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• Formado em Comércio Exterior em Berkeley College 

com especialização no Middlesex College.

• Atuo na area de supply chain há 10 anos e 7 anos

especialista em radioativos.



Certificações de Profissionais

AP –Pesquisa e AL –Laboratório

Curso de 40 horas



1.Certificação  do Laboratório de Pesquisa

2.Obtenção do Ofício de Autorização e manuseio que 

chamamos de Matrícula

3.Isótopos escolhidos

4.Quantidades determinadas

5.Lista de Pesquisadores Licenciados

Relatório de Radioproteção ou RAS 

(Relatório de Análise de Segurança)



Laboratótio

O Laboratório deve ser certificado pela CNEN, seu plano de 

radioproteção deve estar atualizado de acordo com as normas atuais e 

seus equipamentos devidamente calibrados com certificado, estes são

requisitos obrigatórios para compra e utilização de RADIOATIVOS.



AL e AP

O Responsável deve estar com sua licença atualizada e vinculada ao
laboratório para que pedidos sejam realizados, assim como do CO 
responsável.



Processo de Importação

Algumas Siglas Comum !

SLI – Solicitação de Licença de Importação

DI – Declaração de Importação

AWB – Air Way Bill ( Conhecimento de Transporte Aereo)

Mantra – Sistema de recebimento de cargas

SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior

Importação Direta – Quando a compra é feita em moeda estrangeira e a 

responsabilidade do processo é do órgão representante (Ex. FAPESP)

Compra em Reais – O pesquisador irá pagar o produto em reais e receberá em

seu laboratório, assim sendo de sua responsabilidade apenas o fornecimento dos 

dados para confecção da SLI.



Processo de Importação

Nos dois casos, importação direta e compra em reais, é necessário o 

preenchimento do formulário com todas as informações do laboratório, 

pesquisador e produto.

As informaçoes ali destacadas serão utilizadas para a confecção da SLI, 

este processo é eletronico e acompanhado direto no site da CNEN e no 

SISCOMEX.

Hoje só é possivel dar inicio a um processo de importação com produtos 

radioativos após o deferimento da SLI.

O Prazo médio de deferimento do CNEN são de 15 dias, podendo se 

extender até 60 dias ou até mesmo indeferir.



Motivos para indeferir SLI

Existem vários motivos para o indeferimento de uma SLI, vou listar abaixo 

os mais comuns.

1. Informações erradas da Instalação ou pesquisador.

2. Plano de radioproteção desatualizado.

3. O plano não comtempla o radioizotopo.

4. Quantidade superior a destacada no plano para determinado período.

5. Contador Gaiger sem calibração valida (1ano).



EMBARQUE

Após concedida a licença de importação, é realizada a conferência documental

interna e verificado a disponibilidade dos produtos com o fornecedor.

Os pedidos são realizados de acordo com a marcação de cada fornecedor, assim

você receberá o produto com a maior vida útil possível.

Agendamento de coleta com o agente de cargas.

O Agente marca com a companhia aérea (Booking) e verifica a disponibilidade

de voos para este tipo de produto, pois existem diversas restrições para

embarque. (UN2910).

Após o agendamento, é realizada a coleta no fornecedor e posterior embarque.



Chegada da Carga

Existem diversas etapas entre a chegada da carga e o desembaraço da 

mercadoria, sendo o primeiro deles a inserção no sistema Mantra, após 

algumas etapas a Receita Federal “VISA”o mantra para dar inicio aos 

tramites.
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Local de Desembaraço

O Desembaraço é realizado 100% no aeroporto de Guarulhos por conta da 

estrutura fisica e conhecimento do produtos.
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Documentos

A ficha de emergência é utilizada em todos os transportes , a IATA em 

todos transportes aéreos de Radioativos (UN2910). Os documentos devem 

estar em envelopes padronizados.



Parametrização - DI

.

CANAL VERDE – Liberação automática da Mercadoria.

CANAL AMARELO – Conferência Documental.

CANAL VERMELHO – Conferência Documental e Física.

CANAL CINZA – Conferência e valoração da mercadoria.



Coleta e Distribuição

A coleta no aeroporto de Guarulhos é realizada através de agendamento, ai 

sim podendo ser feito o transporte.
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Embalagem

Após a chegada da carga na empresa, é feita a adequação da embalagem, 

documentos para posterior distribuição. 

As embalagens são qualificadas

para resistir o percurso até o 

destino final de acordo com a 

temperatura do produto.



Empresas

Hoje apenas duas empresas estão aptas a importar e distribuir radioativos 

no Brasil. A seguir apresentaremos a Eckert, distribuídora de radioisótopos 

e fontes e a HHUB, distribuídora de kits radioimunoensaios, radioisótopos, 

entre outros



HHUB www.hhub.com.br

A HHUB é uma empresa de importação e distribuição especialista em kits 

Radioimunoensaio e Radioisótopos.

Com grande conhecimento e vários fornecedores de renome, a empresa presta

não só o serviço de vendas mas sim um auxilio ao pesquisador em seus projetos.



Importação direta

Trading em Miami com possibilidade e 

liceças para receber qualquer tipo de 

produtos, localizada proxima ao armazem

da FAPESP.



Parceiros Qualificados

Leadership – Freight Forwarder 

especializado em transporte internacional

de pereciveis e perigosos.

Life Cargo – Transportador para

distribuição em todo território nacional

especialista em pereciveis, com estrutura no 

Brasil inteiro.



Produtos e Fornecedores

Radioimunoensaio & Radioisótopos

Com fornecedores qualificados e mais de 20 mil itens, a HHUB se destaca 

no mercado. 


