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INTRODUÇÃO 

No ano de 1986, o Brasil importou grande quantidade 
de leite em pó para suprir as necessidades internas, logo após 
o acidente nuclear de Tchernobyl. Embora alertado pela comuni
dade cientifica em tempo hábil, o governo federal permitiu a 
entrada no pais de uma grande quantidade de leite em pó, pro
cedente do Mercado Comum Europeu e de áreas fortemente atingi
das pelo "fallout" dos produtos de fissão nuclear, liberados 
no acidente. Como ficou provado posteriormente, outras regiões 
do globo não alcançadas pela nuvem radioativa ofereceram leite 
da mais alta qualidade, a preços competitivos e sem contamina
rão radioativa. A divulgação de tais fatos pela imprensa aler
tou a opinião publica que se levantou, apoiada por um grupo de 
cientistas não conformados com as medidas governamentais. So
mente 3 meses após a chegada dos primeiros carregamentos de 
leite contaminado, & CNEN baixou portaria estabelecendo índi
ces elevadíssimos» 3.700 Bq/Kg, legalizando dessa forma todas 
as partidas de leite já distribuídas. Seguiram-se várias ações 
populares, apreensões e liberações do produto e o caso ainda 
se encontra "sob Judice". Contudo, a maior parte do produto 
foi consumida pela população e os produtos de fissão nuclear 
de Tchernobyl, principalmente o Césio 137 (meia-vida 30,5 

•Trabalho realizado na Seção de Radioisotopes (1986-1987), do 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura/USP-Piracicaba/SP. 
Elisabete A. de Nadai Fernandes, Epaminondas S. B. Ferraz, 
Virgílio Franco Nascimento Filho e Luiz Carlos Ruiz Pessen
da. 
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do CENA - Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP mais 
de duas centenas de amostras de leite em pó de diversas proce
dências. As amostras foram acondicionadas em recipiente de de
tecção tipo Marine1li de 250 ml e o tempo de detecção variou 
de 2 a 15 horas, conforme a atividade das mesmas. Os picos 
principais anotados foram aqueles referentes às energias 
661,64 Kev de Cs-137, 604,699 e 795,845 do Cs-134 e 1460,81 
Kev do K.-40. Como padrões, foram usados aqueles fornecidos pe
la IAEA, A-07, A-14 e S-06 além de padrões secundários prepa
rados no próprio laboratório. 

Várias entidades governamentais e particulares, não 
•6 do Estado de São Paulo como também de outros estados, en
viaram amostras para análise. Eliminando-se as repetições, fo
ras analisadas 140 amostras procedentes de 11 países, inclusi
ve Brasil, com data de fabricação variando de Janeiro a Novem
bro de 1986. 

Os resultados mostraram q»'e antes de Tchernobyl a 
atividade de Césio 137 situava-se entre zero e 7 Bq/Kg (limite 
de detecção = 1 Bq/Kg), mesaa variação encontrada pós-Tcherno-
byl para regiões distantes da Europa Central, tais como Esta
dos Unidos e Nova Zelândia. Para o Brasil, o valor máximo foi 
de 3,3 Bq/Kg para leite fabricado em 1979. Pode-se considerar 
esse valor como o máximo ainda encontrado em leite produzido 
no Brasil, mesmo nos dias de hoje. Entretanto, latas de leite 
em pó rotuladas como "produzido no Brasil" apresentaram ativi
dades de algumas dezenas de Bq/Kg de Césio 137 e de Césio 
134, ficando evidente de que se trata de produto importado ou 
misturado com importado. 

Segundo a procedência das amostras, as mais ativas 
fora» aquelas da Irlanda, 320 Bq/Kg leite Klim, análise efe
tuada no CENA e 2413 Bq/Kg leite a granel, analisada no 
HtD/CNEN. Acompanhando a atividade do leite irlandês em função 

* do tempo, verifica-se que houve um decréscimo exponencial, 
atingindo-se cerca de 10Z da atividade inicial, após decorri
dos 90 dias. 

Tanto a elevada atividade especifica inicial como o 
decréscimo com o tempo podem ser explicadas pela forma de con
dução da pecuária leiteira naquela região, que é a de soltar 
livremente o gado no pasto. Na Europa Central, Holanda, Alema
nha, Dinamarca, etc, o gado é confinado ou semiconfinado, 
alimentado indiretamente. 

CONCLUSÕES 

Considerando-se que o Brasil importou cerca de 
100.000 toneladas de leite em pó no período de Abril a Outubro 
da. 1986, época em que vigorou sem restrições a Portaria 07/86 
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•nos) e o Césio 134 (meia-vida 2,6 anos), foram incorporados 
ao nosso ambiente e hoje fazea parte do nosso B.G. 

AHáXlSES 

Usando-se um multicanal acoplado a um detector de 
Gexmânio hiperpuro, foram analisadas na Seção de Radioisotopes 
da CNEN, que permitia um máximo de 3.700 Bq/Kg, poderiam ter 
entrado no pais 10 Ci de Césio 137 + 134! Essa foi a poluição, 
radioativa permitida oficialmente. Entretanto, apenas um per
centual muito pequeno do total importado apresentava radioati
vidade acima de mil bequerel por Kg, levando-se a supor, uma 
vex que os dados não são completos, que existe no ambiente ho-. 
Je em dia cerca de 0,1 Ci de Césio, proveniente de Tchernobyl, 
via importação de alimentos em 1986. 


