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Resumo. A inclusão de novas fontes de Co-60 em irradiadores de grande porte 

é um procedimento extraordinário à sua operação e extremamente crítico. A 

operação requer planejamento, atenção, responsabilidade e uma equipe bem 

treinada. Avaliações de níveis da radiação, contaminação de embalado e fuga 

de material radioativo são essenciais como medidas de segurança pré-

carregamento. A transferência do embalado para a piscina é o momento mais 

crítico da operação. Após a transferência das fontes para os racks, faz-se 

necessário o monitoramento das ferramentas, embalado e fontes através do teste 

de esfregaço. Apesar de tratar-se de uma operação crítica, o risco é minimizado 

quando realizada dentro dos princípios de segurança e proteção radiológica e no 

processo realizado as doses individuais acumuladas não ultrapassaram 50 µSv. 

 

 

1 Introdução 
 

Um irradiador de grande porte (Co-60) deve atender a todos os requisitos de 

segurança de acordo com o princípio de defesa em profundidade e sua segurança está 

condicionada à observância diária e atenta desses requisitos. Um procedimento 

extraordinário a essa operação e extremamente crítico está associado à inclusão de 

novas fontes de Co-60 com o objetivo de reposição da atividade devido ao 

decaimento radioativo ou aumento de sua atividade e capacidade produtiva. A 

operação requer planejamento, atenção, responsabilidade e profissionais qualificados.  

Os procedimentos operacionais que envolvem as atividades de transporte, uso, 

manuseio e descarte de materiais radioativos devem estar em acordo com as Normas e 

Regulamentações Nacionais estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e seguem diretrizes internacionais ditadas pelos regulamentos e 

códigos da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

O processo pode ser descrito em algumas etapas as quais inclui além das condições de 

segurança radiológica, também operações críticas de segurança física, de extrema 

atenção e estresse. Por isso a capacitação, preparo e confiança mútua da equipe que 

estará conduzindo o processo é fundamental. De fundamental importância também é 

que o pessoal envolvido na operação conheça os riscos associados à exposição à 

radiação ionizante. 
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Durante as operações de carregamento de Co-60 o Supervisor de Proteção 

Radiológica para Irradiadores de Grande Porte é o profissional responsável por 

assegurar que todas as pessoas envolvidas com esses procedimentos realizem suas 

tarefas de forma segura e que estejam monitorados quanto aos níveis de exposição 

radiológica através do uso de dosímetros pessoais, monitores de radiação e monitores 

de contaminação. O Serviço de Radioproteção, por meio do Supervisor de Proteção 

Radiológica, deve especificar quais equipamentos são adequados e acompanhar toda a 

operação.  

Antes de iniciar a operação de carregamento deve-se realizar a verificação sobre as 

condições de recebimento do embalado Tipo B(U) e das fontes nele contidas. Em 

termos operacionais pode-se inferir que se trata da etapa onde se tem maior controle 

da situação uma vez que, detectada qualquer alteração ou não conformidade nos 

níveis de radiação medidos, o produto está contido e pode se tomar providências para 

sua segregação ou devolução.  

O objetivo deste trabalho é descrever os procedimentos relativos ao carregamento de 

Co-60 em irradiadores de grande porte, categoria IV (SSG-8) [1] e Grupo I (Norma 

CNEN-NN 6.02) [2], a manipulação de fontes de Co-60 do tipo C-188 e os aspectos 

de segurança dessa operação. 

 

2 Etapas da Operação 
 

2.1 Treinamentos e capacitações 

Os profissionais responsáveis pela instalação de fontes radioativas de Cobalto-60 em 

irradiadores de grande porte recebem treinamento quanto à segurança envolvida nos 

procedimentos de manuseio, carregamento, descarregamento e manutenção do 

contêiner de transporte. 

A certificação para o desempenho de tal atividade envolve o treinamento teórico -

prático realizado por técnicos especializados, geralmente o fabricante das fontes 

radioativas e dos embalados de transporte, com suporte do Serviço de Radioproteção. 

A ementa do treinamento abrange aspectos sobre as descrições técnicas do embalado 

de transporte e seu manuseio, ferramentas necessárias para as operações de 

carregamento, descarregamento e manuseio de fontes, taxas de dose, equipamentos de 

içamento dos embalados, aspectos críticos envolvidos em todo o processo e 

procedimentos a serem adotados em situação de emergência. 

A certificação do treinamento é específica para o tipo de embalado a ser manuseado, 

sendo que este trabalho relata as operações relativas aos embalados Tipo B(U) GB/ 

3300A, GB/3750A e ZA/NNR1006. 

 

2.2 Embalado tipo B(U) 

 

Os embalados Tipo B(U) são contêineres de transporte para as fontes radioativas 

seladas e são construídos a partir de materiais de alta densidade como por exemplo, 

chumbo ou urânio decaído. Para atender à classificação Tipo B(U) o projeto é 

desafiado sob condições drásticas contra queda, fogo, variações térmicas, entre outras 

[4] e desde que aprovado, recebe sua certificação para uso de acordo com o 

radionuclídeo a ser transportado. Considerando como exemplo o embalado tipo 



GB/3300/B(U), a atividade máxima permitida de Co-60 na forma metálica é de 

10.5PBq (283 kCi). 

 

2.3 Planejamento da operação 

 

A realização do processo de carregamento, descarregamento ou outro movimento 

relacionado com as fontes deve ser planejado com todos os seus detalhes para que 

providências pertinentes sejam tomadas com antecedência. 

O Serviço de Proteção Radiológica deve planejar as operações para minimizar as 

doses, designar responsabilidades, fornecer dosímetros e instrumentos apropriados 

para monitoramentos de contaminação e níveis de radiação e preparar planos de 

contingência. 

Assim, é indicada uma lista de verificação para acompanhar os itens necessários nesse 

processo.  

A primeira verificação a ser realizada quando se planeja o carregamento diz respeito à 

qualidade da água da piscina e de seu fundo, de onde se observa se há depósitos de 

sujeiras, pois esses depósitos podem comprometer a operação de “resgate” de uma 

fonte caso a mesma venha a cair no fundo da piscina. Essa verificação deve ser 

realizada com no mínimo um mês de antecedência para, caso necessário, seja 

providenciada a limpeza do fundo, e o material disperso tenha tempo suficiente para 

sedimentar-se, deixando a água clara e cristalina novamente. 

No âmbito operacional deve-se checar todas todas as ferramentas que serão utilizadas 

e seus extensores, lupa, luzes que iluminarão a piscina durante o processo,  mesa de 

trabalho, cabos de aço, equipamentos de segurança física como cintos de segurança, 

sinalizadores de área e cordas. 

Para abertura do teto do bunker e transferência do embalado para o interior da câmara 

de irradiação (Fig.1), deve ser contratado o serviço de um guindaste devidamente 

dimensionado para a operação. Avaliações prévias quanto aos acessórios utilizados 

(anilha, cintas ou cabos de aço) devem ser conduzidas. Para dimensionamento do 

guindaste considera-se  o peso do embalado Tipo B(U), a altura e a distância de 

içamento e seu ângulo de projeção.  

 

Fig.1. Foto ilustrativa da transferência do embalado para o interior do Irradiador 

 



Em relação às atividades de proteção Radiológica devem ser verificados todos os 

equipamentos e acessórios necessários para as operações e testes de segurança e os 

monitoramentos que assegurem a operação. A esses equipamentos inclui-se monitores 

de radiação, de contaminação e dosimetria pessoal de leitura direta e indireta, luvas, 

reservatório de água, mangueiras, filtro e conectores, material absorvente tipo J-cloth 

e embalagens plásticas para acondicionamento de materiais de teste. 

De fundamental importância é que se tenha um coordenador para essa operação e que 

todo o trabalho seja acompanhado pelo do Supervisor de Proteção Radiológica. A 

função do Supervisor não é a de executar a operação de carregamento e transferência 

das fontes, mas de estar atento à todas as questões de segurança relativas à operação. 

 

2.3.1 Avaliação de riscos 

 

Avaliações de riscos devem ser estabelecidas a fim de se criar um conjunto de 

diretrizes e informações que servirão como base para adoção de procedimentos 

lógicos, técnicos e administrativos. Os mesmos devem estar estruturados para serem 

desencadeados rapidamente em situações de emergências, de modo a permitir a 

atuação coordenada de equipes, minimizando as consequências de danos aos seres 

vivos, ao meio ambiente e à propriedade, causados por acidentes que eventualmente 

possam ocorrer durante o desenvolvimento das atividades de carregamento do 

irradiador. 

Os procedimentos a serem adotados em situação de emergência durante as operações 

de carga/descarga do irradiador obedecem às diretrizes apresentadas na Norma 

CNEN-NN - 3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica [3]. As ações a serem 

tomadas em situação de emergência envolvendo radiação ionizante devem ser 

realizadas por especialistas treinados. 

Se for detectada radiação acima dos limites permitidos durante a execução do 

carregamento de fontes no interior da piscina ou nos testes de esfregaço realizados, o 

Supervisor de Proteção Radiológica deve interromper imediatamente a operação, 

isolar a área, avisar o fabricante das fontes e a autoridade regulamentadora local 

(CNEN). 

 

2.4 Sinalização de área 

 

A informação sobre o processo em andamento deve ser divulgada para toda a 

instalação, com o conhecimento sobre as regras de circulação para as áreas 

envolvidas.  

Os locais reservados para descarregamento do embalado de dentro do contêiner 

marítimo até sua transferência para o interior da câmara de irradiação, bem como as 

portas de entrada e saída de produto do irradiador devem ser isolados e identificados, 

sendo permitida apenas a presença dos profissionais envolvidos nessa operação. 

O painel de controle da sala de operação do irradiador também deve ser identificado 

para evitar que alguma operação seja executada. 

 

2.5 Transferência de embalado para interior do bunker 

 



A operação deve ser realizada cuidadosa e lentamente uma vez que qualquer 

movimentação brusca pode causar o comprometimento de toda a operação e da 

segurança do pessoal envolvido. 

Quando o embalado atinge a água da piscina (Fig.2), um cuidado especial deve ser 

tomado com relação ao jato de vapores que podem ser lançados devido à entrada de 

água no embalado conforme foto abaixo.  

 

Fig.3. Foto ilustrativa da transferência do Embalado Tipo B(U) para o interior da piscina 

 

Os técnicos responsáveis pela operação de retirada do cesto contendo fontes do 

interior do embalado devem se certificar de que os parafusos que garantem o 

fechamento da tampa superior do embalado apresentam uma folga máxima de 1 mm. 

Esses parafusos são retirados apenas quando o embalado já se encontra no fundo da 

piscina e em completa segurança. 

Uma vez retirados os parafusos, a tampa do embalado é aberta e com a ferramenta 

tipo gancho a cesta contendo as fontes seladas é retirada do interior do embalado e 

armazenada no interior da piscina para posterior manipulação.  

 

Fig.3. Foto ilustrativa do posicionamento do cesto com fontes no fundo da piscina 

 

O embalado é novamente fechado com a tampa e içado cuidadosamente para fora da 

piscina e do  bunker com monitoração dos níveis de radiação pelo Supervisor de 

Proteção Radiológica.  

 

2.6 Equipamentos de Monitoração Radiológica 

 



No processo de carregamento de Co-60 foram utilizados: 

- monitores de radiação tipo Geiger Muller com sonda externa, unidade de medida em 

mR/h, marca Ludlum, Modelo 3, com alarme sonoro; 

- Monitores de contaminação com sonda tipo Pancake, com unidade de medida em 

cpm, marca Eberline, modelo ASP2, com alarme sonoro; 

- Dosímetros pessoais tipo TLD; 

- Canetas dosimétricas, marca Dosimeter; 

- Monitor tipo RADOS, com leitura direta digital e alarme sonoro. 

 

 

2.7 Ferramentas de manipulação de fontes 

 

As ferramentas e mesa utilizadas no processo de manipulação de fontes são 

desenvolvidas de acordo com o projeto do Irradiador observando o desenho dos 

módulos, racks e tipos de fontes utilizadas. 

Todos os extensores de ferramentas devem ser constituídos de tubos com perfurações 

em toda sua extensão de forma a garantir seu preenchimento interno com água para 

evitar que um feixe de radiação seja colimado para fora da piscina. 

A mesa para manipulação das fontes deve ser posicionada após a transferência do 

cesto contendo fontes para o fundo da piscina e retirada do embalado da tipo B(U) e 

estar à uma profundidade que garanta níveis seguros de exposição das pessoas 

envolvidas no processo. 

  

2.8 Testes de Segurança Radiológica 

 

Antes da execução dos procedimentos referentes ao carregamento do irradiador de 

grande porte com fontes radioativas, todas as pessoas envolvidas na manipulação das 

fontes devem ser instruídas pelo Supervisor de Proteção Radiológica, que deverá estar 

presente durante a operação. 

O Supervisor de Proteção Radiológica deverá induzir uma falha no irradiador de 

modo a bloquear a exposição de fontes, como por exemplo, simular falha na bóia de 

nível da água da piscina. O Supervisor de Proteção Radiológica deve também 

assegurar o fechamento da válvula geral do sistema pneumático de içamento dos 

racks de fontes e promover o travamento dos mesmos na posição recolhida. 

Antes do descarregamento da embalagem de transporte, certificar-se que o sistema de 

recirculação de água da piscina foi interrompido, inspecionar a água da piscina em 

relação a sua transparência e também verificar a existência de depósitos de material 

no fundo da piscina. Se ocorrer dúvida na segurança do pessoal, cessar a operação até 

que seja detectado e resolvido o problema. 

 

2.8.1 Testes antes do carregamento 

 

Os seguintes testes devem ser realizados no embalado antes de iniciar o processo de 

tranferência das fontes para o interior da piscina: 

- teste de esfregaço externo no embalado 



Realizado utilizando material com grande capacidade de absorver umidade, o qual é 

esfregado em toda superfície externa do embalado, sendo posteriormente examidado 

por detectores de contaminação. 

- teste de contaminação das fontes dentro do embalado (flushing test) 

Realizado inserindo-se água pelo orifício inferior do embalado, que dá acesso à 

cavidade contendo a cesta com os lápis de Co, até o transbordamento da mesma pelo 

orifício superior. Nas entradas (ou saídas) dos dois orifícios devem ser acopladas 

mangueiras com filtros para retenção de possível arraste de material radioativo 

quando realizada a retirada da água do interior da cavidade. Os filtros e acessórios 

utilizados são examinados posteriormente por detectores de contaminação. 

As medidas realizadas sobre esses itens devem ser feitas utilizando-se um monitor de 

contaminação (com sonda tipo Pancake) em um local cuja medida da radiação de 

fundo (BG) seja < 2 µSv/h. 

 

2.8.2 Testes após carregamento 

 

Após a transferência das fontes para a piscina e seus respectivos posicionamentos nos 

módulos de fontes devem ser realizados testes de esfregaço no embalado,  nas 

ferramentas utilizadas durante o processo e que entraram em contato com os módulos 

ou fontes seladas e finalmente o teste de esfregaço nas fontes posicionadas nos 

módulos. As medidas realizadas sobre esses itens devem ser feitas utilizando-se um 

monitor de contaminação (com sonda tipo Pancake) em um local cuja medida da 

radiação de fundo (BG) seja < 2 µSv/h. 

 

2.8.3. Testes na máquina após inclusão de novas fontes 

 

Após a finalização do processo de carregamento e inclusão das novas fontes deve ser 

avaliado o funcionamento dos itens mais críticos de segurança de forma a autorizar o 

reinicio das operações dentro dos padrões normais de operação. Essa verificação deve 

atender aos requisitos descritos no Plano de Radioproteção e incluem a verificação de: 

- Sistema de água da piscina; 

- Sistema de Monitoramento da radiação; 

- Sistema de levantamento de fontes; 

- Sistemas de Paradas de emergência; 

- Levantamento Radiométrico; 

- Teste de esfregaço das fontes nos racks. 

 

Deve-se também providenciar a coleta de amostras de água da piscina a fim de se 

realizar análises físico-químicas e de níveis de radiação e ter-se um quadro 

comparativo nos monitoramentos periódicos.  

 

3 Conclusão 

 
O planejamento cuidadoso das operações com definições de limites de critérios de 

aceitação para os testes realizados e seus planos de contingência torna o processo de 

carregamento de Co-60 em Irradiadores de Grande Porte, um processo seguro. Apesar 

de se tratar de uma operação crítica, o risco é minimizado quando os procedimentos 



são realizados dentro dos princípios de segurança e proteção radiológica. Doses 

individuais acumuladas nos carregamentos realizados não ultrapassaram 50 µSv. 
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