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Abstract. A utilização crescente de fontes radioativas no Brasil tem gerado 

aumento de fontes fora de uso (pára-raios, detectores de fumaça, medidores 

nucleares e de braquiterapia/teleterapia) nos institutos da CNEN, entre eles o 

CDTN. Para gerenciamento das fontes recebidas e para o cumprimento das 

normas CNEN e recomendações da AIEA, o CDTN implantou uma sistemática 

de recebimento destas fontes e todos os procedimentos para efetivo controle e 

recuperação das informações. Possui um depósito de fontes, um banco de dados 

para o inventário e cadastro das blindagens e também um Laboratório de 

Tratamento de Fontes Seladas. Os procedimentos adotados no CDTN têm se 

mostrado eficientes e o inventário atualizado com o registro pormenorizado das 

fontes recebidas garantem a segurança exigida no controle e recebimento de 

fontes radioativas fora de uso. 

 

 

1 Introdução 
 

Tecnologias que empregam fontes radioativas têm sido cada vez mais utilizadas no 

mundo, especialmente em aplicações na medicina e na indústria. Como envolvem 

fontes radioativas, existe a necessidade de melhorar a gerência destas fontes, visando 

o registro e monitoramento das mesmas em todo seu ciclo de vida.  

 

A segurança de fontes radioativas somente pode ser assegurada pelo 

comprometimento e aplicação de contínuo controle das fontes durante todo seu ciclo 

de vida, situação ainda longe da realidade da maior parte dos países, que ainda 

procuram soluções para disposição das fontes fora de uso. [1] 

 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) disponibiliza diversas 

publicações que enfatizam a necessidade de sistemas nacionais que assegurem a 

segurança das fontes nos países membros. Estas publicações, associadas à legislações 

nacionais e convenções internacionais, estabelecem a base para o gerenciamento das 

fontes a longo prazo. [1] 

 



A IAEA ressalta a necessidade de aproximação das relações internacionais com foco 

na mais ampla e completa utilização do Código de Conduta em Segurança de Fontes 

Radioativas (Code of Conduct on Safety and Security of Radioactive Sources) [1,2] 

No Brasil existem várias normas que devem ser seguidas para gerência adequada das 

fontes fora de uso, principalmente as normas CNEN-NN-3.01 [3], 3.02 [4] e 6.05 [5] 

e as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica [1,2,6]. Para um 

efetivo controle, foram estabelecidos diversos procedimentos no CDTN, que são 

apresentados em detalhes neste trabalho. 

 

 

2 Metodologia de gerenciamento  
 

Desde 1995 o CDTN vem recebendo uma quantidade significativa de fontes seladas 

fora de uso, provenientes de várias regiões do Brasil. Até março de 2011, cerca de 

1800 fontes fora de uso foram recebidas e encontram-se armazenadas no Depósito de 

Fontes e Rejeitos do CDTN.  

 

Estas fontes têm sua origem na operação de instalações radiativas que utilizam 

principalmente medidores nucleares, fontes de teleterapia, braquiterapia e calibração. 

Na Fig. 1 é apresentado o percentual das fontes recebidas conforme a prática. Apesar 

do percentual de fontes de teleterapia ser pequeno (0,9 %), elas representam cerca de 

97% da atividade total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1. Distribuição das fontes conforme o radionuclídeo 

 

Visando controle efetivo destas fontes, foram implantados no CDTN os seguintes 

procedimentos: 

- exigência de descrição pormenorizada das fontes por parte das empresas e demais 

instituições e exigência da entrega, junto com a fonte radioativa, de cópia dos 

documentos relativos à fonte, além de clara identificação em sua embalagem;  

- organização do DFONTE, Depósito de Rejeitos e Fontes, de maneira a segregar as 

fontes de acordo com o radionuclídeo, tipo de blindagem e a taxa de dose, 

facilitando sua localização; 
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- desenvolvimento de um banco de dados denominado SISFONTE, Sistema de 

Informações sobre Fontes Seladas Fora de Uso, que possibilita a atualização do 

inventário radioativo e cadastro das blindagens e facilita a emissão de relatórios e 

registros; 

- implantação do LABFONTE, Laboratório de Tratamento de Fontes Seladas, onde 

as fontes são manuseadas com segurança para retirada das blindagens originais, 

acondicionamento em embalagens qualificadas e determinação da atividade de 

fontes históricas recebidas sem as informações necessárias. 

 

 

2.1 Metodologia Adotada para Recebimento de Fontes 

 

A metodologia adotada no recebimento das fontes é simples e tem surtido um efeito 

muito positivo na correta identificação das fontes recebidas, uma vez que exige do 

usuário o fornecimento de informações que ele detém. Resumidamente o 

procedimento é o seguinte: 

 

a) a empresa interessada em dispor das fontes solicita uma proposta de 

recebimento ao CDTN. Na solicitação devem estar discriminados: o número de 

fontes, o radionuclídeo, atividade unitária e data de referência de cada fonte, CGC da 

empresa e nome do responsável para contato, bem como telefone/fax/email;  

b) o CDTN prepara a proposta e envia para a empresa interessada juntamente 

com uma ficha de cadastro; 

c) o representante legal da empresa dá o aceite na proposta e a encaminha ao 

CDTN junto com a ficha cadastral; 

d)  o supervisor de radioproteção da empresa preenche eletronicamente o 

formulário "Solicitação de Transferência de Fonte Radioativa e/ou Equipamento 

Gerador de Radiação Ionizante – RTR, disponível no endereço eletrônico da CNEN, 

depois o imprimi e assina, encaminhando-o também ao CDTN;  

e) o supervisor de radioproteção do CDTN confere os dados, assina o 

formulário RTR e o encaminha para a Coordenação de Instalações Médicas e 

Industriais (CGMI/CNEN) para autorização.  

e) após o recebimento do formulário autorizado pela CGMI/CNEN, a empresa e 

o CDTN combinam a data e o horário de entrega das fontes no CDTN; 

f) a empresa responsável acondiciona as fontes em embalagens adequadas e 

providencia o transporte seguro, conforme as normas até o CDTN; 

g) CDTN recebe e confere as fontes e emite o recibo correspondente. As fontes 

recebem então uma numeração e sua blindagem é convenientemente identificada.  

h) as fontes são armazenadas no Depósito de Rejeitos e Fontes – DFONTE. 

 

 

 2.2 Depósito de Rejeitos e Fontes - DFONTE 

 



O Depósito de Rejeitos e Fontes Seladas do CDTN é utilizado para armazenamento 

de rejeitos radioativos tratados e de fontes fora de uso recebidas de usuários externos. 

Na Fig. 2 é apresentada uma vista externa do depósito. 

 

 

Fig. 2 . Vista externa do depósito intermediário de fontes radioativas 

 

O depósito apresenta 30 m de comprimento por 15 m de largura, totalizando 450 m² 

de área e tem 7 m de pé direito. O piso é cimentado, possui ventilação natural, 

iluminação elétrica e sistema de alarme contra intrusão.  

 

A área destinada ao armazenamento foi dividida segundo um sistema de coordenadas 

cartesianas, com letras de A até L no sentido horizontal e números de 01 a 20 no 

sentido longitudinal. A posição relativa de cada embalagem de fonte ou rejeito é 

introduzida no banco de dados denominado SISFONTE, facilitando sua localização. 

Ex.: se a localização de uma determinada fonte é expressa por 1J06, isto significa que 

ela se encontra no primeiro andar e na interseção das ordenadas J e 06. 

 

Na Fig. 3 pode-se observar a disposição dos rejeitos e fontes seladas no interior do 

galpão. Esta disposição é feita de modo que os rejeitos com menor taxa de exposição 

blindem os rejeitos de maior taxa, resultando em menores taxas de radiação na área 

externa próxima ao depósito. Existe área disponível para a circulação de 

equipamentos como a empilhadeira, o que possibilita o acesso a qualquer fonte, 

quando necessário. 



 

Fig. 3. Disposição interna das fontes no depósito 

 

2.3 Sistema de Informações sobre Fontes Seladas Fora de Uso 

 

O Sistema de Informações Sobre Fontes Seladas Fora de Uso - SISFONTE permite 

que diversas informações sejam acessadas e processadas, podendo-se criar e atualizar 

registros, organizar e sortear dados, extrair consultas (pré-definidas ou não), inclusive 

com a possibilidade de imprimi-las em forma de tabelas, gráficos e relatórios [7].  

 

Todas as blindagens recebidas são fotografadas e registradas no SISFONTE, visando 

manter um cadastro atualizado que facilite a identificação dos radionuclídeos e dos 

fabricantes das fontes e das blindagens. Na Fig. 4 é apresentado o percentual das 

fontes recebidas conforme o radionuclídeo. As fontes de Cs-137 representam cerca de 

57 % da quantidade total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Percentual das fontes conforme o radionuclídeo 

 

 

2.4 Laboratório de Tratamento de Fontes Seladas - LABFONTE 
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A maioria das fontes fora de uso apresenta uma significativa atividade residual e é 

necessário manuseá-las de forma segura, minimizando as doses de radiação das 

pessoas envolvidas.  

 

Para isso, uma célula blindada foi projetada e montada por técnicos do CDTN [8], 

com assessoria de técnicos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, 

que têm experiência reconhecida em projeto e operação de células-quentes. A célula 

foi instalada em um laboratório denominado LABFONTE – Laboratório de 

Tratamento de Fontes Seladas, instalado em área controlada do CDTN. 

 

O objetivo da célula blindada é possibilitar a desmontagem dos dispositivos que 

contêm as fontes seladas, visando uma avaliação da estanqueidade das fontes 

passíveis de reutilização e o acondicionamento seguro e eficiente das fontes não 

reutilizáveis, reduzindo o volume deste tipo de rejeito.  

 

A célula possibilita também a medição da atividade de fontes por meio de uma 

câmara de ionização tipo poço, para uma faixa de atividade de alguns MBq até cerca 

de 2.960 GBq (aprox. 80 Ci). Sua blindagem de chumbo de 10 cm de espessura é 

suficiente para o desmonte de fontes de 
60

Co de até 7,4 GBq (200 mCi) e de 
137

Cs até 

740 GBq (20 Ci).  

 

A célula é constituída de tijolos de chumbo, vidros plumbíferos, pinças para manuseio 

remoto, rótulas, instrumentação eletro-pneumática e estrutura-suporte. Na Fig. 5, são 

apresentadas a célula blindada e detalhes do seu interior. 

Fig. 5. Vista externa e interna da célula quente, no LABFONTE 

 

Na vista externa da célula podem ser observadas as pinças instaladas nas rótulas, os 

vidros plumbíferos, o revestimento externo em aço inoxidável, as blindagens para as 

fontes sob a célula e a mesa auxiliar com o carrinho de transporte de blindagens ao 

centro. 

 

Na vista interna, iluminada, observa-se a morsa do teste de esfregaço e ao fundo um 

cilindro pneumático que, quando acionado, leva as fontes para leitura na câmara de 

 



ionização, montada sob a célula. No alto à esquerda, está instalada uma filmadora 

utilizada para leitura da identificação das fontes. 

 
 

3 Conclusão 
 

 

A metodologia adotada para o controle das fontes seladas tem se mostrado bastante 

eficaz. O CDTN possui inventário organizado e vem garantindo a rastreabilidade e 

registro pormenorizado das fontes recebidas.  

 

A implantação do SISFONTE e dos procedimentos técnicos e administrativos citados 

possibilitaram um eficiente controle do inventário radioativo, racionalização do 

espaço do depósito de fontes e otimização da gerência deste tipo de rejeito.  

 

Com a operação do LABFONTE espera-se que o volume das fontes seladas seja 

reduzido por um fator de 5, com acondicionamento em embalagens adequadas ao 

transporte e deposição. 

 

Os procedimentos adotados para o recebimento e controle das fontes fora de uso no 

CDTN estão em constante melhoria, observando todos os critérios de segurança.  
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