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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. 

  


