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Abstract 

Com a criação no Brasil, no ano de 2010, do Comitê de Recusas e Demoras no Transporte de 

Materiais Radioativos, cujo objetivo principal é o de identificar e corrigir as recusas e demoras 

impostas pelas transportadoras, de diferentes modais, em aceitar a carga de Classe 7 – materiais 

radioativos – para fins de transporte, verificamos que houve uma redução significativa desses 

problemas, o que nos demonstra que há uma enorme necessidade, por parte das empresas, em 

compreender que o transporte da Classe 7 é realizado de maneira segura, não havendo riscos de 

exposição à radiação por parte das equipes envolvidas nessas atividades, porém ficou evidente a 

necessidade de serem criados mecanismos para educar e treinar as empresas quantos aos cuidados que 

devem ser tomados no transporte de materiais radioativos. 

O presente trabalho apresenta a abordagem adotada pelo Serviço de Transporte, da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear/CNEN, na criação do curso de educação e treinamento à distância –EAD – para 

empresas de transporte, bem como para instituições nacionais diretamente envolvidas com o tema 

transporte de materiais radioativos.  

O curso será composto de 20 módulos contendo exercícios e posterior aferição do aprendizado, além 

de capacitar os participantes a compreender a terminologia regulatória, assimilar a filosofia de 

segurança nuclear e radiológica, preparar a expedição e a identificar e preencher os documentos de 

porte obrigatório em uma operação de transporte. 

 

Introdução 

O transporte de materiais nucleares e radioativos representa uma parte importante nas diversas etapas 

que envolvem todas as aplicações da energia nuclear. Garantir a manutenção de um eficiente e seguro 

processo de transporte é do interesse de consignadores, consignatários, expedidores, transportadores, 

mineradores, operadores e prestadores de serviços especializados que direta ou indiretamente estão ou 

venham a estar envolvidos com o transporte dessa classe de produtos perigosos. 

O crescente número de ocorrências de recusas ou demoras, em todos os modais, em aceitar cargas 

contendo material radioativo para transporte no Brasil e para outros países, tem causado prejuízos 

financeiros, sociais e de imagem institucional a médicos, pacientes, hospitais, empresas de prestação 

de serviços e de geração de energia núcleo-elétrica.  

Para tentar sanar este problema a Agência Internacional de Energia Atômica /AIEA recomenda que 

sejam criados grupos de trabalho com as agências de transporte de todos os modais e demais partes 

interessadas, como empresas e associações de classe, a fim de identificar e eliminar as causas da não-

aceitação de cargas radioativas para fins de transporte.  

No Brasil foi criado o Comitê Brasileiro sobre Recusas e Demoras no Transporte de Materiais 

Nucleares e outros Materiais Radioativos que atua de forma a oferecer apoio na área de instalações 

radiativas, nucleares e minero-industriais. O grupo brasileiro tem adotado estratégias, alinhadas com 

aquelas desenvolvidas internacionalmente e estabeleceu um plano nacional de ação para combater o 

problema, pois a situação gera enorme preocupação e desta forma, é importante que haja uma atuação 



direta e eficaz da CNEN, através de sua Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear/DRS, para 

minimizar e/ou sanar essas ocorrências.  

Em cooperação com a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção/ABENDI, a 

DRS/CNEN realizou em abril de 2010 o primeiro encontro nacional para disseminar as informações 

existentes sobre o assunto, discutir possíveis ações em nível nacional e criar um grupo de trabalho 

dedicado a unir esforços para a solução do problema. Na ocasião, o grupo de trabalho avaliou todas as 

considerações apresentadas e a partir da análise destes, identificou os seguintes problemas: 

1 Insegurança e por conseguinte percepção equivocada do risco por parte de transportadores, 

armadores, companhias aéreas e marítimas e membros do público; 

2 Falta de informação sobre a metodologia e equipamentos que qualificam a segurança do 

transporte; 

3 Preocupação quanto ao possível custo elevado de treinamento para profissionais envolvidos 

em operações de transporte; 

4 Multiplicidade excessiva e, às vezes, contraditória na regulamentação sobre os materiais 

radioativos e seu transporte; 

5 Interpretação incorreta da regulamentação; 

6 Dúvida quanto aos aspectos econômicos e as  exigências necessárias para a execução do 

transporte. 

No Brasil, os cursos regulares sobre movimentação de produtos perigosos são reconhecidamente 

incipientes no que se refere aos materiais radioativos, Classe 7.  

A análise dos problemas apontados nos itens 2, 4 e 5 demonstra que estes estão diretamente ligados ao 

tema educação e treinamento, ou seja, apenas com informação será possível suprir e esclarecer o 

público-alvo de que o transporte é realizado de forma segura tanto para as pessoas diretamente 

envolvidas com a atividade bem como para a sociedade e o meio ambiente. 

Como parte do esforço para suprir a enorme demanda de informação sobre as normas e os 

regulamentos de segurança aplicáveis ao transporte desta classe de produto perigoso a DRS criou, em 

2012, o Serviço de Transporte de Avaliação de Segurança do Transporte de Materiais Radioativos/ 

SASTR e definiu como uma de suas atribuições o atendimento a esta crescente demanda. 

É importante esclarecer qual é a relação entre as recomendações publicadas pelas Nações Unidas/ONU 

e pela Agencia Internacional de Energia Atômica/AIEA, bem como os documentos normativos da 

CNEN e das Agências Reguladoras do transporte de cargas perigosas nos diferentes modais, como: 

Agência Nacional de Aviação Civil/ANAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviários/ANTAQ, 

Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, Diretoria de Portos e Costas da Marinha/DPC e 

também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis/IBAMA, para que 

todas as etapas envolvidas no processo de transporte de material radioativo possam transcorrer de 

maneira correta para que não ocorram recusas e demoras. 

Desta forma, o SASTR vem desenvolvendo um programa de educação e treinamento, que inclui 

palestras proferidas em diversas instituições e empresas do setor de transporte, bem como, a 

implantação de um curso de ensino à distância – EAD.  

Especificamente, o curso EAD não pretende formar nenhum especialista em transporte de materiais 

radioativos, mas qualificar os participantes e principalmente fazer com que os mesmos dialoguem com 

a CNEN e com outras autoridades responsáveis pelo licenciamento e fiscalização do transporte de 

produtos perigosos no Brasil, para que todas as exigências que envolvem o processo sejam atendidas 

de forma correta, evitando a recusa ou a demora do transporte. 

 

Metodologia 



O curso é composto de vinte módulos, apresentados em uma seqüência lógica para que o participante 

avance em seu aprendizado, utilizando os conhecimentos adquiridos no módulo anterior. O módulo 

inicial apresenta os documentos regulatórios e normativos nacionais e internacionais - normas e 

regulamentos - aplicáveis ao transporte nos diferentes modais. 

No geral, o curso tem a finalidade de orientar quanto aos conceitos básicos de segurança nuclear e 

radiológica, capacitando o participante a preparar a expedição de materiais radioativos, ou seja, saber 

identificar e rotular corretamente um volume e a relacionar os documentos de porte obrigatório na 

operação de transporte; conhecer a terminologia regulatória e fornecer orientação quanto a elaboração 

do projeto, em termos de construção das embalagens e dos testes de certificação que são necessários 

para aprovação do projeto. 

O participante também receberá noções de garantia da qualidade aplicada ao transporte; de como deve 

ser a manutenção das embalagens; quais são as responsabilidades do expedidor e do transportador; 

saber recorrer e/ou solucionar os problemas de recusas e demoras e a identificar quais são as ações das 

autoridades reguladoras e fiscalizadoras do país - IBAMA, CNEN e Ministério dos Transportes/MT. 

Cada módulo foi idealizado para ser concluído em uma hora de estudo. Para avançar no aprendizado, o 

participante deverá ter um acerto de sessenta por cento nos testes propostos em cada módulo. Ao final 

do curso, um certificado de participação, contendo a carga horária estará disponível para ser impresso 

pelo participante. 

O curso está baseado em vídeos, de até 10 minutos, extraídos do material didático sobre transporte de 

material radioativo distribuído pela Agência Internacional de Energia atômica/AIEA.  

Animações gráficas e textos didáticos e resolução de exercícios são também parte de cada módulo. 

Conclusão 

A essência do curso pode ser traduzida em uma simples pergunta e na sua resposta: 

 “Por que os materiais radioativos precisam ser transportados”? 

A resposta de especialistas brasileiros e de outros países serviu de base para a elaboração de um 

conjunto de regulamentos, normas e instruções normativas no transporte de materiais radioativos e 

desta forma o participante tem a compreensão das razões e das necessidades de se transportar materiais 

radioativos.  

O desenvolvimento do projeto foi iniciado em fins de 2012 e para o ano de 2013 serão realizadas 

novas palestras, bem como um workshop sobre recusas e demoras e até meados do segundo semestre o 

primeiro modulo do curso EAD está previsto para o site da CNEN. 

Em caso de dúvidas, esclarecimentos e/ou informações relevantes, o participante poderá contar com 

um serviço permanente de atendimento, através do endereço eletrônico do serviço de transporte da 

CNEN - sastr@cnen.gov.br. 
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