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Abstract. Este trabalho visa descrever o caso de transporte de material 
radioativo, mediante documentação pertinente, especificamente material 
nuclear na forma de Diuranato de Amônio, produzido pela Indústrias 
Nucleares do Brasil S. A. , do local da mineração e beneficiamento físico 
químico do minério de urânio no município de Caetité, no interior do estado 
da Bahia ao porto de Salvador, abordando os aspectos de proteção radiológica 
em contrapartida aos demais itens obrigatórios.  

 

 

1 Introdução 
 

No ciclo do combustível nuclear que visa a geração de energia elétrica através das 

centrais nucleares de Angra I e II, a primeira etapa é a mineração e o beneficiamento 

físico-químico do mineral urânio que resulta em concentrado químico, o Diuranato de 

Amônio - DUA. O concentrado de urânio, DUA, é classificado como material de 

Baixa Atividade Específica - BAE-I [1], sendo composto de 87 % de U3O8 e 

aproximadamente de 85 % Urânio Natural. Fisicamente, apresenta-se como pó fino e 

seco, de cor amarela, e trata-se de um composto solúvel em ácidos diluídos. A etapa 

de mineração e beneficiamento é desenvolvida na Mina Cachoeira, pertencente a 

Indústrias Nucleares do Brasil S.A, localizada na cidade de Caetité – BA. A etapa 

seguinte consiste na transformação deste concentrado em gás, na forma de 

Hexafluoreto de Urânio - UF6, para posterior enriquecimento. Visto que no Brasil não 

se realiza comercialmente esta etapa, envia-se esse concentrado para empresas no 

exterior, resultando no transporte rodoviário de embalados de Caetité até o porto de 

Salvador, totalizando 680 km de rodovias, onde é embarcado e transportado por 

navio. 

 

2 Transporte de DUA 

mailto:pedroluis@inb.gov.br
mailto:eclesio@inb.gov.br
mailto:leonardobernadino@inb.gov.br
mailto:renatarangel@inb.gov.br


 

Para o transporte de DUA, acata-se a normatização para o transporte de material 

radioativo, mas por ser classificado como material nuclear [2], passa-se a adotar 

também outras recomendações, contribuindo para tal, o extenso trajeto a ser 

percorrido com a formação de comboio de veículos, o expressivo quantitativo em 

toneladas de material nuclear, a preparação para um transporte intermodal e o 

cumprimento das normas nacionais e internacionais, estabelecem uma complexidade 

logística, tornando a proteção radiológica como um item de segurança a mais dentre 

tantos outros obrigatórios.  

Para a execução desta operação temos três segmentos: 

 

- o licenciamento mediante um Plano de Proteção Física aprovado pela Comissão 

nacional de Energia Nuclear - CNEN e encaminhado aos órgãos federais e estaduais 

envolvidos nesta operação.  

- logística de apoio abrangendo aquisição dos tambores e seleção dos contêineres, a 

contratação de empresa transportadora certificada, a estocagem e manuseio dos itens 

conforme procedimentos de qualidade; 

- segurança técnica que engloba a proteção radiológica, a segurança do trabalho, a 

proteção física (policiamento) e as comunicações; 

 

2.1 Plano de Proteção Física para o Transporte de Concentrado de Urânio 

 

O Plano de Proteção Física para o Transporte de Concentrado de Urânio – PPFT 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] é aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN, mas também é submetido a outros fiscalizadores e apoiadores desta atividade 

operacional. O plano tem caráter reservado, fazendo parte documental das 

comunicações prévias de todos os principais órgãos envolvidos. Neste documento são 

estabelecidas as ações que garantam a proteção física do produto, o adequado nível de 

controle da eventual exposição de pessoas e meio ambiente à radiação ionizante, 

mantendo também a segurança e a integridade dos trabalhadores. Portanto, o plano 

estabelece diretrizes para o transporte rodoviário seguro de toneladas de Concentrado 

de Urânio, na forma de Diuranato de Amônio (DUA) desde a Unidade de 

Concentrado de Urânio da INB, em Caetité – BA, até o Porto de Salvador, Salvador – 

BA.  

 

2.2 Logística de Apoio 



 

As atividades logísticas iniciam-se na aquisição dos tambores e com a contratação de 

empresa especializada em transporte de produtos perigosos. A aquisição de tambores 

e a contratação da empresa especializada são realizadas mediante licitações[13]. Com 

a aquisição de tambores concluída e os mesmos entregues na instalação, adota-se 

procedimentos internos de manuseio e armazenamento evitando a deterioração dos 

mesmos, como danos devidos a amassados, arranhados e corrosão. 

Concomitantemente, o processo para contratação de empresa especializada está 

ocorrendo mediante licitação pública, sendo esta empresa obrigatoriamente 

especializada e contendo licenciamento ambiental para transporte de produtos 

perigosos. A próxima etapa é a inspeção dos contêineres, os quais são vistoriados 

quanto a estanqueidade, corrosão, sistema de travamento, amassados e condições 

gerais, somente após esta rigorosa inspeção e aprovados, são deslocados dos locais de 

armazenamento de contêineres para a unidade de Caetité, que ao chegarem são 

novamente conferidos. Quanto ao veículos cavalo-mecânico e os semi-reboques, no 

momento da chegada na URA, são todos vistoriados com ênfase nos itens de 

segurança, incluindo aspectos mecânicos, hidráulicos, documentação do veículo e do 

motorista. 

Mediante documento de Salvaguarda Nacional de Material Nuclear denominado Lista 

de Itens [14], confere-se as informações registradas (pintura) em cada tambor, que 

devem conter numeração seqüencial do tambor, número do lote, tara e peso bruto, 

destinatário e expedidor. Nesta oportunidade também se realiza a inspeção visual de 

cada tambor, verificando deformidades, corrosão e outros defeitos que possam 

comprometer o uso do mesmo. Em seguida, verificando se as cintas de segurança 

encontram-se devidamente apertadas realiza-se o lacre deste item. 

Mede-se o nível de contaminação superficial externa e o Nível de Radiação Máxima 

desse tambor, sendo na superfície e a uma distância de um metro do mesmo. O NRM 

é anotado na ficha de Monitoração da Carga, documento que irá compor quadro 

relação de documentos obrigatórios. Também se calcula o Índice de Transporte e com 

base na massa do conteúdo, determina-se a atividade total do tambor. 

Para correta sinalização, fixa-se nos tambores 2 (duas) etiquetas diametralmente 

opostas, de acordo com o especificado em norma, utilizando a tabela IX da norma 

CNEN NE 5.01[1], contendo o símbolo de radiação para a categoria do embalado, 

normalmente Radioativo II, o índice de transporte, a especificação do conteúdo 

(DUA) e a atividade total. Fixa-se também 01 (uma) etiqueta do Serviço de Proteção 

Radiológica da INB que garanta que a contaminação superficial está abaixo limites 

legais e 2 (duas) etiquetas diametralmente opostas de símbolo de poluente marinho 

em atendimento a norma IMDG [15]. 

O estufamento da carga ocorre após a preparação dos tambores de DUA e consiste no 

acondicionamento dos tambores dentro dos contêineres. Os tambores devem ser 

arrumados de forma que fiquem apoiados uns aos outros e estes apoiados nas laterais 

do contêiner. Este acondicionamento é realizado sob rigorosos critérios de 

movimentação que impeçam a ocorrência de choques, evitando avarias nos tambores. 



Os tambores podem ser colocados em duas camadas internas, porém se ocorrer 

quantidade que não preencha todo o segundo nível, são agrupados na região central 

do contêiner, de modo a garantir um bom equilíbrio do mesmo; 

Em seguida, realiza-se escoramento da carga, que consiste no intertravamento dos 

tambores de DUA dentro do contêiner, utilizando calços e caibros de madeira. Tem 

por objetivo imobilizar os tambores de modo a não permitir qualquer deslocamento 

interno, tanto no transporte por via terrestre quanto marítima e nas atividades de 

embarque e desembarque. 

Visto ser um transporte terrestre rodoviário na primeira etapa em solo brasileiro, mas 

também aquaviário e rodoviário internacional, é necessário preparar os contêineres e 

os documentos de modo atender a este transporte multimodal e também a legislação 

nacional e internacional, incluindo aspectos de proteção radiológica, que consiste nas 

seguintes etapas: 

- Mede-se o nível de radiação máximo nos quatro lados do contêiner, sendo a primeira 

medida na superfície, em seguida na distância de um metro e na distância de dois 

metros. Mede-se também a taxa de exposição na cabine do motorista.  

- Com base na leitura do nível de radiação máximo de um metro, determina-se o IT do 

contêiner. Em seguida, determina-se a categoria do embalado utilizando a tabela IX 

da norma CNEN NE 5.01, onde normalmente é classificado o embalado como de 

categoria III – Amarela; 

- Para as devidas anotações nas etiquetas e registro de diversos formulários, 

determina-se a atividade total do contêiner multiplicando a massa de urânio natural 

total do lote pela atividade específica do urânio natural. 

Para identificação do contêiner fixa-se em cada superfície lateral deste, 04 (quatro) 

tipos de etiquetas a saber: - 01 (uma) etiqueta conforme a categoria do embalado, no 

caso do tipo III - Amarela, constando o índice de transporte, o material contido e a 

atividade total do contêiner, conforme citado acima; - 01 (uma) etiqueta com número 

da ONU correspondente a material radioativo de baixa atividade específica, no caso 

2912; - 01 (uma) etiqueta especificando tratar-se de material não físsil de baixa 

atividade específica; - 01 (uma) etiqueta indicando ser o conteúdo classificado como 

poluente marinho. 

Em conjunto com o inspetor residente da CNEN na instalação, realiza-se uma 

checagem de todos os critérios de preparação do contêiner e da carga, em seguida é 

realizado o lacre do embalado, estando o mesmo apto para o deslocamento, porém 

mediante conclusão de toda a documentação e do sincronismo com a chegada do 

navio no porto de destino. 

Cada embalado contendo DUA terá uma documentação associada, a qual deve 

acompanhá-lo durante todo o transporte, desde a saída da INB até o Porto de 

Salvador, bem como outras que acompanharão no trajeto marítimo. Para o 

atendimento ao PPFT [16] e a legislação brasileira pertinente, são necessários os 



seguintes documentos: - Envelope de segurança; - Ficha de emergência; - Declaração 

do Expedidor; - Ficha de Monitoração da Carga e do Veículo Rodoviário; - 

Certificado de Despacho e Embarque de Produtos Perigosos; - ATM - Autorização de 

Transferência de Material Nuclear; - FISPQ, Ficha de Informações de Segurança de 

Produto Químico; - Declaração de Regularidade, CNEN; - Notas Fiscais. 

Para a atender legislação internacional [15], são necessários os seguintes documentos: 

- Certificate of Analysis; - Packing List; - Drum List; - Radiation Survey report; - 

Multimodal Dangerous Goods; - Dangerous Goods Container Packing; - MSDS, 

Material Safety Data Sheet; - French Emergency Contact;  

 

2.3 Segurança técnica 

 

Para todas as etapas desta atividade de transporte de material nuclear, cumpre-se as 

normas de radiológica, de segurança do trabalho e de proteção física, porém a ênfase 

é para quando se realiza o deslocamento, em situações externa a instalação. Desta 

forma, para atender aos requisitos de segurança técnica, definir responsabilidades e 

atender a NN-3.01 – Diretrizes de Proteção Radiológica [5], realiza-se um 

treinamento antes do deslocamento, a todos os envolvidos nesta operação, abordando 

os temas pertinentes como riscos, precauções, aspectos legais, noções de radiações e 

proteção radiológica, segurança no trânsito. 

Com todas as etapas preparatórias meticulosamente cumpridas, realiza-se o transporte 

em data e hora sincronizada ao embarque no porto de Salvador. De posse de todos os 

documentos, equipamentos em perfeita condições operacionais, equipes 

disponibilizadas, comunicações com órgãos realizadas, inicia-se o deslocamento pelo 

itinerário principal, visto estarem previstos itinerários alternativos, adotando as 

seguintes regras: - velocidade controlada; paradas técnicas em hora e locais pré-

definidos, inspeção continuada da carga e dos veículos, observância às 

recomendações de proteção física, proteção radiológica, segurança no trânsito e as 

recomendações das forças policiais.  

Para o cumprimento efetivo das atividades previstas no PPFT, é necessária a 

composição de uma equipe multidisciplinar, composta dos seguintes profissionais: 

- Coordenação do Transporte – 01 (um) coordenador e 02 (dois) auxiliares de apoio 

logístico;  

- Escalão de Segurança Física – 01(um) supervisor da INB e policiais rodoviários 

federais;  

- Escalão de Segurança Técnica – 01 (um) engenheiro de segurança do trabalho; 01 

(um) supervisor de proteção radiológica; 01 (um) técnico em segurança do trabalho; 

01 (um) técnico de proteção radiológica;  



- Escalão de Transporte – 01 (um) supervisor dos motoristas; 02 (dois) motoristas por 

veículo; 01 (um) mecânico/eletricista de veículos; 01 (um) borracheiro;  

Também são empregados os seguintes veículos: - veículo do apoio logístico; - 

viaturas escolta polícia rodoviária federal; - veículo da coordenação do transporte; - 

veículos de carga, quantitativo conforme número de lotes; - veículo da segurança 

técnica; - veículo reserva (cavalo mecânico); - veículo de apoio da transportadora 

contratada; - viatura escolta da polícia rodoviária federal. 

Nas paradas técnicas, locais previamente definidos, mas que podem ser alterados, os 

técnicos isolam e sinalizam a área delimitada para estacionamento dos veículos, além 

da constante vigilância, de forma garantir a segurança da carga. Também nas paradas 

técnicas, são realizadas vistorias dos contêineres e dos veículos, conferência dos 

lacres e rótulos, realiza-se alimentação da equipe e abastecimentos dos veículos de 

apoio. 

O percurso total entre a Unidade de Concentrado de Urânio e o porto de Salvador é de 

680 km, cujo deslocamento ocorre em média de 16:00 horas, incluindo as paradas 

necessárias já citadas. Em função da baixa velocidade de deslocamento, veículos em 

formação de comboio e por todo o aparato inerente, torna a operação de transporte 

deste material destacada aos moradores ao longo das rodovias e demais viajantes, 

como sendo algo extremamente perigoso. 

Na chegada do comboio de veículos ao Porto de Salvador, os veículos de carga são 

encaminhados para área previamente reservada, onde fica estabelecida uma área 

protegida temporária, conforme NE – CNEN 2.01 Proteção Física de Instalações 

Nucleares [4]. Novamente, realizam-se todas as atividades previstas para as paradas 

técnicas, acrescentando uma monitoração dos contêineres, desta vez acompanhados 

pelos responsáveis pela segurança do trabalho do Órgão Gestor de Mão-de-Obra do 

Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e Aratu. Estando o navio atracado e 

realizadas as atividades administrativas para o embarque, inicia-se o içamento dos 

contêineres, que ao findar destes, encerra-se as atividades pertinentes ao Plano de 

Proteção Física para o Transporte de Concentrado de Urânio da Unidade de 

Concentração em Caetité. 

 

3 Conclusões 

 

O objetivo desta operação é fazer chegar a quantidade certa do produto, no momento 

certo, nas condições de segurança desejadas e com mínimo de risco a comunidade, 

estabelecendo assim uma complexidade logística evidenciada no planejamento de 

todas as atividades, desde a aquisição de tambores até embarque, envolvendo 

diretamente um expressivo número de profissionais, na extensa relação de 

documentos obrigatórios e outras atividades menores. Porém, face ao 

comprometimento dos profissionais das diversas especialidades, inclusive 



profissionais externos, obtêm-se resultados operacionais favoráveis a partir das ações 

preventivas e do rigoroso cumprimento dos procedimentos estabelecidos. A partir do 

ano de 2000, já foram realizadas 19 (dezenove) operações, todas transcorreram sem 

incidentes ou acidentes que comprometesse a segurança dos trabalhadores, 

comunidade ou meio ambiente.  

Porém fica evidenciado que em relação ao transporte de outros materiais radioativos, 

o fato de ser o DUA classificado como de Baixa Atividade Específica não o isentou 

de uma alta complexidade logística, causando ao leigo a impressão de que se trata de 

material da alta periculosidade, fato que contribui para mitos e oposição ao uso 

benéfico das radiações. 
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