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O IRD em 2014
Este relatório de gestão apresenta o perfil organizacional, o organograma do IRD e os principais
indicadores relativos ao desempenho do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) no ano
de 2014. Além da avaliação dos resultados, são descritos os fatores que contribuíram para o
alcance das metas e os principais desafios encontrados.
Registra-se neste ano um incremento na utilização de ferramentas de gestão, que resultou num
realinhamento dos objetivos estratégicos do IRD, descritos no documento “Planejamento
Estratégico do IRD 2014-2010”. O Planejamento Estratégico subsidiou a elaboração do
documento, “Plano Diretor do IRD 2014-2020”. As prioridades institucionais elencadas nestes
documentos foram amplamente divulgadas e passaram a balizar as priorizações: orçamentária,
de capacitação de funcionários e de viagens nacionais e internacionais de servidores do IRD;
aumentando o nível de comunicação interna e a transparência nas decisões. Uma metodologia
sistemática (cronograma trimestral) para acompanhamento das atividades com ênfase nas
principais ações para atingir os objetivos estratégicos, foi então adotada.
Os principais destaques em 2014 foram:
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)

A aprovação do sistema de qualidade do Laboratório Nacional de Metrologia das
Radiações Ionizantes (LMNRI) por mais cinco anos, resultado de uma auditoria
internacional;
A coordenação operacional das atividades relacionadas com a segurança radiológica
(SR) na Copa do Mundo, com participação direta e efetiva de quarenta e dois
funcionários do IRD;
O treinamento de mais de hum mil e quatrocentos (1400) profissionais (exército,
defesa civil, bombeiros, etc.), em dezenove (19) cursos, para atuar na SR da Copa do
Mundo;
A realização de quatro (4) eventos científicos no IRD, tanto no âmbito da
Metrologia, quanto no âmbito da Radioproteção, com a participação de seiscentos e
quarenta e seis (646) profissionais que assistiram a noventa e três (93) palestras
proferidas por peritos nacionais e internacionais;
A solicitação ao INMETRO de acreditação para três ensaios e a preparação da
documentação de vários outros ensaios analíticos para submissão;
O desenvolvimento de todo o processo que resultou na certificação pelo CASEC de
um prestador de serviço que utiliza a técnica de OSL;
A inauguração de dois novos laboratórios (radiologia digital- física-médica e ICPMS dosimetria);
A negociação de vários acordos e convênios, alguns dos quais envolvendo recursos
para o IRD;
O aumento da divulgação das atividades do IRD por diferentes mídias, inclusive
facebook.
A intensificação de treinamento em ferramentas de gestão para gestores;
O levantamento de clima organizacional visando identificar oportunidades de
melhorias;
A intensificação de número de palestras para servidores sobre qualidade de vida;
A participação efetiva nos projetos prioritários da DPD/CNEN, nas áreas de
competência do IRD.

No ano de 2014 três servidores do IRD participaram como peritos em quatro missões
internacionais para avaliar o desempenho de sistemas de radioproteção na Venezuela,
Nicarágua e Jordânia, um pesquisador foi em missão a Universidade de Pernambuco, e outros
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sete pesquisadores participaram de reunião de peritos internacionais com o objetivo de avaliar e
propor metodologias e ferramentas de trabalho em radioproteção. A política institucional é
incentivar visitas científicas, participação em reuniões de trabalho e missões como peritos
nacionais e internacionais, as quais potencializam as conexões nacionais e internacionais dos
pesquisadores e, além de atualizar e ampliar a visão do participante, resultam em
desenvolvimento de projetos de pesquisas e num maior reconhecimento institucional.
Com vistas a reestruturação da CNEN e com o aval da Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento foi feito um estudo sobre o funcionamento das Organizações Sociais (OS) do
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para avaliar se o modelo das OS poderia ser
aplicado ao IRD. O resultado deste estudo é descrito num documento que foi entregue e
apresentado em 29/10/2014 ao Comitê Gestor da DPD. O estudo mostrou que o IRD, pela
singularidade das atividades que desenvolve, poderia ser enquadrado como uma OS e que esta
estrutura seria altamente adequada para o funcionamento da Instituição, permitindo, em
particular, uma maior flexibilidade quanto a gestão e aproveitamento de recursos humanos e
administrativos, sem, contudo, deixar de ser submetido a todos os controles internos e externos
inerentes á estas organizações.
No seu papel de indutor da Proteção Radiológica em nível nacional, o IRD mantém, além dos
cursos de pós-graduação, vários cursos de curta duração, quarenta horas, os quais no ano de
2014 receberam cerca de cento e quarenta (140) profissionais, originados principalmente de
empresas públicas. Tendo em vista o tamanho do país, o Instituto tem como meta ampliar estes
esforços através da implantação de ensino á distância. No entanto o êxito para o atingimento
desta meta e a agilidade para atingi-la depende tanto de recursos humanos quanto
orçamentários.
Os principais desafios para o Instituto estão essencialmente relacionados a dois fatores: pessoal
e administrativo.
1) O IRD conta hoje com 224 servidores (50 Doutores, 40 Mestres, 119 de Nível Superior e 105
de nível médio) que atuam nas áreas de proteção radiológica, metrologia e dosimetria das
radiações ionizantes e suporte administrativo. Destes servidores 54% estão aptos a se aposentar
em 2015. Em 2017 seu quadro efetivo pode chegar a uma redução de 66%. Além disto, 35
funcionários (16%), através de uma ação cautelar, adquiriram o direito de reduzir a jornada de
trabalho para 24 horas por semana. Este número tende a crescer. A continuar este cenário as
atividades atuais do IRD serão drasticamente reduzidas, ou mesmo descontinuadas; neste caso o
conhecimento adquirido será perdido. A estratégia a ser adotada nos próximos anos exige uma
urgente reposição do quadro de servidores fortalecendo-se, as seis principais áreas existentes no
IRD.
2) O orçamento do IRD tem sido insuficiente para recuperar a estrutura predial do instituto e
investimento em expansão de ensino e melhorias de modo geral. Assim, embora a instituição
detenha equipamentos de alto valor, a estrutura predial está deteriorada, o que é uma ameaça
para o desempenho destes equipamentos. Uma alternativa seria a busca de recursos por
contratação de projetos (com entidades governamentais e privadas). Entretanto, esta contratação
é de difícil concretização, demorada e burocratizada, dependendo do atendimento a vários
requisitos proposto pela lei da inovação que proíbe o uso de fundações para prestação de
serviço.
Esperamos com este relatório dar uma ampla visão do IRD e de sua situação atual, colaborando
para uma reflexão e para seu planejamento futuro.
Desejamos uma boa leitura,
Diretoria.
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1 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO.
A)

INSTITUIÇÃO, PROPÓSITOS E PORTE DA ORGANIZAÇÃO.

(1) Denominação - Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN.
(2) Forma de atuação - O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) é uma instituição de
pesquisa, desenvolvimento e ensino na área de radioproteção, dosimetria e metrologia das
radiações ionizantes. Vinculado à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), atua em colaboração com universidades, agências
governamentais e indústrias para promover o uso seguro das radiações ionizantes e da
tecnologia nuclear. Suas atividades de pesquisa, apoio técnico e prestação de serviço têm
permitido desenvolver novas tecnologias e implementar soluções para que os benefícios do uso
das radiações ionizantes cheguem com segurança a um número cada vez maior de brasileiros.
(3) Data de instituição - O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) teve sua origem na
década de 1960, em um pequeno laboratório de dosimetria do Departamento de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), situado nas
dependências da PUC-RJ.
Em 21 de março de 1972, o Laboratório de Dosimetria ganhou novas instalações, na baixada de
Jacarepaguá, atual bairro da Barra da Tijuca. Em 21 de julho de 1972, passou a integrar o
Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear da Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear (CBTN). Em 29 de janeiro de 1974, foi aprovada sua atual denominação, Instituto de
Radioproteção e Dosimetria.
Em 16 de dezembro de 1974, a CBTN foi sucedida pelas Empresas Nucleares Brasileiras
(Nuclebrás), incorporando o IRD com seus 73 servidores. Em 26 de julho de 1979, o IRD, que
já contava com 189 funcionários, é reincorporado à CNEN.
Desde 1976, o IRD possui um Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário reconhecido pela
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). Em 1989, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO) delegou à instituição a responsabilidade nacional no campo da metrologia das
radiações ionizantes, sendo designado Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes (LNMRI).
Em 1990 foi homologado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como coordenador de
um dos sete centros mundiais de referência, chamados Centros Colaboradores da OMS, para
proteção radiológica e preparativos médicos no atendimento a acidentes nucleares e
emergências radiológicas.
Até 2007 o IRD foi subordinado à Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) da
CNEN, atuando também na condução de inspeções regulatórias de radioproteção. A partir de
2008, passou a vincular-se à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. Nessa transição, o maior
impacto decorreu na interrupção das atividades de inspeção regulatória adotando-se uma
filosofia de prestação de suporte técnico-científico à DRS e um maior incentivo ao ensino,
pesquisa e desenvolvimento. Paralelamente, o IRD procurou ser pró-ativo e ser inserido nos
projetos estratégicos e prioritários da DPD, dentro de sua área de competência, a proteção
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radiológica. Em 2009, o IRD iniciou sua participação no projeto do Repositório de Baixo e
Médio Nível de Radiação (RBMN) e, em 2010, no projeto do Reator Multipropósito Brasileiro
(RMB). Em 2013, o IRD passou a coordenar o Programa de Monitoração Radiológica
Ambiental (PMRA) do RMB; na fase atual do projeto do RMB, além das atividades
realcionadas ao PMRA, o IRD tem dado suporte técnico em trabalhos relacionados ao
licenciamento ambiental e nuclear.
(4) Descrição do negócio - As atividades do IRD compreendem: pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico, formação de recursos humanos, prestação de serviços
tecnológicos inclusive suporte técnico-científico á autoridades regulatória nuclear, atuando nas
áreas de meio ambiente, indústria e saúde. Atua ainda na preparação e resposta a emergências
nucleares e radiológicas e metrologia das radiações ionizantes.
Os macroprocessos do IRD são apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2:
Tabela 1.1 - Macroprocessos do IRD e seus objetivos.
Macroprocessos
Objetivo
Institucionais
Assegurar a rastreabilidade de seus padrões ao sistema
internacional de metrologia.
Assegurar a excelência das medições nas áreas de
metrologia de nêutrons, radioatividade, e dosimetria
para raios x, gama e elétrons
Desenvolvimento Institucional
Ampliar a captação de recursos da instituição através
de projetos.
Assegurar a excelência no atendimento a emergências
radiológicas e nucleares e nas atividades de segurança
radiológica e nuclear em grandes eventos.
Assegurar a excelência em ensino e treinamento.
Ensino e Disseminação do
Ampliar a capacidade e a disponibilidade de cursos e
Conhecimento
treinamentos para países da América do Sul e África.
Promover a cultura de Proteção Radiológica
Assegurar a excelência na gestão organizacional.
Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento
Gestão Institucional
institucional, profissional e pessoal.
Atuar com responsabilidade social e ambiental.
Identificar, desenvolver e ofertar soluções em proteção
radiológica.
Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico
Promover o desenvolvimento científico e a inovação
tecnológica através de projetos de P&D.
Ampliar e consolidar os relacionamentos estratégicos.
Relacionamento Institucional Ampliar a visibilidade da instituição junto aos
públicos de interesse e a sociedade.
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Tabela 1.2 - Macroprocessos do IRD e seus principais produtos.
Macroprocesso

Desenvolvimento
Institucional

Ensino e Disseminação do
conhecimento

Gestão Institucional

Pesquisa Científica e
Desenvolvimento
Tecnológico

Relacionamento
Institucional

Produto
Ampliação da competência técnica dos laboratórios para
realizar ensaios e calibrações; Elevação do aporte externo
de recursos para projetos institucionais; Melhoria das
competências organizacionais; Garantia da adequação das
medições das radiações ionizantes realizadas no Brasil com
o sistema metrológico internacional; Aumento da
segurança e qualidade no tratamento e diagnóstico na
medicina nuclear; Atendimento a emergências radiológicas
e nucleares; segurança radiológica em grandes eventos.
Cursos de curta duração, estágios de treinamento, mestrado
lato sensu e mestrado e doutorado acadêmico. Recursos
humanos para a área nuclear e radiológica.
Integração das dimensões social e ambiental nas
estratégias, políticas, práticas e procedimentos, em todas as
suas atividades institucionais e no relacionamento com
seus diversos públicos.
Estudos de efeitos e avaliação de riscos das radiações
ionizantes na saúde e meio ambiente.
Sistemas de monitoração individual e códigos para
avaliação de dose. Métodos utilizando técnicas analíticas
radioquímicas e radiométricas. Desenvolvimento de
Padrões primários: Nêutrons / Radionuclídeos / X-gamaelétrons. Modelos, procedimentos, padrões de trabalho
para boas práticas de proteção radiológica para pacientes,
público, indivíduo ocupacionalmente exposto e meio
ambiente. Conhecimento tecnológico, tácito e explícito
(teses, dissertações, artigos científicos, protocolos de
trabalho, patentes e outras publicações e produtos).
Obter o reconhecimento do papel do IRD pela sociedade.
Ampliar e consolidar os relacionamentos estratégicos.
Ampliar a visibilidade da instituição junto aos públicos de
interesse e a sociedade.

O IRD tem representação em comitês técnicos e normativos do Ministério da Saúde, Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation (UNSCEAR), Organização Mundial de Saúde (WHO), Bureau
International de Poids et Mesures (BIPM), 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. Além disto, por designação do INMETRO
o IRD tem como atribuição operar o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes.
(5) Comitês Acadêmicos - O IRD baseia sua organização na transparência e participação ativa
de seus servidores em grupos de trabalho e comitês para discutir e buscar soluções para
problemas específicos e comitês de mais longa duração para acompanhamento, estabelecimento
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de estratégias e proposta de melhoramento, como o Comitê de Pós Graduação (CPG) e de
Pesquisa CPq e CASEC.
Membros do Comitê de Pós-Graduação (2012-2014): Eduardo Paiva, Lidia Vasconcellos de
Sá, Claudia Maurício, Daniel Bonifácio, Evaldo Fonseca, Alessandro Facure, Pedro Queiroz
(coordenador).
Membros da Comissão de Pesquisa (2012-2014): Lene Veiga (coordenador 2014), Denison
Santos (coordenador 2012-2013), Lucia Canevaro, Daniel Bonifácio e Marcus Vallim.
Membros do Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração (CASEC): Francisco
Cesar A. da Silva (coordenador), Karla Cristina de Souza Patrão, Luiz Ernesto Matta, Marcus
Vallim de Alencar, Paulo Roberto Ferreira, Sueli da Silva Peres.
(6) Missão - A missão do IRD na sociedade consiste em atuar com excelência nas áreas de
proteção radiológica, dosimetria e metrologia das radiações ionizantes, gerando e disseminando
conhecimento e tecnologia para o uso seguro das radiações ionizantes, visando à melhoria da
qualidade de vida no país.
(7) Informações sobre o porte - O IRD é um instituto de médio porte localizado no bairro da
Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro onde ocupa uma área de 170.000m2. Suas principais
instalações são: Laboratório de padronização absoluta de nêutrons; Calibração de dosímetros
clínicos e monitores utilizados em proteção radiológica; Calibração em atividade de fontes
radioativas; Produção de materiais de referência; Monitoração Ambiental; Física Médica;
Salvaguardas de materiais Nucleares; Monitoração Individual e Radiobiologia.
7.1 Força de Trabalho: Com referência a dez/2014, a força de trabalho do IRD é constituída por
446 pessoas distribuídas em 224 servidores, 122 terceirizados e 100 alunos, bolsistas e
estagiários da Pós-Graduação do IRD e de outras Universidades do Rio de Janeiro. O perfil de
servidores é constituído por 24% de doutores, 19% de mestres, 7% graduados e 50% nível
intermediário.

Figura 1.1 - Força de trabalho do IRD.

Figura 1.2 - Formação dos servidores do IRD.

A avançada idade média dos servidores do IRD, conjuminada com o pequeno número de
egressos, através de concurso público, tem acarretado a diminuição sistemática de seu quadro
de pessoal impactando diretamente em algumas atividades realizadas pelo IRD. Entre 2010 e
2014 o IRD perdeu por aposentadoria 62 servidores. No concurso de 2010 foram oferecidas 17
vagas e, destes, estão preenchidas até hoje apenas 12 vagas; no concurso de 2014 foram
oferecidas 4 vagas e foram preenchidas somente 2 vagas. Em resumo, de 2010 a 2014, das 21
vagas oferecidas estão preenchidas atualmente 14 vagas.
7.2 Orçamento e faturamento: Os orçamentos de custeio e investimento do IRD totalizaram R$
6,7 milhões e a receita faturada alcançou cerca de R$ 535 mil em 2014. A receita faturada
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correspondeu a 0,8 % do orçamento recebido da união. Foram captados em órgãos de fomento
R$ 275 mil em 2014, equivalendo a 0,4% do orçamento do IRD.
B)

PRODUTOS E PROCESSOS

(1) Principais produtos - Os principais produtos relacionados diretamente às áreas fins do IRD
são resumidos na Tabela 1.3.
Tabela 1.3 - Principais processos das áreas finalísticas.
Áreas finalísticas
Avaliação da
exposição e risco:
individual,
ocupacional e
ambiental.
Calibrações e
ensaios.

Inovação e
Desenvolvimento

Certificação e
Qualidade

Formação de
Recursos humanos

Processos principais do negócio
Dosimetria Termoluminescente; Ensaios em Dosimetria Interna;
Avaliação de Risco e Saúde Ambiental; Estudos sobre a
distribuição de Radioatividade Natural e Elevada no Brasil;
Avaliação das exposições ocupacionais devido à radiação (natural
e no ciclo do combustível nuclear); Epidemiologia das radiações;
Avaliação da qualidade da imagem e dose em radiodiagnóstico e
radioterapia; Proteção Radiológica das Instalações do IRD
Análises radiométricas de alimentos, produtos e insumos; Análises
radioquímicas; Análises de metais em baixas concentrações;
Dosimetria Fotográfica; Calibração de câmara de ionização
(kerma no ar – Co60 e Cs137) ;Calibração de câmara de ionização
para raios-X convencional; Calibração de dosímetro clínico;
Calibração de dosímetro clínico; Calibração de monitor de área
para gama; Calibração de monitores de contaminação para alfa e
beta; Calibração de monitor de área para nêutrons; Padronização
absoluta de fontes de nêutrons; Preparação e calibração de fontes
radioativas certificadas.
Modelos para estimativa de dose externa; Estudos dos efeitos da
radiação a nível celular; Pesquisa e desenvolvimento em
radioterapia e medicina nuclear; Pesquisas orientadas para a
padronização primária de fontes radioativas e instrumentos de
medição. Produção de materiais de referência radioativos
certificados. Procedimentos e guias de boas práticas em proteção
radiológica; Pesquisa em Radioproteção nas Instalações
Industriais;
Programa Nacional de Intercomparação de radionuclídeos em
amostras ambientais e em radiofármacos; Controle da qualidade
em radioterapia; Garantia de qualidade de radiofármacos a partir
dos centros produtores e nos serviços de medicina nuclear do país;
Certificação de serviços de ensaio e calibração (CASEC).
Cursos de curta duração, estágios de treinamento, curso de pós
graduação lato sensu e mestrado e doutorado acadêmico.

(2) Processos principais do negócio e processos de apoio-O IRD tem como processos
principais do negócio aqueles mostrados na Tabela 1.3. Os principais processos de apoio às
operações são mostrados na Tabela 1.4.
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Tabela 1.4 - Principais processos de apoio.
Processos de apoio
Engenharia e Manutenção
Financeiro e
Contábil
COF
Suprimento e Patrimônio
Tecnologia da Informação
Negócios e Comunicação
Jurídica
Recursos Humanos
SIGERE
Serviços on-line

Descrição
Predial e elétrica. Serviços de oficina mecânica.
Pagamentos a fornecedores. Controle de viagens.
Acompanhamento e controle do plano médico. Faturamento e
cobrança.
Controle orçamentário e financeiro.
Importação. Compras. Controle patrimonial e almoxarifado.
Suporte, desenvolvimento e manutenção em recursos
computacionais e de informação.
Contratos comerciais relativos aos serviços prestados, serviço
de atendimento ao cliente e ao público, divulgação
institucional.
Avaliação da legalidade de contrato e convênios.
Registro, controle e pagamento de pessoal. Planejamento e
execução de treinamentos. Serviço médico, odontológico e
assistência social.
Sistema integrado de informações gerenciais.
Solicitação de serviços via intranet.

(3) Principais equipamentos, instalações e tecnologias.
O IRD possui uma Biblioteca cujo acervo é constituído de 2500 livros, 66 títulos de periódicos
correntes, 41 normas técnicas e 811 relatórios técnicos, conferências, patentes, teses e
dissertações. A Biblioteca disponibiliza acesso a bases de dados on line e em CD-ROM, com
mais de 20 milhões de registros e integra o Catálogo Coletivo Nacional de publicações
periódicas.
O IRD tem uma rede de computadores com cerca de 400 estações de trabalho, oferecendo
acesso à intranet e internet.
O IRD conta com 4 salas de aulas convencionais, uma sala de aula com computadores, uma sala
de crise contendo toda uma infraestrutura organizada para atendimento a situações de
emergência radiológica e nuclear.
O IRD possui 29 laboratórios principais listados a seguir (tabela 1.5)
C)

MANTENEDOR

(1) Identificação - O IRD tem como mantenedor a Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEN – que, com sede e foro no Rio de Janeiro, é vinculada ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI.
(2) Denominação da instância controladora imediata – O IRD está subordinado à Diretoria
de Pesquisa e Desenvolvimento – DPD – subordinada à presidência da CNEN.
(3) Principais necessidades e expectativas do mantenedor – A expectativa é que o IRD atue
nas suas áreas de competência, realizando pesquisas científicas, desenvolvendo tecnologias,
formando recursos humanos, provendo suporte técnico e, sobretudo, continue a contribuir para
que a sociedade possa usufruir das aplicações da tecnologia nuclear com confiança e segurança,
visando à melhoria da qualidade de vida no país.
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Tabela 1.5 - Principais Laboratórios.
1. Laboratório de calibração em radioterapia.
2. Laboratório de calibração em radiodiagnóstico.
3. Laboratório de calibração em campos de nêutrons.
4. Laboratório de padronização absoluta de fontes de radionuclídeos e fontes de nêutrons.
5. Preparação e fornecimento de fontes radioativas certificadas.
6. Laboratório de matrizes.
7. Laboratório de dosimetria de estado sólido.
8. Laboratório de instrumentação ionométrica.
9. Laboratório de medicina nuclear.
10. Laboratório de instrumentação para radiodiagnóstico.
11. Laboratório de mamografia.
12. Laboratório de fluoroscopia.
13. Laboratório de tomografia computadorizada.
14. Laboratório de raios-x odontológico.
15. Laboratório de dosimetria fotográfica.
16. Laboratório de dosimetria termoluminescente.
17. Laboratório de dosimetria OSL.
18. Laboratório de radiobiologia.
19. Laboratório de bioanálise in vivo.
20. Laboratório de bioanálise in vitro.
21. Laboratório de caracterização de aerossóis.
22. Laboratórios de radioquímica.
23. Laboratórios de radiometria.
24. Laboratório de espectrometria de massa.
25. Laboratório de datação radiocarbônica.
26. Estação de radionuclídeos do CTBTO.
27. Laboratórios de preparação amostras.
28. Laboratório de análise do radônio.
29. Laboratório de indústria.
D)

FORÇA DE TRABALHO

(1) Denominação genérica - A força de trabalho é denominada de servidor, com relação direta
de trabalho, colaboradores (bolsistas e estagiários) e terceirizados.
(2) Composição - Com referência em a dez/2014, a força de trabalho do IRD é constituída por
446 pessoas distribuídas em 224 servidores, 122 terceirizados e 100 alunos, bolsistas e
estagiários da Pós-Graduação do IRD e de outras Universidades do Rio de Janeiro.
(4) Percentuais da força de trabalho por nível de titulação e de chefia - O perfil de
servidores é constituído por 24% de doutores, 19% de mestres, 7% graduados e 50% nível
intermediário.
Tabela 1.6 - Titulação dos Servidores.
Doutor Mestre Especialista Intermediário
Número

50

40

14

105

%

24

19

7

50
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Tabela 1.7 - Número de Cargos de Chefia.
Chefia Diretor Divisão Serviço Seção
No
E)

1

6

13

8

CLIENTES E MERCADOS

(1) Principais mercados - O IRD atua em diversas áreas da proteção radiológica e da
metrologia, em face de sua multiplicidade de conhecimentos e atividades. Alguns mercados são
considerados mais importantes, como clientes das áreas regulatória nuclear, da saúde e de
exportação (por exemplo: prestação de serviços tecnológicos, radiológicos, fornecimento de
fontes certificadas, calibração de instrumentos de medição de radiação e ensaios).
(2) Principais tipos de clientes e clientes alvo - O IRD exerce a sua competência em todo o
território nacional, como órgão do Governo Federal, prestando seus serviços à sociedade
brasileira, subdividida em quatro segmentos principais:



Comunidade governamental

Diretoria de Radioproteção e Segurança/CNEN, institutos de pesquisa, laboratórios e áreas de
governo ligadas à ciência e à tecnologia, universidades nacionais e internacionais, e centros de
pesquisa que manuseiam fontes seladas e não seladas de radiação.
Organismos Internacionais: Organização das Nações Unidas; Agência Internacional de Energia
Atômica; Comissão Internacional de Proteção Radiológica; Bureau International de Poids et
Mesures.



Comunidade empresarial

Empresas Privadas: Empresas de importação e exportação que necessitem de certificados de
análise radiométrica do produto a ser exportado e laboratórios que prestem serviço de
monitoração.
Indústrias Convencionais: Todas as indústrias que fazem uso da radiação ionizante como parte
do processo ou do seu controle, como por exemplo, medidores de espessura e medidores de
nível, gamagrafia industrial, esterilização de instrumentos e de alimentos e indústrias que
durante o seu processo geram material de radioativo de ocorrência natural, NORM, como
mineradoras, indústrias de petróleo e gás, etc.
Instalações Nucleares: Todas as instalações do Ciclo do Elemento Combustível Nuclear, e
abrange, entre outras, a mineração, fabricação do elemento combustível nuclear e reatores
nucleares.



Comunidade da área de saúde

Hospitais públicos e privados, clínicas que oferecem serviços de RX-diagnóstico, RXodontológico, radioterapia e radiodiagnóstico, além das secretarias da saúde e vigilância
sanitária.
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Comunidade em geral

Saúde e segurança dos profissionais da área médica, indústria, vigilância sanitária, bombeiros,
professores, estudantes e indivíduos do público e proteção do meio ambiente, INMETRO, etc.
(3) Organizações intermediárias - O IRD não possui intermediários no relacionamento com
seus clientes.
(4) Principais necessidades de cada tipo de cliente - A maioria das necessidades dos clientes
do IRD, além das condições comerciais, é fruto de atividades associadas a riscos à saúde de
indivíduos e no ambiente, decorrentes da exposição às radiações ionizantes ou ligadas ao
licenciamento e ao controle destas atividades.
Os requisitos dos produtos IRD, atuais e futuros, são identificados a partir das necessidades dos
clientes. Estas por sua vez, são estabelecidas, em função de critérios de segurança, de proteção
radiológica e da garantia da qualidade do desempenho; da necessidade de recursos humanos
qualificados para o desempenho de atividades de radioproteção, da necessidade de otimização
de procedimentos e de técnicas de determinação de radionuclídeos e de doses, do
aperfeiçoamento de medidas mitigadoras e remediadoras, em casos de acidentes ou de práticas
mal conduzidas, da necessidade de garantir a qualidade das medições de radioatividade
realizadas no país.
F)

FORNECEDORES E INSUMOS

(1) Principais tipos de fornecedores - Os tipos de fornecedores que compõe a cadeia de
suprimento do IRD são agrupados em duas categorias: fornecedores das áreas fins e
fornecedores das áreas funcionais ou de apoio (Tabela 6).

Categoria de
fornecedor
De áreas fim

Tabela 1.8 - Fornecedores e Insumos.
Produto/Serviço












Instrumentos de medição.
Irradiadores e fontes radioativas.
Equipamentos/instalações laboratoriais.
Material de consumo laboratorial.
Filmes dosimétricos.
Gases.
Reagentes químicos.
Equipamentos de informática.
Softwares.
Serviços de informática.
Serviços de manutenção (predial elétrica,
eletrônica, refrigeração e mecânica).
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De áreas de apoio











Material de consumo básico.
Serviços de telecomunicações.
Serviço de fornecimento de água.
Serviços de fornecimento de energia.
Serviços de fornecimento de transporte.
Serviços de fornecimento de refeições.
Serviços de segurança patrimonial
Serviços de limpeza e conservação
Serviços de despacho aduaneiro

Estes fornecedores são cadastrados no SICAF - Sistema Integrado de Cadastro de
Fornecedores, que estabelece os requisitos e critérios para o processo de seleção de
fornecedores dos órgãos do Governo Federal.
Tabela 1.9 - Principais fornecimentos e insumos.
Fornecimento
Limpeza e conservação
Jardinagem

Valor (R$)
1.119.241,02
404.635,26

Segurança patrimonial

1.579.779,72

Manutenção de micros

137.233,17

Energia elétrica

799.339,57

Manutenção predial

615.816,39

Despacho aduaneiro

321941,87

CEDAE

59.502,46

(2) Eventuais particularidades e limitações no relacionamento com fornecedores - Como
órgão público, a relação do IRD com os fornecedores é disciplinada por regras do governo
federal, ficando restrita a determinadas formas de aquisição e devendo observar a lei de
licitações nas suas aquisições de produtos e serviços. A habilitação junto ao SICAF, ao qual o
Instituto tem acesso, atesta a situação regular do fornecedor com relação ao recolhimento de
tributos federais.
A legislação federal que regula esta matéria, por conseguinte, pode dificultar a aquisição de
bens e serviços quando se leva em conta os requisitos da qualidade, como também a existência
de relações de parceria entre as partes.
(3) Principais necessidades e expectativas de cada tipo de fornecedor – As unidades do IRD
avaliam e selecionam fornecedores com o objetivo de poder informar ao SESUP os tipos de
fornecedores e as características do produto. Nesse sentido, a expectativa principal de um
fornecedor é permanecer habilitado junto ao SICAF e procurar manter bom relacionamento
com o IRD.
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G)

SOCIEDADE

(1) Principais comunidades com as quais o IRD se relaciona - As principais comunidades
regionais com as quais o Instituto se relaciona são o INMETRO, a UERJ, o INCA, a UFRJ, o
ON, a CPRM, o CETEx, e o IME (professores, estudantes, pós-graduandos e realização de
pesquisas conjuntas), a comunidade médica (em particular as áreas de radiologia, radioterapia e
medicina nuclear) e os professores e estudantes de ensino superior e médio. Em apoio à
comunidade da UFRJ, o Instituto contribui com professores para cursos de pós-graduação,
orientação e co-orientação de teses e dissertações, e cede suas instalações para realização desses
trabalhos. A comunidade médica e odontológica busca no IRD apoio para o exercício seguro de
suas atividades profissionais relativas à radiação, tanto para o médico quanto para seus
pacientes. Estudantes e professores do ensino médio contam com o IRD para prover
informações e conhecimentos científicos e tecnológicos necessários à sua formação. Para tanto,
o IRD iniciou uma sistemática de divulgação de suas competências para a sociedade.
(2) Principais impactos negativos potenciais - Os impactos negativos potenciais sobre os
trabalhadores, público e meio ambiente, decorrentes da operação de instalações radiativas do
IRD, são objeto de análises antes da emissão da licença de operação da DRS. Nesse contexto, o
Programa de Proteção Radiológica - PPR, atende a requisitos legais e garante a operação segura
das instalações do IRD. Os rejeitos radioativos gerados no Instituto são gerenciados
adequadamente, e aguardam em um depósito inicial, o momento para serem transferidos para
um futuro depósito final. Em 2012, o IRD retomou o processo de licenciamento de suas
instalações radiativas junto a DRS/CNEN.
O IRD exerce sua responsabilidade socioambiental adotando posturas e ações que promovam o
bem-estar dos seus públicos interno e externo e assegurem a preservação do meio ambiente.
Mantem um Programa de Monitoração Ambiental, para demonstrar que executa suas atividades
sem impactar o meio ambiente. Por meio do programa de monitoração de efluentes, realiza a
avaliação rotineira dos seus efluentes, para atender a requisitos normativos aplicáveis. Possui
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que reduz a matéria orgânica a ser lançada por
meio dos seus efluentes sanitários. Os resíduos sólidos gerados em suas atividades são
gerenciados visando uma destinação ambientalmente adequada. Estes programas e outras ações
integram a estratégia institucional para licenciamento ambiental junto ao IBAMA.
(3)Principais necessidades e expectativas da sociedade e das comunidades vizinhas - De
modo geral, a sociedade espera do IRD o desenvolvimento contínuo no estabelecimento de
métodos e a otimização de procedimentos para a proteção contra os efeitos danosos da radiação
em trabalhadores, ambiente, pacientes e indivíduos do público. Assim como aguarda uma
contribuição ao desenvolvimento tecnológico e científico, além das atividades para formação de
recursos humanos. Por último tem a perspectiva de que o Instituto adote em suas atividades
boas práticas que atendem a requisitos de qualidade, segurança e normativos.
H)

PARCEIROS

(1) Principais parceiros - Os nossos principais parceiros na realização de pesquisas básicas e
tecnológicas estão listados na Tabela 1.10.
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Tabela 1.10 - Principais parceiros do IRD.
INSTITUIÇÃO

PETROBRAS

MINISTERIO DA
SAUDE
CHEVROM

MARINHA INSTITUTO de
Estudos do Mar
Almirante Paulo
Moreira – IEAPM MOMAN
CETEM

AGFA
UERJ/LCR

INCA

UFF

ESCOPO

Pesquisar a ocorrência de materiais
naturalmente radioativos – NORM - em
reservatórios de petróleo e em
instalações de produção para subsidiar o
desenvolvimento e implementação de
novas tecnologias para radioproteção de
trabalhadores e equipamentos.
Centro de Referência - obedecer a
Portaria MS.
Investigar a ocorrência do Material
Radioativo de Ocorrência Natural,
NORM, a fim de caracterizar sua
atividade específica, evolução no tempo
e campos onde há maior incidência
(quantas instalações)
Estudar os níveis de radioatividade
existente no ambiente costeiro brasileiro.

Estudo da ocorrência de radionuclídeos
da série natural do Urânio-238 e Tório232 durante o processamento de insumos
e seus impactos ocupacionais e
encaminhamento e acompanhamento da
implantação de medidas para
radioproteção (ambiental e ocupacional).
Otimização do equipamento existente no
IRD e seu uso em treinamento.
Estabelecer parceria para o
desenvolvimento de Projetos de Pesquisa
em diversos níveis, com o intuito de
suprir a demanda dos serviços de
calibração de instrumentos que medem a
radiação ionizante e, principalmente, na
consolidação da “Rede de Radioproteção
e Dosimetria”.
Cooperação técnico-científica em temas
de interesse comum; formação e
treinamento; cessão mútua de recursos
laboratoriais e intercâmbio de pessoal
técnico-científico.
Acordo de cooperação com o intuito de
promover atividades acadêmicas,
técnicas no âmbito das ciências da área
da saúde em geral, e das ciências
cardiovasculares em especial.

PROCESSO

SITUAÇÃO

491/13

Em
negociação

Em
elaboração
Em
negociação

Em
negociação

Em
negociação

498/2014

325/2013

Em
negociação
(2014-2020)

No INCA
para ser
assinado
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INSTITUIÇÃO

UFRJ/IBCCF

UFRJ/CBPF

UFRJ/COPPE

OBSERVATORIO
NACIONAL

CETEX

CPRM

ESCOPO

Cooperação técnica e científica no
campo de ensino e pesquisa, incluindo
intercâmbio de pessoal técnico-científico
e profissionais de ensino.
Realizar estudos para implantação da
modalidade de dosimetria por
Ressonância Paramagnética Eletrônica
(R.P.E.).
Cooperação técnico e científica no
campo de ensino e pesquisa, incluindo
intercâmbio de pessoal técnico-científico
e profissionais de ensino.
Cooperação técnico-científica em
intercambio de informações, treinamento
específico referente a projetos em
parceria, formação de pessoal
especializado.
Cooperação técnico e científica no
campo de ensino e pesquisa, incluindo
intercâmbio de pessoal técnico-científico
e profissionais de ensino,
desenvolvimento tecnológico, produção
técnico-científica.
Cooperação técnico-científica em
desenvolvimento de pesquisa.

PROCESSO

SITUAÇÃO

037/09

17/11/14 a
17/11/15
Em
negociação
Em
negociação
No ON para
ser assinado

263/2010

10/03/13 a
10/03/17

No CPRM
para ser
assinado.

(2) Objetivos comuns associados - Consecução dos projetos acordados e obtenção de patentes.
(3) Principais necessidades e expectativas - Retorno eficiente aos recursos aplicados.
I)

OUTRAS PARTES INTERESSADAS

(1) Denominação de outras partes interessadas - Além das partes interessadas já descritas, o
IRD tem a Mantenedora, representada pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento que, em
contrapartida dos recursos orçamentários ofertados, tem como interesse principal o
cumprimento das ações do PPA estabelecidas. Também tem interesse no cumprimento dos
deveres éticos inerentes à gestão pública bem como a adoção de práticas gerenciais para o
melhor uso dos recursos oferecidos. Adicionalmente espera que o IRD participe dos projetos
prioritários desta diretoria, em especial o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), Repositório
de Baixo e Médio Nível (RBMN) e Certificação dos Radiofármacos junto a ANVISA. A DRS é
também uma das principais partes interessadas, para o qual o IRD fornece suporte técnico na
área de avaliação ambiental, remediação de áreas contaminadas e avaliações de planos de
emergência. Adicionalmente, através dos programas de avaliação de desempenho, como o
CASEC e o PNI, o IRD promove a melhoria das medições realizadas por prestadores de
serviço, assegurando para a DRS a qualidade dos dados emitidos, por estes prestadores, para os
controles que esta diretoria realiza.
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(2) Principais necessidades e expectativas de outras partes interessadas - Nas interações das
lideranças com as partes interessadas são levantadas as necessidades e expectativas das partes
interessadas.

2 CONCORRÊNCIA E AMBIENTE COMPETITIVO
A)

AMBIENTE COMPETITIVO

(1) Concorrência direta de produtos similares - As demais instituições de pesquisa do MCTI,
em especial aquelas orientadas para o setor nuclear, são concorrentes, uma vez que apresentam
algumas competências similares as do IRD e disputam a preferência dos clientes da DRS e dos
setores industrial nuclear e convencional brasileiro. Além disso, concorrem pelos mesmos
recursos orçamentários e, em relação aos projetos tecnológicos, também disputam recursos nos
órgãos de fomento. Entretanto, face à escassez de recursos humanos e orçamentários e a
necessidades de complementaridade de competências técnicas é comum que essas instituições
de pesquisa procurem também atuar em parcerias, como forma de compartilhamento de
recursos. No âmbito de atividades competitivas de P&D, o mesmo formato ocorre em relação a
outras instituições de pesquisas do Governo e as universidades públicas. No setor convencional,
o IRD tem ainda como concorrentes outras instituições de pesquisa, de ensino e de empresas de
consultoria.
(2) Parcela de mercado dos principais concorrentes - Os principais concorrentes são,
portanto, de natureza pública, não havendo parâmetros para medição de parcela de mercado.
(3) Principais fatores que diferenciam o Instituto dos concorrentes - O conjunto de
competências essenciais do IRD é formado por capacidades de caráter distintivo que concede à
instituição vantagens comparativas.
No IRD, estas competências são principalmente focadas nas áreas de metrologia das radiações
ionizantes, de proteção radiológica aplicada, o atendimento à emergência e a formação de
pessoal, com as principais atuações ocorrendo: 1 - na área de saúde, 2 - nas indústrias
convencionais, 3 - no licenciamento e na proteção do meio ambiente, 4 - na segurança
radiológica em grandes eventos públicos e, 5 - na capacitação para atender a emergências
radiológicas.
PONTOS FORTES DO IRD
Focado no seu negócio principal- a proteção radiológica.
Possui ótima estrutura laboratorial.
Tem excelente interação com organizações nacionais e internacionais.
Instituições nacionais e internacionais reconhecem a sua competência técnica.
Possui força de trabalho altamente capacitada e multidisciplinar.
Possui o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes- o único responsável
por prover a rastreabilidade ao sistema internacional do Brasil.
Presta serviços exclusivos, não fornecidos por outras empresas no país.
Possui experiência e conhecimento exclusivo para com o atendimento a emergências nucleares
e radiológicas e para apoiar as atividades de segurança radiológica em grandes eventos.
Investe na capacitação de seus servidores e tem um ambiente de trabalho excelente.
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Por possuir um Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações designado pelo INMETRO,
o IRD fornece a rastreabilidade para todas as medidas de radiação no país. Possui um irradiador
gama de padronização primária, que o é único na América Latina.
(4) Principais mudanças no ambiente competitivo - A ocorrência de grandes eventos
esportivos e reuniões de chefes de estado que vêm ocorrendo com bastante frequência no país
aumentou a demanda por serviços do IRD que é referência na área e atua efetivamente, não só
durante o evento, como também coordenando e treinando as forças armadas, defesa civil,
bombeiros e outras unidades da CNEN para atuarem ou darem suporte durante estes eventos.
Esta atuação tende a aumentar, pois haverá a Olimpíada em 2016.
Paralelamente constatou-se um aumento da demanda por proteção radiológica em diversos
setores produtivos, como é o caso dos setores de mineração e de processos da indústria
petrolífera. Tem aumentado, também, o pleito por estudos de comportamento de isótopos
radioativos no ambiente, como é o caso de estudos relativos a aquíferos. A introdução de novos
equipamentos e metodologias para diagnóstico e tratamento de enfermidades na medicina
também aponta para um aumento na demanda para conhecimento das doses e dos riscos
associados a estas práticas; e para a necessidade de desenvolvimento, otimizações, implantação
e normalização de protocolos voltados para a maior proteção de pacientes, e trabalhadores. O
aumento na demanda de radiofármacos é ainda um desafio no campo da metrologia, pois devem
ser desenvolvidos métodos para padronizar as medidas desses radionuclídeos utilizados por
clínicas e hospitais. A demanda por ensaios específicos para atender ás necessidades para
exportação de produtos brasileiros que contem radionuclídeos naturais, também tem crescido,
como é o caso do setor de rochas ornamentais.
B)

DESAFIOS ESTRATÉGICOS

(1) Principais desafios ou barreiras - As Políticas de Segurança Institucional, de Gestão da
Qualidade, de Gestão de Pessoas, de Sustentabilidade Ambiental, de Comunicação
Institucional, da Gestão de Processos e de Inovação Tecnológica são as guias orientadoras
(objetivos e diretrizes) da ação gerencial visando o atingimento das metas e objetivos
estabelecidos para o Instituto. O maior desafio institucional no presente é a manutenção do
conhecimento adquirido e tão duramente conquistado ao longo dos seus 42 anos de existência,
essencial para a instituição. A transferência de conhecimento por meio da orientação de
formação dos poucos novos concursados é insuficiente para manutenção de todo conhecimento
estratégico institucional. Assim, uma grande barreira a ser suplantada é a perda de
competência por aposentadoria de pessoal e pela falta de reposição de recursos humanos. O
fato do Instituto não ter gerência sobre a contratação de pessoal inviabiliza o repasse do
conhecimento existente para novos servidores, antes da aposentadoria dos atuais. A reposição
de pessoal é ineficaz frente ao incremento significativo de aposentadorias. Tudo isto torna a
Gestão do Conhecimento institucional ineficiente. Outros desafios são o licenciamento de suas
instalações radiativas e ambiental como um todo, a acreditação de ensaios laboratoriais junto ao
INMETRO, e toda ação de melhoria contínua de seus produtos e serviços.
(2) Estabelecimento, ampliação ou reconfiguração de parcerias - As principais alianças
estratégicas a serem ampliadas ou fortalecidas são:
• demais institutos da CNEN e o INMETRO, para otimização de recursos e competências e
incentivo a novos projetos e atividades, de grande relevância para o País;
• empresas do setor nuclear, para melhorar a contribuição no desenvolvimento de indústrias no
Brasil
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• entidades de apoio ou representação empresarial e da área de saúde, de forma a ampliar a
inserção do IRD junto às partes potencialmente interessadas, como indústria, clinicas e
hospitais e aumentar a sua contribuição no desenvolvimento econômico, proteção da
população e do meio ambiente quanto o uso seguro das radiações ionizantes;
• instituições de P&D, universidades e entidades especializadas, para a realização de pesquisas
conjuntas e difusão das boas práticas de proteção radiológica;
• instituições internacionais, para garantir a atualização tecnológica constante do IRD.

3 ASPECTOS RELEVANTES
(1) Requisitos legais e regulamentares - Em atendimento aos requisitos legais e
regulamentares, a Direção do IRD mantém grupos de segurança do trabalho, proteção
radiológica e proteção ambiental. Esses requisitos exigem mapeamento e supervisão de áreas de
trabalho, uso de equipamentos de proteção e monitoração individual e exames periódicos
especiais. O IRD executa um Programa de Monitoração Ambiental, que considera todos os
aspectos dos efluentes químicos e radioativos potencialmente gerados e o impacto ambiental de
seus lançamentos no meio ambiente. Atende às condicionantes da Autorização para Operação
expedida pela DRS e programou várias ações visando obter a Licença Ambiental junto ao
IBAMA.
A condição de órgão público impõe ao IRD limitações importantes, como a reposição de
pessoal, que só pode ser feita por meio de concurso público autorizado pelo Governo Federal.
Outro obstáculo importante é o fato do Instituto não gerir livremente os recursos arrecadados
pela venda de seus produtos e serviços, e o constante contingenciamento dos recursos
orçamentários pelo Governo Federal. A burocratização e a série de requisitos a serem
cumpridos tem dificultado a aplicação da lei da inovação e o uso das fundações pelo IRD.
O IRD está instalado em um terreno na Barra da Tijuca que foi cedido pelo Estado do Rio de
Janeiro. No entanto, há demandas judiciais entre postulados herdeiros do terreno, impedindo a
desapropriação dessa área para a CNEN. Com isso, o IRD não possui o registro do imóvel. Este
fato tem trazido sérios prejuízos à instituição, em razão de não poder atender á alguns requisitos
da FINEP relacionados a projetos de manutenção de infraestrutura, ampliação e construção
predial. Com isto, o Instituto tem perdido várias oportunidades de participar de grandes
projetos.
(2) Eventuais sanções ou conflitos - Nos últimos três anos o Instituto não sofreu sanções nem
conflitos de qualquer natureza envolvendo obrigações de fazer ou não fazer, com decisão
pendente ou transitada em julgado referente aos requisitos legais, regulamentares, éticos,
ambientais e contratuais.

4 HISTÓRICO DA BUSCA DA EXCELÊNCIA
Ano
1997
1998
1999
1999

Evolução
Participação no Programa Avançado para Gestores da CNEN.
Participação no Projeto Repensar a CNEN - (formulação do planejamento estratégico
da CNEN).
Associação do IRD à Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa Tecnológica ABIPTI – Adesão ao projeto de Excelência na Pesquisa Tecnológica.
Inicio do processo de implementação do modelo do Projeto ABIPTI.
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Ano

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

2006

Evolução
Apresentação do primeiro Relatório de Gestão à ABIPTI.
Definição dos componentes estratégicos do IRD
Criação dos Comitês de Critérios envolvendo os servidores do IRD, tendo como
objetivo aprofundar o conhecimento sobre os critérios de excelência e elaborar o
Relatório de Gestão.
Apresentação do segundo Relatório de Gestão à ABIPTI.
Início da implantação do Sistema de Qualidade - ISO 9000 - Elaboração do Manual
da Qualidade do IRD.
Implantação do Sistema Gestor de Desempenho da CNEN (subsídio para o plano de
treinamento dos funcionários).
Elaboração do Plano Diretor 2003-2006 (definição de diretrizes, objetivos
estratégicos e de indicadores de desempenho institucionais).
Definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD e início da
elaboração dos documentos da Qualidade (ISO/IEC-17025).
Inserção do IRD nas atividades de Tecnologia Industrial Básica - TIB (estudo de
cenário futuro).
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD (SGQ-IRD), com base na
norma NBR ISO/IEC - 17025. Requisitos Gerais para a competência de laboratórios
de ensaio e calibração.
1ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD.
Apresentação do terceiro Relatório de Gestão à ABIPTI.
Implementação das oportunidades de melhoria sugeridas no Relatório de Avaliação
do PNQ.
Realização de auditorias internas - Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria.
Auditoria Internacional - Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD no
âmbito do Acordo de Reconhecimento Mútuo.
Aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD no Sistema Interamericano de
Metrologia - Cumprimento de requisito de Designação do LNMRI/IRD como
Laboratório Nacional de Metrologia de Radiações Ionizantes.
Apresentação do quarto Relatório da Gestão para a ABIPTI.
2ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD - Elaboração de plano de ações - subsídio
para o planejamento organizacional.
Aumento de escopo do Sistema de Gestão da Qualidade - Implantação dos requisitos
da norma ISO IEC-17020 nas atividades de inspeção.
Elaboração do Modelo de Negócios por macroprocessos - Mapeamento de processos
organizacionais.
Introduzidas melhorias na Gestão, em função das oportunidades de melhoria
sugeridas na avaliação da ABIPTI.
Realização de auditorias internas nos laboratórios de calibração e ensaio do SGE e
nos serviços de inspeção.
Realização da 3ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD - Elaboração de plano de
ações – subsídio para o planejamento organizacional.
Realização de auditorias internas - Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria.
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Ano

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evolução
Realização da 4ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD - Elaboração de plano de
ações – subsídio para o planejamento organizacional
Apresentação do quinto Relatório de Gestão à ABIPTI.
Realização de auditorias internas - Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria.
Realização da 5ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD - Elaboração de plano de
ações - subsídio para o planejamento organizacional
Realização de auditorias internas - Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria.
Auditoria Internacional - Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD no
âmbito do Acordo de Reconhecimento Mútuo.
Realização da 5ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD - Elaboração de plano de
ações – subsídio para o planejamento organizacional.
Revalidação da aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD no Sistema
Interamericano de Metrologia. - Cumprimento de requisito de Designação do
LNMRI/IRD como Laboratório Nacional de Metrologia de Radiações Ionizantes.
Elaboração do Plano Diretor 2009-20012. Reaprovação do Sistema da Qualidade do
IRD no Sistema Interamericano de Metrologia na segunda auditoria internacional Cumprimento de requisito de Designação do LNMRI/IRD como Laboratório
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (período 2009-2014).
Realização de auditorias internas- Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria. Realização da 6ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD.
Elaboração de plano de ações - subsídio para o planejamento organizacional.
Realização de auditorias internas - Solução de não conformidade e implementação de
ações de melhoria.
Certificação do Laboratório de Espectrometria de Massa pela IAEA.
Realização da 7ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD.
Elaboração de plano de ações - subsídio para o planejamento organizacional.
Realização de auditorias internas.
Solução de não conformidade e implementação de ações de melhoria.
Realização da 8ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD.
Elaboração de plano de ações - subsídio para o planejamento organizacional.
Aumento do escopo do SGQ: Laboratório de nêutrons, Laboratório de Calibração em
RX de baixa e média energia. Laboratório de Espectrometria Gama em alimentos e
Dosimetria Fotográfica.
Início do processo para solicitação de Acreditação de Laboratórios junto ao
INMETRO.
Realização de auditorias internas.
Solução de não conformidade e implementação de ações de melhoria.
Realização da 10ª reunião de Análise Crítica do SGQ-IRD.
Elaboração de plano de ações - subsídio para o planejamento organizacional (realizada em separado para cada laboratório no SGQ).
Elaboração do Planejamento Estratégico 2014-2020 e do Plano Diretor 2014-2020.
Realização de auditorias internas.
Solução de não conformidade e implementação de ações de melhoria.
24

Ano

Evolução
Solicitação de acreditação na CGCRE-INMETRO para 1 calibração e 02 Ensaios do
IRD.
Realização da 3ª Auditoria Internacional (Peer Review - Técnica e de Gestão).
Segunda reavaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do IRD no âmbito do
Acordo de Reconhecimento Mútuo.
Aprovação do Sistema da Qualidade do IRD no Sistema Interamericano de
Metrologia na terceira auditoria internacional (período 2014-2019).
Cumprimento de requisito de Designação do LNMRI/IRD como Laboratório
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. Realização da 11ª reunião de
Análise Crítica do SGQ-IRD.
Elaboração de plano de ações - subsídio para o planejamento organizacional.
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5 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
O organograma institucional é mostrado na figura 5.1, abaixo.

Figura 5.1 - Organograma adotado em 2012

Comitês
Comitê de Pesquisa: formada por 7 pesquisadores - coordenadora: Lene Veiga (2014).
Comitê de Pós-Graduação: formado por 7 docentes - coordenador: Pedro Queiroz.
Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração - (CASEC): Formado por 5 membros
- coordenador: Francisco César Augusto da Silva.
Grupos de Trabalho
Grupo de Trabalho Licenciamento Ambiental do IRD: formado por 5 membros - coordenador
Sueli da Silva Peres

26

Comitê Gestor Institucional composto por seis membros: os chefes de Divisão e o chefe de
Ensino.
Presidente
Dejanira da Costa Lauria - Diretor.
Membros
Aucyone Augusto da Silva - Ensino.
Jayme da Costa Garcia - Administração.
John Graham Hunt - Dosimetria.
José Ubiratan Delgado - Metrologia.
Paulo Roberto Rocha Ferreira - Radioproteção.
Raul dos Santos - Emergências Radiológicas e Nucleares.
Renato Di Prinzio - Física Médica.
Divisões
Divisão de Metrologia - José Ubiratan Delgado.
Divisão de Radioproteção - Paulo Roberto Rocha Ferreira.
Divisão de Física Médica - Renato Di Prinzio.
Divisão de Dosimetria - John Graham Hunt.
Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares - Raul dos Santos
Divisão de Infraestrutura Logística e Administrativa - Jayme da Costa Garcia.
Tabela 5.1 Unidades da estrutura organizacional do IRD.
Unidades da Estrutura
Unidades da Estrutura
SIGLA
Organizacional
Organizacional
Diretoria do IRD
Serviço de Suprimento
DIR
Dejanira da Costa Lauria
Marcos Vitor Salvador
Divisão de Metrologia
Serviço de Dosimetria
DIMET
José Ubiratan Delgado
Arlene Alves dos Reis
Divisão de Radioproteção
Serviço de Ensino
DIRAD
Paulo Roberto Rocha Ferreira
Aucyone Augusto da Silva
Divisão de Física Médica
Serviço de Radioproteção
DIFME
Renato Di Prinzio
Sueli da Silva Peres
Divisão de Dosimetria
Serviço de Dosimetria
DIDOS
John Graham Hunt
Arlene Alves dos Reis
Divisão de Atendimento a
Emergências Radiológicas e
Serviço de Prefeitura
DIEME
Nucleares
Guilherme Veloso
Raul dos Santos
Divisão de Infraestrutura Logística
Seção de Gestão da Qualidade
e Administrativa
DILOA
Estela Maria de Oliveira
Jayme da Costa Garcia
Serviço de Tecnologia da
Seção de Manutenção Predial
Informação
SETEI
Elias Fusco
Tadeu Augusto de Almeida da

SIGLA
SESUP
SEDOS
SEENS
SERAD
SEDOS
SEPRE

SECGEQ
SECMAP
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Unidades da Estrutura
Organizacional
Silva
Serviço Financeiro
Sergio Balbino

SIGLA

Unidades da Estrutura
Organizacional

Seção de Mecânica e Eletrônica
Raimundo Nonato Portela
Seção de Planejamento e
SESRA Controle
Rene Alves da Silva
SEFIN

Serviço de Segurança Radiológica
João Carlos Leocádio
Serviço de Gestão Tecnológica
Luiz Ernesto Santos de Carvalho
Matta
Serviço de Recursos Humanos
Gisele Valente Cavalcante
Serviço de Física Médica
Ricardo Roberto de Azevedo Brito
Serviço de Metrologia
Karla Cristina de Souza Patrão

SEGET

Seção de Serviços Gerais
Erli dos Santos Marchon

Seção de Secretaria
Norma do Nascimento Pereira
Seção de Proteção Física e
SEFME Recepção
Vicente Araújo de Freitas
SEREH

SIGLA
SECMEL
SECPLA
SECSEG
SECSEC
SECPRO

SEMET

As unidades sombreadas fazem parte do Conselho de Gestão Institucional (alta direção).
Na Figura 5.2 estão apresentados os vínculos institucionais do IRD.

Figura 5.2 - Vínculos institucionais - Estrutura da CNEN.
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6 RESULTADOS
6.1. Resultados Econômicos Financeiros.
6.1.1. Faturamento comercial do IRD
Como uma instituição de pesquisa, o IRD não é uma instituição com fins lucrativos. Os
serviços e produtos ofertados visam suprir uma deficiência de oferta de serviços no mercado
brasileiro, ou uma necessidade de manter a competência e para atender a própria CNEN
(monitoração individual do IOE das unidades da CNEN no Rio de janeiro) ou objetivam a
atualização institucional sobre novos equipamentos lançados no mercado.
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Figura 6.1 - Faturamento do IRD ao longo dos cinco últimos anos.
Assim, do ponto de vista comercial, ao longo dos anos, e não somente no período de 2010 a
2014, o faturamento com prestação de serviços no IRD vem diminuindo por várias razões, a
saber:
•

Entrada no mercado de empresas privadas competindo com mais agilidade,

•

Falta de uma política de divulgação dos serviços prestados para o mercado,

•

Redução da força de trabalho envolvida com a prestação de serviços,

•

Burocracia em excesso na realização de contratos,

•

Preços e prazos dos serviços desalinhados com a realidade do mercado,

•

Inexistência de repasse direto dos recursos da prestação de serviços para as unidades,
tornando os serviços deficitários,

•

Queda na demanda por análise de alimento por espectrometria gama. A demanda por
este tipo de análise depende de eventos radiológicos, como Chernobyl e Fukushima que
resultaram em um maior aumento de análises.
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6.1.2. Recursos recebidos
Os recursos recebidos através do orçamento da CNEN para as atividades de manutenção e
investimento do IRD oscilou ao longo dos últimos anos, com uma tendência a diminuição. Os
recursos recebidos para custeio foram em 2014 inferiores aqueles recebidos em 2010,
considerando-se a inflação acumulada nestes 5 anos. Em capital houve um aumento expressivo
entre 2011 e 2013 que foi capitaneado exclusivamente pela necessidade de compras de
equipamentos de radioproteção para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de Futebol
de 2014. Em 2014 o investimento em capital foi cerca de 300 mil reais, esta grande diminuição
em capital foi causada pelas restrições orçamentárias que resultou na troca de parte do
orçamento de Capital para Custeio.

Figura 6.2 - Recursos recebidos pelo orçamento federal nos últimos 5 anos.
6.1.3. Captação de fomento para projetos em agências de fomento

Figura 6.3 - Evolução do total de recursos recebidos pelo IRD e principais
agências onde o IRD capta recursos (em reais).
Um total de R$ 5,7 milhões foram recebidos pelo IRD nestes últimos 5 anos. A agência de
fomento que mais contribuiu com recursos para o IRD foi a FINEP, com cerca de R$ 3,6
milhões, recurso aprovado entre 2010 e 2012. Deve-se enfatizar que por não ter o registro de
imóvel, o IRD encontra dificuldades em aplicar os recursos da FINEP para recuperação predial
e obras de um modo geral, deste modo, os fomentos da FINEP são utilizados majoritariamente
para compras de equipamentos.
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A agência internacional de energia atômica (IAEA), segunda fonte de captação com cerca de
R$ 1,3 milhões, tem contribuído expressivamente para a capacitação de pessoal do IRD, onde é
preferencialmente alocado o recurso por ela disponibilizado. Em seguida, a CAPES contribuiu
com cerca de R$ 400 mil, utilizado para compras de equipamentos e organização de eventos,
seguido pelo CNPq e MCTI cerca de R$ 290 mil e FAPERJ R$ 76 mil. Ressalte-se que a
captação de fomentos do IRD na FAPERJ (agência de fomento estadual) é irrisória, quando
comparada com as outras agências.

7 INDICADORES DO IRD
Macroprocesso Desenvolvimento Institucional
Indicador 01 - Número de projetos de pesquisa aprovados por mérito, de uma instituição de
fomento, ou a convite.
Trata-se de um indicador de efetividade no desenvolvimento institucional que também avalia a
capacidade para desenvolver colaborações e parcerias. São contados os projetos de
desenvolvimento científico ou tecnológico em curso, financiados ou não por instituições
públicas ou privadas através de concorrência ou constatação de mérito, ou a convite.
META 2014: 3 projetos.
RESULTADO: Foram aprovados 5 projetos pelas agências de fomento em 2014.
Indicador 02 - Captação de fomento por projetos.
Este indicador demonstra a eficácia em diversificar suas fontes de financiamento e assim
garantir a sustentabilidade financeira da instituição e de suas atividades. Ele é obtido através da
relação proporcional entre os recursos recebidos no ano através do orçamento do Governo e os
recursos de outras fontes de financiamento.
META 2014: 5% do orçamento total do IRD.
RESULTADO: Os 5 projetos aprovados, resultaram numa captação de 275 mil reais, que foram
equivalentes á 4% do orçamento total do IRD, abaixo, portanto, da meta estabelecida de 5%. A
figura abaixo mostra a captação através de projetos pelo IRD entre 2010 e 2014 em agência de
fomento, excluindo a FINEP. Observa-se que a captação oscilou entre R$ 280 mil e R$ 624 mil.
Cabe aqui ressaltar que a partir de meados de 2014 houve uma contração na oferta e na
aprovação de projetos em agências governamentais, o que repercutiu na diminuição de recursos
obtidos pelo IRD.

Figura 7.1 - Captação através de projetos pelo IRD entre 2010 e 2014 (excluindose os projetos apoiados pela FINEP).
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Indicador 03 - Número de Acreditações concedidas pelo INMETRO
Este indicador é o reconhecimento formal por um organismo independente especializado em
normas técnicas de que o IRD atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser
competente para realizar suas atividades com segurança.
META 2014: solicitação de acreditação de dois ensaios e uma calibração
RESULTADO: dois ensaios e uma calibração solicitaram acreditação junto ao INMETRO. A
meta foi alcançada.
Indicador 04 - Manutenção e Atualização da Qualidade Metrológica
Este indicador visa a atualização quanto aos equipamentos de medição utilizados no mercado,
assegurar a rastreabilidade das medições de grandeza e suprir carência de prestadores de serviço
na área.
4.1 - Número de calibração de instrumentos e irradiação de monitores pessoais (X, gama).
Meta 2014: 300 calibrações/ano-alcançado: 141. Indicador: 0,47- abaixo da meta.
Este resultado inferior á meta deveu-se á demora na importação de irradiador mais potente
prevista para o final de 2013, a qual só se concretizou no final de 2014.
4.2 - Número de calibração de instrumentos e irradiação de monitores pessoais (nêutrons).
Meta 2014: 300 calibrações/ano- alcançado: 342. Indicador: 1,1-acima da meta.
4.3 - Número de fontes radioativas padrões fornecidos
Meta 2014: 400 padrões/ano- alcançado: 634. Indicador: 1,6 - acima da meta.
Os números totais de calibrações realizadas no período 2010-2014 estão representados na
Tabela 7.1
Tabela 7.1 - Número de calibrações de instrumentos no período 2010-2014
ATIVIDADE
Monitores gama e de Raio X e contaminação
calibrados
Monitores de Neutron calibrados
Dosimetros Clinicos Calibrados
Fontes radioativas certificadas
Rastreabilidade executadas

2010

2011

2012

2013

2014

249

141

307

203

141

230
65
707
9

232
52
330
0

316
73
390
15

286
58
635
7

342
77
634
6

As figuras 7.2 e 7.3 mostram a evolução do número de fontes certificadas distribuídas e do
número de equipamentos calibrados pelo LMNRI entre 2010 e 2014.
A calibração de monitores de nêutrons é um serviço exclusivo do IRD. O número de
calibrações vem oscilando, com tendência a aumento. Calibração de dosímetros clínicos e
monitores gama/raio X e de superfície são serviços também executados por outros prestadores
de serviço, é o tipo de serviço que o IRD realiza com a finalidade de manter atualização quanto
aos equipamentos no mercado.
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Figura 7.2 - Número de fontes certificadas.

Figura 7.3 - Número de equipamentos calibrados

Indicador 05. Manutenção e atualização das medições de radioatividade e correlatas
Este indicador visa a manutenção e atualização das metodologias utilizadas para medições de
radioatividade, tanto in vivo, quanto in vitro, no ambiente e no interior de local de trabalho.
Visa ainda manter a capacitação do país e a capacidade de resposta em caso de incidentes ou
acidentes radioativos/nucleares e também a necessidade de atender ao comércio exterior. Os
índices visam fornecer dados para uma análise crítica pela instituição da variação anual dos
indicadores.
5.1 - Número de análises radioquímicas, radiométricas e por espectrometria de massa
realizadas.
5.1.1 – Número de análises radioquímicas (NaRaQui):
Índice NaRaQui = (NaRaQui presente ano)/(NaRaQui ano anterior)
META 2014: Índice NaRaQui >1, Índice obtido=1399/650= 2,15.
RESULTADO: Os gráficos abaixo mostram a evolução nos últimos 5 anos.
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Figura 7.4 - Número de análises radioquímicas
(NaRaQui)

Figura 7.5 - Número de análises radiométricas
(NaRaMe):
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Na Figura 7.4 verificamos a um aumento expressivo do número de análises radioquímicas em
2014 em comparação com anos anteriores, esse aumento deve-se:
1) ao início de projetos institucionais tais como o Licenciamento Nuclear junto a
DRS/CNEN bem como ao Licenciamento Ambiental do IRD junto as instituições
ambientais da estado do Rio de Janeiro e;
2) a participação/coordenação no Licenciamento do Projeto de Reator Multipropósito
Brasileiro - RMB o que levou o IRD a ser responsável por algumas análises no escopo
deste projeto.
5.1.2. Número de análises radiométricas (NaRaMe):
Índice NaRaMe = (NaRaMe presente ano)/(NaRaMe ano anterior)
META 2014: Índice NaRaMe >1, o que corresponde a um valor de indicador de 670/562= 1,2.
RESULTADO: Na Figura 7.5 verificamos que no ano de 2014 houve uma redução do número
de análises radiométricas de 562 para 433, uma redução entorno de 23% em relação ao ano
anterior (2013) e que se deve principalmente a:
1) ao projeto desenvolvido pelo IRD em parceria com a DRS/CNEN para a avaliação final
da remediação do terreno da antiga USIN, realizada pela Indústrias Nucleares do Brasil
– INB. Este levantamento final gerou a coleta de amostras no final do ano de 2012 que
foram analisadas em 2013 e;
2) a paralização da coleta de amostras/analises do projeto desenvolvido pelo IRD em
parceria com o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - IEAPM da
Marinha do Brasil, para ajustes e reavaliação de custos e repasses orçamentários.
5.1.3 – Número de análises por espectrometria de massa – ICP-MS (NaICPMS):
Índice NaICPMS = (NaICPMS presente ano)/(NaICPMS ano anterior)
META 2014: Índice NaICPMS >1. Considerando o número de análises realizadas em 2013
(2998) e 2014 (671) este indicador foi de 0,22, inferior, portanto, à meta estabelecida.
RESULTADO: redução do número de análises realizadas pelo laboratório de ICPMS em 2014
está relacionada principalmente ao término do Projeto Fontes em convênio com a Petrobras,
PUC-Rio de Janeiro, USP e o IRD entre outras instituições. Um dos objetivos deste projeto era
a pesquisa para se avaliar a qualidade do ar na cidade do Rio de Janeiro através do
monitoramento e consequentemente das análises das amostras coletadas em quatro estações
localizadas no Recreio dos Bandeirantes (IRD/CNEN), na Taquara, na Praça Saenz Peña
(Tijuca) e Duque de Caxias, ao final desta etapa não houve a necessidade de se coletar/analisar
mais amostras reduzindo assim sobremaneira as análises realizadas neste laboratório
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Figura 7.6 - Número de análises por espectrometria de massa
5.2. - Número de certificados emitidos de análises em amostras de alimentos importados, de
insumos para exportação e prestação de serviço no país:
O gráfico abaixo mostra a evolução do número de certificados emitidos e, portanto de amostras
analisadas. Sendo que os valores de 2012 são o reflexo da demanda por análise de amostras de
alimentos importados decorrente do acidente de Fukushima A solicitação de análise em
alimentos está fortemente relacionada a dois fatores importantes: acontecimentos espúrios
(como acidentes nucleares/radioativos) que exigem a emissão de certificados para exportações e
as regulamentações adotadas por alguns países sobre a exigência da emissão de certificados
relacionadas com as análises para a determinação da concentração: Cs 134 e Cs 137, Sr 90 e
para Ra 226 e Ra 228, como exemplo, temos a legislação da China e da Rússia que exigem
atualmente tais certificados. Estes dois fatores justificam as oscilações nos dados
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Figura 7.7 - Evolução do número de certificados emitidos
O indicador é baseado na relação entre o numero de certificados emitidos no ano corrente e no
ano anterior. Se comparado o número de amostras analisadas em 2013 (57 amostras) com
aquele relativo á 2014 (149 amostras). O fator é igual a 2,19, superior a meta 2014 de 1.
5.3 - Número de medições in vivo (NmVivo) de radionuclídeos no corpo humano.
Índice NmVivo = (NmVivo presente ano)/( NmVivo ano anterior)
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META 2014: Índice NmVivo >1
RESULTADO 2014: 79 medições/ano
Comparativamente a 2014, o índice é de 1,4 superior à meta negociada para 2014 de 1.

Figura 7.8 - Número de medidas “in vivo” corpo inteiro.
O número de medidas realizadas num determinado ano depende principalmente da demanda.
Quando em pleno funcionamento o LABMIV pode atender uma demanda maior.
5.4 - Número de medições in vitro de radionuclídeos em amostras biológicas realizadas por
espectrometria gama, espectrometria alfa, cintilação líquida e ICP-MS.
O número de amostras analisadas vem aumentando ao longo do tempo. Meta 2014: análises
solicitadas/análises realizadas: 1. Em 2013 foram realizadas 293 determinações, enquanto que
em 2014 foram realizadas 324.

Figura 7.9. Número de medidas “in vitro”-laboratório de bioanálise.
O número de medidas realizadas num determinado ano depende principalmente da demanda.
Quando em pleno funcionamento o LABMIV pode atender uma demanda maior
5.5 - Número de análises de dosimetria biológica.
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Meta 2014: análises solicitadas/análises realizadas: 1. O número de análises solicitadas em
2014 foi superior aos anos anteriores. A meta foi atingida, visto que todas as análises solicitadas
foram realizadas.

Figura 7.10 - Número análises de dosimetria biológica
5.6 - Número de medições de exposição através de TLD (NmTLD):
Índice NmTLD = (NmTLD presente ano)/(NmTLD ano anterior) = 1
TLD anel= 1827 (2014)/2797 (2013)= 0,65, portanto o número de medições em 2014 foi
inferior ao de 2013, não alcançando a meta 2014 de 1.
TLD nêutrons=1076 (2014)/1518 (2013)=0,71 também não alcançando a meta 2014 de 1. O
motivo principal para a diminuição do número de medições foi a saída de um dos três técnicos
do LDT.

Figura 7.11 - Número de medições de exposição através de TLD.
5.7 - Número de medições de exposição de indivíduos ocupacionalmente expostos através de
filme dosimétrico (NmFilm):
Índice NmFilm = (NmFilm presente ano)/(NmFilm ano anterior).
O índice alcançado em 2014 foi de 35540 filmes em 2014/ 39474 (2013) foi de 0,91, inferior a
meta 2014 de manter o mesmo número de determinações, ou seja 1. O principal motivo foi o
atraso na entrega dos filmes que obrigou o LDF utilizar o mesmo filme por três meses.
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Figura 7.11. Número de medições de exposição através de filme dosimétrico
5.8 - Número de históricos de dose emitidos pelo banco de dados de dose ocupacional externa
no Brasil - GDOSE:
META 2014: históricos solicitados com documentação correta / históricos emitidos = 1
RESULTADO: A meta foi atingida, visto que todos os históricos que foram solicitados (e para
os quais foi recebida a documentação necessária) foram emitidos e enviados para o solicitante
dentro do prazo acordado. O número de solicitações de históricos subiu até 2012 e se
estabilizou a partir de 2013.

Figura 7.12 - Número de históricos de dose emitidos pelo GDOSE
5.9. - Número de Participações nas Reuniões do COPREN-AR, COPREN-RES e do COPRON.
Meta 2014: Atender a 100% das reuniões planejadas. Em 2014 O IRD participou de 12 reuniões
do SIPRON, atendendo plenamente a meta.
5.10 - Índice de treinamento em emergência interno (nº de servidores treinados / nº de membros
das equipes).
META 2014: pelo menos um treinamento por membro de equipe do IRD.
RESULTADO: 80 servidores foram treinados para participação em Grandes Eventos e 03
servidores participaram de missões de treinamento no exterior, relacionadas ao tema.
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Macroprocesso Ensino e Disseminação do Conhecimento
Indicador 06 - Índice de orientações de mestrado e doutorado por doutor;
O IRD tem 32 docentes, 33 alunos de mestrado e 33 alunos de doutorado, portanto, uma média
de 2,1 orientações por docente.
6.1. Número de alunos matriculados nos cursos acadêmicos do IRD.

Figura 7.12. Número de candidatos

Figura 7.13. Número de alunos matriculados por
modalidade.

Três cursos acadêmicos são disponibilizados pelo IRD. O curso de mestrado iniciado em 2001,
o curso lato-sensu iniciado em 2011 e o doutorado iniciado em 2012. O grande número de
candidatos ao curso lato-sensu em 2011 aponta para uma demanda reprimida que se estabilizou
em 2013-2014 em cerca de 30 candidatos, principalmente oriundos dos cursos tecnológicos. A
grande carga horário deste curso (770 horas) e a longa duração (7 meses) tem impedido que
profissionais possam cursa-lo. É urgente fazer uma análise crítica deste curso para adequá-lo á
suas prioridades e ao seu público alvo de profissionais que sejam multiplicadores no país do
conhecimento aprendido.
Em 2014, 39 alunos ingressaram nos cursos acadêmicos do IRD, sendo que 8 no lato-sensu, 18
no de mestrado e 13 no doutorado. É interessante observar a diminuição do número de alunos
do lato-sensu, que pode ser creditada a um maior rigor na seleção, adotado a partir de 2014
(apenas 25% dos candidatos foram aprovados).
O IRD recebe alunos de graduação, aos quais são oferecidas bolsas do CNPq na modalidade
PIBIC/PROBIC (entre 14 e 21 bolsas). Também através da modalidade PCI (CNPq) são
oferecidas bolsas para profissionais (entre 03 e 09 bolsas). Estagiários, principalmente de cursos
técnicos fazem estágio no IRD, sem bolsa (20 a 23 estagiários). Esses números estão
apresentados na Tabela 7.2.Dois bolsistas de pós-doutorado desenvolveram suas pesquisas em
2014.
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Tabela 7.2 - Número total de bolsistas e estagiários no IRD 2010-2014.
ANO

2010

2011

2012

2013

2014

PIBIC/PROBIC

16

14

20

21

18

PCI

3

4

4

9

5

ESTAGIÁRIOS

23

23

20

20

Indicador 07 - Notas da CAPES (avaliação a cada três anos) e Indicador 08 - Índice de
sucesso do doutorado - não se aplicam, pois, a avaliação da CAPES só acontecerá em 2016 e o
doutorado tem apenas dois anos. No entanto, é importante está atento a estes indicadores para
que ações sejam tomadas no intuito de elevar o conceito CAPES e zelar para que as teses de
doutoramento não demorem demasiado.
Indicador 08 - Índice de tempo do mestrado - programa de 2 anos.
O número de meses dispendido pelos alunos de mestrado computado em 2014 foi de 33 meses,
número alto se comparado aos 24 meses, considerado como o tempo necessário. Este gráfico
aponta para a necessidade de um esforço maior, por parte da pós-graduação para diminuir o
tempo dispendido para a defesa das teses.

Figura 7.14 - Tempo dispendido para defesas de dissertação de mestrado realizadas no
IRD em 2013 e 2014.
Indicador 09 - Número de títulos publicados (livros e notas técnicas).
Este indicador corresponde ao número total de novos títulos publicados a cada ano. Ele avalia o
desempenho do IRD na produção de textos sobre radioatividade, proteção radiológica,
metrologia e dosimetria das radiações ionizantes, em todos os níveis, contribuindo para a
melhoria do ensino e a disseminação da cultura dessas áreas em toda a sociedade.
No ano de 2014, o IRD publicou 1 livro, com 4 capítulos, cumprindo a meta estabelecida. No
entanto, os dados ao longo do tempo enfatizam a necessidade de melhoria deste indicador
(Tabela 7.3)
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Tabela 7.3 - Número de títulos publicados no IRD 2010-2014.
Ano

Capítulos de Livros e
Apostilas

2010

1

2011

1

2012

1

2013

0

2014

4

Indicador 10 – Treinamento, Educação, Extensão.
Este indicador está relacionado com a promoção sistemática de atividades de treinamento e
cursos de curta duração para a sociedade civil, instâncias governamentais e entidades
empresariais. Está relacionado a ser um centro de treinamento em conhecimento nas áreas de
atuação do IRD.
10.1. Cursos de curta duração
META 2014: 12 cursos/ano
META 2014: Nota média de avaliação dos cursos >80%
RESULTADO: Observa-se que o número de cursos oferecidos nos últimos cinco anos variou
entre 2 e 9 (Tabela 7.4). Portanto, a meta estabelecida para 2014 (12 cursos) foi bastante irreal;
a meta anual deve ser, portanto revista. Uma vez que o número de cursos oferecidos em 2014
foi inferior ao de 2013, também o número de alunos foi inferior. A avaliação dos alunos
resultou numa nota média de avaliação em torno de 90%.
Tabela 7.4 - Número de cursos de curta duração ministrados no IRD ao longo
dos últimos cinco anos e número de alunos.
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

Número de alunos

39

221

203

295

147

Número de Cursos

2

9

7

8

6

Faturamento (reais)

11513

20510

29140

20660

400

O faturamento do IRD com cursos é irrisório, deve-se considerar que até o momento o
faturamento com cursos não é considerado um objetivo primordial do IRD. O que não impede
que no futuro esta posição seja revista. O número de isenção de pagamento é bastante elevado e
são majoritariamente solicitados por órgãos federais e estaduais, como exército, defesa civil,
INCA, etc.

10.2 - Cursos de Ações de Resposta a Emergências Radiológicas.
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Dezenove cursos foram ministrados com foco em Emergência Radiológica e principalmente
preparação para segurança radiológica em grandes eventos em 2014. Cerca de mil e
quatrocentas pessoas foram treinadas. Este grande número está relacionado a preparação para a
copa do mundo de futebol que ocorreu no Brasil em 2014. Em 2014 foram feitos vinte e três
atendimentos a notificações de emergência (Tabela 7.5).

Ano

Tabela 7.5 - Atendimentos a notificações de emergência
Número de
Número de alunos treinados
Número de Cursos de
Atendimentos de
nos Cursos de Ações de
Ações de Resposta a
notificação
Resposta a Emergências
Emergências
Radiológicas
Radiológicas

2010

32

539

8

2013

9

218

32

2014

23

1443

19

11.3 - Implementar a metodologia de ensino à distância no IRD.
META 2014: 01 projeto aprovado EAD.
RESULTADO: O indicador foi atingido: Exposição do Público a Produtos de Consumo
(ead.ird.gov.br) - Curso gratuito disponível

Macroprocesso Gestão Institucional
Indicador 11 - Gestão de Pessoas
11.1 - Número total de horas de treinamentos/cursos por ano por servidor. Ele avalia o esforço
dispendido para treinar e capacitar funcionários do IRD.
A meta é que cada funcionário seja submetido a pelo menos 2 horas de curso e/ou treinamento
por ano. A capacitação em gestão é um esforço que deve ser dispendido para principalmente os
servidores em cargo de gestão.
META 2014: 450 horas de treinamento e que cada servidor em cargo de gestão seja submetido
a pelo menos 4 horas de curso em gestão por ano (80 horas de treinamento/ano).
RESULTADO: Entre 2012 e 2014 houve um aumento de horas de treinamento dos servidores.
A gestão do orçamento para capacitação dos servidores passou a ser realizada pelo SEREH.
Nem todos os servidores foram treinados durante este período, o que reforça a necessidade de
estender aos 224 funcionários o treinamento, embora as metas em relação ao número de horas
tenham sido suplantadas para os funcionários (Tabela 7.6). Em relação aos gestores, o
treinamento não foi estendido a todos, da mesma forma que os funcionários.
Vinte servidores participaram em 29 missões no exterior de: reuniões de trabalho (13 missões),
treinamento/visitas científicas (9 missões), missões como peritos no exterior (4 missões) e
congressos/simpósios/conferências (3 missões), majoritariamente patrocinadas pela IAEA.
Cabe ressaltar que das 29 missões, apenas 3 foram realizadas com ônus total para a CNEN e
sempre em missões de representação (UNSCEAR e Sistema Interamericano Metrológico
(SIM).
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Tabela 7.6 - Capacitação profissional oferecida pelo IRD 2010-2014
ANO
2012
2013
2014

No.
HORAS DE
SERVIDORES TREINAMENTO
97
60
178

HORAS/SERVIDOR

1696
1716
1950

17
29
11

HORAS DE
GESTORES
TREINAMENTO
TREINADOS
POR GESTOR
30
80
24
40
31
22

11.2 - Número de atividades desenvolvidas no IRD por ano visando a melhoria da qualidade de
vida de seus servidores e colaboradores.
META 2014: 4 atividades/ano
RESULTADO: Em 2014, o Serviço de Recursos Humanos, implantou um programa intitulado
PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, para promover atividades que visam a melhoria da
qualidade de vida dos servidores. Este programa proveu 13 atividades durante 2014, superando
em muito a meta 2014. Índice do indicador = 3,25.
a) Caminhada IRD
b) Café da Manhã - Quiosque
PALESTRAS:
c) Felicidade agora é Ciência
d) A Importância da Saúde Bucal
e) Medicina Nuclear e seus Benefícios
f) Nutrição e Qualidade de Vida
g) Atividade Física e sua Importância
h) Alzheimer: Verdades e Mitos
i) Gerenciamento de Crises
j) Vídeos de Segurança no Trabalho:
k) Causas de Acidente de Trabalho e suas Prevenções
l) Acidentes Acontecem
m) Lesões por Esforço Repetitivo
Indicador 12 - Melhorias na Gestão de Processos Institucionais
Este indicador avalia o esforço dispendido para melhorar os processos administrativos
institucionais.
META 2014: que pelo menos 2 processos sejam aprimorados/ano;
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RESULTADO:
1. Implantado sistema de emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica através do
Faturamento. Anteriormente tínhamos que emitir a fatura e depois repetir todas
informações para emissão da Nota fiscal Eletrônica, com o desenvolvimento e
implantação deste sistema o trabalho é feito somente uma vez, sendo todas as
informações utilizadas automaticamente para emissão da NFE.
2. Sistema de transferência patrimonial diretamente pelo responsável, pronto para ser
implantado. Agiliza e facilita todo processo de transferências patrimoniais.
Indicador 13 - Segurança Ocupacional e Ambiental
Este indicador avalia o esforço institucional no sentido das boas práticas tanto ocupacional
quanto do ambiente do entorno do instituto. Neste sentido o IRD busca ser licenciado pelo
IBAMA e pela CNEN.
13.1 - Licenciamento Ambiental junto ao IBAMA.
META: 2014. Realizar 05 ações visando preparar o IRD para submeter ao IBAMA a licença
ambiental em 2015.
RESULTADO: Nove ações foram realizadas, superando a meta de 2014:
1

Estabelecimento e execução do Plano de Gestão de Resíduos do IRD, incluindo a
realização de duas campanhas internas de coleta de resíduos Classe I, acondicionamento
e tratamento e posterior contratação de empresa licenciada pelo órgão ambiental para
transportar e destinar esses materiais conforme requisitos legais aplicáveis;

2

Execução de duas campanhas do Programa de Monitoração Radiológica Ambiental;

3

Implantação do Programa de Monitoração Convencional, com realização de duas
campanhas;

4

Implantação do Programa de Monitoração de Efluentes Químicos;

5

Realização de 48 campanhas para monitoração de efluentes químicos e eventualmente,
radioativos;

6

Realização de Melhorias no Almoxarifado Químico e na sala de armazenamento de
resíduos Classe I, em conformidade com normas estabelecidas;

7

Interligação parcial do sistema de esgoto dos laboratórios à Estação Central de
Efluentes, visando melhorar a avaliação do termo fonte do IRD;

8

Elaboração de banco de dados dos resultados de monitoração ambiental e de efluentes;

9

Elaboração de versão preliminar do relatório simplificado ambiental, para o processo de
licenciamento ambiental.

13.2 - Licenciamento do IRD junto a CNEN
META 2014: 6 Planos de Proteção Radiológica implantado nos diversos setores do IRD.
RESULTADO: Implantados os planos dos seguintes setores: DIMET, DIRAD, DIFME,
DIDOS, SESRA e DIEME.
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Macroprocesso Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
Indicador 14 - Número de artigos com DOI (aceitos e/ou publicados) no ano em revistas de
circulação internacional de alto padrão científico com corpo de revisores, por doutor.
Este é o indicador primário da produção da pesquisa (IGPub). Corresponde ao número total de
artigos originais de pesquisa publicados a cada ano em revistas de circulação internacional e
alto padrão científico - Qualis A - (NGPub), pelo número total de pesquisadores doutores do
IRD (TNS):
META 2014: IGPub = 0,50.
RESULTADO: Alcançado: 0,5.
Numa observação da evolução das publicações do IRD entre 2010 e 2014, verifica-se que o
número total de publicações oscila entre 40 e 55. A publicação em periódicos nacionais oscilou
entre 1 e 5, enquanto as publicações em periódicos internacionais variaram entre 14 e 29.

Figura 7.15 - Número total de publicações científicas do IRD ao longo dos últimos anos.
A figura 7.16 mostra a evolução do indicador 15. Observa-se que entre 2010-2013 este
indicador oscilou em torno de 0,7-0,8. Em 2014 houve uma queda para um valor de 0,50.

Figura 7.16 - Índice de publicações em revista indexada por doutor do quadro
permanente do IRD.
Dos 50 doutores do IRD, 32 são professores da pós-graduação, docentes. Se forem
considerados apenas as publicações dos docentes do IRD, tabela 7.6, podemos observar que
foram publicados 31 artigos em 2014. Observa-se que o número de publicações em congressos
foi de 28 (as publicações em congressos tem um peso menor para a CAPES). Nota-se ainda
uma oscilação no índice Qualis (FQ) entre 0,39 e 0,89. O fator necessário para que o IRD
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consiga ser elevado para 5 pela CAPES é 1. Este resultado indica que um esforço maior deve
ser feito, buscando mecanismos para aumentar o número e o nível de publicações dos docentes
da pós-graduação. Aspectos positivos: Concentramos as publicações nas revistas com Qualis A
e houve uma reação em termos do FQ de 2013 para 2014, entretanto estão inferiores aos do
biênio 2011/2012.
Tabela 7.6 - Desempenho dos docentes da PG-IRD em termos de publicações.
ANO
PA1 PA2 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 NCI
FQ
CI
CN
2010
3
9
3
5
1
0
1
2
0,62
31
12
2011
11
4
7
2
7
0
0
1
0,89
48
7
2012
6
19
3
2
6
2
1
1
0,95
29
7
2013
5
6
0
1
2
1
1
7
0,39
56
9
2014
7
14
2
2
1
1
0
4
0,69
18
10
TOTAL 32
52
15
12
17
4
3
15
182
45
onde: P(A1, A2, … B5) é o número de publicações relacionadas aos Pesos Qualis dados pela
CAPES aos periódicos da área interdisciplinar; NCI: é o número de periódicos sem
classificação interdisciplinar; FQ: é o numero de publicações multiplicado pelo Fator Qualis,
dividido pelo número de docentes; CI: Número de publicações em Congressos Internacionais;
CN: número de publicações em Congressos Nacionais.
Indicador 15 - Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.
Este é um indicador global da qualidade da pesquisa, já que a concessão de Bolsa de
Produtividade do CNPq é uma distinção muito seletiva.
O percentual de bolsistas de produtividade em pesquisa entre os pesquisadores do IRD é ainda
muito baixo (02 bolsistas de produtividade científica e 01 de desenvolvimento tecnológico,
todos nível 2).
Tem-se que considerar que o sistema de Bolsas de Produtividade tem estado contraído, havendo
grande dificuldade para a criação de bolsas novas. Essa dificuldade tem tornado o acesso ao
sistema mais difícil a cada ano. Assim, o desejável aumento de pesquisadores poderá ser muito
lento, ou não acontecer, sem que isso signifique uma diminuição do nível da qualidade. No
entanto, a solicitação deve ser feita.
META 2014 - Número de bolsas solicitadas/número de bolsas concedidas.
RESULTADO: Apenas 01 doutor, Lene Veiga, solicitou bolsa de produtividade, mas não foi
atendida.
Indicador 16 - Número de pesquisadores de pós-doutorado que desenvolvem trabalhos no IRD.
Este é outro indicador de eficácia na promoção científica. Os valores indicados correspondem
ao número total de pós-doutorandos por ano (período longo ou programa de pós-doutorado de
verão).
META 2014: 3 bolsistas/anos.
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RESULTADO: 2 bolsistas de pós-doutorado dada pela CAPES e CNPq em 2014.
Indicador 17 - Número de metodologias, protótipos e softwares produzidos ou aperfeiçoados
(novas versões). Neste indicador de desenvolvimento tecnológico são contadas as
metodologias, processos, protótipos e softwares produzidos no IRD bem como os
aperfeiçoamentos substanciais dos mesmos
META 2014: 1 produto/ano
RESULTADO: 8
Indicador 18 - Número de publicações tecnológicas e patentes resultantes dos projetos
desenvolvidos no IRD.
META 2014: 1 patente/ano.
RESULTADO: Não houve patente.

Macroprocesso Relacionamento Institucional
Indicador 19 - Número de reuniões científicas promovidas pelo IRD.
Vários eventos de diferentes magnitudes foram realizados no IRD em 2014, desde de oficinas
de trabalho para discutir tópicos específicos a congressos maiores. No total, 646 participantes
destes eventos estiveram no IRD.
a) Workshop Metrologia de Radiofármacos (40 participantes).
b) Simpósio Qualidade de Água e Radioatividade (102 participantes).
c) Simpósio Minérios &Radioatividade (210 participantes).
d) I Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes (294 participantes).
Assim, a Meta 2014 de três eventos/ano foi superada. O indicador foi: 1,3.
Indicador 19.1- Público visitante do IRD
Número de visitantes que visitam laboratórios e áreas do IRD. Durante a visita aos laboratórios
os visitantes recebem explicações e palestras são proferidas pelos funcionários.
Ao longo dos últimos cinco anos o IRD recebeu um total de 857 visitantes, figura 7.17 e 7.18,
sendo que 238 são provenientes de Escolas Técnicas, 204 de universidades, 110 de entidades
governamentais, como Petrobrás (88) e Fiocruz (22). No ano de 2014, 131 pessoas visitaram o
IRD. O número menor de visitantes em 2014 é resultado das restrições que tiveram que ser
feitas diante da participação dos funcionários em outras atividades como Copa do Mundo e
simpósios técnicos.
A meta 2014 foi receber 12 visitas, e o resultado foi atingido.
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Figura 7.17 - Público visitante ao IRD.
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Figura 17.18 - Perfil do público visitante.

Indicador 20 - Número de convênios e acordos de cooperação vigentes, aprovados.
Trata-se de um indicador de efetividade no relacionamento institucional que também avalia a
capacidade para desenvolver, ampliar e consolidar parcerias estratégicas. São contados os
acordos e convênios em andamento ou em curso.
META 2014: 3 convênios e acordos
RESULTADO: Acordos assinados em 2014, 01, com a UERJ. Neste caso o índice do indicador
ficou em 0,3. Este baixo desempenho está relacionado às dificuldades para finalizar os acordos,
tendo em vista a burocracia envolvida.
Indicador 21 - Participação em projetos prioritários da CNEN
A participação do IRD em projetos prioritários da CNEN é de importância substancial para
melhorar a sua inserção nas atividades da DPD, ampliar e consolidar os relacionamentos
estratégicos internos e externos e ampliar a visibilidade da instituição junto aos públicos de
interesse e a sociedade.
META 2014: Participar de 02 projetos prioritários CNEN. O índice do indicador foi 1.
RESULTADO:
O IRD participa de dois projetos prioritários da CNEN:
i)

RMB: No que concerne a este projeto o IRD assumiu no final de 2013 a
coordenação do Programa de Monitoração Radiológica Ambiental (PMRA) préoperacional do futuro RMB. Em 2014 participou de reuniões técnicas, coordenou e
executou 3 campanhas do PMRA. Além destas atividades, realizou o pré-preparo e a
distribuição das amostras a todos os laboratórios da DPD e do CTMSP/CEA
participantes das analises ambientais. Também realizou a analise de cerca de 50
amostras do PMRA.

ii)

RBMN: Quanto a este projeto, o IRD participou em 2010 a 2011 dos grupos de
trabalho de seleção de local, analise de segurança e legislação. Após esse período,
em 2014 participou de 1 reunião com a coordenação técnica do projeto, onde foi
solicitado o apoio técnico nas atividades de licenciamento do futuro RBMN junto a
CNEN.
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iii)

Certificação de Radiofármacos produzidos pela CNEN junto a Anvisa. A
rastreabilidade para os principais radiofármacos (contendo 99mTc,123I, 131I, 18F, 67Ga,
201
Tl) é assegurada por programa de controle de qualidade conduzido pelo IRD junto
a estes centros e tem reconhecimento da ANVISA.

Indicador 22 - Promoção da melhoria em medições realizadas no Brasil por prestadores de
serviço e pesquisas em radioproteção.
Trata-se de um indicador de efetividade na indução de melhorias em técnicas, medições e
ferramentas utilizadas para a Proteção radiológica de trabalhadores e do ambiente.
22.1. Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Análise de Radionuclídeos em
Amostras Ambientais (PNI).
O seu objetivo principal é contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade das análises
realizadas pelos laboratórios nacionais que atuam na área de monitoramento ambiental e
radioecologia. Participam das intercomparações promovidas pelo IRD, 29 laboratórios de 13
instituições no país. Uma análise dos dados mostra que historicamente o padrão foi sendo
elevado, pois a percentagem de acerto aumentou de cerca de 75% (1991) para cerca de 90%
(2014), figura 1.17.
META 2014: Realização das 4 rodas de Intercomparação.
RESULTADO: 4 rodadas realizadas

Figura 7.19 - Desempenho dos laboratórios participantes do Programa Nacional de
Intercomparação (PNI).
22.2. Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração (CASEC):
O CASEC/IRD realiza uma análise do desempenho dos Serviços de Monitoração Individual
Externa (SMIE) por meio do Programa de Acompanhamento Mensal. Em 2014 foram
realizadas 12 medidas de acompanhamento com os 11 SMIE aprovados.
O SMIE é considerado ter um bom desempenho, seja mensal ou anual, se o resultado da
avaliação for maior ou igual a 90%. A análise mostrou que todos os SMIE apresentaram
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desempenho anual igual ou maior que 90%, sendo que três destes SMIE apresentaram
desempenho de 100%, conforme mostra a figura 7.20.
META: 2014: Realização de 12 análises de desempenho por SMIE.
RESULTADO: 12 análises de desempenho realizadas por SMIE.

Figura 7.20 - Análise de desempenho dos serviços de monitoração individual-CASEC.

22.3. Estabelecimento de novas redes.
O IRD participa de mais duas redes:
22.3.1. Foi estabelecida, sob coordenação do IRD, no escopo do Projeto TC-IAEA-BRA9055,
uma rede de colaboração técnica em dosimetria interna, visando à harmonização de
metodologias de medição que inclui laboratórios de bioanálise e contadores de corpo inteiro.
Esta rede possui, atualmente 5 laboratórios de monitoração in vivo e 3 in vitro.
22.3.2. O IRD participa na Rede Latino-americano de biodosimetria LBDNet. O objetivo é
fornecer assistência antecipada, usando a dosimetria biológica, em casos de emergências
radiológicas na região da América Latina. A rede LBDNet apóia e promove exercícios de
intercomparação de forma a manter o nível de qualidade do serviço de Dosimetria Biológica na
região.
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RESULTADOS DE DESTAQUE 2014
Gestão: Elaboração do Planejamento Estratégico IRD 2014-2020 e do Plano Diretor 20142020; Estabelecimento de uma metodologia de monitoramento e controle das iniciativas
estratégicas, com avaliação trimestral das ações; Estudo e elaboração do documento IRD como
Organização Social.
Metrologia: Padronização absoluta: 131I, 201Tl, 67Ga, 229Th, 106Ru; Man Power: Dr. Alan
Thompson (NIST, área de Metrologia); Avaliação de Peer Review (técnica e gestão);
Aprovação do SQ pelo QSTF / SIM;Workshop Metrologia de Radiofármacos; I Congresso
Brasileiro de Metrologia das RI
Dosimetria: Estabelecimento e inauguração do Laboratório de ICP-MS;Estabelecimento do
novo laboratório de OSL;Testes de desempenho do novo sistema de TLD.
Radioproteção Ambiental e Ocupacional: Simpósio Qualidade de Água e Radioatividade;
Simpósio Minérios & Radiaotividade – NORM: Gerenciamento do Ponto de vista da Proteção
Radiológica; Finalização da montagem do Laboratório de Radônio (medição direta com
AlphaGuard e Detectores Passivos); Participação exitosa no Exercício de Intercomparação de
Concentração de 222Rn no Ar; Publicação na Veja SP da matéria “Qualidade do ar no Rio de
Janeiro é idêntica à de São Paulo indica estudo realizado por equipes da Petrobras, CTC/PUCRio, USP e IRD - Redução do enxofre nos combustíveis e a modernização dos carro
compensaram o aumento da frota, mantendo a mesma qualidade do ar encontrada há dez
anos”; coordenação do PMRA do RMB e realização de 04 campanhas de coleta em conjunto
com outras unidades da CNEN.
Física Médica: Inauguração do laboratório de radiologia digital, com equipamentos de
mamografia e fluoroscopia.
Gestão de Pessoas: Levantamento do clima organizacional e implantação do Programa
Qualidade de vida.
Licenciamento ambiental: Destinação ambientalmente adequada dos resíduos Classe I do
IRD e a implantação dos programas de monitoração ambiental, resíduos e de efluentes
convencional. Observa-se que a campanha de coleta e destinação de resíduos químicos ocorreu
após cerca de 4 anos da última vez em que foi realizada.
Tecnologia da Informação: Contratação de projeto executivo para reestruturação da rede de
dados e reforma de CPD; Implantação da nova versão do Isosystem (gestão de documentos);
Desenvolvimento dos sistemas: Transferência on-line, Webalmoxarifado, Siglara (gestão de
radioatividade em alimentos na América Latina) e Acompanhamento de Processos.
Gestão da Qualidade: Organização de auditoria internacional (peer review – Gestão e
Técnica) – trabalho conjunto IRD, INMETRO e ON; Aprovação do SGQ do LNMRI/IRD no
Grupo da Qualidade do sistema Interamericano de Metrologia; Solicitação de acreditação junto
ao INMETRO (1 calibração e 2 ensaios)
Assessoria de Comunicação: Inicio da divulgação no facebook institucional, contabilizando
39.789 visualizações dos conteúdos publicados. Melhoramento do portal institucional e
publicação de um portal em inglês, contabilizando 26.283 acessos. Início da publicação do
boletim IRD em Notícia (3 números editados e enviados). Foram editados mais dois folders
institucionais (emergência e atividades IRD em geral).
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RESUMO INDICADORES DE DESEMPENHO EM 2014
INDICADORES
MACROPROCESSO

Descrição

METAS/ANO
Contratado

Realizado

3

5

5%

4%

3

3

300

141

300

342

400

634

1.Número de projetos de pesquisa aprovados por
mérito, de uma instituição de fomento
2.Captação de fomento por projetos em relação
ao orçamento do IRD
3.Número de Acreditações solicitadas ao
INMETRO
4.Manutenção e Atualização da Qualidade Metrológica
4.1. Número de calibração de instrumentos e
irradiação de monitores pessoais (X, gama
4.2. Número de calibração de instrumentos e
irradiação de monitores pessoais (nêutrons)
4.3. Número de fontes radioativas padrões
fornecidos

5. Manutenção e atualização das medições de radioatividade e correlatas

DESENVOLVIMENT
O INSTITUCIONAL

5.1.1. Número de análises radioquímicas

650

1399

5.1.2. Número de análises radiométricas

562

670

2998

671

57

149

79

140

5.1.3. Número de análises por espectrometria de
massa – ICP-MS
5.2. Número de certificados emitidos de análises
em amostras de alimentos importados, de
insumos para exportação e prestação de serviço
no país:
5.3.Número de medições in vivo (NmVivo) de
radionuclídeos no corpo humano
5.4. Número de medições in vitro de
radionuclídeos em amostras biológicas realizadas
por espectrometria gama, espectrometria alfa,
cintilação líquida e ICP-MS
5.5. Número de análises de dosimetria biológica
5.6.Número de medições de exposição através de
TLD (anel)
Número de medições de exposição através de
TLD (nêutrons)
5.7. Número de medições de exposição de
indivíduos ocupacionalmente expostos através de
filme dosimétrico
5.8. Número de históricos de dose emitidos pelo
banco de dados de dose ocupacional externa no
Brasil - GDOSE

293
324
9

9

2797

1827

1518

1076

39474

35540

Solicitad
os

81
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INDICADORES
MACROPROCESSO

Descrição

Contratado

Realizado

12

12

60

80

2

2,1

7. Notas da CAPES

5

NA

8. Índice de tempo do mestrado

24

33

9. Número de títulos publicados (livros e notas
técnicas).

1

1

12

6

80%

90%

1200

1443

1

1’

450

1950

80

80

4

13

2

2

13.1. Licenciamento Ambiental junto ao IBAMA

5

6

13.2. Licenciamento do IRD junto a CNEN

6

6

0,5

0,5

4

3

5.9. Número de Participações nas Reuniões do
COPREN-AR, COPREN-RES e do COPRON
5.10. Índice de treinamento em emergência
interno
6. Índice de orientações de mestrado e doutorado
por docente

ENSINO E
DISSEMINAÇÃO DO
CONHECIMENTO

METAS/ANO

10. Treinamento, Educação, Extensão
10.1. Número de cursos
10.2. Nota média da avaliação
10.3. Cursos de Ações de Resposta a
Emergências Radiológicas
10.4. Implementar a metodologia de ensino à
distância no IRD
11. Gestão de Pessoas

GESTÃO
INSTITUCIONAL

11.1. Número total de horas de
treinamentos/cursos por ano por servidor
11.2. Número total de horas de
treinamentos/cursos por ano por gestor
11.3. Número de atividades desenvolvidas no
IRD por ano visando a melhoria da qualidade de
vida de seus servidores e colaboradores
12. Melhorias na Gestão de Processos
Institucionais.
13. Segurança Ocupacional e Ambiental

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

14. Número de artigos com DOI (aceitos e/ou
publicados) no ano em revistas de circulação
internacional de alto padrão científico com corpo
de revisores por doutor.
15. Proporção de pesquisadores com Bolsa de
Produtividade do CNPq

53

INDICADORES
MACROPROCESSO

Descrição

16. Número de pesquisadores de pós-doutorado
que desenvolvem trabalhos no IRD
17. Número de metodologias, protótipos e
softwares produzidos ou aperfeiçoados
18.Número de publicações tecnológicas e
patentes resultantes dos projetos desenvolvidos
no IRD
19. Número de reuniões científicas promovidas
pelo IRD
19.1. Público visitante do IRD

RELACIONAMENTO
INSTITUCIONAL

METAS/ANO
Contratado

Realizado

3

2

2

8

1

0

3

4

150

131

20.Número de convênios e acordos de
3
1
cooperação vigentes, aprovados
21. Participação em projetos prioritários da
2
3
CNEN
22. Promoção da melhoria em medições realizadas no Brasil por
prestadores de serviço e para pesquisas de radioatividade e estimativa de
dose.
22.1. Programa Nacional de Intercomparação
4
4
(PNI)-Numero de rodadas de Intercomparação.
22.2. Realização de análises de desempenho por
12
12
SMIE-CASEC
22.3. Estabelecimento de/ e funcionamento de
2
2
redes .
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