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Sinopse

A crescente utilização de fontes radioativas no Brasil trouxe como consequência o aumento do
número de fontes fora de uso, pois, após a retirada de serviço, as fontes são descartadas pelos
usuários de radioisótopos. Estas fontes têm sido encaminhadas aos institutos de pesquisa da CNEN,
dentre os quais o CDTN, que têm recebido uma quantidade significativa das mesmas, inclusive
fontes com atividade mais intensa, como as provenientes da teleterapia. Visando um controle
efetivo das fontes, o cumprimento das normas da CNEN e das recomendações da Agência
Internacional de Energia Atômica, o CDTN implantou um sistema de gerência que possibilita o
acompanhamento de todo o processo, desde o contato inicial para o recebimento das fontes até o
seu acondicionamento em embalagens adequadas. Este trabalho descreve os progressos alcançados.

1. Introdução

Visando uma gerência adequada das fontes fora de uso e o cumprimento das normas da CNEN-NN-
3.01 [1], 3.02 [2] e 6.05 [3] e das recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica [4],
foram implantados no CDTN, os seguintes procedimentos:
• exigência de descrição pormenorizada e entrega de cópia da documentação das fontes por parte

das empresas e demais instituições, por ocasião da entrega das mesmas ao CDTN;
• organização  de seu depósito de rejeitos e fontes, de maneira a segregar as fontes de acordo com

o radionuclídeo, tipo de blindagem e a taxa de dose e facilitar a localização de qualquer fonte
armazenada;

• desenvolvimento e implementação do banco de dados SISFONTE, Sistema de Informações
sobre Fontes Seladas Fora de Uso, que possibilita a atualização do inventário radioativo, o
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. Neste Laboratório, além de se acondicionar fontes, faz-se a
determinação da atividade das que foram recebidas sem esta informação ou com informação
dúbia e testes de esfregaço visando o controle de estanqueidade das fontes passíveis de
reutilização. 

São apresentados em detalhes os procedimentos adotados e o seu efeito positivo sobre a gerência
das fontes. 
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2. Metodologia de Recebimento de Fontes 

A metodologia adotada no recebimento das fontes é bem 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, na maioria das vezes, 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: a quantidade de fontes, o radionuclídeo presente, a
atividade unitária e a data de referência de cada fonte e dados do usuário, incluindo informação
para contato; 

b) CDTN prepara a proposta e envia para a empresa interessada, juntamente com uma ficha de
cadastro e o formulário "Solicitação de Transferência de Fonte Radioativa e/ou Equipamento
Gerador de Radiação Ionizante - RTR; 

c) o representante legal da empresa dá o Aceite na última página da proposta e a encaminha ao
CDTN, junto com a ficha cadastral e o formulário RTR preenchidos; 

d) no CDTN, confere-se os dados das fontes na RTR com os dados constantes na proposta de
prestação de serviço, assina-se e encaminha-se o formulário RTR para autorização da
Coordenação de Instalações Radiativas - CORAD/CNEN; 

e) após o recebimento do formulário autorizado pela CORAD, 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 até o CDTN;

g) CDTN recebe e confere as fontes, dando o recibo correspondente. As fontes recebem então uma
numeração e sua blindagem é convenientemente identificada. 

3. 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, após autorização da
Coordenação de Instalações Radiativas - CORAD/CNEN. Na Figura 1 é apresentada uma vista
externa do depósito.

Figura 1 - Vista externa do  DFONTE
O depósito tem 30 m de comprimento por 15 m de largura, totalizando 450 m2 de área, e 7 m de pé
direito (falar sobre os quatro níveis de armazenamento). O piso é cimentado, possui ventilação
natural e iluminação elétrica. 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 (Fig. 2). 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  nivel e na interseção das ordenadas J e 06.
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Figura 2 - Leiaute da área interna do DFONTE



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. Área
considerável está disponível para a circulação de empilhadeira, o que possibilita acesso a qualquer
fonte.

Figura 3. Disposição interna das fontes no  DFONTE

4. Sistema de Informações sobre Fontes Seladas Fora de Uso

Diversas informações de interesse podem ser acessadas e processadas através do SISFONTE, como,
por exemplo, a criação e atualização de registros, organização e extração seletiva de dados, além de
permitir a realização de consultas (pré-definidas ou não), inclusive com a possibilidade de imprimi-
las em forma de tabelas, gráficos e relatórios [5]. Todos os tipos de blindagens recebidas são
fotografados e registrados no SISFONTE, visando manter um cadastro atualizado que facilite a
identificação dos radionuclídeos e dos fabricantes das fontes e das blindagens. Na Tabela 1 são
apresentados os radionuclídeos presentes e as atividades das fontes recebidas até 08/07/05. 

Tabela 1. Atividades das fontes por radionuclídeo em 08/07/05

Radionuclídeo N.º de
Fontes

Faixa de Atividade -(MBq)
em 08/07/05

Atividade Total Aprox.-
GBq (Ci) em 08/07/05

241Am-Be 28 356,6 – 712.942,0 1.608,1 (43,5)
60Co 175 0,006 - 30.700.232,5 75.642,9 (2044,4)
137Cs 619 0,001 – 67.616.962,2 73.673,2 (1991,2)
85Kr 26 797,4 – 6.902,6 49,06 (1,3)

226Ra 400 0,73 - 633,5 62,1 (1,7)
90Sr 41 21,72 - 1764,4 11,7 (0,32) 

Outros (241Am,
252Cf, 147Pm, 55Fe,

etc.)
27 0,006 - 223.484,2 233,9 (6,32)

Total 1317 1,44 – 713.383,7 151.280,4 (4.088,7)

As fontes têm sua origem na operação de instalações radiativas que operam principalmente
medidores nucleares, fontes de teleterapia, braquiterapia e calibração. Na Fig. 4 é apresentada a
distribuição, por prática, do percentual das fontes recebidas. Observa-se que, apesar do percentual
recebido de fontes de teleterapia ser pequeno, elas apresentam cerca de 95 % da atividade total.
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Figura 4. Distribuição das fontes conforme a prática

4.1 Informações sobre as Fontes de Teleterapia

As fontes de teleterapia são usadas para tratamento de tumores e apresentam grande atividade
residual, portanto vêm merecendo por parte da CNEN uma grande atenção. A CNEN, através da
Coordenação de Rejeitos Radioativos - COREJ / DLC, tem recolhido estas fontes diretamente no
local de origem (hospitais, universidades, fundações) e encaminhado-as para os institutos da CNEN. 

Os radionuclídeos  presentes são o 137Cs e o 60Co.  Na tabela abaixo é apresentado um resumo dos
cabeçotes de teleterapia armazenados no CDTN. 

Tabela 2. Cabeçotes armazenados no CDTN até 08/07/05

Radionuclídeo N.º de
Cabeçotes

Faixa de Atividade -
(GBq) em 08/07/05

Atividade Total Aprox.-
GBq (Ci) em 08/07/05

60Co 10 556,4 - 30.067,6 75.694,4 (2045,8)
137Cs 01 67.370,1 67.370,1 (1820,8)
Total 11 556,4 - 67.370,1 143.064,5 (3.866,6)

4.2 Informações sobre as Fontes de Braquiterapia

A braquiterapia é uma técnica de tratamento de câncer que consiste na colocação da fonte radioativa
o mais próximo possível do tumor, sendo muito utilizada no tratamento do câncer de colo do útero
[6], conforme mostrado na Fig. 5.



Figura 5. Técnica da Braquiterapia
Os radionuclídeos mais utilizados são 137Cs, 90Sr e, antigamente, 226Ra, já em desuso. As fontes de
rádio foram pouco a pouco substituídas pelos dois outros radionuclídeos, devido à presença do
radônio e a inconveniente elevada meia-vida do rádio (1600 anos). Na tabela abaixo é apresentada
uma síntese das fontes estocadas.

Tabela 3. Fontes de braquiterapia armazenadas no CDTN até 08/07/05

Radionuclídeo N.º de
Fontes

Faixa de Atividade  (MBq)
em 08/07/05

Atividade Total Aprox.-
GBq (Ci) em 08/07/05

60Co 04 93,27 - 335,38 0,615 (0,02)
137Cs 367 48,74 - 1.677,05 284,0 (7,68)
226Ra 385 36,97 - 633,42 62,1 (1,68)
90Sr 09 34,94 - 1,757,71 4,2 (0,11)

Total 765 34,94 - 1.757,71 350,9 (9,49)

Todas as fontes de braquiterapia de 226Ra recebidas já foram acondicionadas em tambores metálicos
de 200 L. O processo de acondicionamento consiste em transferir as fontes de suas blindagens
originais e colocá-las em cápsulas de aço inoxidável, As cápsulas são então testadas quanto a
vazamento e acondicionadas em uma blindagem de chumbo especial, posteriormente posicionada
em um tambor de 200 litros. O trabalho foi realizado por uma equipe do próprio CDTN, que tem
inclusive colaborado com a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA no
acondicionamento de fontes de 226Ra em vários países da América Latina [7]. Na Fig. 6 são
apresentados a blindagem com as cápsulas e o tambor utilizado para o acondicionamento.



Figura 6. Blindagem e tambor utilizados para acondicionamento das fontes de braquiterapia

4.3 Informações sobre as Fontes de Medidores Nucleares

Os equipamentos de medição que utilizam fontes radioativas são chamados de medidores nucleares.
Eles são utilizados principalmente para medir nível de tanques e silos, densidade e espessura de
materiais, umidade, etc. A principal vantagem desta técnica é a ausência de contato do equipamento
com o material a ser medido, o que não é possível com a maioria dos medidores convencionais. 
Todos os medidores nucleares recebidos foram classificados de acordo com o fabricante e a
geometria da blindagem. Através do SISFONTE, pode-se inclusive visualizar na tela do
computador todos os tipos de medidores estocados, facilitando sobremaneira a localização e o
reconhecimento de quaisquer deles. 
A estratégia que está sendo implementada no CDTN [8] visa reduzir substancialmente o volume
destes rejeitos, através da reutilização dos medidores ou de um condicionamento mais eficiente das
fontes não reutilizáveis. Isto será feito através da retirada das fontes das blindagens originais em
uma célula blindada, onde as fontes passíveis de reutilização serão avaliadas quanto a sua
estanqueidade e, caso não apresentem vazamento, disponibilizadas para os usuários de
radioisótopos. As fontes não reutilizáveis serão acondicionadas em embalagens especiais visando
transporte e armazenamento.
Para testar as fontes será feito um teste de esfregaço no interior da célula blindada. Um monitor
especial para medição de baixos níveis de radiação gama já foi instalado e permite a detecção de
qualquer vazamento, mesmo abaixo do valor prescrito na norma CNEN-NE-5.01 [9]. Caso  a fonte
possa ser disponibilizada pelo CDTN, deverá ser expedido um certificado atestando a qualidade da
mesma. Caso a fonte apresente vazamento, a mesma será tratada como rejeito radioativo. 
Na Tab. 4 é apresentado um resumo das fontes de radiação provenientes de  medidores nucleares
recebidas no CDTN.



Tabela 4. Fontes de medidores nucleares recebidos no CDTN até 08/07/05

Radionuclídeo N.º de
Fontes

Faixa de Atividade -
(MBq) em 08/07/05

Atividade Total Aprox.-
GBq (Ci) em 08/07/05

241Am-Be 19 356,33 - 712.760,91 1.527,1 (41,27)
60Co 153 1.34 - 341,08 11,44 (0,31)
137Cs 232 100,53 - 600.793,28 6.032,2 (163,03)
85Kr 26 789,32 - 6.832,80 49,1 (1,33)
90Sr 32 21,64 - 453,91 7,5 (0,20)

Outros (241Am,
252Cf, 147Pm,

238Pu-Be)
9 14,67 - 223.204,73 233,1 (6,30)

Total 471 1,34 - 712.760,91 7.860,44 (212,44)

5. Laboratório de Tratamento de Fontes Seladas - LABFONTE

Como a maioria das fontes fora de uso apresenta uma significativa atividade residual, torna-se
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, 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 no LABFONTE.
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 ainda a medição da atividade das 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).
A célula dispõe de blindagem de chumbo de 10 cm de espessura, suficiente para o desmonte de
fontes de 60Co de até 7,4 GBq (200 mCi) e de 137Cs até 740 GBq (20 Ci). É constituída de tijolos de
chumbo, vidros plumbíferos, pinças para manuseio remoto, rótulas, instrumentação eletro-
pneumática e estrutura-suporte. Na Fig. 7 são apresentadas duas vistas da célula. 



Figura 7. Vistas externa e interna da célula

Pode-se observar na parte externa 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 parte interna vê-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, sob a célula. Na entrada, no alto à esquerda, vê-se  a filmadora utilizada para
leitura da identificação das fontes.

6. Conclusões

A metodologia adotada no CDTN para a gerência das fontes seladas tem se mostrado bastante
eficaz. 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 do controle 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.
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