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Abstract. Fontes radioativas seladas têm ampla aplicação, tanto na medicina 
como na indústria, na agricultura e nos centros de pesquisa. Estima-se que é de 
milhões, o número mundial dessas fontes, embora os registros existentes 
indiquem uma quantidade muito menor. Após seu uso estas fontes são 
consideradas rejeito radioativo, sendo encaminhadas aos institutos de pesquisa 
da CNEN, que têm a atribuição legal de recebê-las e mantê-las sobre controle. 
Além disso, o gerenciamento seguro e adequado de fontes fora de uso é 
essencial para minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes. Os dados 
das fontes armazenadas no CDTN são incluídos e processados no banco de 
dados SISFONTE - Sistema de Informações Sobre Fontes Seladas Fora de Uso, 
porém este sistema não permite sua categorização. Portanto, foi desenvolvido 
um sistema de categorização eficaz, preciso e de fácil interação, compatível 
com a plataforma Windows®. Este trabalho apresenta esta otimização. 
 
 

1 Introdução 
 
É reconhecida internacionalmente a importância da utilização da energia nuclear para 
promover o bem estar da humanidade. A aplicação de radioisótopos em diversas 
áreas, como na medicina, na indústria e no meio ambiente, bem como o uso da 
energia nuclear para fins pacíficos, como fonte de energia, vêm aumentando 
consideravelmente no Brasil e, como em todas as atividades humanas, podem gerar 
rejeitos radioativos [1]. 
Sabe-se que as fontes seladas fora de uso (FFU) geram preocupação internacional 
uma vez que muitas delas, embora não sejam mais utilizadas, ainda possuam 
atividades da ordem de GBq ou TBq. Para minimizar a probabilidade de ocorrência 
de atos terroristas, a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA recomenda 
que seja feita a sua categorização de acordo com as necessidades de segurança 
radiológica e física de cada fonte. Assim diversas ações foram implementadas para 
melhorar a gerência segura destas fontes, garantindo que sejam controladas desde a 
produção e comercialização até a deposição final.  



Adicionalmente, diversas publicações da AIEA referentes à segurança de fontes e de 
gerência de rejeitos radioativos foram preparadas, incluindo o banco de dados 
“Radioactive Waste Management Registry” – RWMRegistry, o qual contém um 
módulo específico para a manutenção de registros de fontes radioativas fora de uso 
[2]. 
O Sistema de Categorização de Fontes tem como objetivo estabelecer a sua categoria 
a partir do processamento dos dados referentes ao inventário como: origem, volume, 
tipo e radionuclídeos. A partir desta categorização é possível estabelecer a estratégia 
para o gerenciamento seguro das FFU. 
 
1.1 Aplicações das fontes radioativas  
Fontes seladas radioativas são de ampla aplicação, tanto na medicina, como na 
indústria, na agricultura e nos centros de pesquisa. Estima-se que é de milhões, o 
número mundial dessas fontes, embora os registros existentes indiquem uma 
quantidade muito menor. Na Figura 1 são apresentadas diversas fontes radioativas 
seladas, considerando suas principais aplicações. 

 

 

Figura 1 – Faixa de atividade para fontes seladas nas práticas mais comuns [3] 
 
1.2 Código de conduta para a segurança de fontes radioativas 
O Código de Conduta (CODE/CODEOC/2004) [4] oferece aos Países Membros as 
diretrizes para a elaboração e harmonização da política, leis e regulamentos para a 
implementação de um sistema seguro de gerência de fontes radioativas seladas e 
mesmo não sendo um documento legal, solicita um comprometimento dos Países na 
condução de suas recomendações.  

 

 

Matriz Atividade x Aplicação 



Um dos principais objetivos do Código de Conduta é promover a cultura de 
segurança, seguindo a estratégia para prover, a partir da avaliação da segurança de 
fontes e ou instalações associadas, os meios de segurança para deter, detectar e atrasar 
o acesso não autorizado, roubo, perda, uso ou remoção não autorizada de fontes. 
Objetivos complementares são: avaliar a segurança radiológica e física e prover a 
gerência segura de fontes quando estiverem fora de uso.  
Ressalta-se que este Código de Conduta aplica-se a fontes radioativas de alto risco e 
exclui, conforme definido na Convenção de Proteção Física de Materiais Nucleares 
(exceto 239PuBe), materiais nucleares e fontes radioativas provenientes de programas 
militares ou de defesa. 
 
1.3 Categorização de fontes radioativas 
A partir das resoluções da Conferência Geral [5] e do Código de Conduta foi editado 
o Guia para Categorização de Fontes Radioativas Seladas, o RS-G-1.9 [6], com o 
objetivo de promover um sistema simples e lógico de graduação de fontes radioativas 
de acordo com seu potencial para causar danos à saúde humana, agrupando-as por 
prática, de acordo com o uso. 
A abrangência deste Guia inclui fontes radioativas utilizadas na indústria, medicina, 
agricultura, pesquisa e educação e aplica-se a fontes seladas, mas a metodologia pode 
também ser usada para fontes radioativas abertas. É previsto o uso do Sistema de 
Categorização pelas Autoridades Reguladoras no estabelecimento de um nível 
adequado de controle relacionado à segurança das fontes radioativas existentes ou 
adquiridas/fabricadas. 
As bases para o sistema de categorização das fontes são [1]: seu potencial para causar 
danos; práticas similares devem estar em uma mesma categoria e o estabelecimento 
do conceito de “fontes perigosas”, ou seja, uma “fonte perigosa” se não estiver sob 
controle adequado, pode resultar em uma exposição causando efeitos determinísticos 
severos, o que pode ser fatal ou colocar a vida em risco ou, ainda, resultar em danos 
irreversíveis, diminuindo a qualidade de vida. O conceito de fonte perigosa diz 
respeito ao seu potencial em causar danos à saúde e é determinado pela relação A/D, 
na qual: 
 

A = atividade do material radioativo contido na fonte, de uma determinada prática. 
D = valor normalizador, estabelecido em função da atividade específica do 

radionuclídeo. (Fator criado no contexto de emergência radiológica para 
comparar riscos).  

 
O Cálculo do Valor D considera cenários de exposição externa e interna, como 
mostrado na Figura 2. No Guia RS-G-1.9 é apresentada uma tabela das fontes 
utilizadas em práticas mais comuns agrupadas por prática e ordenadas de acordo com 
o radionuclídeo e a atividade. Na Tabela 1 são apresentadas, resumidamente, as 
categorias recomendadas de acordo com as principais práticas. Pode-se observar que 
as fontes usadas em irradiadores e de teleterapia pertencem às categorias 1 e 2. Para a 
elaboração das tabelas de categorização neste Guia foi feito o estudo detalhado, 
considerando-se outros fatores tais como: forma física; blindagem da fonte; 
circunstâncias de utilização da fonte e experiências de acidentes/incidentes com 
fontes radioativas. 



 

Figura 2 – Cenários de exposição considerados para o cálculo do Valor D [6] 
 
 
 

Tabela 1 – Categorias recomendadas para fontes seladas nas práticas mais comuns [6] 

Categoria Fontes e Práticas Valores de A/D 

1 RTG’s; Irradiadores; fontes de teleterapia. A/D≥1000  

2 Fontes de radiografia industrial; fontes de 
braquiterapia de alta e media dose. 

1000>A/D≥10 

3 Medidores fixos que utilizam fontes de alta 
atividade; fontes de perfilagem de poços. 

10>A/D≥1  
 

4 Fontes de braquiterapia de baixa dose; 
medidores industriais; densitômetros ósseos; 
eliminadores de eletricidade estática. 

1>A/D≥0.01 

5 Fontes para placas oculares etc. 0.01>A/D≥Exempt/D  
 

 
O método de categorização é feito em duas etapas: a) inicialmente calcula-se a relação 
A/D para os radionuclídeos de diversas práticas, (b) em seguida o valor A/D é 
comparado com o valor tabelado e é estabelecida a categoria da fonte. 
Quando um conjunto de fontes radioativas formado por fontes múltiplas, colocadas 
em um mesmo local de armazenamento ou uso, sua categorização deve ser feita por 
uma das duas estratégias seguintes. 

� Se as fontes contêm o mesmo radionuclídeo, somar a atividade total e dividir 
pelo valor D pertinente, ou seja, primeiramente calcula-se a atividade da fonte 
e, em seguida, o valor D é extraído da Tabela 2 de acordo com a prática, o 
radionuclídeo e a atividade. Finalmente calcula-se A/D usando a Equação 1.  

� Se as fontes contêm diferentes radionuclídeos, somar as relações A/D 
referente a cada radionuclídeo, de acordo com a Equação 2. 



A/D = 
n

i ni

D

∑Α ,
.  (1) 

 

A/Dagregado = ∑
n n

i ni

D

∑ Α ,
.  (2) 

 
Em que: 

Ai,n = atividade individual de cada fonte i contendo o radionuclídeo n 
Dn= Valor D para o radionuclídeo n 

 
 

Tabela 2 – Valores de D para alguns radionuclídeos [6] 

Valores de D Valores de D Radionuclídeo 

(TBq) (Ci) 

Radionuclídeo 

(TBq) (Ci) 
60Co 0,03 0.8 226Ra 0,04  1 
137Cs 0,1 3 85kr    30    800 
192Ir 0,08 2 241AmBe 0,06  2 

241Am 0,06 2 252Cf 0,02 0,5 
90Sr 1 30 147Pm 40  1000 

 
 
1.4 Gerenciamento de FFU no CDTN 
No Brasil as fontes seladas fora de uso (FFU) são encaminhadas aos institutos de 
pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, que têm a atribuição legal de 
recebê-las e mantê-las sob controle. Na Figura. 3 é mostrado o Depósito de Fontes e 
Rejeitos Tratados (DFONTE) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - 
CDTN, uma das instalações da CNEN para armazenamento. 
Em geral as fontes armazenadas no CDTN são provenientes de instalações radiativas 
que utilizam, principalmente, medidores nucleares, fontes de teleterapia, de 
braquiterapia e fontes de aferição. Mesmo sendo consideradas em desuso, as fontes 
podem ainda ter atividade da ordem de GBq ou TBq. Estas são armazenadas no 
DFONT de modo seguro, a fim de evitar que sejam roubadas ou danificadas, evitando 
seu uso não autorizado, minimizando, assim, a probabilidade de incidentes ou 
acidentes, como o evento com a fonte de 137Cs ocorrido em Goiânia, em 1987. 
Um dos objetivos da gerência é a redução do volume de fontes a ser armazenado, 
portanto a primeira estratégia é a sua reutilização. Para isto no CDTN foi projetado e 
montado o Laboratório de Tratamento de Fontes Seladas – LABFONTE, onde elas 
são avaliadas e disponibilizadas para os usuários de radioisótopos.  
 



 

Figura 3 – Depósito de rejeitos radioativos e de FFU do CDTN - DFONTE 
 
Dentro desta filosofia a segunda estratégia é que os contratos atuais de importação 
para aquisição de fontes seladas contenham uma cláusula de retorno ao fabricante, 
quando de sua retirada de serviço. Por último, a estratégia que tem sido usada para 
fontes adquiridas antes desta clausula anterior é a sua repatriação, resultado de 
acordos entre o Brasil e os países de origem [7]. 
Visando o controle efetivo das fontes e o cumprimento das normas da CNEN, todas as 
informações disponíveis sobre as fontes armazenadas no CDTN foram incluídas no 
banco de dados SISFONTE [8]. As fontes registradas são fotografadas em suas 
blindagens visando manter o cadastro atualizado e facilitar a identificação dos 
radionuclídeos, dos fabricantes das fontes e das blindagens [9].  

 

3 Metodologia 
 
Foi desenvolvido um sistema de categorização eficaz, preciso e de fácil interação e 
compatível com a plataforma Windows®. Basicamente, foram incorporados os 
registros das fontes fora de uso, armazenadas no CDTN, constantes no SISFONTE. 
Estes dados foram incluídos e processados no formulário “frmFontes”, que contém 
cinco guias (Geral, Fabricante, Blindagem, Categorização e Observação), de modo a 
validar os parâmetros, critérios e cálculos estabelecidos para a sua categorização. O 
acesso aos dados é feito preliminarmente pelo formulário do Cadastro de Fontes, cujo 
leiaute é mostrado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Tela do formulário do Cadastro de FFU armazenadas no CDTN 



Para concluir a modelagem do Sistema de Categorização de Fontes foram criados 
formulários, relatórios e gráficos, que resumem as informações e permitem sua 
apresentação e impressão de várias formas. Para isto, foram selecionados registros e 
suas inter-relações, de maneira a modelar as futuras consultas sobre as fontes.  
 
Estrutura da Guia de Categorização de Fontes. Uma das guias do “frmFontes” é 
“Categorização”, na qual todos os dados referentes às fontes foram armazenados e 
relacionados entre as tabelas, possibilitando a visualização rápida e eficiente das 
informações solicitadas, por meio dos controles (botões, caixas de verificação etc.) 
vinculados a estas tabelas. Foram incorporados os dados básicos para a categorização 
das fontes, como a atividade total em uma data determinada, os valores de D e os 
valores tabulados da relação A/D, como descrito em 1.3. As expressões para estes 
cálculos, atividade total na data solicitada e comparação entre as relações A/D 
calculada e tabelada, são representadas pelas equações 4 e 5, respectivamente. O 
resultado desta comparação fornece a categoria (Tabela 1).  
 

At=(Ativ:[atividade]*Exp(-Log(2)/[MeiaVida]*(Int=([DataSolicitada]-[DataAtividade])/365,25).    (4) 
 

Comparação de (A/Dcalc) com (A/Dtab )       (5) 
 

4 Resultados 
 
O Sistema de Categorização de Fontes foi desenvolvido e modelado incorporando os 
registros das fontes constantes no SISFONTE, incluindo os parâmetros e equações 
fundamentais selecionados para representar cada fonte e para permitir todos os 
cálculos previstos para o estabelecimento do inventário de fontes. 
 
Exemplo de utilização de Categorização. As fontes armazenadas no CDTN foram 
agrupadas conforme sua aplicação (prática) e seu radionuclídeo, de acordo com a 
orientação do Apêndice I do Guia de Segurança RS-G-1.9 [9], e na Tabela 3 
apresenta-se o resumo deste inventário. 
 

Tabela 3 – Inventário de Fontes Armazenadas por Radionuclídeo (31/03/11) 

Radionuclídeo N.º de Fontes 
Atividade Total  

(TBq) em 31/03/11 
241Am-Be 7 0,017  

60Co 229 118,337  
137Cs 1030 64,580 
85Kr 40 0,144 
226Ra 407 0,062  
90Sr 44 0,012 

Outros (241Am, 14C, 147Pm, 
55Fe, 252Cf, etc.) 

39 0,109 

Total 1796 183,261 



Foi feita a categorização das 16 fontes de teleterapia em função de sua atividade total, 
considerando a data de 31.03.2011 (Tabela 4). Destas, inicialmente, as 15 de 60Co 
foram classificadas na categoria 1 e uma de 137Cs na categoria 2, porém seguindo a 
recomendação da AIEA todas são consideradas no primeiro grupo. A partir dos dados 
das Tabelas 3 e 4 observa-se que as fontes de teleterapia de categoria 1 representam 
aproximadamente 97 % da atividade total, demandando portanto maior cuidado no 
armazenamento, pois no sistema de categorização de fontes, estas são consideradas 
“fontes perigosas”, com potencial para exposição suficiente, externa ou interna, capaz 
de causar efeitos determinísticos severos à saúde humana. As medidas de segurança 
para estas fontes no armazenamento intermediário devem ser feitas considerando, 
portanto, o risco que elas oferecem. 
 
 
Tabela 4 – Inventário das fontes de teleterapia armazenadas no CDTN com suas respectivas 

categorias em 31.03.2011  

Categoria  
Radionuclídeo Atividade Total  

(TBq) 
Relação 
A/Dcalc 

Baseada 
em A/Dcalc  

Recomendada 
[6] 

60Co 1,18E+02 4,00E+03 1 1 
137Cs 5,88E-01 5,29E+02 2 1 

Total 1,77E+02    

 
 
Na guia “Categorização” (Figura 5) apresenta-se a categoria da fonte de 60Co, 
calculada a partir da atividade total em 31.03.2011(data determinada), dos valores de 
D (Tabela 2) e da comparação com os valores tabulados da relação A/D [9]. O 
volume necessário para armazenamento desta fonte com sua blindagem é também 
indicado. 
Nesta Guia pode-se simular, em uma data determinada, a qual categoria uma fonte 
pertencerá. Na Figura 6 visualiza-se a categorização desta fonte de cobalto na data de 
31.03.2080, mostrando que, nesta ocasião, ela pertencerá à categoria 5, apresentando 
um nível de risco bem menor do que aquele, categoria 1, em 31.03.2011.  
Portanto, utilizando-se as equações para categorização das fontes pode-se fazer a 
previsão de que medidas de segurança cada fonte necessita, ao longo do tempo e que 
volume será ocupado pelas fontes de cada categoria para a previsão de 
armazenamento intermediário e, em caso de repatriação, como deverão ser segregadas 
de acordo com os requisitos de segurança para o transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 5 – Tela do formulário da guia “Categorização” preenchida com dados de uma fonte de 
teleterapia de 60Co em 31.03.2011 

 
 

 

Figura 6 – Tela do formulário da guia “Categorização” preenchida com dados de uma fonte de 
teleterapia de 60Co em 31.03.2080 



5. Conclusões 
 
A implantação e o desenvolvimento do Sistema de Categorização de Fontes 
propiciam a consolidação de todas as informações importantes referentes ao 
inventário de fontes seladas fora de uso armazenadas no CDTN. Isto é, elas são 
cadastradas e categorizadas de maneira eficaz, sendo possível o efetivo controle 
destes dados e o gerenciamento seguro de FFU. 
O Sistema foi elaborado com base em tabelas relacionais, formulários e relatórios 
devidamente documentados. A guia de Categorização com as informações sobre 
fontes seladas armazenadas no CDTN permite a avaliação e seleção de medidas de 
segurança para as diferentes categorias, em qualquer momento, permitindo o 
planejamento efetivo para as etapas de seu gerenciamento. 
Ressalta-se a importância da atualização da atividade total e, conseqüentemente, da 
categorização das fontes, pois assim pode-se simular, em uma data determinada, a 
qual categoria uma fonte pertencerá. Esta informação é essencial para a previsão do 
espaço ocupado e das medidas referentes à proteção física durante o armazenamento 
intermediário seguro desta fonte e para um possível transporte para o repositório final, 
além de servir como base para uma futura repatriação. 
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