamento, com previsão de defesa em 2009. O trabalho será defendido em 
março de 2010. 
 
Descrição: Radiocirurgia com Co-60. Dissertação de mestrado de Arthur Ferreira Menezes 
(IRD). Orientador Luiz A. R. da Rosa 
Situação: Dissertação defendida em 2009. Está sendo elaborado um artigo que deverá ser 
publicado em 2010. 
 
Descrição: IMRT com Co-60. Dissertação de mestrado de Samuel César Dantas (IRD). 
Orientador Luiz A. R. da Rosa. 
Situação: Dissertação defendida em 2009. Está sendo elaborado um artigo que deverá ser 
publicado em 2010. 
 
Descrição: Estudo comparativo de planejamentos de tratamento do câncer do colo uterino 
utilizando braquiterapia HDR. Monte-Carlo versus procedimento tradicional. Dissertação de 
mestrado de Aneli Oliveira da Silva (IRD). Orientador Luiz A. R. da Rosa. 
Situação: A dissertação será defendida em fevereiro de 2010. 
 
Descrição: Produção de fotonêutron / cálculo de blindagens.  
Situação: Projeto em andamento. Já publicado artigo no periódico internacional Medical 
Physics, vol. 35, pág. 3285-3292 em 2008. Projeto em andamento com a dissertação do 
aluno Gabriel Fonseca da Silva Rezende, desenvolvida no IRD sob a orientação do Dr. Luiz 
Antonio Ribeiro da Rosa e co-orientação do Dr. Alessandro Facure. 
Parcerias: IF-UFRJ, UFRJ-COPPE, CGMI-CNEN. 
 
Descrição: Desenvolver um método numérico para calcular as distribuições de dose de 
fontes na forma de calotas esféricas empregadas em betaterapia.  
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Situação: Projeto iniciado em 2008 por Eduardo de Paiva e em andamento. Previsão de 
publicação em anais de congresso e/ou publicação internacional em 2010. 
 
Descrição: Estabelecer procedimentos de radioproteção para terapia com Lutécio-177. 
Situação: Projeto em andamento. 
Parcerias: HU-UFRJ 
 
Descrição: Radioproteção em operação de cíclotrons e radiofarmácia na produção de 
radiofármacos pósitron-emissores.  
Situação: Projeto em andamento. 
 
Descrição: Certificação do laboratório de dosimetria TL do SEFME, ISO 17025.  
Situação: Projeto em andamento. 
 
Descrição: P&D em Metrologia das Radiações. Apoio CNPq e FAPESP. 
Parcerias: IPEN,IFUSP,UNIFESP,FFCLRP-USP, CDTN,CRCN/NE, UFS. 
Áreas temáticas de pesquisa referentes ao IRD: Avaliação de dose em pacientes e da 
qualidade de imagem em mamografia, fluoroscopia e tomografia SPECT e PET. Dosimetria 
TL aplicada em radiodiagnóstico. Estudo de novos radiofármacos aplicados a tratamentos 
em medicina nuclear. Dosimetria “in vivo” em radioterapia. Pesquisa na avaliação de dose 
em órgãos fora da região de tratamento devido a fótons espalhados e a fóton-nêutrons. 
Ensino em física médica. 
Situação: Iniciado em 2009. Em andamento.  
 
Descrição: Montagem de curso de radioproteção em física médica. Apoio FAPERJ. 
Parceria: INCA. 
Situação: Iniciado em 2009. Em andamento. 
 

Título: Desenvolvimento de Phantoms e Dispositivos para Testes de Controle de 
Qualidade em Tomografia Computadorizada e em Fluoroscopia - Edital MCT- CNPq / 
CT-SAÚDE – Nº  24/2007: 
Recursos: CNPq 
Parcerias: IRD, UFPe, IPEN, IEE 
Situação: iniciado em 2008. Término junho de 2010. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Os dispositivos e objetos simuladores (phantoms) que serão 
produzidos contribuirão com a indústria nacional na área da saúde e possibilitarão a 
implantação da Portaria 453 do Ministério da Saúde uma vez que haverá disponibilidade de 
equipamentos nacionais para a realização dos testes. Como resultados obtidos do uso dos 
objetos simuladores a serem desenvolvidos espera-se viabilizar junto como Colégio 
Brasileiro de Radiologia, que está interessado no resultado deste projeto, a implantação de 
programas de garantia de qualidade principalmente em Tomografia computadorizada, com a 
implantação do selo da qualidade para os serviços que atenderem aos requisitos da 
qualidade da imagem. Portanto, como resultado imediato do projeto, além da geração de 
produtos e patentes, será a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Ao final 
do projeto esperamos ter contribuído cientifica e tecnologicamente para o país, com a 
produção de equipamentos e a geração de patentes, como também investido na formação 
de pessoal, qualificando-os em técnicas de instrumentação nuclear e dosimetria.  
Resultados (IRD):  
Construção do fantoma de CT 
No primeiro semestre de 2009 foi feito o projeto do fantoma, o estudo dos materiais a serem 
utilizados, a compra de acrílico. No segundo semestre foi iniciada a construção do fantoma 
na oficina mecânica do IRD. No final do ano foram realizados testes iniciais do fantoma no 
tomógrafo do INCa. O fantoma mostrou-se adequado requerendo apenas alguns ajustes. De 
acordo com os resultados obtidos nos testes, iniciou-se a realização das correções 
necessárias no fantoma.  
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Título: Estudo das Doses de Radiação em Pacientes submetidos à Angiografia 
Coronariana por Tomografia Computadorizada (CCTA) 
Recursos: IRD; CNPq 
Parcerias: CDPI 
Situação: em andamento 
Objetivos:  (1) Analisar e comparar os protocolos de rotina utilizados nos exames de 
Angiografia Coronariana por Tomografia Computadorizada (CCTA) em um grupo de 
hospitais do município do Rio de Janeiro; (2) Estudar os modos de funcionamento dos 
diferentes sistemas de modulações para exame cardíaco em equipamentos MSCT 
considerando a dose e qualidade da imagem;  (3) Avaliar os índices de dose de radiação em 
pacientes submetidos ao exame de angiografia por CT; (4) Estabelecer um programa de 
otimização para redução das doses sem perda da qualidade da imagem. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: A Angiografia coronariana por Tomografia Computadorizada 
(CCTA) é um exame complexo e o tamanho do paciente e, em alguns casos, os sistemas de 
modulação utilizados para as diferentes fases cardíacas de interesse clínico proporcionam 
parâmetros técnicos que podem resultar em um aumento inesperado da dose de radiação.O 
grande desafio dos equipamentos MSCT é a otimização dos parâmetros de técnica para 
obter imagens adequadas ao diagnostico com a menor dose de radiação, maximizando os 
benefícios ao paciente(10). Este processo requer o conhecimento de níveis de referência, a 
fim de quantificar a exposição médica que forneça informação diagnóstica útil para o 
paciente.Os resultados obtidos neste projeto permitirão iniciar um programa nacional de 
determinação de níveis de referência em CCTA com protocolos e metodologias de aquisição 
de dados padronizados, assim como de avaliação de imagem. A experiência adquirida em 
um número restrito de hospitais permitirá num projeto futuro estender o programa para todo 
o estado do Rio de Janeiro e posteriormente para o país. 
 

Título:  Otimização de protocolos de rotina em Tomografia Computadorizada 
Nível: mestrado 
Recursos: IRD, Faculdade Estácio de Sá 
Parcerias: IRD, hospitais 
Situação: iniciado em 2009.  
Impacto do Projeto/Pesquisa: Com o estabelecimento de um programa de otimização nos 
serviços de tomografia será possível observar reduzir as doses nos pacientes sem perda de 
informação diagnóstica. Os resultados permitirão demonstrar aos demais centros do Rio de 
Janeiro o alto potencial de redução de dose.  
 

Título: Otimização de Protocolos de Rotina Pediátricos em Tomografia 
Computadorizada  
Recursos: IRD 
Parcerias: IRD, hospitais 
Situação: iniciado em 2009.  
Impacto do Projeto/Pesquisa: Atualmente no país não existe um estudo amplo sobre as 
doses ministradas nos exames de tomografia computadorizada em pacientes pediátricos. A 
distribuição das doses para as diferentes faixas etárias e composições físicas não é 
conhecida.  Este projeto permitirá conhecer dados preliminares das doses recebidas por 
pacientes pediátricos nos exames de rotina e a qualidade da imagem em centros do Rio de 
janeiro. A partir dos resultados obtidos será possível avaliar o potencial de redução de dose 
e propor ações para a otimização dos protocolos. 
Trabalhos publicados em Tomografia Computadorizada:4 
Dissertação de Mestrado:1 
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Título: Estudo comparativo entre a qualidade da imagem mamográfica convencional 
e a imagem digitalizada 
Pesquisador: Cláudio Domingues de Almeida (Tese de doutorado) 
Objetivos: Desenvolver uma metodologia de avaliação da qualidade da imagem 
mamográfica convencional e digital obtidas com uma ferramenta que simula os tipos de 
tecidos equivalentes da mama. 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN 
Parcerias: IRD/ Clínicas de mamografia/ INCa/ UFRJ 
Impacto do projeto: Redução de Dose e melhoria da Qualidade da imagem em 
procedimentos de mamografia. 
Resultados do projeto: Está sendo realizada a espectrometria do mamógrafo do IRD que é 
o principal equipamento do estudo. O protótipo do simulador radiográfico da mama que já foi 
construído e que será utilizado no estudo está sendo avaliado sob os aspectos de 
densidade, coeficiente de atenuação linear, análise dos elementos fundamentais e 
radiograficamente. Os resultados iniciais indicam que os materiais utilizados no simulador 
são compatíveis com o tecido da mama e servem para avaliar as doses de entrada e no 
tecido glandular, logo indicam também que não está apropriado para avaliar a qualidade da 
imagem, portanto, novos estudos com os materiais utilizados no simulador devem ser 
realizados a fim de possibilitar a avaliação da qualidade da imagem nos dois sistemas 
mamográfico. 
Situação: em andamento 
Previsão de Defesa: Março de 2010 
 

Título: "Avaliação da Dose Glandular em Sistemas de Mamografia Convencional e 
Digital Utilizando um Fantoma Dosimétrico" 
Pesquisador: Célia Maria Campos Coutinho(Tese de doutorado) 
Objetivo: Desenvolvimento de fantoma dosimétrico para determinação da dose glandular 
nos três sistemas de mamografia, convencional, computadorizada e digital. Posterior 
comparação dos dados obtidos com planilhas de cálculos baseadas na literatura. 
Instituição: COPPE/UFRJ 
Tese defendida: Março de 2009 
Trabalhos publicados:2 
 
 

Título: Protección Radiológica del paciente en exposiciones medicas 
Projeto RLA 9/67 IAEA 
Apoio: IAEA 
Situação: em andamento 
Impacto do Projeto:Com o projeto espera-se obter os níveis de referência para América 
Latina, estabelecer protocolos padronizados e prover treinamento para os profissionais da 
área. 
Trabalhos Realizados:2 
 

IV. Projeto: P&D em metrologia das radiações - Institutos Nacionais de Ciência e 
Tecnologia / Edital 15/2008 - 
Apoio: CNPq, FAPESP 
Impacto do projeto: As pesquisas desenvolvidas pelos centros envolvidos no projeto 
contribuirão para o desenvolvimento de novas metodologias para calibração de 
instrumentos, novos sistemas de referência; novos materiais dosimétricos e novas 
metodologias dosimétricas. Além disso, poderemos contar com um número maior de 
pesquisadores formados na área de Metrologia das Radiações. Uma maior integração entre 
os principais centros de pesquisa permitirá no crescimento de pesquisas científicas . 
Situação: em andamento. 
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TÍTULO: Cursos de Formação e Atualização em Radioproteção e Física Médica 
Aplicada a Área de Saúde 
V. Projeto FAPERJ - E-26/110.755/2009 
Projeto: APOIO À PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATIVIDADES DE 
ENSINO/PESQUISA 
Impacto do projeto: Será possível atender a demanda por profissionais especialistas com 
conhecimento em dosimetria e nos métodos para a realização de estudos de dose em 
pacientes em larga escala, a partir da investigação dos níveis de referência e da otimização 
de doses. Pretende-se, dessa forma, dispor de dados importantes na definição de 
estratégias para o país e fornecimento das informações requeridas pela UNSCEAR 
referentes ao uso das radiações ionizantes no Brasil. Melhorar a capacitação dos 
profissionais que executam atividades que envolvam radiações ionizantes em práticas 
médicas possibilitando benefícios próprios, dos pacientes, do público e do meio ambiente. 
Disponibilizar aos especialistas material didático a ser utilizado como ferramenta de 
educação continuada e como fonte de difusão de conhecimento. Apresentar material 
didático às universidades e colegiados para formação e treinamento de profissionais. 
Disponibilizar aos especialistas a aprendizagem por meio de curso à distância de forma a 
alcançar um número maior de profissionais, inclusive em regiões remotas do país. 
 
 

Título: Avaliação da Segurança e Radioproteção em Aceleradores de Partículas. 
Situação: Pesquisa em andamento, para a Tese de Doutorado do pesquisador Manuel 
Jacinto Martins Lourenço, elaborada conjunto com a COPPE/UFRJ,  sob a orientação dos 
Professores Verginia Reis Crispim e Paulo Fernando Frutuoso de Melo, tendo sido iniciado 
em 2005 e devendo ser concluído em 2010.   
 

Título: Avaliação dos Serviços de Radioproteção das Empresas de Perfilagem de 
Poços de Petróleo no Rio de Janeiro. 
Situação: O projeto esta sendo executado pelo aluno de mestrado do IME, Inácio da Silva 
Araújo, com a participação do tecnologista Adaugoberto Soares de Pinho do SERIR/IRD e 
sob a orientação do Professor Julio José da Silva Estrada (IME) e da Pesquisadora Adriana 
Teixeira Ramalho (SERIR/IRD), com previsão de término em julho de 2010.    
 

TÍTULO: Avaliação das Exposições Ocupacionais em Instalações do Ciclo 
Combustível e nas Indústrias com Material Radioativo de Ocorrencia Natural – 
NORM. 
Objetivo: Identificar as vias de expopsição à radiação dos trabalhadores das industrias – 
ciclo do combustível e natural, em particular no segmento de exploração e produção (E&P), 
e avaliar as exposições ocupacionais sugerir a implementação de soluções para a redução 
das exposições ocupacionais. 
Fonte de Recursos : PETROBRAS e IRD. 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Disponibilizar um mapa radiológico de modo que todas as 
ações que possam envolver exposição à radaiação possam ser devidamente planejadas 
evitando assim exposições indevidas e desnecessárias em todas as indústrias alvo do 
trabalho. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: Foram realizados levantamentos de grandes 
áreas em 02 unidades de negócios do E&P/Petrobras, totalizando 04 semanas de coleta de 
dados com cerca de 2200 km percorridos e cerca de 500 horas de análise e preparaão de 
mapas de todas as áreas dsiponibilizados em meio digital compatível com o Google Earth. 
Adicionalmente foram instalados e estão em fase de testes operacionais 03 portais 
monitores de radiaçãopara as áreas onde pode existir um potencial de exposição, de modo 
a controlar ao entrada e saida de material. Obteve-se também a certificação de mias um 
supervisor de proteção radiológica, totalizando assim 22 supervisores certicados pela 
Autoridade Regulatória –CNEN - nas unidades de E&P da Petrobras. 
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Título: Mecanismos de sorção e biodisponibilidade para fins de remediação de solos 
contaminados por 241Am, 137Cs, 60Co e 239Pu.  
Objetivo: Este projeto se propõe a avaliar a mobilidade do 241Am, 239Pu,137Cs e 60Co em 
solos brasileiros através da integração de observações e experimentos de campo, com 
observações e experimentos de laboratório, determinando a associação dos poluentes com 
os principais componentes dos solos e testando as variações físico-químicas e biológicas 
passíveis de modificar os mecanismos de sorção e biodisponibilidade destes elementos. 
Este projeto abrange essencialmente 3 temas que visam dar suporte à gestão de rejeitos, à 
proteção radiológica ambiental e à remediação de áreas rurais contaminadas com 
radionuclídeos artificiais : “Estudo sobre o papel das comunidades bacterianas dos solos na 
mobilidade de radionuclídeos”;  “Estudo dos mecanismos de sorção de radionuclídeos e 
metais para remediação de solos contaminados” e “Avaliação da radiovulnerabilidade de 
solos em função de valores de Transferência solo-planta do 241Am e 239Pu”. Este projeto 
possui as seguintes metas: 

 Gerar alguns valores de parâmetros necessários ao cálculo de dose e aos modelos de 
avaliação de risco radiológico, através da determinação do Fator de transferência 
solo/planta (FT) para 241Am, 137Cs, 60Co e 239Pu e elementos traços estáveis (Zn, Cu, 
As, Mn, Co, Hg, Sr, U, Th, Ni, Cr e Pb) em plantas de referência cultivadas em lisímetros e 
vasos instalados em áreas experimentais. 

 Identificar a mobilidade potencial do 241Am, 137Cs, 60Co e 239Pu em função de 
possíveis variações de pH e Eh de um solo, através de experimentos em bateladas 
(“batch”). Espera-se assim determinar a capacidade dos solos contaminados em resistir às 
perturbações geoquímicas geradas pela evolução natural de um sistema (e.g. acidificação 
de um solo, alagamento) ou devido a trabalhos de manejo agrícola (e.g., calagem, 
incorporação de matéria orgânica, etc.),  

 Acompanhar a evolução no tempo do comportamento biogeoquímico do 137Cs e 60Co em 
solos e avaliar a contribuição das propriedades físicas e químicas dos solos para suas 
fitodisponibilidades, através do acompanhamento dos FT medidos em rabanete desde 
1993 e das culturas de referências desde 2000. 

 Avaliar o comportamento das comunidades bacterianas presentes em solo contaminado 
por radionuclídeo, considerando a diversidade bacteriana, a tolerância das comunidades 
e prováveis mudanças fisiológicas em relação à contaminação.  

 Aplicar de técnicas de batch e de extração seqüencial para estudos da distribuição de 
poluentes estáveis e radioativos pelos principais componentes dos solos e suas 
mobilidades potenciais. 

 Avaliar a captação de radionuclídeos por feijão e rabanete cultivados in vitro sob a 
influência de reguladores de crescimento, utilizando-se o controle da iluminação, 
temperatura e nutrição. 

Fonte de Recursos: Comissão Nacional de Energia Nuclear - Remuneração / CNPq - Bolsa 
de produtividade 2008-2011; bolsas PIBIC. 
Parcerias: EMPRAPA e Laboratório de Biotecnologia Vegetal/UFRJ. 
Impacto do Projeto/Pesquisa:  
Este conhecimento permitirá avaliar a eficiência regional de contramedidas normalmente 
recomendadas em caso de acidente radiológico em áreas rurais, e propor outras mais 
adaptadas ao local resultando em benefícios para a sociedade brasileira. Este projeto 
contribuirá ainda para a aquisição e transferência de conhecimento e divulgação de 
conhecimento tecnológico e cientifico através de publicações em revistas indexadas. 
 

Título: Radiovulnerabilidade de agroecossistemas brasileiros  
Objetivo: O objetivo geral deste estudo consiste em gerar valores de parâmetros regionais de 
fator de transferência solo/planta seguindo o protocolo experimental da IUR para espécies 
de referência, a fim de caracterizar ecossistemas nos quais os fatores de transferência 
fogem dos padrões definidos por valores médios e aplicar métodos experimentais 
semiquantitativos e quantitativos, que permitam prever o destino de elementos radioativos e 
estáveis em solos devido a perturbações geoquímicas causadas pelo trabalho de manejo de 
um solo ou devido as evoluções naturais de um sistema 
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Fonte de Recursos: CNPq/ PIBIC; CNPq bolsista de produtividade 2005-2008; CNPq 
projeto RADIAGRO2004. 
Parcerias: EMPRAPA  
Impacto do Projeto/Pesquisa: O estudo do comportamento bio-geoquímico de poluentes 
inorgânicos nos solos mais representativos de áreas agrícolas permitirá entender quais 
propriedades dos solos estão relacionadas a maior mobilidade e quais práticas agrícolas e 
em qual extensão podem favorecer ou diminuir a mobilidade potencial destes poluentes. 
Estas informações poderão ainda contribuir para a definição de critérios para o 
gerenciamento de resíduos, a proteção radiológica ambiental e para a recuperação de áreas 
contaminadas, além de permitir a substituição de valores de parâmetros genéricos por 
valores regionais na modelagem radioecológica. Este conhecimento permitirá avaliar a 
eficiência regional de contramedidas normalmente recomendadas em caso de acidente 
radiológico em áreas rurais, e propor outras mais adaptadas ao local resultando em 
benefícios para a sociedade brasileira. 
Este projeto contribuirá ainda para a aquisição e transferência de conhecimento e 
divulgação de conhecimento tecnológico e cientifico através de publicações em revistas 
indexadas. 
Resultados do Proj/Pesquisa em 2009:  
Publicações: 4 
Orientação de dissertação de mestrado concluída: 1 
Apresentação de trabalhos: 1 
 

Título: “Gestão, Sustentabilidade e Avaliação de Impactos Ambientais em Áreas de 
Mineração”. 
Sub-projeto 1 “Estudo dos processos hidrogeoquímicos em áreas de mineração com 
base no monitoramento de bacias experimentais e na modelagem numérica do 
escoamento e do transporte de poluentes - Estudo de Caso da Unidade de 
Concentração de urânio (URA) em Caetité – BA.”  
Objetivos: Desenvolvimento de pesquisas para o entendimento das relações acopladas 
entre os processos físico-hídricos e geoquímicos na dinâmica das águas (superficiais e 
subterrâneas) e na eventual contaminação desses recursos, contribuindo para um adequado 
gerenciamento da qualidade e sustentabilidade dos recursos hídricos em área submetida à 
mineração e beneficiamento de urânio, permitindo uma melhor avaliação do impacto 
ambiental da URA, além de contribuir para a garantia da segurança das atividades 
nucleares no país. 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN, Governo Holandês (Fundo Setorial - Programa Parceiros 
pela água) e MCT (através do programa PCI) 
Parcerias:  
Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD/CNEN 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 
NEMPHE – Núcleo de Estudos de Monitoramento e Modelagem de Processos Hidrológicos 
e Erosivos do Departamento de Geografia da UFRJ 
Programa de Engenharia Mecânica da UFRJ 
Companhia De Pesquisa De Recursos Minerais – CPRM (escritório Salvador). 
Programa de Engenharia Civil da PUC-RJ 
Waste Technology Section da International Atomic Energy Agency – IAEA; 
Embrapa - solos 
Department of Environmental Sciences da University of Califórnia/Riverside 
Impacto do Projeto: 
Impacto científico: 

 Contribuir para o melhor entendimento da dinâmica da água em sistemas de 
subsuperfície complexos envolvendo diferentes meios (poroso e fraturado), sujeitos a 
graus variáveis de saturação em água (zonas saturada e não-saturada); 

 Contribuir para o melhor entendimento da conexão da água superficial e subterrânea 
em região semi-árida, onde os rios são intermitentes; 
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 Desenvolvimento de procedimentos numéricos para representação das funções das 
propriedades hidráulicas dos solos não saturados e rejeitos; 

 Contribuir para o melhor entendimento dos principais mecanismos hidrogeoquímicos 
que levam à mobilização e o transporte de poluentes (radioativos e não radioativos) 
a partir das principais fontes poluentes da Unidade de Concentração de Urânio 
(URA) para o meio ambiente. 

Impacto tecnológico: 

 Capacitação nacional na medição e monitoramento de parâmetros hidrogeológicos e 
hidrogeoquímicos; 

 Implantação / desenvolvimento de procedimentos matemáticos para estimativas das 
funções de pedo-transferências dos solos não saturados. 

 Impacto econômico: 

 Uso sustentável da água subterrânea, acarretando uma maior oferta de água para 
consumo humano e para atividades agrícolas, minimizando a necessidade da 
compra da água por outras fontes (carro-pipa, açudes, etc). Do ponto de vista da 
empresa de mineração (URA), a otimização das vazões dos poços de abastecimento 
tem o potencial de diminuir custos associados à operação e a manutenção das 
bombas; 

 Contribuir para um melhor desempenho das ações voltadas para o gerenciamento 
ambiental da URA (gerenciamento das águas e rejeitos); 

 Disponibilização de banco de dados hidrogeoquímico e ambiental, aos órgãos 
ambientais (Instituto do Meio Ambiente do estado da Bahia (IMA); IBAMA e CNEN) e 
de recursos hídricos (Instituto de Gestão dos Recursos Hídricos e Clima - Ingá do 
estado da Bahia) na caracterização hidrogeoquímica e ambiental da bacia 
hidrográfica em estudo.  

 Formação de recursos humanos na área hidrogeoquímica e ambiental com visão 
multidisciplinar; 

Impacto social: 

 Contribuir para a garantia da segurança das atividades nucleares no país 

 Impacto ambiental: 

 Identificação de áreas mais vulneráveis a contaminação por poluentes radioativos e 
não radioativos; 

 Avaliação da atual situação de explotação de água do sistema aqüífero com relação 
à produção-demanda de água pela URA; 

 Minimização de riscos de contaminação acidental na área a partir de um melhor 
conhecimento das características hidro-geológicas do subsolo local. 

Resultados do projeto: 

 3 bolsistas de nível superior (Bolsa DTI-7G) – Implementação a partir de março/2009 
– programa PCI; 

 1 bolsista de nível superior (Bolsa DTI-7H) - Implementação a partir de março/2009 - 
– programa PCI; 

 2 bolsas de curta duração (BSP); 

 Artigos submetidos:1 

 
Sub-projeto 2 - “Gestão Ambiental e Avaliação de Risco em Áreas de Mineração - 
Estudo de Caso: Complexo Minero- Industrial de Poços de Caldas – Fase II - 
Fechamento da instalação” 
Objetivos: Compreensão globalizada dos impactos radiológicos ambientais causados por 
uma mineração de urânio no meio hídrico em fase pós-operacional. Foram realizados 
estudos para caracterização e quantificação dos principais processos hidrogeoquímicos 
responsáveis pela mobilização e o transporte de poluentes (radioativos e não-radioativos) a 
partir das principais fontes poluentes da instalação (Cava da Mina, Pilhas de Estéreis e 
Bacia de Rejeitos); Quantificação do tempo envolvido na geração de drenagem ácida de 
mina (AMD) e de rocha (ARD, e previsão das concentrações de poluentes nessas 
drenagens; Modelagem dos termos-fontes (Cava da Mina, Pilhas de Estéreis e Bacia de 
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Rejeitos), através da quantificação dos fluxos de poluentes a partir dessas fontes; 
Modelagem do Transporte Reativo de poluentes (modelagem hidrogeoquímica) 
considerando meio poroso e meio fraturado, sujeito a variável grau de saturação; Avaliação 
do impacto da cava no padrão de fluxo e na qualidade das águas subterrâneas e 
superficiais; Desenvolvimento, utilização e/ou otimização de técnicas de remediação a 
serem aplicadas aos principais termos-fonte (estudos experimentais e de modelagem); 
Avaliação do impacto radiológico ambiental e análise de risco para cenários de pós- 
remediação; Estudo da dinâmica da água no solo (levantamento de parâmetros físico-
hídricos) e processos de transporte (estudo com traçadores e de parâmetros de transporte); 
Estudos geotécnicos relacionados a sistemas de coberturas. 
Fonte de Recursos: IRD/CNEN 
Parcerias:  
Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD/CNEN 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 
NEMPHE – Núcleo de Estudos de Monitoramento e Modelagem de Processos Hidrológicos 
e Erosivos do Departamento de Geografia da UFRJ 
Programa de Engenharia Mecânica da UFRJ 
Programa de Engenharia Civil da PUC-RJ 
Waste Technology Section da International Atomic Energy Agency – IAEA; 
Embrapa - solos 
Department of Environmental Sciences da University of Califórnia/Riverside 
Impacto do Projeto: 
Impacto na área de P&D: 

 Contribuir para o melhor entendimento da dinâmica da água em sistemas de 
subsuperfície complexos envolvendo diferentes meios (poroso e fraturado), sujeitos a 
graus variáveis de saturação em água (zonas saturada e não-saturada); 

 Contribuir para o melhor entendimento dos principais mecanismos hidrogeoquímicos 
que levam à mobilização e o transporte de poluentes (radioativos e não radioativos) 
a partir das principais fontes poluentes do Complexo Minero Industrial de Poços de 
Caldas (URA) para o meio ambiente. 

 Contribuir para implementação no Brasil de um conjunto integrado de práticas para 
avaliação, quantificação e projeção dos processos responsáveis pela ocorrência de 
drenagens ácidas a partir de rejeitos piritosos de mineração. 

Impacto na área Regulatória: 

 Participação efetiva no processo de fechamento do CIPC como uma Organização de 
Suporte Técnico-Científico (TSO) da CNEN, através da articulação de um grupo de 
trabalho para desenvolvimento de uma estratégia voltada para o fechamento 
envolvendo IRD-SLC-INB, FEAM e IBAMA; 

 Garantia que o Termo de Referência (TR) elaboração pelo grupo de mineração do 
IRD balize tecnicamente o descomissionamento e remediação ambiental do CIPC; 

 Elaboração de parecer técnico sob o ponto de vista da radioproteção ambiental, nas 
áreas de: Rejeitos (modelagem do termo-fonte e transporte de poluentes da fonte 
poluente até o meio ambiente), Gerenciamento de Recursos Hídricos (avaliação 
hidrológica superficial e subterrânea), Drenagem Ácida de Mina ou Rochas (modelos 
de previsão, mitigação e remediação), Remediação de Áreas Degradadas pela 
Mineração, Fechamento de Minas, Avaliação de Impacto Ambiental, entre outras; 

 Avaliação independente dos cenários de remediação. 

 Subsidiar tecnicamente outros órgãos de governo no tocante as melhores estratégias 
a serem adotadas no gerenciamento ambiental da instalação (participação na 
elaboração do plano de recuperação de áreas degradadas, participação em 
audiências e reuniões públicas, etc). 

 
Resultados do projeto: 

 2 capítulos no livro “Uranium, Mining and Hydrogeology”. Editores: Springer Berlin 
Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-87746-2  
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 Participação no Curso Regional de Capacitacion sobre Sistemas de Ordenacion 
Ambiental en el Ciclo de Producion del Uranio, Lima, Perú, del 1 al 5 de diciember de 
2008.  C7-RLA-3.006-002. Apresentando o trabalho “Uranium mining site in Brazil”. 

 Artigos submetidos:1 
 
 

Título : Avaliação do impacto radiológico ambiental e caracterização radiológica 
ambiental do território brasileiro.  
Otimização de métodos, procedimentos e ferramentas para avaliação do impacto radiológico 
ambiental de processamento e legados de NORM - EMRAS. 
Participação em duas edições no grupo de trabalho I do EMRAS II que visa a produzir um 
modelo e ferramentas para auxiliar na tomada de decisão em situações de contaminação e 
processamento de NORM. 
Publicação:1 
 
Projeto das rochas ornamentais – projeto elaborado e submetido à FINEP.0570.0013 - 
SEAIA - Sistema de Informação sobre Radioatividade Ambiental no Brasil – GEORAD 
Objetivo/descrição: Implantação de um sistema de informação na web e o armazenamento 
de dados de radioatividade no território nacional, visando disponibilizar a multiusuários os 
produtos elaborados a partir dos dados e informações geradas (relatórios e mapas). 
Situação em 2009: 
Tarefa 1 - Caracterização Radiológica Ambiental do Território Brasileiro – convênio com a 
CPRM. 
Tarefa 2 - Manutenção e atualização do banco de dados de radioatividade no território 
nacional. 
Resultados 2009: disponível na home-page do IRD e apresentado no INAC e no congresso 
de geoquímica de Ouro Preto. 
 
Indicadores: 
Número de amostras cadastradas: 1602 (até 14/01/2010) 
Número de pesquisadores cadastrados: 52 (até 14/01/2010) 
 
GEORAD: sistema disponibilizado na home-page do IRD e apresentado no INAC 2009 e no 
congresso de geoquimica-Ouro Preto.  
Parceria: UERJ, CNPq, SETEI/IRD 
 

Título: Gerenciamento  da qualidade da água e modelagem do transporte de 
contaminantes no ribeirão das Antas (Poços de Caldas, Minas Gerais) 
Produtos: 
Estabelecimento de métodos normalizados de análises de água para América Latina; 
Definição de metodologias para  avaliação de dados ambientais; 
Estabelecimento de base de dados confiável e otimizada para ser utilizada em modelagem; 
Parceria:  
Projeto ARCAL- RLA/1/010-parceria com IAEA. 
Entidades de Poços de Caldas: DPA, EMATER, IEF,DMAE. 
Resultados 2009: 
Publicações:4 
Treinamento: 
1 - Especiação química e toxicidade. Bolsista.  Rachel Domingues, fevereiro 2009 a 
fevereiro 2010;  
2 -Testes Ecotoxicológicos para Avaliar Toxidez de elementos Radioativos em águas de 
superfície. Bolsista. Ana Paula Ramoa Miguel.  
 
Relatórios de divulgação: 
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1 - Luisa M.V.de Hollanda. Relatório de Intercomparação dos Resultados de Alumínio, Ferro 
e Mangânes para os participantes do projeto ARCAL RLA 01/10. Abril 2009. 
2 - Dejanira da Costa Lauria. A qualidade das Águas do Ribeirão das Antas. abril 2009-
destribuído para as autoridades de Poços de Caldas. 
 
Palestras preferidas às partes interessadas: 
1 - Dejanira da Costa Lauria e Luisa M.Vasconcellos. Apresentação: Qualidade das Águas e 
o transporte de contaminantes no Ribeirão das Águas, para a Comissão municipal da Bacia 
do Rio Verde-Poços de Caldas, 18 de Junho de 2009. 
2 - Dejanira da Costa Lauria e Luisa M. V. de Hollanda. Apresentação do Projeto ARCAL 
RLA 010/10- A qualidade das Águas do Ribeirão das Antas-Poços de Caldas; na 30 reunião 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo. 
Inconfidentes, Minas Gerais, em 28 de agosto de 2009. 
 

Título: - Epidemiologia das Radiações Ionizantes 
Objetivo/descrição: Avaliar o risco à saúde humana decorrente da exposição à radiação 
ionizante. 
Situação em 2009: 
Realização de pós-doutorado no INC – Estados Unidos 
Tarefa 1 - Avaliação dos efeitos á saúde na população de Goiânia em decorrência do 
acidente radioativo com o Césio-137. 
Tarefa 2 - Avaliação epidemiológica e caracterização radiológica ambiental na população 
residente dos municípios de Monte Alegre, Alenquer e Prainha/PA. 
Tarefa 3 - Estudo multicêntrico de risco de câncer de tireóide e exposição externa à 
radiação. 
Tarefa 4 - Implementação da versão Brasileira do programa IREP-RISK (Interactive 
Radiological Epidemiologic Program) para projeção de risco de câncer em populações e 
indivíduos expostos a radiação ionizante. 
Resultados em 2009 
Trabalhos publicados:1 
Trabalhos em preparação:5 
Resumos em conferências:2 
 

Título: Desenvolvimento, otimização e aplicação de sistemas dosimétricos  
Objetivo: Acompanhar o estado da arte mundial em dosimetria externa, contribuindo para 
seu desenvolvimento. 
Fonte de Recursos: CNEN 
Impacto do Projeto/Pesquisa: O trabalho constante de inovação tecnológica do Serviço de 
Monitoração Individual Externa do IRD mantém seu reconhecimento como Grupo de 
Referência em Dosimetria Externa no Brasil e na América Latina. Vários monitores e 
acessórios foram desenvolvidos e patenteados nos últimos anos. O Grupo presta assessoria 
e treinamento em técnicas e métodos de dosimetria externa em diversos projetos dentro e 
fora do IRD. São desenvolvidas soluções para aplicação de técnicas de dosimetria externa 
em diversas situações práticas. Além dos próprios sistemas de medição e suas aplicações, 
são desenvolvidas técnicas de armazenamento das informações de dose externa de 
trabalhadores brasileiros. 
Resultados 2009: 
Desenvolvimento, em conjunto com a CGMI do novo banco de dados de doses 
ocupacionais externa da CNEN. O primeiro módulo de solicitação de histórico via web foi 
disponibilizado. 
Orientações em andamento: 2 
Treinamento “in loco” em dosimetria externa de fótons e nêutrons no Laboratório de 
Metrologia do Instituto Peruano de Energia Nuclear, Lima, Peru, de 13 a 17 de abril de 2009, 
no escopo do projeto IAEA/RLA 9056 – “Strengthening and Updating Technical Capabilities 
for the Protection of Health and Safety of Workers Occupationally Exposed to Ionizing 
Radiation”.  
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Trabalhos em, congressos:2 
Publicações:2 
 
Projetos Internacionais: 
IAEA RLA9066: “Fortalecimento e Atualização das Competências Técnicas para a Proteção 
da Saúde e Segurança dos Trabalhadores Ocupacionalmente Expostos à Radiação 
Ionizante”. 
 
Organização de reunião regional para a América Latina e Caribe no Rio de Janeiro, com os 
temas “Otimização de Programas de Proteção Radiológica em Práticas com Potencial 
Incorporação de Radionuclídeos” e “Intercomparação de Equipamentos Utilizados na 
Monitoração de Locais de Trabalho”, no escopo do projeto IAEA RLA9066. Participação de 
delegados de 19 países da região, além de representantes de Estados Unidos, Alemanha e 
AIEA. 
 
 

Título: Avaliação da Exposição Externa de IOE de Serviços de Medicina Nuclear no 
Rio de Rio de Janeiro  
Objetivo: Analisar as doses ocupacionais externas e propor medidas de otimização na 
prática de Medicina Nuclear no Rio de Janeiro. 
Fonte de Recursos: FAPERJ 
Impacto do Projeto/Pesquisa: A exposição externa é inerente ao trabalho dos profissionais 
de Medicina Nuclear. Com o aumento constante da demanda por procedimentos de 
Medicina Nuclear, é importante o conhecimento dos níveis de exposição e o 
desenvolvimento de formas de otimização.  
Resultados 2009: 
Orientações em andamento:2 
Participação em eventos:1 
Publicações:1 
 

Título: Métodos Numéricos aplicados à dosimetria em sistemas biológicos 
Objetivo: A simulação numérica usando a técnica de Monte Carlo é empregada 
sistematicamente nas aplicações de física médica. Dentro deste escopo, os aspectos 
terapêuticos e metrológicos, serão tratados nas áreas de: braquiterapia; dosimetria com 
câmaras de ionização; modelagem de feixes terapêuticos e planejamento de tratamento. 
Fonte de Recursos: CNEN 
Parcerias: DFNAE/UERJ 
Resultados 2009: 
Orientações em andamento:2 
Participação em eventos:2 
Publicações:7 
 

Título: Avaliação toxicológica do tório e de suas interações químicas com lantânio e 
cério sobre células humanas primárias e em cultura 
Objetivo: Determinar as respostas biológicas in vitro de células humanas expostas ao tório, 
cério e lantânio isolados ou associadas, com a finalidade de avaliar os efeitos das interações 
químicas e a possibilidade das mesmas alterarem o padrão de resposta toxicológica 
caracterizada para cada um deles independentemente.. 
Fonte de Recursos: CNPq e IRD/CNEN 
Parcerias: IBCCF/UFRJ e ENSPMA/FIOCRUZ 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Contribuição para a avaliação de risco dos profissionais 
expostos a um dos três elementos (ao tório, cério e lantânio) ou a misturas dos mesmos. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Tese de Doutorado: 1 (em andamento) 
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Título: Intercomparação em dosimetria biológica através do envio de imagens.  
Avaliação da eficiência do envio de amostras de sangue para realização de análise 
citogenética.  Os dois exercícios foram realizados entre países da A. Latina e Europa 
Objetivo: Avaliar vantagens, desvantagens e a eficiência de distintas formas de se realizar 
uma colaboração de trabalho em caso de acidentes e emergências radiológicas. 
Fonte de Recursos: ARCAL/AIEA  
Parcerias: IRD/CNEN e ARCAL/AIEA 
Resultados 2009:  avaliação dos resultados obtidos nos exercícios deste ano e no anterior 
e proposta de publicação de trabalho com base nos resultados levantados. 
 

Título: Avaliação epidemiológica e caracterização radiológica ambiental na 
população residente dos municípios de Monte Alegre, Alenquer e Prainha-PA. 

Fonte de Recursos: CNPq, IRD, CNEN, CAPES. 
Parcerias: FIOCRUZ 
Impacto do Projeto/Pesquisa: Este projeto contribui para a avaliação de risco à saúde de 
indivíduos expostos em regiões de alta radioatividade natural. Grupo de estudos dos efeitos 
biológicos das radiações (DGP/CNPQ), linha - Resposta celular ao estresse induzido pelas 
radiações ionizantes nos seres humanos (Laboratório de Radiobiologia) 
 
Sub-projeto1: Aberrações cromossômicas como eventos preditores do risco de 
câncer. 
Objetivo do sub-projeto: Avaliar a freqüência de aberrações cromossômicas instáveis em 
um grupo populacional com maior exposição ao Radônio em relação a um grupo controle 
com menor exposição, residentes em Monte Alegre-PA. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação de mestrado: 1 (em fase de redação) 
 
Sub-projeto 2 - Polimorfismos genéticos e radioatividade 
Objetivo do sub-projeto: Avaliar a freqüência de polimorfismos de nucleotídeo único 
comuns em genes relacionados à manutenção da estabilidade genômica em um grupo 
populacional com maior exposição ao Radônio em relação a um grupo controle com menor 
exposição, residentes em Monte Alegre-PA. Os genes de interesse foram escolhidos 
segundo sua importância para reparo de danos no DNA (bases oxidadas, quebras simples e 
duplas de DNA) resultantes da exposição às radiações ionizantes. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação de mestrado:2 
 

Título: O papel de NF-B como fator modulador na sensibilidade de malignidades 
hematológicas à radiação ionizante.  

Objetivo: Caracterizar a resposta de linhagens provenientes de malignidades hematológicas 

(leucemia) frente à exposição às radiações ionizantes, avaliando a influencia de NF-B no 
fenótipo de resistência a múltiplas drogas (MDR). 
Fonte de Recursos: FAPERJ e IRD/CNEN 
Parcerias: IBCCF-UFRJ 
Impacto do Projeto/Pesquisa: O estudo do fenótipo MDR frente à radiação ionizante e a 

avaliação do potencial modulador de NF-B podem contribuir sobremaneira para a 
descoberta de protocolos alternativos visando a maior eficácia (otimização) de tratamentos 
quimio e radioterápico. Grupo de estudos dos efeitos biológicos das radiações 
(DGP/CNPQ), linha - Resposta celular ao estresse induzido pelas radiações ionizantes nos 
seres humanos (Laboratório de Radiobiologia) 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Tese de Doutorado:1 (em andamento) 
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Título: Estudo de fatores relacionados à exposição radiológica de trabalhadores e 
pacientes em medicina nuclear 

Objetivo: Fornecer subsídios para a redução de doses ocupacionais e de pacientes 
submetidos a procedimentos de diagnósticos e terapia em medicina nuclear  
Fonte de Recursos: FAPERJ (Edital de Grupos Emergentes de Pesquisa) 
Situação: Iniciado em novembro de 2008 (Em andamento). 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: Firmadas parcerias com HUCCF-Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, HNMD-Hospital Naval Marcílio Dias, HSE-
Hospital dos Servidores do Estado, HFAG-Hospital da Força Aérea do Galeão, IEDE-
Instituto de Endocrinologia e Diabetes do Estado do RJ e o HUPE-Hospital Universitário 
Pedro Ernesto.HU-UFRJ 
 

Título: Avaliação da exposição interna em trabalhadores de medicina nuclear 

Objetivo: Estimar a incorporação de I-131 através de medidas in vivo e in vitro em 
trabalhadores que manipulam fontes abertas para fins terapêuticos, em serviços de 
medicina nuclear. 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN e FAPERJ 
Situação: Em andamento. Foi iniciado novo Projeto de mestrado de aluno do Programa de 
Pós Graduação do IRD como desdobramento do estudo realizado na etapa anterior da Tese 
de doutorado) 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Tese de doutorado:1 
Artigos publicados: 2  
 
 

Título: Otimização de doses terapêuticas de I-131 em pacientes de medicina nuclear 
com doença de Graves. 

Objetivo: Disponibilizar metodologia para determinação dos parâmetros necessários ao 
cálculo da dose individualizada de I-131 em pacientes com hipertiroidismo. 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN 
Situação: Projeto concluído. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Tese de doutorado: 1 (em andamento)  
Artigos publicados: 2  
 

Título: Estudo in vivo da biodistribuição de molibdênio-99 

Objetivo: Determinar a influência de fármacos na biodistribuição de molibdênio 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN, FAPERJ e CAPES 
Situação: Projeto concluído.  
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação de Mestrado : 1 de Raphael Sancho Sysley de Souza defendida no IRD em 2009 e 
Artigo publicado:1 
 

Título: Estudo da ocorrência de Mo-99 como impureza radionuclídica em eluatos de 
Tc-99m 

Objetivo: Avaliar a qualidade dos eluatos de Tc-99m utilizados para diagnóstico em 
medicina nuclear 
Fonte de Recursos: IRD-CNEN, FAPERJ 
Situação: Dissertação de Mestrado IRD em andamento 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: Parcerias firmadas com HUPE-UERJ, HU-
UFRJ, HFAG, HNMD, HSE; 1 Artigo aceito para publicação na Health Physics em 2010: Ana 
Letícia A. Dantas, Bianca S. Ribeiro, Raphael Sancho S. Souza, Eder A. Lucena, Bernardo 
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M. Dantas. Optimization of 99Mo measurement in 99mTc eluate samples using a scintillation 
detection system 
 

Título: Desenvolvimento e avaliação da técnica para determinação de Ra-226 e Ra-
228 por cintilação líquida em amostras biológicas 

Objetivo: Padronizar e validar a metodologia para determinação in vitro de isótopos de radio 
em amostras biológicas por cintilação líquida 
Fonte de Recursos: IRD 
Situação: Dissertação de Mestrado IRD em andamento 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação de mestrado: 1 
Artigos publicados: 1 (aceito para publicação) 
 

Título: Desenvolvimento tecnológico de amostradores de ar inerciais - amostrador 
de partículas respiráveis e inaláveis 

Objetivo: Desenvolver amostradores de ar seletivos em tamanho nacionais e de baixo 
custo.  
Fonte de Recursos: FAPERJ (projeto DT1) 
Situação: Projeto aprovado em outubro de 2009. Os protótipos já foram testados. Em fase 
de desenvolvimento dos moldes para fabricação em série. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: O pedido de patente está pronto para ser 
iniciado dependendo apenas da aprovação do convenio entre as instituições participantes 
(PUC-Rio, UERJ e IRD), pois o convenio é exigência da Faperj. 
 

Título: Estudo da exposição ambiental e ocupacional a metais - estudo de caso: Baia 
de Sepetiba 

Objetivo: Aplicar a técnica de PIXE para avaliar a exposição dos trabalhadores e indivíduos 
do público a partículas transportadas pelo ar geradas pelo intemperismo sobre uma pilha de 
rejeito gerada por de uma usina de beneficiamento de minério e atualmente desativada 
existente na região.  
Fonte de Recursos: FAPERJ e Ministério público (massa falida da usina). 
Situação: Em andamento. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação de mestrado: 1  

 

Título: Estudo da aplicação de tillandsia usneoide na avaliação da exposição humana 
a metais em regiões urbanas e em regiões industriais 

Objetivo: Desenvolver uma metodologia para utilizar a Tillandsia Usneoide juntamente com 
as técnicas de PIXE e espectrometria alfa para avaliar a exposição dos trabalhadores e 
indivíduos do público a partículas transportadas contendo metais em regiões urbanas e 
industriais.  
Fonte de Recursos: FAPERJ e IRD. 
Situação: Projeto de iniciação científica em andamento. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Dissertação Mestrado: 1 
Trabalhos Apresentados: 1  
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Título: Estudo da cinética de compostos de metais e em especial Th e U presentes em 
diferentes meios 

Objetivo: Estudar a Solubilidade de compostos metálicos em diferentes meios usando as 
técnicas de PIXE, 252Cf-PDMS e espectrometria alfa (quando aplicável)  
Fonte de Recursos: FAPERJ, CNPq, IRD 
Situação: Foram determinadas as taxas de solubilidade em Líquido Pulmonar Simulado 
(LPS) de compostos de urânio no ciclo do combustível e do Th, U e Nb presentes em 
diferentes minérios. Atualmente a mesma metodologia aplicada aos radionuclídeos está 
sendo adotada para determinar as taxas de solubilidade de As, Zn e Cd no LPS e no meio 
ambiente. 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: 
Tese de doutorado: 1 concluída e 1 em andamento 
Dissertação de mestrado: 1 
Trabalhos apresentados:4. 

 

Título: Estudo da exposição de público a particulados contendo metais, fungos e 
radionuclídeos 

Objetivo: Estudar o risco para a saúde humana devido à inalação de partículas em 
ambiente públicos e fechados usando as técnicas de PIXE, 252Cf-PDMS, identificação 
biológica e espectrometria alfa e determinação da concnetração de RN. 
Fonte de Recursos: FAPERJ, CNPq, IRD 
Situação: Tese de doutorado em andamento da aluna Luana Carneiro. COPPE (Nuclear) 
(orientadores Kenya Dias da Cunha e Delson e Edgar Jesus).  
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009:  
Tese de Doutorado: 1 (em andamento) 
Trabalho apresentado: 1  

 

Título: Dosimetria individualizada para carcinoma diferenciado da tireóide 

Objetivo: Estabelecer metodologia para cálculo de dose interna aplicada à terapia de 
pacientes com CDT 
Fonte de recursos: IRD-CNEN e FAPERJ 
Situação: Em andamento. Projeto aprovado no Comitê de ética do INCA; Equipamento 
importado (contador de poço portátil de NaI marca Genysis);;  3 pacientes estudados em 
2009 com previsão término em 2012 c/ total de 40 pacientes. Dissertação de mestrado em 
andamento do aluno do Programa de Mestrado do IRD, Rodrigo Biancardi 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: Parceria firmada com INCA/RJ; 1 trabalho 
completo publicado nos Anais do INAC 2009. 
Dissertação de mestrado: 1 (em andamento) 

 

Título: Banco de dados institucional DOSIMED 

Objetivo: Desenvolvimento de um Banco de Dados institucional para registro de doses 
internas de pacientes de medicina nuclear 
Fonte de recursos: IRD e MCT 
Situação: Em andamento. Foi realizada a modelagem de dados e as telas de entrada de 
dados. Desenhados os relatórios de saída de dados. Projeto de bolsa IC  em 2009 
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: 1 trabalho completo publicado nos Anais INAC 
2009 e 1 trabalho completo nos Anais Congresso Brasileiro de Fisica Médica 2009.  
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Título: Radioproteção para lactantes e bebês 

Objetivo: Estabelecer metodologia para estimativa da dose externa de lactentes expostos 
devido à proximidade com a progenitora submetida a diagnóstico em medicina nuclear 
Fonte de recursos: IRD e MCT 
Situação: Em andamento. Monografia de final de curso da FM/UFRJ da aluna  Liliane dos 
Santos, a ser defendido em fev/2010. Previsão de aplicação de questionário em 2010 em 
300 serviços de medicina nuclear, para avaliação da radioproteção. Elaboração de cartilha 
educativa. 
Resultados: 1 trabalho completo apresentado nos Anais INAC 2009 e dois artigos 
completos publicados nos  Anais do Congresso Brasileiro de Fisica Médica 2009. 
 

Título: Avaliação da eficácia de terapia de tumores neuroendócrinos 

Objetivo: Estabelecer metodologia apara avaliação de terapias em medicina nuclear 
através da aplicação de técnicas de imagem 
Fonte de recursos: IRD e CNPq 
Situação: Em andamento. Implantada avaliação por bioanálise in vitro e procedimento para 
quantificação de imagens. Previsão de término em  2011.  
Resultados do Projeto/Pesquisa em 2009: Firmada parceria com INCA/RJ e Instituto do 
Câncer do Ceará (ICC); Avaliados 33 pacientes em 2007 a 2009.  
Dissertação de mestrado: 1 (em andamento) 
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ANEXO II -  REGIMENTO INTERNO  
(PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N

O
 78 DE 27 DE ABRIL DE 2010) 

 

Art. 59 Ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria, em conformidade com as diretrizes e 
prioridades estabelecidas pela Direção da CNEN, compete: 
I - realizar pesquisas científicas, desenvolver tecnologias, disponibilizar serviços, promover 
atividades de ensino e capacitação nas áreas de radioproteção, dosimetria e metrologia das 
radiações ionizantes; 
II - manter, desenvolver e disseminar padrões nacionais de medição para as radiações 
ionizantes, garantindo a coerência das medições realizadas no Brasil com o Sistema 
Metrológico Internacional; 
III - coordenar o Sistema de Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares externos;  
IV - prestar suporte técnico-científico à área regulatória no licenciamento de instalações 
nucleares e radiativas do País; 
V - desenvolver projetos de inovação e prestar serviços técnicos especializados nas suas 
áreas de competência; 
VI - realizar as atividades de radioproteção, segurança do trabalho e salvaguarda, no âmbito 
do Instituto. 
 
Art. 60 À Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares do IRD compete: 
I - coordenar as ações de planejamento, preparação e resposta do Sistema de Atendimento a 
Emergências Radiológicas da CNEN, no âmbito nacional e internacional; 
II - assessorar a Direção do Instituto na proposição de políticas para a área de atendimento a 
emergências radiológicas e nucleares; 
III - promover a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos 
humanos. 
IV - atualizar e fiscalizar o cumprimento do Plano de Proteção Radiológica do Instituto; 
V - gerenciar os rejeitos radioativos do Instituto, incluindo o recolhimento, a segregação, o 
tratamento, o acondicionamento, a armazenagem, o transporte e o inventário desses 
rejeitos; 
 
Art. 61 À Divisão de Avaliação de Conformidade do IRD compete: 
I - coordenar as atividades de suporte técnico-científico à área regulatória nas competências 
desenvolvidas pelo Instituto; 
II - assessorar a Direção do Instituto na proposição de políticas para a área de avaliação de 
conformidade; 
III - promover a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos 
humanos. 
IV- Coordenar o processo de certificação dos serviços de ensaios e calibração. 
 
Art. 62 À Divisão de Ensino e Pesquisa do IRD compete: 
I - coordenar a execução das atividades de ensino, pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico, bem como os programas de apoio à capacitação de profissionais nas áreas de 
competência do Instituto; 
II - assessorar a Direção do Instituto na proposição de políticas para as áreas de ensino, 
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; 
III - manter o acervo bibliográfico técnico, científico e histórico. 
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Art. 63 À Divisão de Infra-Estrutura Logística e Administrativa do IRD compete planejar, 
coordenar e supervisionar as atividades de engenharia e logística, de execução 
orçamentária, de administração financeira e contábil, de gestão de pessoas e de 
suprimentos. 
 
Art. 64 À Divisão de Metrologia e Ensaios do IRD compete: 
I - coordenar as atividades de metrologia e ensaios na área de radiações ionizantes e de 
padronização da prestação de serviços e da terminologia técnica; 
II - apoiar o desenvolvimento da infra-estrutura laboratorial; 
III - assessorar a Direção do Instituto na proposição de políticas para as áreas de metrologia e 
ensaios; 
IV - promover a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos 
humanos. 
 
Art. 65 À Divisão de Projetos Institucionais e Estratégicos do IRD compete: 
I - coordenar a implementação dos sistemas de gestão institucional, a elaboração e o 
acompanhamento da execução do Plano de Trabalho Anual, a análise crítica dos resultados 
institucionais; 
II - assessorar a Direção do Instituto na proposição de políticas institucionais; 
III - prospectar projetos técnicos científicos, promover o desenvolvimento tecnológico e a 
formação de recursos humanos; 
IV - desenvolver e implementar o Sistema de Gestão da Qualidade . 
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10 ANEXO III – DOCUMENTOS ADICIONAIS 
 

PORTARIA DE TRANSFERÊNCIA DO IRD PARA A DPD  

(PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO 9 DE 14 DE JANEIRO DE 2008) 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DPD E A DRS  

(PUBLICADO NO BOLETIM DE SERVIÇO NO 23 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008) 

 

TERMO DE DESIGNAÇÃO INMETRO 

(Assinado em 28 de junho de 2008 , extrato DOU 128 de 7 de julho de 2008) 

 

TERMO DE DESIGNAÇÃO WHO 

(Emitido em 16 de abril de 2008) 
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Art. 14. Ficam extintos, no âmbito das Instituições Federais
de Ensino Superior, 20 (vinte) cargos técnico-administrativos - código
701425-datilógrafo de textos gráficos.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Educação, no
prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei, pu-
blicará a discriminação por Instituição Federal de Ensino Superior da
relação de cargos extintos de que trata este artigo.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de janeiro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva

ANEXO

CARGOS EFETIVOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Cargos de Nível Intermediário - NI Quantitativos
Assistente em Administração 5
Técnico de Tecnologia da Informação 1
Técnico de Laboratório-Área 4

Subtotal 10
Cargos de Nível Superior - NS Quantitativos

Administrador 3
Analista de Tecnologia da Informação 1
Jornalista 1
Contador 1
Programador Visual 1
Secretário-Executivo 3

Subtotal 10
To t a l 20

<!ID847025-0>

LEI No- 11.642, DE 11 DE JANEIRO DE 2008

Considera o Município de Iguape, locali-
zado no Estado de São Paulo, o Berço da
Colonização Japonesa no Brasil.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o O Município de Iguape, localizado no Estado de São
Paulo, é considerado o Berço da Colonização Japonesa no Brasil.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de janeiro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil

Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
<!ID847026-0>

MENSAGEM

Nºs 10 e 11, de 11 de janeiro de 2008. Comunica à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal, respectivamente, que se ausentará do
País no período de 14 a 16 de janeiro de 2008, em visitas oficiais à
Guatemala e Cuba.

Nº 12, de 11 de janeiro de 2008. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 11.640, de 11 de janeiro de 2008.

Nº 13, de 11 de janeiro de 2008. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 11.641, de 11 de janeiro de 2008.

Nº 14, de 11 de janeiro de 2008.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por inconstituciona-
lidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei no 26, de
2007 (no 2.800/03 na Câmara dos Deputados), que "Altera o art. 3o da
Lei no 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, para modificar a deno-
minação de cargos da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal".

Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e da Justiça, e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo
veto ao Projeto de Lei pelas seguintes razões:

"Analisando a questão formal do Projeto de Lei em tela, cabe
aqui fazer remissão ao que estabelece a Constituição em seu art.
21, inciso XIV, que compete à União organizar e manter a Polícia
Civil do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 61, § 1o, II, dita que

compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa
de projeto de lei que trate de servidores públicos da União. Desse
modo, por haver determinação constitucional, um projeto de lei
que intente modificar a denominação de um cargo ou de uma
carreira do Poder Executivo, organizada e mantida pela União,
deveria ser de iniciativa do Presidente da República, e não de
iniciativa Parlamentar. Nesse sentido, a proposta incorre em vício
de iniciativa, caracterizando uma inconstitucionalidade.

No que tange aos aspectos materiais, cabe ressaltar que o texto pro-
posto não atinge o objetivo almejado. Substituindo-se, simplesmente,
no texto legal a denominação de 'Agente Penitenciário', pela de
'Agente de Polícia de Execução Penal', da forma como se propõe, a
existência jurídica do cargo fica prejudicada. Essa substituição não
alteraria a denominação dos cargos atualmente ocupados e nem dos
vagos, bem como não seriam transferidas as atribuições ou remu-
nerações do 'Agente Penitenciário' para o 'Agente de Polícia de Exe-
cução Penal', além disso, não alcançaria outros atos legais que, por-
ventura, mencionem a denominação anterior.

Para atingir o objetivo proposto, o ato precisaria fazer re-
ferência expressa à alteração da denominação do cargo 'Agente
Penitenciário' para 'Agente de Polícia de Execução Penal', não
apenas substituir uma denominação pela outra em um ato legal.
Caso o intuito seja de transformar os cargos ocupados e vagos de
'Agente Penitenciário' para um novo cargo denominado 'Agente
de Polícia de Execução', nesse caso, tratando-se de outro cargo,
seria necessário, ainda, definir atribuições, remuneração, forma
de ingresso e demais atributos do novo cargo."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
integralmente o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nº 15, de 11 de janeiro de 2008. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 11.642, de 11 de janeiro de 2008.

Nº 16, de 11 de janeiro de 2008.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por inconstituciona-
lidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei no 78, de
2006 (no 7.154/02 na Câmara dos Deputados), que "Altera o art. 96
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, para prever renúncia à
aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social".

Ouvidos, os Ministérios da Previdência Social, da Fazenda e
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça manifestaram-se
pelo veto ao Projeto de Lei pelas seguintes razões:

"Ao permitir a contagem do tempo de contribuição corres-
pondente à percepção de aposentadoria pelo Regime Geral de
Previdência Social para fins de obtenção de benefício por outro
regime, o Projeto de Lei tem implicações diretas sobre a apo-
sentadoria dos servidores públicos da União, dessa forma, sua
proposição configura vício de iniciativa, visto que o inciso II,
alínea 'c', § 1o, art. 61, da Constituição dispõe que são de ini-
ciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre
tal matéria.

Além disso, o projeto, ao contemplar mudanças na legislação
vigente que podem resultar em aumento de despesa de caráter
continuado, deveria ter observado a exigência de apresentação da
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, da previsão or-
çamentária e da demonstração dos recursos para o seu custeio,
conforme prevêem os arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
integralmente o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
<!ID844165-0>

Ministério da Ciência e Tecnologia
.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
<!ID844378-0>

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2008(*)

O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE ENER-
GIA NUCLEAR (CNEN), no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 14, incisos I e V, do Decreto nº 5.667, publicado no Diário
Oficial da União de 11 de janeiro de 2006, resolve:

Art. 1º. O Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD e o
Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC passam a responder, na
estrutura interna da Comissão Nacional de Energia Nuclear, à Di-
retoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD.

Parágrafo 1. A atuação do IRD e do LAPOC na área de
licenciamento passará a ser de suporte técnico-científico através de
atuação em cooperação com a Diretoria de Radioproteção e Segu-
rança Nuclear - DRS, a ser regulamentada no Regimento Interno e em
termos de referência específicos.

Parágrafo 2. Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para
a aprovação dos termos de referência e a adaptação da DRS, do IRD
e do LAPOC a estes termos.

Parágrafo 3. Até a emissão destes documentos, o IRD e o
LAPOC continuarão a executar, em acordo com a DRS, as atividades
de inspeção e análise de documentos para que as referidas atividades
de suporte ao licenciamento não sofram solução de continuidade.
Durante esse período de transição, a DRS, o IRD e o LAPOC deverão
progressivamente adaptar-se às novas condições.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ODAIR DIAS GONÇALVES

(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 6, de 9.1.2008, Seção 1,
pág. 12, com incorreção no original.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
ÁREA FINANCEIRA E DE CAPTAÇÃO

<!ID845454-0>

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
Em 11 de janeiro de 2008

Objeto: Comprometimento Orçamentário do FNDCT nº 2/2008

A Superintendente da Área Financeira e de Captação, no uso de suas atribuições conferidas pela RES/DIR/0084/00, resolve:
comprometer o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, na forma abaixo:

BENEFICIÁRIO NUMERO CONVE-
NIO

NUMERO
EMPENHO PTRES

VALOR EMPE-
NHO

VIGENCIA
CONVENIO

Fundação Universitária José Bonifácio 3729/06
596935

2 0 0 8 n e 0 0 0 11 7
4892

1.442.960,98 07/12/2010

Fundação Universidade Regional de Blumenau 4957/06
597025

2008ne000122
4890

30.421,05 12/12/2009

A eficácia do presente despacho fica condicionada a sua publicação no Diário Oficial da União.

MARIA CRISTINA ZAGARI KOELER LIRA

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO

DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA EXECUTIVA

DECISÃO No- 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CÂMARA DE RE-
GULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED faz
saber que o Comitê Técnico-Executivo da CMED, à unanimidade,
seguindo o voto do Relator, decidiu:

Nos autos administrativos nº 25351.228983/2007-72, de in-
teresse da empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda.,
acompanhar o voto do Senhor Representante do Ministério da Saúde,
fls.90/95, referente ao Recurso contra decisão da Secretaria-Executiva
que indeferiu o Pedido de Reconsideração de Análise de Preço do
produto Cloreto de Potássio nas apresentações 0,10g/ml (10%) sol.

inj. cx. 100 amp. plas. trans. x 10 ml e 0,10g/ml (10%) sol. inj. cx.

200 amp. plas. trans. x 10 ml. O Comitê Técnico-Executivo con-
cordou com o Voto, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo o preço inicialmente apurado pela Secretaria-
Executiva.

LUIZ MILTON VELOSO COSTA



� ��)�HI����;-1;H1H00=� &��:  F����&:������'�'�'9	:���B&�'�9� �6�����,����I<�


����	��-���	�����

-���������	�����-��
����

-��������� 	�� ���-��
���� ���� ������ ��
������
��
�	�����
�	���
	�-����������
�����
��
� �� 
� 	�����
� 	�� -�����
� ��
	�������������� ���
�������	�� 
�

��
���� 	��� ��������<� �������� ��
�
���
�*����	
�	-	����
-����������=��

��	
	��� 	�� �����
������ 	��
���
�
�>��� �����
���� �� �
	
��
��
�?���	
��-��
�	��8�
���	���(()8�

�� �:9'D�9:�� �'� 9��:��9�D'EF�� '�  '	B9��E�� �B&�'�9� C� �9 � �� �� �:9'D�9:�� �'�
�' PB: �� '� �' '�����:�'�D�� C� ���/� ��#��� ��� &��:  F�� ��&:����� �'� '�'9	:��
�B&�'�9�L&�'�M/�&�� :�'9�����PB'Q�

�+� ��&
���7����������
������
��
���
���������������������
�A
��
���
�����
��
#�����
�����$
� ��� ���� �
��� ��7����� ��� ������$
� ������/� ��#
�������� �
� ���������
� ���
&�7�������D���

����������"�����������&�'�R�

#+� �� �
�����
� %��� 
�������6� �� �����$
� ��� �
��� ��7����� #�����C��� ���� ������� ���������� ��
����#���3�������9 R�

�+� ����
�%����
���"����������A���3������"�
�
�$
���������$
���������&�'�������
���
��7����/� ����� ������ ����������6� �
� �"
�
� ������
C�����>A��
� �
�� :�������
�/� &����
�� ��
��#
���S��
��������R�

�+� ��A����������������$
����6������������5����6�����"������$
��
�"���
������
�����7�����
"����������?��$
����"�������������������������
�������
��"�
����
����������������
�
���������� ����?���� "�
�� :�������
�/� &����
�� �� ��#
���S��
�� ��� ���� �� %��� �����
��"������$
���������6�����
����"
R�

�+� �� ����$
� ��� "�������� �� ���� A
����?���� A�?C��� ������6��������
���� ���������� ����/�

���������3������"�
�
�$
���������$
��$
���#����5���������"���&�'�R�

�&�9����������#���� 
�"����������
�
�

����&

"����$
��
��
�
#@����
��������#������ ��
�����$
��
��:�������
�/�&����
������#
���S��
����������
��"
�
�������
��
������������
�����
�������3����
����
��
��
�#���>���������/������
C�����������/� ����
������������/���"S���
��
�����@���
�����������3�����������������
��
���
��������������"�������������������������/��
#�
����
����3���������������������Q�

&�TB B���:��

�
��:�������
�/�&����
������#
���S��
����������
�"���Q�

U�;)�C���
�����/�"
���
������$
�����9 �
����������&

������3��C	�����/�(�������$
���������
��� ����������������� 
�� ����
S����/� �
���� �����$
���� ����S��
� ������
/� �
#����
������
��
�����
���
�� �
�� "�
����
�� ��� �����������
� 
�� �
���
�� ��#�����
�� (� �9 1&�'�� "�
��

"����
���� ��� �������3��+� ��� 6����� �#��������� "���� �
������3��� ��� ��"
���� ������
� �� ���
�
����3�������%������������"
�������6�"������
��
�����$
����"�
�
�

����"��>A��
����������
��
����
�������� ����� :�������
/�&����
�
����#
���S��
���������������&

������$
C	�������
�9 /�
���������������
����+�

U�H)�C�9���?��/�"
���
������$
�����9 �
����������&

������3��C	�����/���������2�������8�
��
�
���� ��� ��
������ "���� "
�����
�� ������� ��� �#
���S��
� ���� 6����� �� ���� �
����3���
��"���A��������
��"�
�
�

������������
����
�/��������������S��
��
�����
�
���������
������
���������A��������������6������������������
�/��
��������"���������
����3�����������3��+�

U�I)�C�9���?��/�"
���
������$
�����9 �
����������&

������3��C	�����/���������������"��3���
������S����/������������������
C�����>A�����������6�����"������#���������������$
��������������
�������
������
S���������������$
����������
�����S��
�������
��
����"
������+�



�6�����;0����I<� &��:  F����&:������'�'�'9	:���B&�'�9� � ��)�HI����;-1;H1H00=�

U�*)�C�'������(��9 �
��(�&

������$
C	�����
���������
������S��
��������
�������
���
���
��
"��6���A
��;)/�H)���I)�������&6���������A
�������"����������������
��"��?
������#�����
��
�
�� "�
�
�

�� ��"��>A��
�� �� ������ ��
����
�/� �
�A
���� �����
���
� �
� "��6���A
� H)� ���
&6�����::+�

U�.)�C��������"��/�"
���
������$
�����9 /������#
���$
�����
����/�	���������
��������
������
6���������������������������"�
���$
�����
S����+�

&�TB B���::�

V��&

������3��C	����������9 ��
�"���Q�

U�;)� C� :�A
�����
�"��?
�����@6���"�����"��������$
���� ����S��
� ������
+���"��?
���A������
�
���6� ���
����
� ������ 
�� S��$
�� ��� �9 � �� ���� ���
���
�� �� �����6� �
������ �
�� "�
�
�

��
��"��>A��
������������
����
�+�

U�H)�C�'���#����������
�@���
��
��
��:�������
�/�&����
������#
���S��
��������/�
�A
����
�
"���$
�������������
������#
���$
��
������S��
��������
�+�

U� IW� C� �"S�� �� ��6���� �
�� �
������
�� ����#��
�� �
� 
"����
�� ��� �������$
� ���������� 
��
�
���
���/� ����������� �
� :�������
/� &����
� 
�� ��#
���S��
� ��� ���/� �
�A
���� "�
�
�

�
��"��>A��
���
����
/�
���
������
��
��"����������%�����%���������#�>��
��������
�C�����>A��
��
"������������$
���������������������
������
S����/���A
�����
�
�����������������������
�/�
�
������
���
�"�
�
�

������
���
/�
��"����%�����@����
��������������3������
�����������
����S��
��������
��������
��������
������+�

U� *)� C� &������� ��� ���"����� �
�� ��6����/� "��������� �� ���
������
� ��� ������
���� �
��
:�������
�/� &����
�� �� ��#
���S��
�� ��� ���� ���
�������� ��� ����?��$
� ���� �����������
�����
���������&6�����:����
�"��6���A
�;)����&6�����:::+�

U�.)�C�&�������������"��������
������������������������������������&6�����:����
�"��6���A
�
;)����&6�����:::/�"
�����
��
���"��������������
�
�������6��
/��5���
�������"���������������
�
�"��6���A
�������
�+������
�����������"��������$
�����#�����
��"�
��:�������
�/�&����
����
��#
���S��
�������������
�@���
��
�����9 ��������&

������3��C	�����+�

&�TB B���:::�

������
��	������

U� ;)� C� ��
� "��>
�
� ��� H� L�
��M� ��
�/� �
��������
� ��� �������$
/� 
�� :�������
�/� &����
�� ��
��#
���S��
���������"
���$
�"������"���������"��3���������S����/�"
���
������$
�����9 �
�����
����� &

������3��C	�����/� ������
� ���� 6����� ������������� "��� �9 /� ��"���A������� �
��
"�
�
�

������������
����
�/����������
������S��
��������
���
����"
�������+�

U� H)� C��������� 
� "��>
�
� �����������
���
/� ���9 � ��� �
�"�
����� �� �������� ����� %����
��
"�������"������
�����
����������"��3���������S����/���"�������
C���������"����
��
�"��
�
�5���>��
���������A���3����
��
�����������"��3�������6���������
�A
�������������������3���
�
������
�������������+�

U�I)�C����"�
A����
������������������
/�"
���
������$
�����9 �
�������&

������3��C	�����/�
���� ����������� ��� �����������
� �� �
���
�� ��A�������� �� ���� ������������ �������$
/� �$
�
"
���$
�"�������������
�"����
"����
��������
������?���"��%������"
�����
�����������+����
�������������/�
��"�
A����
������������%�������������"�������
�������
��"����
�
"����
�����
�������������������$
/�
������?���
�"��%������������������$
�"
�����
�������
�
"����
�/�
�$
� "
���$
� ������ ���� ����������� �����
������ �
� �����������
� �� �
���
�� �
��������� "���
�9 +�

U�*)� C��������
����"�
A����
������������(�� �������3��� �����������
�� �
���
�����"����9 �
"���� �A������ ����������� �
��������� "
�� ����� 
�� ����� &

������3��C	������ ���6� ���"���
"�������
� ��� 
A>��
� ������
� "��� �9 � 
�� S��$
� �� ��� ��#
������
� ���"
��6��� �����
� "�
�
�����������
�
���
���
������������$
��
�
"����
�������R�"
�����
�������
A>��
/�
�
"����
��
���6���A
����
��
#���%�����������
��������9 ����������$
����
��?��
���������������������$
/�
����������
������
���%����������������������$
�"
����������?����+��

U� .)� C��
� ���
� ��� ���"��$
� �$
C���������� �� ���������������� �������$
/� 
�� ������
���� ���
�����
������
����"������"���������"��$
�"����9 �
�������&

������3��C	�����������$
�"
�����



� ��)�HI����;-1;H1H00=� &��:  F����&:������'�'�'9	:���B&�'�9� �6�����;;����I<�

����A>��
�����9 �
���
�S��$
��������#
������
/��
�A
����
�U�*)�������&6����/�
A>��
������
%��������6������"��������
��
���"�������������������������$
�"
��
����$
��
������
+�

U�-)�C����������
�������������������
�����9 �
����������&

������3��C	�����������������3���
�����$
�����?���4��������5����������������������������"���A�������"����9 �����������������
��#
������������
����������
��
A>��
������������
��
�������������
�
"����
��"
��
����$
��
�
�����
+�

U�<)�C� �����
�����������%����$
�����@�����������
�����9 ��$
����$
����
��?��
�����
�������
�����
�(��������$
������A������%����%�����������������������������3�������
�������9 �
��
��������
C��� (�� ����������� ��� �����������
� �� �
���
�+� �� �9 � �5���C��� ��� %��%����
���"
���#������� ��� ����$
� (� �������� ��� ������
���� ������� ���� �������3��� ����������� 
��
�
���
�����"����9 �%����$
���������
�����
��"��6���A
��H)���I)����&6�����:���;)/�*)���.)�
���&6�����:::+��

U� =)� C� ��� ���
�� �
����
�� ���� �������3��� ����������� 
�� �
���
����� �� ��� ����� 6����� ���
��A�7����/� %����
� 
#���
�� �������� ��� ����������� �����
������ �
�� "��6���A
�� ;)/� H)� �� I)���
&6����� :� ��;)����&6����� :::� 
��������
��7�����������/� �S�"
���$
� �������"
��#��?��
����
�������
�/� �������
�� 
�� "�#����
�� ��������� ��
��
� A
���� ������ �� ���� �� �9 � �� �
�� ��
���7�����A
�����
�
"����
�+�

U�,)�C����������
��������������
���
����������������������������
��"��6���A
��;)/�H)���I)����
&6����� :� �� ;)� ��� &6����� :::� ��A�������� �� ������������ �������$
� �����$
� �������/� "
��
�
������$
��
�
"����
�/�2D���
����&
�A������������8/������������
��������
�"�
�������
����
����9 �%����������������������$
+�

U�;0)�C��������������������
��:�������
�/�&����
������#
���S��
��������/������
���������9 /�
�$
�����>�
���
��"�
�
�

����"��>A��
�/������$
�����������������
������
�������
������
��
�
���������"�����+�

9�
����X�����
/�H-�����
���#�
����H00=�

�

�

�	
��	
������
�����
�����������

�	
��	
������
�����
�����������

�?��
���	��	�
��������@�(()�

�����9Q�&��:  �����&:������'�'�'9	:���B&�'�9�C�&�'������DT9:�Q��'��9D��'�D��
��&:������'���9� �&��D9��� � '&� ���X'D�Q���5&!.!�/!���./&�$!�/'�/!$�5'&�'%A!/'�
'�#!.B" �$!�/'�#!�%!�.�#!�!./'3�!�#"������:����#"#!��!�/&"2<�$!#�"�/!�	�
���<�
1'�B'&$!� &!2"60'� #!� %!�.� 1'�./"�/!.� �'� 
�!C'� � #!./!� �!&$'<� 1�A'� #�&!�/'� #!�
5&'5&�!#"#!� #'� $"/!&�"2� D� �$!#�"/"$!�/!� /&"�.B!&�#'<� "� /E/�2'� 7&"/��/'� "'�
	��
�F��<�'�3�"2�5".."&G�"�#!/!&�"�&!.5'�."%�2�#"#!���/!7&"2�.'%&!�'.�$!.$'.�!�
3�!�.!���1�$%�&G�#!�.�"���1'&5'&"60'�"'�.!��"1!&4'+��9�&'  �Q�0;I*;+00;**.1H00<C
,I�KB����'�D���'	��Q�K��������
�����Q����6���A
�H)/��
����+�*)��������
�:��
����+�;.��
�
������
��)�,,+-.=1,0+�����9�D�D��Q�����
���
���������D���
�����
��$
������9Y�I+H<=/,;�
L��7����/� ��?���
���� ����������
��
� ������ ���
�����������������
�M+� :	��D�9:� Q����:9�
�:� � 	��&���' /� �)� &�K� �)� I<.+=0<+H=<C.I/� ����������� "��� &�'�� �� '�:� � K'9����' �
�'D��&�K��)�0;,+<,H+0.*CI*/������
�C	����"�
���"��������
�����#����&
�������� ����+�

L��B��)�HI</����0.1;H1H00=�C��6�+�;-�C� ��$
�IM�

�
�����
��������;
��
�����
�����9���
"�
���$
��� ����������������

�
�����������
��
�����
�����
��������%�������������
������
�



 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO 

 

  Rua  Santa Alexandrina, 416  

20261-232 – Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (021) 2563-2905 - Fax: (021) 2293-6559 

 

 

Termo de Designação que entre si 

celebram o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro e o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria – IRD  

 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 

Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

criada pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, com sede legal em Brasília, Distrito 

Federal, SEPN-W3-Norte, Quadra 511, Bloco B – 4
o
 andar e com unidades técnico-

administrativas na Av. Nossa Senhora das Graças nº 50, Distrito de Xerém, Município de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro e na Rua Santa Alexandrina, n
o
 416, Bairro do Rio 

Comprido, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.662.270/0003-20, doravante, designado Inmetro, representado neste ato por seu Presidente, 

João Alziro Herz da Jornada, nomeado pela Portaria n
o
 981, do Sr. Ministro de Estado Chefe 

da Casa Civil da Presidência da República, publicado no DOU de 17 de dezembro de 2004, 

inscrito no CPF sob o n° 113.055.250-00, secundado por seu Diretor de Metrologia Científica e 

Industrial, Humberto Siqueira Brandi, nomeado pela Portaria n
o
980, do Sr. Ministro de 

Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicado no DOU de 17 de 

dezembro de 2004, inscrito no CPF sob o nº 241.063.647-00 e a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, 

criada pela Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, com sede na Rua General Severiano, nº 90 – 

Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.º 

00.402.552/0001-26, doravante designada CNEN, por intermédio do seu Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria, via o seu Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes, instalados na Avenida Salvador Allende, s/nº, Recreio dos Bandeirantes, Município 

do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.402.552/0004-79, doravante denominado 

IRD/LNMRI, representado neste ato por seu Diretor Luiz Fernando de Carvalho Conti, 

nomeado pela Portaria nº 113, do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, publicada no D.O.U. de 10 de novembro de 2003, inscrito 

no CPF sob o nº 409.511.897-00, secundado pelo Coordenador do LNMRI, Carlos José da 

Silva, inscrito no CPF sob o nº 381.234.527-72, considerando que: 

 o IRD/LNMRI é uma instituição dedicada há muitos anos, à metrologia das radiações 

ionizantes, dotada de um quadro técnico especializado de alto nível, reconhecido nacional e 

internacionalmente; 

 o IRD/LNMRI, mediante convênios celebrados com o Inmetro e renovados há vários anos, 

com o objetivo de assumir a padronização de referência metrológica nacional, do Brasil, em 

apoio à missão o Inmetro, no campo da metrologia das radiações ionizantes, tem 

apresentado um desempenho à altura dessa responsabilidade; 

 o IRD/LNMRI tem competência para atender plenamente aos requisitos da Resolução do 

Conmetro citada a seguir, 
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resolvem celebrar o presente Termo de Designação fundamentado nas diretrizes e nos 

requisitos da Resolução N
o
 3, de 23 de julho de 2002, do Conmetro, publicada no D.O.U. do 

dia 30 de julho de 2002, mediante as seguintes cláusulas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente Termo de Designação é a atribuição ao Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria – IRD, por intermédio do seu Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes, IRD/LNMRI, para assumir a responsabilidade pela padronização de referência 

nacional das radiações ionizantes, pela disseminação das suas respectivas unidades de medida, 

inclusive em apoio às atividades de acreditação de laboratórios por parte da Cgcre/Inmetro, 

dentre outras atividades do mútuo interesse de ambos os partícipes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO IRD/LNMRI 

A atividade de metrologia científica e industrial abrangida pelo presente Termo de Designação 

compreende todas as atividades usualmente atribuídas a um laboratório de referência nacional, 

em estreita articulação com o Inmetro. Assim, compete ao IRD/LNMRI:  

a) deter a guarda de padrões metrológicos de referência nacional bem como manter, realizar ou 

reproduzir e disseminar no País as unidades de medida, dentro do seu escopo de atuação, 

conforme especificado no Anexo a este Instrumento;  

b) garantir a rastreabilidade, a equivalência e o reconhecimento internacional dos padrões de 

referência nacionais sob sua responsabilidade, inclusive em apoio às atividades de acreditação 

de laboratórios por parte da Cgcre/Inmetro;  

c) participar de programas de comparação interlaboratorial nacional, regional e internacional, 

bem como de comparações-chave, coordenadas pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

(BIPM), conforme as práticas consagradas, com os dados correspondentes inseridos no Banco 

de Dados do BIPM (KCDB);  

d) desenvolver pesquisa científica e tecnológica com o objetivo de expandir os conhecimentos 

da instituição e assegurar excelência em seu campo de atuação, visando à maior confiabilidade 

metrológica e menores incertezas de medição. Esta atividade deve ser materializada com a 

publicação da sua produção científica e tecnológica em revistas técnicas especializadas, 

congressos e outras formas de divulgação;  

e) submeter-se à avaliação periódica pelo método da peer review realizada no mesmo nível por 

que passam os laboratórios da Dimci, bem como nas mesmas épocas de sua avaliação; 

f) realizar atividades de difusão de conhecimento em metrologia.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO IRD/LNMRI  

Compete ao IRD/LNMRI, como Instituição Designada:  

3.1 - manter um Sistema da Qualidade devidamente implementado no IRD/LNMRI, em 

obediência aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, bem como outros 

procedimentos aplicáveis;  

3.2 - executar, por intermédio do IRD/LNMRI, atividades de metrologia científica e industrial 

conforme exemplificado na Cláusula Segunda deste Instrumento e apresentar ao Inmetro o 
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Plano de Trabalho Anual a ser desenvolvido pelo IRD/LNMRI no ano subseqüente. A 

proposta elaborada pelo IRD/LNMRI será submetida à apreciação do Inmetro no 4
o
 (quarto) 

trimestre de cada ano e deverá conter as metas ou resultados a serem atingidos, e etapas ou 

fases de execução. Deverá ainda submeter ao Inmetro, o relatório de atividades do ano 

findante, apresentado no primeiro trimestre do ano subseqüente; 

3.3 - participar de comparações interlaboratoriais no âmbito nacional, regional, internacional e 

comparações-chave para as grandezas referentes às radiações ionizantes, descritas no Anexo ao 

presente Termo de Designação, onde as mesmas estão relacionadas, explicitando as incertezas 

praticadas em cada caso, mantendo o Inmetro informado;  

3.4 - envidar esforços, em articulação com o Inmetro, para participar ativamente de fóruns 

internacionais da metrologia na área das radiações ionizantes, incluindo o Comitê Consultivo 

de Radiação Ionizante - CCRI, do Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM);  

3.5 - contribuir com dados do IRD/LNMRI para o banco de dados Key Comparison Data 

Base, do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (KCDB/BIPM);  

3.6 - empreender ações que objetivem a uniformidade e a rastreabilidade dos padrões das 

unidades de medida utilizadas em todo o território nacional, no campo das radiações ionizantes; 

3.7 - estimular, em sua área de atuação, a acreditação de laboratórios pela Cgcre/Inmetro ;  

3.8 - disponibilizar pessoal técnico qualificado para integrar as equipes de avaliação de 

laboratórios, quando da execução de avaliações de laboratórios acreditados ou em fase de 

acreditação pela Cgcre/Inmetro, no campo das radiações ionizantes;  

3.9 - submeter-se a avaliações técnicas externas no que se refere às atividades específicas 

atribuídas à Instituição Designada;  

3.10 - participar, quando cabível, da execução de Acordos e Convênios firmados pelo Inmetro, 

entre o Brasil e outros países;  

3.11 - submeter ao Inmetro o modelo de seu certificado de calibração, referente aos serviços 

prestados no âmbito deste Termo de Designação, particularmente no que se refere à 

rastreabilidade a padrões nacionais, nele fazendo constar: "Instituição Designada pelo 

Inmetro";  

3.12 - informar ao Inmetro o nome do Gerente Técnico e dos respectivos substitutos de cada 

laboratório, do IRD/LNMRI e informar, também, suas eventuais substituições;  

3.13 – atribuir ao Coordenador do IRD/LNMRI a responsabilidade pelo acompanhamento 

deste Termo de Designação para atuar como interface entre a Instituição Designada e o 

Inmetro.  

 

Parágrafo Único - Outras obrigações pertinentes que venham a tornar-se necessárias poderão 

ser definidas em Termos Complementares de Designação ao presente Instrumento, a serem 

celebrados entre os partícipes.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO INMETRO  

Compete ao Inmetro:  

4.1 - designar, formalmente, junto ao BIPM, o Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes do – IRD/LNMRI como Instituição Designada para assumir a 

responsabilidade pelos padrões brasileiros de referência metrológica, na área de radiações 
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ionizantes, conforme descrito no Anexo a este Instrumento e promover a adesão do 

IRD/LNMRI ao Mutual Recognition Arrangement (MRA/CIPM).  

4.2 - acompanhar o desempenho das atividades relativas à atuação do IRD/LNMRI como 

Instituição Designada por intermédio da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial- Dimci, 

analisando e aprovando o Plano de Trabalho Anual referente ao exercício subseqüente, bem 

como o relatório anual de atividades do ano findante; 

4.3 - estabelecer o intercâmbio de informações técnicas entre a Instituição Designada e o 

Inmetro, cabendo a este repassar à Instituição Designada todas as informações de que tiver 

conhecimento, referentes à sua área de atuação;  

4.4 - acompanhar a evolução dos programas de comparações interlaboratoriais: nacionais, 

regionais, internacionais e comparações-chave coordenadas pelo BIPM;  

4.5 - promover a realização de avaliações técnicas, mediante a peer review da Instituição 

Designada referentes às atividades metrológicas executadas no âmbito de suas atribuições, com 

vistas à preservação de sua qualidade, observando as normas e procedimentos aplicáveis; 

 

Parágrafo Único – O anexo a que se refere o item 4.1 desta Cláusula deve ser mantido 

atualizado, com base nas informações fornecidas pelo IRD/LNMRI, mediante correspondência 

trocada entre os partícipes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Este Termo de Designação não implica em compromissos financeiros entre os partícipes, 

devendo cada um arcar com os custos correspondentes às suas obrigações, inclusive os 

investimentos que vierem a fazer para o cumprimento da Designação, não havendo repasse de 

recursos de um ao outro partícipe.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

O presente Termo de Designação entrará em vigor na data de publicação do seu extrato no 

Diário Oficial da União (D.O.U.) e permanecerá válido por 10 (dez) anos, podendo ser 

renovado, por qualquer prazo, mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DA 

                                          DESIGNAÇÃO 

A Designação de que trata o presente instrumento poderá ser suspensa, de pleno direito, no 

caso da não observância aos requisitos estabelecidos em quaisquer de suas cláusulas, por 

qualquer dos partícipes; porém devidamente justificado, ou a qualquer tempo, em razão de 

superveniência de impedimento legal que o torne formal ou materialmente inexeqüível, quando 

a Designação será cancelada.  

 

Parágrafo Único – Em ambos os casos, o BIPM deverá ser comunicado do ocorrido a fim de 

tomar as medidas aplicáveis a cada caso. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Constitui-se encargo do Inmetro a publicação de extrato deste Termo de Designação, no Diário 

Oficial da União, dentro do prazo legal. 

 

 

CLÁUSULA NONA -DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas da execução deste Termo de Designação e que não possam ser 

resolvidas por acordos entre os partícipes, renunciando os mesmos a qualquer outro a que 

possam ter direito, por mais privilegiados que sejam. 

 

E assim, por estarem livremente justos e acordados, os partícipes firmam o presente Termo de 

Designação, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro, 30 de  junho  de 2008 

 

 

 

João Alziro Herz da Jornada 

Presidente do Inmetro 

 

 

 

 

Luiz Fernando de Carvalho Conti 

Diretor do IRD 

 

Humberto Siqueira Brandi 

Diretor de Metrologia Científica e Industrial do 

Inmetro 

 

Carlos José da Silva 

Coordenador do IRD/LNMRI 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

____________________________________ 

Nome: 

CPF 

 

 

____________________________________ 

Nome: 

CPF 

 



Ref.No. [Initiator]  
BRA-43 [Headquarters] 

Status  
Active 

Director / Head:  
  Luiz F.C. CONTI 

  

  
lfconti@ird.gov.br 

Town:  
  Rio de Janeiro 

Country:  
  BRAZIL 

Region:  
  AMRO 

Phone:  
  +55 21 2442 1927 

Fax:  
  +55 21 2442 1950 

Web Site:  
  www.ird.gov.br 

Date of Designation:  
  06/Dec/1990 

Last Redesignation:  
  16/Apr/2008 

Expiry:  
  16/Apr/2012 

Responsible Officer:  
  Zhanat CARR 

Phone:  
  (41-22) 791 3483 

Email:  
  carrz@who.int 

Technical Counterpart:  
  PABLO JIMENEZ 

Phone:  
  (1-202) 974 3605 

Email:  
  jimenezp@paho.org 

WHO Collaborating Centres 
Global database

Title of the centre:  

  WHO Collaborating Centre on Radiation Protection and Medical Preparedness to 

Radiation Accidents  
 

 
 

 

 

Institution:  
  Institute of Radioprotection & Dosimetry (IRD)  

  Brazilian Nuclear Energy Commission 

Address:  
  Av. Salvador Allende, s/n, Recreio dos Bandeirantes - 22780-160 RJ 
  22780-160 

  RJ

Terms of Reference: 
To coordinate the medical response to radiological and nuclear emergencies in Brazil. 1.

To work as a focal point in Brazil to assess and provide radiation protection services for nuclear and radioactive 
installations under normal and accidental conditions. 

2.

To work as a focal point in Brazil to provide radiation protection services to mitigate the consequences of radiological 

emergencies due to accidents or malevolent actions 

3.

To provide training in Brazil on radiation medicine, radiation protection and radiation monitoring. 4.

To work as a focal point in Brazil for the implementation of WHO guidelines for radiation protection and medical 
management of persons accidentally exposed to ionizing radiation. 

5.

To cooperate with the WHO for the development of guidelines on radiation protection, medical response planning and 
management of persons accidentally exposed to ionizing radiation 

6.

To cooperate with the WHO, providing assistance to other Member States, under appropriate request, on the medical 
evaluation and treatment of persons accidentally exposed to ionizing radiation, cytogenetics, bioanalyses, and dose 

reconstruction in general. 

7.

To cooperate with the WHO, under appropriate request, on training programs on radiation medicine, radiation 

protection and radiation monitoring. 

8.

To cooperate with other WHO/REMPAN Collaborating Centers and liaison institutions, as well as with other relevant 

National and International Organizations. 

9.

Subjects: 
Radiation 1.

Emergency & humanitarian action 2.
Environmental health and hazards other than those specifically mentioned 3.

Types of activity: 
Outbreaks and emergencies 1.
Training and education 2.

Implementation of WHO programmes and activities at country level 3.

WHO organization wide expected result: 
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The redesignation form consists of three parts

Part I - Basic Information

Part II  Proposed revised terms of reference

Part III - Proposed work plan

Proposed Title

Country

City

Name of Department, unit, section or area of the institution mentioned above that will act as WHO.CC

Brazilian Nuclear Energy CommissionInstitution Name

Institute of Radioprotection & Dosimetry (IRD)

Rio de Janeiro

Brazil

WHO Collaborating Centre on Radiation Protection and Medical Preparedness to Radiation Accidents

Part I - Basic Information

1.2 Name of the Head of the proposed WHO Collaborating Centre

1.3 Address of the institution

1.4 City

1.5 State/Region/Canton/Province

1.6 Postal Code

1.7 Country

1.8 Telephone

1.9 Fax

1.10 Web site

1.1 Name of the Director of the institution

Luiz F.C. CONTI

Av. Salvador Allende, s/n, Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro

22780-160

Brazil

+55 21 2442 1927

+55 21 2442 1950

www.ird.gov.br

RJ

1. Luiz Fernando de Carvalho Conti, PhD, Director of the Institute of Radioprotection and Dosimetry (IRD)

2. Raul dos Santos, MSc, Head of the Division of Radiation Emergency Preparedness and Response (IRD)

3. Maria Cristina Lourenço, PhD, Head of the Service of Internal Dosimetry (IRD)

4. Claudia Lucia de Pinho Mauricio, PhD, Head of the Service of External Dosimetry (IRD)

5. Monica Stuck, PhD, Head of the Laboratory of Cytogenetic Biodosimetry (IRD)

6. Bernardo Maranhão Dantas, PhD, Head of the Laboratory of Bioanalysis (IRD)

7. José Luiz de Medeiros Amarante Jr, MD, Nuclear Physician, from the Marcilio Dias Navy Hospital (MDNH)

8. Everton Gonçalves Pinto, MD, HNMD

9. Sergio Roberto Fernandes, MD, HNMD

10. Teresa Cristina Sampaio de Barros Leite, MD, Head of the Medical Center for Ionizing Radiation (MCIR)

11. Alexandre Mesquita Maurmo, MD, MCIR

12. Ines da Cunha Seppi, MD, MCIR

13. Arnoldo Ricardo Bonin Salomone, MD, MCIR

14. Luís Fernando da Silva Bouzas, MD/MSc/MBA, Director of the Bone Marrow Transplant Unit (BMTU), from the National Cancer 
Institute (NCI)

15. Eliana Saul Abdelhay, PhD, BMTU/NCI

16. Decio Lerner, MD, BMTU

17. Carlos Eduardo Almeida, PhD, Health Physicist, Laboratory of Radiological Sciences (LCR), State University of Rio de Janeiro 
(UERJ)

18. Nelson Valverde, MD, LCR/UERJ

1.11 Organizational chart

1.12 List of professional staff of the WHO Collaborating Centre with an indication of their qualifications (do not 
include full CVs)

1.13 Facilities available (e.g. laboratories, training facilities, documentation centre, etc.)
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1. IRD

- Laboratory of Cytogenetic Biodosimetry

- Laboratory of Whole Body Counting

- Training Center in Radiation Protection

2. HNMD

- 500 Bed General Hospital

- Unit for radiological patient treatment

3. MCIR

- Training Center for Pre-hospitalar Response

- Training Center for First Responders

- General Hospital for Secondary Response, with 50 beds

- Decontamination Center

4. BMTU

- Stem Cell Therapy Unit

- Laboratories of Molecular Biology, Cytogenetics, Immunology, Cellular Therapy, and Immunogenetics

- Volunteer Donor Registry

- Cord Blood Bamk and Cord Blood Bank Net (BRASILCORD)

5. LCR/UERJ

- Dose Reconstruction Laboratory

- Training Facilities

- Detectors Calibration Laboratory

Part II - Proposed revised terms of reference

The proposed terms of reference of the WHO Collaborating Centre should be presented as bullet points and briefly 
describe the scope of the activities that the institution would perform as a WHO Collaborating Centre. It should give 
a general framework

To coordinate the medical response to radiological and nuclear emergencies in Brazil.

To work as a focal point in Brazil to assess and provide radiation protection services for nuclear and radioactive 
installations under normal and accidental conditions.

To work as a focal point in Brazil to provide radiation protection services to mitigate the consequences of 
radiological emergencies due to accidents or malevolent actions

To provide training in Brazil on radiation medicine, radiation protection and radiation monitoring.

To work as a focal point in Brazil for the implementation of WHO guidelines for radiation protection and medical 
management of persons accidentally exposed to ionizing radiation.

To cooperate with the WHO for the development of guidelines on radiation protection, medical response planning 
and management of persons accidentally exposed to ionizing radiation

To cooperate with the WHO, providing assistance to other Member States, under appropriate request, on the 
medical evaluation and treatment of persons accidentally exposed to ionizing radiation, cytogenetics, 
bioanalyses, and dose reconstruction in general.

To cooperate with the WHO, under appropriate request, on training programs on radiation medicine, radiation 
protection and radiation monitoring.

To cooperate with other WHO/REMPAN Collaborating Centers and liaison institutions, as well as with other 
relevant National and International Organizations.

Part III - Proposed work plan
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Activity National Workshop on Medical Preparedness and 
Response to Radiation Emergencies

Title

Luiz Fernando de Carvalho ContiResponsible person

The goal of the workshop is to identify gaps and 
recommend general research and development 
needs to better prepare de Country for mitigating the 
effects of any radiation emergency.

Description

To obtain a technological assessment and propose a 
roadmap for a Emergency Radiation Dose 
Programme

Concrete expected outcome

Links with WHO activities

The workshop will be conducted with funds from the 
Brazilian Federal Government.

Source of funding of the activity

Dissemnation of the results

The work will be held from 17 to 21 November, 
2007. The implementations of the recommendations 
are foressen for the period of 2008 to 20010

Time frame of the activity

Activity National Training Programme on Medical Response to 
Radiation Emergency

Title

Nelson Valverde, Raul dos Santos and Teresa LeiteResponsible person

The National Training Programme will be based on 
the Military Hospitals. These hospitals are present in 
all of the Brazilian States and Federal District. At 
present there are 27 designated military hospitals. 
After concluding the Training Programme the 
hospitals will receive a basic kit on radiation 
monitoring and personal protection equipment. 
capability

Description

The formal establishment of a National Network for 
Medical Response to Radiation Emergencies.

Concrete expected outcome

Links with WHO activities

The Federal Government will provide funding for the 
Programme. Specific funding from the Brazilian 
System for the Protection of the Nuclear Programme 
will also be allocated for this purpose.

Source of funding of the activity

Dissemnation of the results

The Programme is foreseen to cover the period of 
2008 to 2011. The pilot course will be conduct on 
June, 2008 in Brasilia, DF.

Time frame of the activity

Activity Title

Responsible person

Description

Concrete expected outcome

Links with WHO activities

Source of funding of the activity

Dissemnation of the results

Time frame of the activity
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Activity Manual of Medical Treatment for Radiation Induced 
Injuries

Title

Nelson ValverdeResponsible person

It will be used as the text book for the National 
Training Programme on Medical Response to 
Radiation Emergency. A previous manual on the 
treatment of radiation induced injuries was produced 
under the IAEA-ARCAL Project XXXVII. This manual 
was originally issued in Spanish in the 2000. During 
the period of 2008 the document will be translated to 
Portuguese. After its use as a pilot document for 
training, the manual will be revised and updated. .

Description

To have a basic and unified document for training 
medical staff of Regional and State Hospitals in Brazil

Concrete expected outcome

Links with WHO activities

The funds for the activity will be provide by the 
Brazilian Federal Government.

Source of funding of the activity

Dissemnation of the results

1. From March to December 2008: Translation of the 
Manual from Spanish to Portuguese

2. From July 2008 to December 2009: Pilot use of 
the Manual.

3. January to December 2010: Revision and update 
of the Manual.

Time frame of the activity

Activity Title

Responsible person

Description

Concrete expected outcome

Links with WHO activities

Source of funding of the activity

Dissemnation of the results

Time frame of the activity


