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Resumo. Alguns materiais Classe 7 só podem ser transportados por via 

marítima, ensejando atividades de carregamento e descarregamento em um 

porto. No Brasil, o Porto de Santos possui o maior volume de manipulação de 

carga, e cargas que contêm material radioativo estão sempre presentes com 

todas as exigências de manipulação dentro das normas aplicáveis. As operações 

de transporte e manipulação de material radioativo são realizadas de acordo 

com requisitos nacionais e internacionais, porém, alguns indivíduos ainda 

possuem uma alta percepção de risco, conforme a nossa experiência 

envolvendo integrantes das autoridades portuárias brasileiras, da Marinha e de 

manipuladores de cargas nos portos. Por este motivo, ainda existe um alto 

número de recusas e demoras durante o transporte marítimo. Portanto, uma 

estratégia de comunicação foi desenvolvida e aplicada, com a finalidade de 

informar e desmistificar a percepção de risco, fornecendo informação sobre os 

princípios de manipulação segura, usos e vantagens da energia nuclear, 

princípios da radiação ionizante, legislação e usos da radiação, e diminuindo, 

assim, o número de recusas e demoras.  

A partir dessa estratégia de comunicação inicial, ficou evidente a necessidade 

de treinamentos e movimentos de conscientização para que o problema de 

recusas e demoras seja diminuído.  

 

 

1 Introdução 
 

Material radioativo é comumente produzido em um local e utilizado em outro. Por 

esse motivo, ele deve ser transportado, o que pode ser realizado de diferentes modos, 

ou uma combinação entre eles: rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. 

Nos locais em que o material é produzido e utilizado, os indivíduos recebem 

treinamento e instrução, e deve existir um supervisor de proteção radiológica 

responsável. Porém, o transporte é o momento em que o material radioativo é 

manuseado por pessoas que não possuem o mesmo treinamento. 

O transporte de materiais radioativos é bem regulamentado em todos os seus modais 

e, no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão responsável 

por esta regulamentação.  

A norma publicada pela CNEN em Transporte de Materiais Radioativos (CNEN-NE-

5.01)[1] é consistente com as práticas internacionais, que partem do princípio de que a 



saúde dos indivíduos e a proteção do meio ambiente são os principais elementos a 

serem considerados durante as ações envolvendo o transporte de material radioativo. 

Estes princípios estão contidos na regulamentação da Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) em Transporte Seguro de Material Radioativo (TS-R-1)[2]. 

Esta regulamentação é caracterizada pelo princípio de abordagem gradual, para que 

seja definida a embalagem em que o material radioativo será transportado. Caso não 

seja possível realizar um transporte com segurança, ele não é realizado. 

Mesmo sendo o transporte de material radioativo uma operação segura, garantida 

pelos requisitos que as embalagens devem atender, ainda existe um grande problema 

de recusas e demoras de material radioativo, devido à alta percepção de risco que 

alguns indivíduos possuem, devido à falta de informação neste assunto e na 

importância que o material radioativo terá ao alcançar o seu destino final.  

 

2 Metodologia 
 

Muitos problemas de recusas e demoras foram identificados no transporte marítimo 

de material radioativo. Estes problemas são geralmente causados devido à falta de 

informação sobre as regras de segurança física e radiológica durante o transporte de 

material radioativo e também devido à falta de informação sobre a importância de sua 

utilização, que tem como principal propósito salvar vidas. 

Portanto, uma estratégia de comunicação foi desenvolvida e aplicada no Porto de 

Santos, com a finalidade de informar e desmistificar a percepção de risco, que faz 

com que ocorram demoras devido a restrições impostas, dentre elas a necessidade da 

descarga direta, ou seja, o material radioativo não pode tocar o solo da área portuária, 

devendo ser descarregado diretamente sobre o veículo que realizará o transporte. 

A estratégia de comunicação aplicada no Porto de Santos forneceu informações sobre 

os seguintes tópicos: 

 

• Energia Nuclear – usos e vantagens 

• Radioatividade: origem, características, efeitos biológicos, limites de dose 

• Organizações Regulatórias e legislação: IMO (International Maritime 

Organization) e IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods 

Code) 

• Legislação Nacional: CNEN-NE-5.01 

• Usos do material radioativo na indústria e medicina 

 

3 Resultados e Conclusão 
 

A partir desta estratégia de comunicação inicial, ficou evidente a necessidade de 

treinamentos e movimentos de conscientização para que o problema de recusas e 

demoras seja diminuído, mesmo sabendo-se que estes problemas não acabarão tão 

cedo quanto se deseja, uma vez que o grupo de interessados irá se alterar, os 

funcionários irão mudar ou se aposentar, e novos acontecimentos irão ocorrer na área 

nuclear. 



Por esta razão, deve ser feito um esforço coletivo em matéria de formação, 

comunicação, redução dos encargos econômicos, sensibilização e harmonização das 

regulamentações. 
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