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Esta Nota Técnica apresenta os fundamentos técnicos para definiçfJo das atividades de transporte de materiais 
radioativos e nucleares que necessitam de AutorizaçfJo Ambiental de Transporte a ser emitida pelo IBAMA elou 
AprovaçfJo de Transporte a ser emitida pela CNEN. Os requisitos aqui reunidos servirao de base para 
consofidaçAo do Sistema Nacional de Transporte de Produtos Perigos - SNTPP, em efaboraçllo pelo IBAMA e 
reformulaçAo do termo de Referência IBA MA-CNEN para a autorizaçc5es e aprovaçOes o licenciamento da 
atividade de transporte de materiais radioativos. 

Esta Nota Técnica contém um modelo aceitável pala CNEN e pelo IBAMA para elaboraçao de Plano Geral de 
T ransports. 
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1.0 INTRODUÇÃO, OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

1.1 Introdução 
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O Termo de Referência CNENIIBAMA (TR), documento técnico destinado à orientação do 
Licenciamento Ambiental e Nuclear do Transporte de Materiais Radioativos, estabelecido 
por meio de Memorando de Entendimento assinado em 20 de abril de 2007 , completou seis 
anos de vigência no ano corrente. Neste periodo, houve tanto alterações na legislação 
ambiental quanto no normativo da CNEN, gerando, por consequência , a necessidade de 
sua atualização e reformulação, considerando ainda a experiência acumulada durante sua 
utilização. 

No âmbito da regulamentação exercida pelo IBAMA, tal reformulação deverá contemplar a 
operacionalização do Sistema Nacional de Transporte de Produtos Perigosos/SNTPP. Cabe 
ressaltar que o SNTPP foi previsto na Instrução Normativa n° OS/2012 do IBAMA, a qual 
visou atender o disposto na Lei Complementar n° 140/2011. 

No âmbito da regulamentação exercida pela CNEN, as circunstâncias motivadoras a tal 
reformulação são a atualização da Norma CNEN-NE-5.01 "Transporte de Materiais 
Radioativos" (1988), em fase final de execução, e as experiências acumuladas na utilização 
do referido TR. 

A experiência acumulada indica que a reformulação do TR CNENIIBAMA deverá definir, 
com base nos critérios de regulamentação da atividade de transporte de materiais 
radioativos no país, os casos nos quais será necessário maior controle da atividade, bem 
como para aqueles casos de isenção da exigência de Autorizações e Aprovações prévias, 
sendo para tanto, devidamente justificados. 

Assim , o Termo de Referência reformulado apresentará as atividades de transporte de 
materiais radioativos que deverão ou não obter a Autorização Ambiental de Transporte (AT) 
junto ao SNTPP do IBAMA e/ou Aprovação de Transporte pela CNEN. 

Esta Nota Técnica aborda exclusivamente as informações necessárias a obtenção de 
Autorização Ambiental de Transporte (AT). a operacionalização do SNTPP pelo IBAMA e as 
Aprovações de Transporte emitidas pela CNEN. Os aspectos de segurança aqui tratados 
referem-se somente a proteção radiológica . Da mesma forma, nenhum item desta Nota 
Técnica isenta o requerente ou transportador do cumprimento das exigências 
regulamentares ou da necessidade de obtenção de outras licenças, autorizações ou 
controles previstos. 

A fundamentação técnica apresentada nesta Nota Técnica deverá ser instrumentalizada por 
Dispositivo Legal próprio, o qual deverá representar o posicionamento conjunto do IBAMA e 
da CNEN a respeito do assunto. 

1.2 Objetivo 

Esta Nota Técnica tem por objetivo definir, com base na legislação e na regulamentação, as 
expedições de materiais radioativos e nucleares para as quais serão exigidas Autorização 
Ambiental de Transporte, emitida pelo IBAMA, e/ou Aprovação de Transpo17"emitida pela h 

CNEN. OI ~ 7Ó 

21 J) i( 



Documento; NT IBAMA-CNEN Página: 3/21 
Autor(s); WN, NB, RM, MA, FP, CO Dala; 16/12/2013 

1.3 Campo de Aplicação 

Inicialmente, cabe estabelecer o campo de aplicação deste documento, o que será realizado 
pela definição de quais atividades de transporte de material radioativo estarão fora de seu 
escopo. 

Com base no Regulamento de Transporte de Materiais Radioativos, os requisitos de 
segurança não se aplicam aos seguintes situações: 

(a) ao transporte de material radioativo que se realize no interior de instalações nucleares, 
instalações radiativas, instalações minero-industriais e depósitos de rejeitos 
radioativos; 

(b) ao material radioativo implantado ou incorporado em pessoas ou animais vivos para 
diagnóstico ou tratamento; 

(c) ao material radioativo que é parte integrante da unidade de transporte, ou seja, parte 
integrante: 

I. do veículo de carga, veículo-tanque, e automóvel para o transporte rodoviário; vagão e 
vagão-tanque, para o transporte ferroviário. 

2. da embarcação, para transporte aquaviário; ou 

3. da aeronave, para transporte aéreo; 

(d) ao material radioativo em produtos de consumo, que tenham recebido aprovação do 
órgão regulador (CNEN), após sua venda para o consumidor final ; 

(e) ao material natural contendo radionuclídeos não destinados a serem processados para 
o uso desses radionuclídeos se a concentração de atividade do material não 
ultrapassar 10 vezes os valores especificados na Norma CNEN-NE-5.01 ; 

(f) pessoas com material radioativo inalado ou ingerido acidental ou deliberadamente, ou 
pessoas contaminadas; sendo transportadas para fins de tratamento; 

(g) a objetos sólidos não radioativos com substâncias radioativas presentes em qualquer 
superfície em quantidades não superiores aos níveis definidos pela CNEN. 

Os casos aos quais os requisitos de segurança se aplicam serão discutidos no item 3 desta 
Nota Técnica. 

2.0 LEGISLAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

2.1 Legislação 

A legislação brasileira atribui a diferentes órgãos da administração federal a competência 
para normatizar e fiscalizar as atividades envolvendo a movimentação de produtos 
perigosos. 

O Decreto número 96.044/1988 do Ministério dos Transportes aprova o Regulamento para o 
transporte rodoviário de produtos perigosos e , no Artigo 2° de seu Anexo, estabelece que no 
transporte de substância radioativa serão observadas, também as normas específicas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por sua vez, o Decreto 98.973/1990, equivale ao 
decreto mencionado anteriormente para o transporte ferroViáriO.~ J! k 
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As Leis número 11 .182/2005, de criação da ANAC, e 10.233/2001 , de criação da ANTI e 
ANTAq , definiram as responsabilidades para regulamentar as atividades envolvendo o 
transporte de produtos perigosos. 

A Resolução CONAMA nO. 237/1997 - Trata especificamente do licenciamento ambiental 
pelo IBAMA da atividade de transporte de materiais radioativos, competência que foi 
reforçada e ampliada pela Lei Complementar nO 140/2011 . 

A Lei Complementar nO 140/11 , que visou regulamentar o Art. 23 da Constituição Federal , 
disciplinou a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios no âmbito 
da regulação do transporte de produtos perigosos, cujo inciso XIV do artigo 7°, estabeleceu 
o licenciamento ambiental da atividade de transporte de materiais radioativos 
exclusivamente à União (IBAMA), mediante parecer da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN). 

2.2 Regulamentação 

Os materiais radioativos pertencem à Classe Sete (Classe 7) da classificação das 
Organização das Nações Unidas-ONU. O transporte internacional de materiais Classe 7 
deve ser feito com base nas recomendações para o transporte seguro de produtos 
perigosos, conhecidas como "Livro Laranja", publicado pela ONU, e recomendações para o 
transporte seguro de materiais radioativos, publicadas pela Agência Internacional de Energia 
Atõmica-AIEA. 

No Brasil , as recomendações das Nações Unidas são incorporadas na Resolução número 
420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTI) , no documento Regulamento 
Brasileiro de Aviação Civil - RBAC-175 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e nas 
Normas da Autoridade Maritima - NORMAMs 01 , 02 e 29 da Diretoria de Portos e Costas. 

As recomendações da AIEA são incorporadas no Regulamento para o Transporte Seguro 
de Materiais Radioativos, publicado pela CNEN através da Norma CNEN-NE-5.01 . 

Os documentos listados a seguir devem ser considerados quando da preparação de 
expedições contendo materiais radioativos. Entretanto, esse documentos remetem à CNEN 
a responsabilidade pelo tratamento das questões envolvendo as expedições desses 
materiais. 

• Resolução 2.239 da ANTAQ; 

• Resolução ANTI 420; 

• RBAC 175 ANAC; 
• NORMAM 01, 02 e 29 da DPC. 

2.3 Competências 

A CNEN é o órgão competente pelo controle da eventual exposição de pessoas, suas 
propriedades e do meio ambiente à radiação ionizante (proteção radiológica) , pela 
certificação dos volumes utilizados e pela regulação das demais ações relativas aos 
aspectos radiológicos da atividade de transporte de materiais radioativos pelos modais 
aéreos, terrestres, e hidroviários, conforme estabelecido pela legislação e normas em vigor 
(Lei nO 4118/1962, Lei nO 6189/1974, e Lei 7781/1989, entre outras). 

O IBAMA é o órgão competente para avaliar os riscos subsidiários ou secundários das 
cargas radioativas, a fim de atender o disposto na Lei comPlem-zt4 14 /2 /~ If 
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caso haja riscos toxicológicos, de explosividade, de combustão espontânea, pirofóricos, 
oxidativos, de reatividade e de corrosividade significativos do material radioativo a ser 
transportado, o IBAMA deverá complementar as ações de controle já realizadas pela CNEN, 
sobretudo na avaliação e aplicação dos Planos de Resposta as Emergências Ambientais. 

A fim de se estabelecer congruência regulatória sobre as atividades de transporte de 
materiais radioativos no país, para os casos em que os materiais radioativos não 
apresentem riscos subsidiários significativos, é pertinente que o IBAMA também isente de 
controle as atividades de transporte que a CNEN julgar não ser aplicável exigência de 
Autorizações para o Transporte. 

Tais casos poderão ser justificados tendo em vista os riscos reduzidos de determinada 
atividade de transporte, seja pela quantidade reduzida da carga, ou por garantias de 
segurança decorrentes da blindagem e selagem da fonte em relação à exposição e/ou 
potencial de dispersão ambiental do material radioativo em caso de acidente. 

Ao IBAMA cabe ainda avaliar e limitar, quando possivel, a realização da atividade de 
transporte em rotas que contemplem áreas sensíveis ambientalmente, em horários 
inapropriados, em grandes aglomerados urbanos, dentre outros fatores que poderão ser 
trabalhados e considerados à medida que o SNTPP e os documentos técnicos exigiveis 
forneçam as informações necessárias ao aprimoramento do controle ambiental desta 
atividade. 

3,0 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS RADIOATIVOS 

Os critérios para avaliação da existência de riscos subsidiários dos materiais radioativos 
levam em consideração o conhecimento das propriedades do material, bem como do seu 
número de risco definido pelas Nações Unidas, conforme identificado a seguir: 

• 70 - Material Radioativo sem risco subsidiário; 

• 72 - Gás radioativo; 

• 723 - Gás radioativo, inflamável; 

• 73 - Liquido radioativo, inflamável (PFg até 60,5°C); 

• 74 - Sólido radioativo, inflamável ; 

• 75 - Material radioativo, oxidante; 

• 76 - Material radioativo, tóxico; 

• 78 - Material radioativo, corrosivo; 

A fim de subsidiar a análise a seguir, cabe ressaltar que as premissas básicas à segurança 
da atividade de transporte de materiais radioativos, estabelecidas pela CNEN, podem ser 
descritas como: 

(a) garantir que a contenção do volume para transporte de material radioativo seja 
adequada a fim de prevenir sua dispersão; 

(b) controlar o nivel externo de radiação, por meio da incorporação de blindagem ao 
volume e sinalização do nível de radiação existente externamente ao mesmo; 

(c) controlar a configuração dos volumes contendo material fissil , tomando cA:e O 
projeto do embalado e o Indice de Segurança de Criticalidade; {I ); r I ~ 
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(d) evilar niveis elevados de temperalura na superficie do volume e danos decorrentes do 
calor. 

Seguindo a prática internacional, a CNEN adota em sua regulamentação a chamada 
abordagem gradual para definir os graus de riscos associados às remessas de materiais 
radioativos, tornando possivel estabelecer niveis diferenciados de rigor para diferentes 
atividades de transporte. 

Com base na abordagem gradual, os tipos de materiais radioativos para fins de transporte 
serão discutidos a seguir, confrontando a atividade de seus transportes aos tipos de 
volumes existentes, a saber: 

• Volume Exceptivo - Volume no qual a embalagem, do tipo industrial ou comercial 
comum, contém pequena quantidade de material radioativo, com atividade limitada. 

• Volume Industrial - Volume no qual a embalagem, do tipo industrial reforçado, contém 
material de Baixa Atividade Específica-BAE ou Objeto Contaminado na Superficie-OCS 
com atividade limitada. 

• Volume Tipo A - Volume constituido de embalagem Tipo A e de conteúdo radioativo 
sujeito a limite de atividade, sem necessidade de aprovação do projeto pela CNEN, 
exceto se contiver material físsil. 

• Volume Tipo B - Volume constituido de embalagem Tipo B e de conteúdo radioativo sem 
limite de atividade pré-estabelecido. 

• Volume Tipo C - Volume constituido de embalagem Tipo C e de conteúdo radioativo sem 
limite de atividade pré-estabelecido, destinado ao transporte aéreo; 

• Volume Tipo H - Volume projetado para transportar hexafluoreto de urãnio não fissil ou 
fissil exceptivo. 

A Figura 1 representa a classificação dos materiais radioativos para zns de transporte, 
conforme normativo da CNEN, a qual orientará a análise a seguir. jI 15 ~ 
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Classificaçlo dos Materiais Radioativos 
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Figura 1; Classilkaçao dos m"ten" IS r5dloaovos para nns de trensporte 

A segurança da atividade depende primordialmente do projeto da embalagem, em 
detrimento dos procedimentos operacionais, conforme estabelece a Norma de Transporte 
de Materiais Radioativos da CNEN. A seleção do tipo de volume para a atividade de 
transporte de uma fonte radioativa depende das caracteristicas do material e de sua 
atividade, conforme descrito a seguir: 

FONTES SOB FORMA ESPECIAL 

Atividade da Fonte 

Atividade da Fonte 

Atividade da Fonte 

«< 

<= 

> 

A1 

A1 

A1 

EXCEPTIVA 

TIPO A 

TIPOB 

FONTES SOB OUTRA FORMA (na qual o material radioativo pode se dispersar) 

Atividade da Fonte 

Atividade da Fonte 

Atividade da Fonte 

<<< 

<= 

> 

A2 

A2 

A2 

EXCEPTIVA 

TIPO A 

TIPOS 

Neste processo, é fundamental o entendimento da aplicaçao da Norma da CNEN, sendo 
necessário conhecer alguns parâmetros e definições importantes, a saber: 

A 1 - É a máxima atividade de um material radioativo sob forma especial que pode 
ser transportado em um Volume do Tipo A. Ver Tabela 2 da Norma CNEN-NE-

5.01 . I ~ 
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A2 . É a máxima atividade de um material radioativo sob outra forma que pode ser 
transportado em um Volume do Tipo A. Ver Tabela 2 da Norma CNEN·NE· 
5.01 . 

Com base no exposto, a seguir serão tratadas as atividades de transporte normalmente 
realizadas no pais, e as proposições acerca da regulação a ser dada em função de suas 
características. 

3.1 Materiais Fisseis 

O transporte de materiais fisseis, definidos conforme a Norma de Transporte de Materiais 
Radioativos da CNEN é aquele com riscos do material radioativo atingir a criticai idade, ou 
seja , uma reação nuclear em cadeia que pode impor altos riscos de exposição radiológica à 
população e ao meio ambiente. Dentre os Materiais Fisseis, destacamos os Elementos 
Combustíveis não Irradiados e os Elementos Combustíveis Irradiados , tanto para reatores 
de pesquisa , quanto para reatores nucleares de potência , dado que se tratam de materiais 
nucleares de extrema relevância estratégica , podendo possuir alta atividade e riscos de 
ocorrer eventos de criticalidade em caso de acidentes, tornando os projetos dos embalados 
e as operações de transportes destes materiais consideravelmente complexas. 

Portanto, para esses transportes, o expedidor deverá obter a Autorização Ambiental de 
Transporte junto ao IBAMA e Aprovação de Transporte junto ã CNEN. 

Releva-se que os materiais físseis podem se enquadrar nas categorias de Materiais 
Radioativos sob Forma Especial ou Materiais Radioativos Sob Outras Formas. 

3.2 Materiais Transportados em Volumes Exceptivos 

Conforme estabelece a Norma de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN , os 
critérios para definir a utilização de Volumes Exceptivos devem levar em consideração a 
atividade e outras características do material e do projeto do Volume. Tais critérios estão 
compilados no Quadro 1. 

Quadro 1: Limites de Atividades para Volumes Exceptivos. 

I 
-

Conteúdo Físico Instrumentos e Artigos Limite Material 
! -

Limites para cada Limites para o Limites para o 
Item individual Volume Volume 

Sólido / Forma Especial I lO·' x A, A, lO·' X A, 

Sólido I Outras Formas lO·' x A, I A, lO·' X A, 

Liquidas lO·' x A, lO·' X A, 10'" xA, 

Tricio (H,) 2 x lO·' xA, 2 x lO·' X A, 2xl0·'xA, 

Gases / Forma Especial lO·' x A, lO·' X A, lO·' X A, 
I -

Gases / Outras Formas lO·' x A, lO·' X A, 10" X A, 
, 
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Considerando as limitações quantitativas impostas à utilização de Volumes Exceptivos, 
conclui-se que o transporte de materiais radioativos em pequenas quantidades, como 
exemplo, as fontes utilizadas para aferição e calibração dos medidores de 
radiação, e, portanto, com baixo risco ambiental , devem ser isentos de Autorizações de 
Transporte. Portanto, considera-se desnecessária a obtenção de Autorização Ambiental de 
Transporte junto ao IBAMA para a atividade de transporte de Volumes Exceptivos. 

3.2.1 Embalagens Vazias 

Volumes exceptivos contemplam: embalagens vazias, artigos manufaturados com uranlo 
natural, urânio empobrecido ou tório natural, e instrumentos ou artigos com baixo risco 
ambiental, os quais também devem ser isentos de Autorizações de Transporte por parte do 
IBAMA e da CNEN. 

o regulamento de transporte permite que embalagens vazias que contiveram materiais 
radioativos podem ser transportadas como volumes exceptivos desde que estejam em boas 
condições e seguramente fechada e que quaisquer rótulos de risco referentes aos 
conteúdos radioativos, antes encerrados, não estejam mais visíveis. 

3.3 Materiais Transportados em Volumes Industriais 

3.3.1 Objetos Contaminados na Superfície (OCS) 

Os Objelos Contaminados na Superficie são divididos em dois grupos, OCS-I, e OCS-II , 
podendo ser Fisseis e Não Fisseis. Se a contaminação do OCS for classificada como Físsll, 
independente do OCS ser I ou 11 , o expedidor deverà elaborar e submeter o Plano Geral de 
Transporte ao IBAMA e a CNEN, a fim de obter a Autorização de Transporte, após 
aprovação. 

Para serem classificados como OCS I, os materiais devem estar dentro de determinado 
nível de contaminação estabelecido pela Norma de Transporte de Materiais Radioativos da 
CNEN. Ao passo que os OCS 11 é a classe de objeto contaminado na superfície em que, 
tanto a contaminação fixada como a contaminação não fixada, excede os limites 
correspondentes especificados para OCS I, sendo, contudo, limitada a valores 
estabelecidos pela Resolução de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN. Caso 
ultrapasse o limite estabelecido para OCS 11 , o objeto passa automaticamente a ser 
considerado Material Radioativo. 

Os OCS não Fisseis, por não apresentarem riscos subsidiários, e por apresentarem riscos 
radiolôgicos reduzidos, ficam isentos da obrigatoriedade de obtenção da Autorização 
Ambiental de Transporte junto ao IBAMA ou da Aprovação de Transporte junto à CNEN. 

3.3.2 Os Materiais de Baixa Atividade Específica - BAE's 

Os BAE's são materiais radioativos que têm atividade específica limitada conforme 
regulamentação específica da CNEN. Os BAE's podem ser subclassificados em três grupos, 
BAE-I , BAE-II , e BAE-III , sendo que os BAE's 11 e 111 podem ser Físseis e Não Físseis. 

Os BAE's-1 contemplam minérios que contêm radionuclídeos naturais e concentrados de 
urânio e tôrio; urânio natural, urânio empobrecido, tôrio natural, ou compostos sôlidos ou j 
".","" ..... ,.mo"~ , .. " m' •• , "" ,~" ... , om -Y~;4 
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Ainda, incluem-se outros materiais radioativos conforme estabelecido pela Norma de 
Transporte de Materiais Radioativos da CNEN. 

Em relação aos BAE's-l, cabe ressaltar que devido à toxicidade e solubilidade dos 
concentrados de urânio ou tório, ou urânio empobrecido, far-se-á necessário obter a 
Autorização Ambiental de Transporte junto ao IBAMA. 

Para os materiais listados abaixo, devido aos riscos subsidiários observados , o IBAMA 
exigirá a elaboração de PGT para fundamentar a obtenção da Autorização Ambiental de 
Transporte. 

• O Tório Metálico Pirofórico por ser, conforme o Apêndice 1 da Norma 5.1 da CNEN, uma 
substância: "sujeita a combustão espontânea" e a "aquecimento espontâneo sob 
condições normais de transporte, ou em contato com o ar, levando-o a combustão ,"; 

• O Nitrato de Tório por ser, conforme o Apêndice 1 da Norma 5.1 da CNEN, uma 
"substância oxidante, que, embora não necessariamente combustível, pode, geralmente 
pela produção de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro material." 
Dentre suas propriedades, destaca-se ser um sal inorgânico inodoro, de coloração 
esbranquiçada, irritante para os olhos, a pele e mucosas. Não é inflamável, mas pode 
aumentar a intensidade do fogo e liberar óxidos tóxicos de nitrogênio e, se em contato 
com materiais combustíveis, pode causar fogo podendo levar a fusão e dispersão do 
nitrato fundido. Reage com a água formando uma solução fraca de ácido nítrico. Quando 
em contato com substâncias facilmente oxidaveis, reage podendo causar ignição ou 
explosão. As soluções aquosas tem caráter ácido e corroem metais. ~ um composto 
radioativo de baixa atividade especifica; 

• Urânio Metalico Pirofórico por ser, conforme o Apêndice 1 da Norma 5.1 da CNEN, uma 
substância: "sujeita a combustão espontânea" e a "aquecimento espontâneo sob 
condições normais de transporte, ou em contato com o ar, levando-o a combustão; 

• O Nitrato de Uranila - Sólido por ser, conforme o Apêndice 1 da Norma 5.1 da CNEN, 
uma Wsubstância oxidante, que, embora não necessariamente combustive/, pode, 
gera/mente pela produção de oxigênio, causar ou contribuir para a combustão de outro 
material. ". 

• O Nitrato de Uranila Hexahidratado - Solução por ser, conforme o Apêndice 1 da Norma 
5.1 da CNEN, "uma substância corrosiva, que, por ação química, causa dano severo 
quando em contato com tecido vivo, ou, no caso de vazamento, danifica ou mesmo 
destrói outra carga ou o meio de transporte; pode ainda proporcionar outros riscos ". 

• A Torta 11 por ser um subproduto do processamento químico da Monazita (mineral que 
contém urânio e tório associados), sendo formada por hidróxido de tório e urânio impuros, 
com sólidos muito finos em suspensão, quando desidratados; 

• A Torta de Mesotório, decorrente do processamento da Torta 11 , por ser composta por um 
sulfato duplo de bário e radio, apresentando alta concentraçâo de Ra-228. A mesma é 
considerada um resíduo radioativo do processo de beneficiamento da Monazita. 

A monazita, que apresenta baixa solubilidade e toxicidade, minérios com urânio e tório 
associados, que apresentam concentrações reduzidas destes radionuclideos conforme 
alínea (e) do item 1.3 desta Nota Técnica} estarão isentos de obtenção de Au~ização 
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Para outros materiais que compõem a categoria dos BAE's I, não descritos nesta Nota 
Técnica , transportados em grandes quantidades e que apresentem toxicidade e 
solubilidade, bem como outros riscos capazes de causar contaminação ou outros danos 
ambientais em caso de acidente, será exigida a obtenção de Autorização Ambiental de 
Transporte junto ao IBAMA, e, portanto, envio do PGT, cuja necessidade de análise prévia á 
emissão da Autorização Ambiental pelo IBAMA será avaliada caso a caso. 

Cabe ressaltar que o termo grandes quantidades será balizado pela quantidade necessária 
para fins de amostragem de material para análise, que no caso em questão, é da ordem de 
uma tonelada , conforme Posição Regulatória CNEN 001 :2011 . Portanto, o exigido nos 
termos do Parágrafo anterior, se aplica para quantidades acima de uma tonelada. 

Para a CNEN, a Aprovação de Transporte não será necessária para o transporte de BAE I. 

Os BAE's-1I contemplam materiais radioativos como rejeites radioativos não solidificados, 
provenientes da operação de instalações nucleares do ciclo do combustível nuclear, tais 
como resinas de baixa atividade especifica, lamas de filtros, líquidos absorvidos; e água 
com concentração de tricio (H,) até 0.8TBq/L, bem como outros demais materiais 
estabelecidos pela Norma de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN. 

Em relação aos BAE's 11, para os rejeitas radioativos não solidificados gerados pela 
operação de instalações nucleares e água com concentração de tricio (H,) acima de 
0.8TBq/L, caberá exigir a obtenção da Autorização Ambiental de Transporte junto ao IBAMA 
e da Aprovação de Transporte da CNEN. 

Para outros materiais que compõem a categoria dos BAE's-ll, não descritos nesta Nota 
Técnica, que apresentem riscos de contaminação ou outros danos ambientais em caso de 
acidente. será exigida a obtenção de Autorização Ambiental de Transporte junto ao IBAMA, 
e, portanto, envio do PGT, cuja necessidade de análise prévia à emissão da Autorização 
Ambiental pelo IBAMA será avaliada caso a caso. 

Para a CNEN, os transportes mencionados no parágrafo anterior serão avaliados caso a 
caso quanto á necessidade de envio do PGT para análise. 

Estão isentos de regulação tanto do IBAMA quanto da CNEN volumes inferiores a 100 
mililitros, para fins de amostragem. 

Os BAE's-1I1 contemplam materiais radioativos imobilizados em matriz sólida, conforme 
estabelecido pela Norma de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN. 

Cabe ressaltar que os rejeitas radioativos de média e baixa atividades gerados nas 
instalações nucleares/radiativas deverão obter a Autorização Ambiental de Transporte junto 
ao IBAMA e a Aprovação de Transporte junto à CNEN. 

3.4 Materiais Transportados em Volumes Tipo A 

3.4.1 Material radioativo sob forma especial 

A Norma de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN classifica como material sob 
forma especial: fontes seladas. ou sólidos não sujeitos a dispersão (sólidos não dispersiveis 
ou indispersíveis), que tenham pelo menos uma dimensão não inferior a 5 mm. 

Os aspectos técnicos do transporte dos materiais radioativos sob forma especial sao 
basicamente de segurança e proteção radiológica, os quais competem exclusivamente ao 
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Considerando as caracteristicas dos Materiais Radioativos sob Forma Especial e os testes 
aos quais estas fontes radioativas são submetidas, os riscos de contaminação ambiental 
para estas cargas em caso de acidentes são limitados. 

Considerando que a exigência de Autorização Ambiental de Transporte não contribuirá 
efetivamente com O aumento da segurança, ou redução dos riscos ambientais desta 
atividade, e que, neste contexto, não existem riscos secundários ou subsidiários em relação 
ao transporte para este tipo de carga, sugere-se não ser exigivel a obtenção de Autorização 
Ambiental de Transporte junto ao SNTPP para Materiais Radioativos transportados em 
Volumes Tipo A, sob Forma Especial. 

3.4.2 Material radioativo sob outras formas 

A Norma de Transporte de Materiais Radioativos da CNEN classifica como material sob 
outras formas: fontes não seladas, ou sólidos sujeitos a dispersão (sólidos dispersíveis). 

Os aspectos técnicos do transporte dos materiais radioativos sob outras formas são 
basicamente os mesmos para os materiais radioativos sob forma especial, com exceção das 
atividades, que são significativamente inferiores. Apesar de serem materiais dispersíveis, 
em caso de acidente, não é esperada contaminação ambiental significativa tendo em vista a 
limitação de atividade desses materiais. 

Destaque-se neste caso o transporte de radiofármacos, utilizados na medicina nuclear, que 
devem ser isentos de obtenção de Autorização de Ambiental de Transporte junto ao IBAMA 
e Aprovação de Transporte junto à CNEN, o que se fundamenta nos seguintes argumentos: 

• A meia vida destes produtos é reduzida, da ordem de horas ou dias, o que reduz 
drasticamente seus efeitos adversos ao meio ambiente em caso de acidente com 
vazamento; 

• O controle ambiental do transporte destes produtos por meio da exigência de AT junto ao 
IBAMA é irrelevante à segurança dos mesmos, e causaria prejuízos à dinâmica de 
atendimento à demanda médica destes produtos, dado que suas meia vidas são curtas, 
sendo a agilidade desta atividade de transporte fator fundamental à sua efetividade junto 
ao setor médico; 

• Os embalados utilizados seguem requisitos de segurança estabelecidos pela CNEN que 
reduzem drasticamente a possibilidade de vazamentos, e, sobretudo, a exposição das 
pessoas e do meio ambiente à radiação ionizante, dado a blindagem e o mecanismo de 
proteção utilizados; 

Tais argumentos são reforçados pelo fato de outros órgãos isentarem de autoriZ!~ãO o 
transporte de radiofármacos, a exemplo da ANAC, por meio de seu RB/~ r ? 1-
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As fontes utilizadas em radiografia industrial (exemplo: Ir-192, Se-75, Co-60), teleterapia 
(exemplo: Cs-137, Co-60), fontes para irradiadores de grande porte (exemplo: Co-60), por 
apresentarem alta atividade, o que impõe maiores riscos radiológicos, deverão obter a 
Autorização Ambiental de Transporte junto ao IBAMA. Contudo. considerando que os riscos 
de vazamentos e exposição ambiental e humana à radiação ionizante em casos de 
acidentes envolvendo estas fontes são considerados reduzidos, dado o controle de proteção 
radiológica imposto pela regulação da CNEN (blindagem, testes, garantia da qualidade e 
aprovações dos embalados para estes materiais), considera-se que a análise do PGT por 
parte do IBAMA não contribuirá efetivamente com o aumento da segurança , ou redução dos 
riscos ambientais desta atividade. 

Desta forma , sugere-se que a Autorização Ambiental de Transporte junto ao SNTPP para 
Materiais Radioativos acima citados seja automática , sem necessidade de análise prévia 
pelo IBAMA. 

3.5.2 Material radioativo sob outras formas 

O nivel de controle para o transporte de Materiais Radioativos Sob Outras Formas adota a 
abordagem gradual para definir os limites estabelecidos para A" conforme a Norma de 
Transporte de Materiais Radioativos da CNEN. 

Os limites de atividade para o transporte de Materiais Radioativos Sob Outras Formas (A, ) 
são significativamente menores que para o transporte de Materiais Radioativos Sob Forma 
Especial (A,). 

Como exemplo de materiais radioativos normalmente englobados por essa categoria citam
se: 

Material radioativo para diagnóstico médico (ex. Molibdênio não fracionado para produção 
de radiofármacos) , Hexafluoreto de Urânio dentre outros. Para estas fontes, há maior 
possibilidade de dispersão quando comparada aos Materiais Radioativos Sob Forma 
Especial. 

Tendo em vista os riscos advindos dessas atividades, o IBAMA e a CNEN deverão realizar 
avaliação do Plano Geral de Transporte para todos os casos de volumes Tipo B sob outras 
formas a fim de emitir as autorizações e aprovações. 

3.6 Materiais Transportados em Volumes Tipo C 

Uma vez que as embalagens do Tipo C, quando existentes, conterão quantidades ilimitadas 
de materiais radioativos, assume~se como alto o risco imposto ao meio ambiente e à saúde 
de trabalhadores e membros do público. Assim. expedições que utilizem tais volumes 
deverão obter aprovação do IBAMA e da CNEN. 

3.6 Materiais Transportados em Volumes Tipo H 

3.6.1 Transporte de amostras de UF, 

Os regulamentos internacionais e também a Norma CNEN-NE-5.01 isentam de controle 
regulatório as expedições contendo quantidades abaixo de 100g de Hexafluoreto de Urânio. ~ / 
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3.6.2 Transporte de UF, para fabricação de Elementos Combustíveis 

O Hexafluoreto de Urânio - UFs é um composto usado em uma das etapas de 
enriquecimento de urânio, possuindo baixo ponto de ebuliçâo, baixo ponto de fusão e é 
extremamente volátil , sendo utilizado como um gás para a separação isotópica. O principal 
risco subsidiário do UFa é a corrosividade (classe 8), podendo ainda apresentar 
características texicológicas e a possibilidade de formação de Ácido Fluorídrico em contato 
com a umidade do ar. 

Tendo em vista os riscos advindos do transporte desse material , o IBAMA e CNEN deverão 
realizar avaliação do Plano Geral de Transporte a fim de emitir as autorizações e 
aprovações. 

4.0 PLANOS DE TRANSPORTE 

A elaboração do Plano Geral de Transporte para as atividades listadas neste documento 
deverá seguir o disposto no Anexo I. 

5. CONCLUSÃO 

o transporte de materiais radioativos relacionados ao cicto do combustível nuclear deverá 
ser objeto de maior controle, tendo em vista seus riscos subsidiarias e os grandes volumes 
normalmente transportados. 

As atividades de transporte cujos riscos de exposição radiológica à população e ao meio 
ambiente sejam reduzidos, cujos volumes transportados sejam considerados pequenos 
conforme normatização da CNEN e inexistam riscos subsidiários, deverão ser isentos, 
conforme abordado neste documento. 

O controle a ser exercido pelo IBAMA e pela CNEN nos termos desta Nota Técnica se dará 
por meio da emissão da Autorização Ambiental de Transporte e da Aprovação de 
Transporte, pelo IBAMA e CNEN, respectivamente. 

A classificação dos materiais radioativos para fins de transporte e a avaliação das 
consequências de um acidente com vazamento destes materiais para a eventual exposição 
de pessoas, suas propriedades e o meio ambiente permite concluir que: 

(5.1 ) As operações de transporte envolvendo os materiais radioativos físseis , excluindo-se 
os exceptivos, deverão ser objeto controle pelo IBAMA e pela CNEN. 

(5.2) As operações de transporte envolvendo os materiais radioativos em Volumes 
Exceptivos serão isento de controle pelo IBAMA e pela CNEN. 

(5.3) Volumes Industriais 

(5.3.1) As operações de transporte envolvendo os Objetos Contaminados na Superfície não 
Físseis estarão isentas de controle pelo IBAMA e pela CNEN. 

(5.3.2) As operações de transporte envolvendo os Materiais Radioativos de Baixa Atividade 
Especifica I serão isentos de controle pela CNEN e objetos de controle FO IBAMA, 
podendo ser isentos para o transporte de amostras pelo IBAMA. ) ,/ 
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(5 .3.3) As operações de transporte envolvendo os Materiais Radioativos de Baixa Atividade 
Específica 11 serão objetos de controle pelo IBAMA e pela CNEN, podendo ser isentos pela 
CNEN. 

(5.3.4) As operações de transporte envolvendo os Materiais Radioativos de Baixa Atividade 
Especifica 111 serão objetos de controle pelo IBAMA e pela CNEN. 

(5.4) Volume Tipo A 

(5.4.1) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo A, de Materiais Radioativos 
Sob Forma Especial serão objeto de controle pela CNEN e isentas pelo IBAMA. 

(5.4.2) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo A, de Materiais Radioativos 
Sob Outras Formas serão isentos de controle pela CNEN e pelo IBAMA. 

(5.5) Volume Tipo B 

(5.5.3) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo B, de Materiais Radioativos 
Sob Forma Especial serão objeto de controle pela CNEN e pelo IBAMA. 

(5.5.4) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo B, de Materiais Radioativos 
Sob Outras Formas serão objetos de controle pela CNEN e pelo IBAMA. 

(5.6) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo C serão objetos de controle 
pela CNEN e pelo IBAMA. 

(5.7) As operações de transporte envolvendo os Volumes Tipo H serão objetos de controle 
pela CNEN e pelo IBAMA. podendo ser isentos para o transporte de amostras por ambos os 
órgãos. 

"""". w.m. """. ' . O"' "",m." w."~O" ""'" ,. 7; '~2 ~ 

e x [) 

I 



Volume 

Todos 

~. Exceptivos 

V. Industriais 

V. Tipo A 

V. Tipo B 

V. Tipo C 

V. Tipo H 

Documento: NT IBAMA-CNEN Página: 
Autor(.): WN, NB, RM, MA, FP, CO Data: 

Tabela 1: Sintese das conclusões da análise realizada. 

Material Autorização Autorização Aprovação Isenção 
IBAMA IBAMA CNEN IBAMA 

automática 

Físsil* X X 

Todos X 

OCS I e W· X 

BAEI X X X*** 

BAE 11 X X X 

BAE 111 X X 

Sob Forma X 
Especial 

Sob Outras X 
Formas 

Sob Forma X X X 
Especial 

Sob Outras X X 
Formas 

Todos X X 

Hexafluoreto X X 
de Urânio 

16/21 
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Isenção 
CNEN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Excluindo-se os exceptivos. •• Exceto para os fisseis. ...* O IBAMA isenta o transporte de Monazita e 
minérios com urânio e tório associados conforme alínea (e) do item 1.3 (Campo de Aplicação) desta Nota 
Técnica. 

Com base nas diretrizes técnicas estabelecidas neste documento, a próxima etapa é a 
elaboração de uma minuta de Instrução Normativa Conjunta entre IBAMA e CNEN, que 
represente o posicionamento conjunto do IBAMA e da CNEN a respeito do assunto. A 
conformidade com o conteúdo desta Nota Técnica e respectiva Instrução Normativa 
Conjunta não isenta os expedidores e transportadores de material radioativo do 
cumprimento de quaisquer requisitos estabelecidos pela regulamentação. 

O roteiro para elaboração do Plano Geral de Transporte, apresentado no Anexo I desta Nota 
Técnica, constitui a parte mais operacional da Nota Técnica e deverá ser objeto de 
muitas interpretações. Seria, portanto, recomendável que o conteúdo deste 
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à medida que a experiência seja acumulada. Assim, a CNEN e o IBAMA devem 
manter em suas respectivas páginas na Internet as versões atualizadas e 
vigentes do roteiro. 

Esta flexibilidade deverá ser contemplada no texto da Instrução Normativa 
Conjunta IBAMA-CNEN. 
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Plano Geral de Transporte 
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O Plano Geral de Transporte (PGT) é essencialmente um relatório de análise segurança no 
qual o expedidor descreve as características do material ou materiais que pretende 
transportar, o número previsto de remessas ou em caso de transporte rotineiro, a frequência 
com que essas remessas são realizadas. O PGT deve incluir a descrição das ações de 
segurança (escolha de embalagem, marcação, rotulação) para o cumprimento das 
exigências regulamentares. 

O PGT deve incluir também os cenários acidentais e as ações de resposta para cada 
cenário descrito. 

Este anexo apresenta um modelo aceitável pela CNEN e pelo IBAMA para a elaboração do 
PGT. Entende-se que alguns itens aqui apresentados não sejam aplicáveis a certas 
operações de Iransporte. A CNEN e o IBAMA utilizarão o modelo aqui apresentado para 
avaliar as informações do requerente. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Características Gerais do Transporte 

Descrever sucintamente os materiais radioativos a serem transportados, bem como seus 
respectivos tipos de volumes (embalados); 

Informar o número de remessas previstas na operação de transporte objeto da Autorização 
de Transporte. Se for prevista a realização de mais de uma remessa durante a vigência da 
AT, estimar a freqüência em que essas remessas serão realizadas; 

Informar as quantidades que serão transportadas, para cada material radioativo, por 
operação de transporte; 

Informar o número de unidades de transporte previstos em cada remessa , bem como a 
quantidade total de material a ser transportado, no total das operações previstas; 

Informar a origem e o destino da carga; 

Informar quais os principais riscos ambientais decorrentes do transporte dos materiais 
radioativos pretendidos; 

Informar quais transportadoras estarão envolvidas na atividade, quando possivel. 

1.2 Objetivo 

Descrever os objetivos da operação de transporte. 

1.3 Definições, Referências e Siglas 

Apresentar o significado das siglas utilizadas na elaboração do PGT. 

2. ESPECIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL 

2.1 Classificação do Material 

Especificar todos os Materiais Radioativos que serão transportados durante a vigência da 
AT, classificando-os conforme regulamento de transporte da CNEN, informando O número 
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2.2 Características do Material 
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Informar a atividade de cada material a ser transportado, por volume (embalado), por 
unidade de transporte e por remessa, quando pertinente. 

Especificar a forma fisica e quimica do material radioativo, observando propriedades 
importantes em caso de acidentes, tais como: solubilidade, toxicidade, explosividade, 
reatividade, corrosividade, materiais passíveis de combustão espontânea, pirofóricos, 
oxidativos, dentre outras propriedades capazes que proporcionar riscos subsidiários à 
Classe 7. 

A especificação dos riscos subsidiários deverá também considerar a classificação conforme 
grupos de embalagem e divisão de perigos, indicando os possiveis efeitos de contaminação 
e dano ambiental e à saúde humana, caso aplicável. 

Deve-se seguir como referência a Resolução número 420 da ANTI. 

2.3 Embalagem 

Descrever as embalagens previstas para cada material radioativo a ser transportado durante 
a vigência da AT. Informar o número de volumes por unidade de transporte, suas 
dimensões, peso com e sem material, a categoria do volume. 

Em caso de categoria Amarela. o Tipo do Volume, e o Indice de Transporte medido ou 
estimado. 

Neste item deverá ser demonstrado que os embalados escolhidos para os materiais a 
serem transportados são adequados ao nivel de segurança exigido pelo regulamento de 
transporte da CNEN, bem como aos riscos subsidiários, quando pertinente. 

3. UNIDADE DE TRANSPORTE (UT) 

3.1 Itinerários e localização de UT 

Apresentar Informações de origem e destino da carga, bem como detalhar a rota a ser 
utilizada considerando os seguintes aspectos: 

• Estados envolvidos na rota principal e na rota alternativa (secundária) ; 

• Principais centros urbanos interceptados, por rota; 

• Principais rodovias utilizadas (rodoviário); 

• Principais linhas férreas utilizadas (ferroviário); 

• Principais portos utilizados (marítimo, hidroviário); 

• Principais aeroportos utilizados (aeroviário); 

• Distância prevista a ser percorrida, por rota; 

• Duração prevista da atividade de transporte , por rota, considerando paradas previamente 
estabelecidas; 

• Aspectos Estratégicos e Localizações que possam causar restrições a atividade de 
transporte, tais como: horários, velocidade, indisponibilidade de r cursos e apoio em caso 
de acidente, dentre outros. .A lIfJ 

3.2 Constituição e Estrutura Operacional da UT ; --z I~ Y ~ 
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Apresentar informações detalhadas a respeito da constituição e estrutura da Unidade de 
Transporte, incluindo as unidades de apoio para casos de emergência , quando previsto. 

3.3 Atribuições, responsabilidades e formação da UT 

Apresentar informações detalhadas a respeito das responsabilidades e atribuições dos 
envolvidos na atividade de transporte, incluindo as unidades de apoio para casos de 
emergência, quando previsto. 

Especificar os responsáveis ao atendimento de emergência em casos envolvendo acidentes 
ou não, bem como seu contato, e mecanismo de atuação. 

4. CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA 

Descrever os principais cenários de emergência de proteção radiológica e ambiental para 
cada expedição dos materiais radioativos. 

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E RADIOLÓGICA 

5.1 Objetivos 

Apresentar o campo de aplicação e os objetivos das medidas de proteção em função das 
propriedades radiológicas e químicas da carga radioativa . 

5.2 Contaminação 

Apresentar as medidas de proteção radiológica a serem tomadas a fim de evitar elou mitigar 
contaminação radiológica em caso de acidentes. Quando existirem riscos subsidiários dos 
materiais radioativos que possam causar contaminação ambiental além da radiológica, 
apresentar também as medidas de controle previstas. 

5.3 Níveis de Radiação e Determinação do indice de Transporte 

Apresentar os niveis de radiação ao qual o meio ambiente e a população estarão expostos 
durante a operação de transporte, bem como as medidas de controle e proteção que serão 
tomadas a fim de minimizar tal exposição. 

5.4 Equipamentos 

Informar quais os equipamentos de emergência estarao disponíveis em caso de acidentes, 
considerando tanto os aspectos relativos à Proteção Radiológica, quanto para o controle e 
mitigação de danos ambientais decorrentes dos riscos subsidiários, quando pertinente. 

6. EMERGÊNCIAS, AÇOES E CONTATOS 

A Resposta a Emergências Ambientais, decorrente dos riscos subsidiários, quando 
pertinente, deverá estar em conformidade com as exigências estabelecidas pela CNEN, 
observando sempre em primeira abordagem a questão radiológica. Posto isto, a Resposta a 
Emergências Ambientais deverá contemplar: 

• Procedimentos a serem adotados em casos de acidentes envolvendo cargas radioativas 
com riscos subsidiários; 

• Órgãos de fiscalização e controle, e eníPresas de ~ logístico a serem comunicados 
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• Caso aplicável. empresa prestadora de serviço com estrutura flsica para atendimento às 
emergências e controle radiológico e ambiental, informando os respectivos números de 
registro junto à CNEN e ao IBAMA; 

• Definição das responsabilidades do expedidor. transportador. destinatário. empresa 
prestadora de serviços de resposta à emergência . e órgãos envolvidos nas ações de 
resposta à emergência radiológica/ambiental prevista aos transportes constantes neste 
PGT • 

• Mecanismos previstos para Alerta e Notificação às populações potencialmente afetadas 
por um acidente. 

7.0 DISPOSiÇÕES GERAIS 

8.1 Paradas e Armazenagem Temporária 

Informar se estão previstas paradas ou armazenagem temporária durante o transporte. 
Caso ocorram, informar os locais pretendidos, tempo previsto, e quais medidas de 
segurança serão tomadas. 

8.2 Sigilo. quando requerido por outra regulamentação; 

8.3 Aprovação ou validação de certificados de projeto de volume pela ~: e Prazo de 

Validade. r ~% / r- -; 4 
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