
12 

 

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. 


