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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  
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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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