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Resumo. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN produz 

várias fontes de cobalto-60 para as indústrias e essas são transportadas em 

embalagem que atende a norma de transporte vigente no Brasil. A embalagem 

Tipo A foi projetada para transportar sete fontes de cobalto-60 com atividade 

total de 1 GBq. A espessura da blindagem para satisfazer a taxa de dose e o 

índice de transporte estabelecidos pela norma de transporte de materiais 

radioativos foi calculada pelo código MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport 

Code Version 5). As fontes de cobalto-60 seladas foram testadas quanto a 

vazamentos, de acordo com recomendação da norma ISO 9978:1992 (E). O 

embalado foi testado, de acordo com a norma de Transporte de Materiais 

Radioativos CNEN. Os resultados dos testes de vazamentos das fontes e testes 

do embalado demonstraram que o transporte pode ser realizado com segurança 

desde o CDTN até as indústrias siderúrgicas. 

 

 

 

 

1 Introdução 
 

Os materiais radioativos são usados nas áreas de medicina, indústria, pesquisa, 

produção de energia etc. Esses materiais têm que ser transportados em embalagens 

qualificadas de modo a não causar danos aos homens e meio ambiente. Muitos tipos 

de materiais radioativos são utilizados em todo mundo e vários meios de transporte 

são utilizados para que tais materiais cheguem aos seus destinos. As normas relativas 

ao transporte de materiais radioativos são baseadas na filosófica de que o material 

deve ser adequadamente embalado para fornecer proteção contra os perigos da 

radiação durante o transporte. Algumas indústrias siderúrgicas do Brasil controlam os 

níveis de aço líquido em sistemas de fundição contínuos por meio de fontes 

radioativas seladas de cobalto-60. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear - CDTN produz varias dessas fontes para atender as indústrias [1,2]. As 

fontes de cobalto-60 seladas foram testadas quanto a vazamentos, de acordo com a 

recomendação da norma ISO 9978:1992 (E). Para o transporte dessas até a indústria 

uma embalagem Tipo A foi projetada, construída e testada de acordo com a norma de 

transporte vigente no Brasil.  

 



 

2 As fontes Radioativas  
 

Cada fonte radioativa consiste de um fio de cobalto-60 de 0,15 mm de diâmetro por 

300 mm de comprimento com atividade de 148 MBq colocado dentro de uma cápsula 

de ação inoxidável com tampas soldadas nas extremidades, provida de rótula em uma 

extremidade para manipulação. As dimensões externas da cápsula de ação inoxidável 

são 7,94 mm de diâmetro por 338,5 mm de comprimento como mostrado na Figura 1. 
 

 

 

 
 

Fig. 1. Fonte selada de cobalto-60 

 

 

3 Determinação do Termo Fonte de Radiação 
 

O termo fonte de radiação utilizado nas simulações refere-se ao espectro de emissão 

do cobalto-60, ou seja, produção de dois gamas com energias de 1,17 MeV e 1,33 

MeV a cada desintegração. Como a atividade máxima prevista para cada vareta é de 

148 MBq e a embalagem de transporte comporta no máximo sete varetas, tem-se que 

atividade total da fonte é de 1GBq, ou seja, 1,036 x 10
9
 desintegrações por segundo. 

Portanto, a surgência total da fonte é de 1,036 x 10
9
 gamas.s

-1
 a 1,17 MeV e 1,036 x 

10
9
 gamas.s

-1
 a 1,33 MeV. Este é o termo fonte usado na determinação da espessura 

da blindagem de chumbo. 

 

 

4 Metodologia para o Cálculo da Blindagem 

 
Para avaliar a espessura da blindagem de chumbo necessária para satisfazer a taxa de 

dose na superfície e o índice de transporte estipulado na norma CNEN-NE-5.01 [3] 

foi utilizado o código MicroShield (5.05-00248). 

O MicroShield é utilizado para calcular blindagens e estimativas das exposições da 

radiação gama. Várias utilizações específicas incluem seleção de blindagens 



 

temporárias para execução de tarefas de manutenção, avaliação de intensidade de 

fontes radioativas para fins de deposição [4,5].  

 

 

5 A Embalagem 
 

A embalagem constitui-se de uma blindagem cilíndrica de chumbo com recobrimento 

de aço, provida de tampa fechada por parafusos, alças para manipulação e cavidade 

interna para alojamento das fontes. Para posicionamento das fontes, a embalagem é 

provida de uma cesta de alumínio com sete posições formadas por tubos e flanges 

espaçadores de alumínio e tampões de chumbo. As dimensões externas da embalagem 

são 220 mm de diâmetro e 484 mm de altura (sem a alça) e da cavidade é de 82 mm 

de diâmetro por 410 mm de profundidade e a massa do embalado é de 

aproximadamente 176 kg (Figuras 2 e 3). 

 

 

 
 

Fig. 2. Embalagem para o transporte de fonte de Co-60  

 

 

 
 

Fig. 3. Destaque da embalagem e o suporte para as fontes  



 

6 Ensaios Realizados e Resultados 
 

Para atender os requisitos de segurança foram realizados os testes de estanqueidade 

das fontes seladas e os testes do embalado de transporte.  

 

6.1 Ensaios das fontes de cobalto-60  

 

A verificação da estanqueidade das fontes foi realizada de acordo com a metodologia 

especificada na ISO Standard Radiation Protection-Sealed Souces-Leakage Test 

Methods [4]. Foi realizado o teste da bolha em vácuo, especificado no item 6.2.1 

desta norma. Este teste é realizado em câmara hipobárica preenchida com 

etilenoglicol, como mostrado na Figura 4, a fonte está completamente submersa e 

pressão do líquido é reduzida a 15 kPa. A duração do ensaio é de um minuto, durante 

o qual não pode ser observado fluxo de bolhas. A ausência de fluxo de bolhas é a 

condição de aprovação neste teste. 

 

 

 
 

Fig. 4. Imersão da fonte de cobalto-60 para verificação da estanqueidade 

 

 

Não foram observadas correntes de bolhas de ar em nenhuma das fontes. Portanto, as 

fontes apresentaram taxas de fuga abaixo do limite de detecção 1µPa.m
3
.s

-1
. 

Considerando o volume interno da cápsula (2 x 10
-9

 m
3
) pode ser assegurado que as 

fontes apresentam taxa de fuga menor do que 2 x 10
-9

 µPa.m
3
.s

-1
. 

 

6.2 Ensaios no Embalado 

 

Os ensaios para embalados de transporte de material radioativo são estabelecidos na 

norma CNEN-NE-5.01-Transporte de Materiais Radioativos, da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear [3]. Os ensaios para embalados do Tipo A são: jato de água, 

queda-livre, empilhamento e penetração. No presente caso, contudo, foram 

dispensados os ensaios de jato de água e empilhamento. A experiência anterior do 

pessoal do Laboratório de Ensaios de Embalagens de Transporte-LEET demonstra 



 

serem desprezíveis os efeitos do ensaio de jato de água ensaio sobre embalados cuja 

superfície externa seja constituída de materiais que não são afetados pela ação da 

água, como materiais metálicos, madeira maciça, plásticos, resinas e polímeros 

rígidos. Entretanto, o ensaio de jato de água pode provocar avarias em materiais 

frágeis ou que absorvam água, como papelão ou compósitos de madeira, sendo 

obrigatório para embalados confeccionados com estes materiais [7]. Quanto ao ensaio 

de empilhamento à característica geométrica do projeto mostra que é impossível 

colocar um embalado sobre outro, como pode ser visto na Figura [2], não sendo 

realizado esse ensaio [7]. 

 

Ensaio de queda livre. O ensaio é realizado de acordo com procedimento específico 

do LEET. O protótipo é liberado sobre um alvo rígido, de modo a sofrer o máximo 

dano com relação aos aspectos de segurança verificados. A altura de queda para 

embalados com conteúdo sólido, medida entre o alvo e o ponto inferior do protótipo, 

é de 1,2 m. O alvo usado mostrado na Figura 5, parte da instalação para ensaios de 

queda livre do (LEET), consiste de um bloco sub-superficial de concreto, tendo 

afixado em sua superfície superior uma chapa metálica quadrada com dimensões 

laterais de dois metros e espessura de 25,4 mm. A massa total do alvo é de 55 t. 

 

 

 
 

Fig. 5. Alvo para o teste de queda livre 

 

 

O protótipo é sustentado sobre o alvo por sua borda inferior e liberado na posição 

inclinada, com um ângulo de inclinação de 45
o
 com a horizontal, de maneira a que o 

impacto contra o alvo se dê sobre borda da tampa do embalado. Esta posição foi 

considerada a mais crítica, pois era a que teria maior probabilidade de provocar 

distorções no protótipo e abertura da tampa, com conseqüente expulsão das fontes. 

 

Após os ensaio de queda livre foi observado o amassamento da alça da tampa e 

pequena deformação da mesma sem a liberação das fontes simuladas para o exterior. 

 

Ensaio de Penetração. O ensaio consiste na liberação de uma barra de aço cilíndrica 

sobre a região mais frágil do protótipo, de modo que, caso a barra penetre 

suficientemente o interior do protótipo, atinja as fontes. A altura de queda da barra, 

medida da sua extremidade inferior até a superfície externa do protótipo, para 



 

embalados com conteúdo sólido, é de um metro. A região de impacto selecionada foi 

o centro da tampa, conforme mostrado na Figura 6. 

 

Após o ensaio de penetração foi verificado apenas um pequeno amassamento na 

região de impacto da barra de aço. 

 

 

 
 

Fig. 6. Preparação do embalado para o teste de penetração 

 

 

7 Marcações na embalagem 
 

A embalagem é marcada de forma clara e durável na superfície externa com os 

seguintes dados: 

• Número do certificado de qualificação - CQ-LEET-006/10; 

• Numeração única atribuída a cada embalagem confeccionada, segundo o esquema 

de codificação do usuário; 

• Tipo do embalado segundo a norma CNEN-NE-5.01- Tipo A; 

• Massa do embalado em kg. 

 

 

8 Conclusões 
 

Os resultados dos testes mostraram que embalagem do tipo A projetada, construída e 

testada no CDTN é robusta e não houve dispersão ou perda das fontes radioativas 

simuladas após os ensaios. Também não houve evidências de aumentos das taxas de 

doses nas superfícies externas do embalado, superior a 20%, em relação às taxas antes 

dos ensaios, de acordo com as exigências da norma de transporte de materiais 



 

radioativos - CNEN-NE-5.01. Assim, o transporte das fontes radioativas de cobalto-

60 fabricadas no CDTN para atender a solicitação de uma indústria siderúrgica pode 

ser realizado com segurança.  
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