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Resumo 

 

Investigou-se neste estudo o papel da adubação orgânica na mobilidade do 137Cs e do 

60Co em solos brasileiros, bem como a relação da adição de compostos orgânicos com a 

transferência desses radionuclídeos do solo para as plantas. Para este trabalho 

selecionou-se um Latossolo, solo de maior distribuição no país, caracterizado pelo 

baixo teor em nutrientes e em matéria orgânica; um Nitossolo, como representante de 

solos com fertilidade média e um Organossolo, como representante de solos com 

elevado teor de matéria orgânica. Estes solos foram transferidos para a área 

experimental do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, acondicionados em vasos e 

contaminados com 137Cs e 60Co. Para acompanhar o processo de absorção do 137Cs e do 

60Co foi cultivado rabanete (Raphanus sativus, L.). Os solos foram submetidos a 

diferentes doses de composto orgânico: a dose recomendada para o cultivo do rabanete 

no Estado do Rio de Janeiro (2 kg/m2), a metade desta dose, o dobro e sem a adição de 

composto orgânico. O Organossolo não recebeu o mesmo tratamento por se tratar de 

um solo naturalmente rico em matéria orgânica. Verificou-se o potencial de mobilidade 

do 137Cs e do 60Co associados a compostos instáveis no ambiente natural, tais como a 

matéria orgânica, óxidos de ferro e óxidos de manganês, através do método de extração 

química seqüencial. Foram também avaliados os fatores de transferência solo/planta 

dos radionuclídeos estudados. Observou-se que os valores de fator de transferência 

solo/planta (FT) para o 137Cs foram reduzidos após a adição de 4 kg/m2 de composto 

orgânico no cultivo do rabanete: de 0.44 para 0.06 no Nitossolo e de 0,44 para 0,11 no 

Latossolo. No que se refere ao 60Co, a redução dos valores médios do FT foi de 14,73 

para 0,15 para o Nitossolo e de 11,25 a 0,16 para o Latossolo. Nos Organossolos os 

valores médios do FT encontrados foram baixos e comparáveis com os valores dos 
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solos que receberam aporte de matéria orgânica via composto orgânico (0,11 para o 

137Cs e 2,64 para o 60Co). Observou-se, também, que o FT para o 137Cs diminui com o 

aumento do teor dos nutrientes nos solos (K, Ca e Mg), provenientes da adubação 

orgânica. Verificou-se, através dos resultados de extração química seqüencial, que o 

137Cs associou-se, preferencialmente, aos óxidos de ferro em todos solos estudados. No 

Nitossolo o 60Co apresentou-se principalmente fracamente adsorvido aos seus 

componentes (52%), embora cerca de 18% tenha se associado especificamente à 

matéria orgânica e 10% aos óxidos de manganês. Cerca de 71 % do 60 Co adicionado ao 

Latossolo, associou-se aos óxidos de manganês, enquanto cerca de 56% o 60Co 

adicionado ao Organossolo associou-se à matéria orgânica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ix



Abstract 

 

The hole of manure in the mobility and bioavailability of 137Cs and 60Co in Brazilian 

soil was investigated. For this study an Oxisol was selected, for being the soil of larger 

distribution in the country, characterized by a low content in nutrients and organic 

substances; a Nitisol, was also selected as representative of soils with average fertility 

and an Organosol, as representative of soils with high content of organic matter. These 

soils were transfered to an experimental area in the Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria, conditioned in plastic pots and spiked with 137Cs e 60Co. To follow the root 

uptake of 137Cs and 60Co we cultivated radish (Raphanus sativus, L.), in the pots 

receiving different doses of manure: a dose recommended for radish (2 kg/m2); a half of 

the recommended dose; the double of the recommended dose and without manure 

addition. Only the Organosol did not received manure. Moreover, it was investigated 

the potential mobility of 137Cs and 60Co associated to the unstable compounds under 

natural soil environment, such as the organic substance, oxides of iron etc, through the 

method of sequential chemical extration. The main results show that soil to plant 

transfer factor (TF) for 137Cs decreases after the addition of 4 kg/m2 of manure in the 

Nitisol (from 0.44 to 0.06) and in the Oxisol (from 0,44 to 0,11). In relation to 60Co the 

TF reduced from 14,73 for 0,15 in Nitisol and from 11,25 for 0,15 to Oxisol. In the 

Organosols the TF values were low and comparable with values obtained in soil that 

received at least a dose of manure: 0,11 for 137Cs and 2,64 for 60Co. It was also 

observed, that the TF for 137Cs diminish with the increase of the nutrient contents (K, 

Ca and Mg) when manure is applied. It was verified, through the results of sequential 

extraction, that 137Cs was mainly associated to iron oxides in all types of studied soils. 

In the Nitisol, 60Co, was mainly weakly adsorbed to its compounds (52%) even about 
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18% was strongly associated to the organic matter and around 10% was associated to 

the manganese oxides. It was observed that 56% of the total 60Co added to the 

Organosol was associated to the organic matter, while 71% of the total 60Co added to 

the Oxisol was associated to the manganese oxides.  
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1- INTRODUÇÃO 
   

 
O homem está exposto permanentemente às radiações de origem natural e artificial. 

Entre os 340 átomos diferentes presentes na natureza, 70 são radioativos (IRSN, 2003), 

e se encontram muitas vezes presente em quantidades significativas em todos os meios 

do ambiente, desde o material rochoso, como o 40K, 232Th, 235U, 238U e seus filhos, até o 

homem, como o 40K. 

A radioatividade artificial é proveniente principalmente de antigos ensaios 

atmosféricos de armas nucleares; acidentes de instalações nucleares como os que 

ocorreram em: Windscale (Inglaterra, 1957), Kyshtym (Rússia, 1957) e Chernobyl 

(Ucrânia, 1986); acidentes devido a materiais radioativos utilizados na medicina, 

indústrias e pesquisas, como o ocorrido em Goiânia (1987) e liberações controladas de 

instalações nucleares.  

A liberação de material radioativo artificial para o meio ambiente, aumentou a 

preocupação com a contaminação dos solos (IAEA, 1989). Uma vez no solo, o poluente 

radioativo pode ser transferido para plantas e animais, para águas subterrâneas por 

migração, para águas superficiais através do arraste, erosão ou inundação, bem como 

retornar ao ar pelo processo de ressuspensão (ROCHEDO & WASSERMAN, 2003). A 

presença deste material radioativo em solos contribui de modo considerável para a dose 

no homem, principalmente porque o solo sustenta ou produz direta ou indiretamente, a 

maior parte dos alimentos que o homem consome para viver. 

De acordo com o manual da IAEA para medidas de radionuclídeos em alimentos 

e no meio-ambiente, Technical Reports Series n° 295 (IAEA, 1989),  os radionuclídeos 

de maior interesse para contaminação de alimentos no ecossistema terrestre  são 

essencialmente, o 137Cs e o 90Sr, por serem elementos de  meia-vida elevada (30 anos e 

29 anos, respectivamente), análogos químicos de nutrientes e com elevada mobilidade 
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no ciclo hidrológico, o que favorece também sua absorção por plantas. Além desses 

radionuclídeos, este manual considera também importantes  60Co, 54Mn, 59Fe, 131I, 65Zn 

e outros porque, quando carreados para os sistemas de água doce ou marinha, podem 

ser acumulados rapidamente em algas e plânctons, que servem de alimento para níveis 

tróficos mais elevados, podendo assim contaminar o ser humano. 

A transferência de material radioativo do solo para a planta ocorre principalmente 

através da absorção pelas raízes de radionuclídeos presentes na solução do solo, assim 

como da assimilação do material radioativo presente no solo depositado em folhas, caules, 

flores e frutos, por processos de ressuspensão de solo contaminado (ANGUISSOLA & 

SILVA, 1992; NIMIS, 1996; ROCHEDO & WASSERMAN, 2000).  

A melhor compreensão dos processos de transferência possibilitou o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que permitem calcular a dose no homem a 

partir de uma liberação atmosférica. Segundo ROCHEDO & WASSERMAN (2003) os 

valores que quantificam as interações entre os diversos compartimentos de um sistema 

constituem os parâmetros dos modelos. No caso da transferência de material radioativo 

do solo para plantas aplica-se o Fator de Transferência (FT), calculado pela razão entre 

a atividade na parte comestível da planta (Bq/kg de peso seco) e a atividade nos 

primeiros 20 cm do solo (Bq/kg de peso seco) (IUR, 1989). 

Os solos podem reter, de modo eficiente, a maioria dos poluentes inorgânicos, 

sendo considerados, por isto, como barreira geoquímica. No entanto, existem condições 

físico-químicas nas quais parte dos elementos químicos retidos será remobilizada, 

resultando assim em assimilação biológica, transporte e/ou dispersão no meio ambiente. 

O estudo do processo de transferência de material radioativo do solo para as plantas, é o 

passo inicial para propor e avaliar medidas de proteção radiológica ambiental, 

principalmente devido à complexidade física, química e biológica de diferentes cenários 
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em áreas rurais (ROCHEDO & WASSERMAN, 2000). Como estes cenários podem sofrer 

alterações químicas, físicas e até biológicas, em conseqüência do uso do solo, se torna 

também relevante conhecer o efeito de práticas de manejo na mobilidade de 

radionuclídeos em solos.  

Os solos ricos em óxidos de ferro e de alumínio, de condições muito ácidas e com 

baixos teores de nutrientes, podem ser citados como exemplos de ambientes críticos que 

favorecem a transferência do 137Cs para plantas, características estas presentes em uma 

fração significativa de solos com potencial agrícola no país. O trabalho de 

WASSERMAN et al (2002b) demonstrou que as características dos Latossolos, tais 

como, acidez, baixo conteúdo em matéria orgânica, baixa disponibilidade de nutrientes 

como o cálcio e o potássio e a presença de minerais como a caulinita e a gibsita, 

influenciam os processos de transferência de radionuclídeos no sistema solo-planta. Os 

dados deste trabalho mostram que o 137Cs, em solos tropicais, permanece 

potencialmente biodisponível por muito tempo após a contaminação e sua transferência 

para plantas é elevada. Entretanto, modificações nas características destes solos podem 

afetar as interações dos seus componentes com os radionuclídeos, como por exemplo, o 

aumento do pH de 4,3 para 6,3 reduziu a transferência solo-planta do 137Cs  para o 

rabanete de 2,2 para 1,6. 

Os solos com alto teor de matéria orgânica apresentam elevada capacidade de 

troca catiônica, devido à presença de cargas elétricas negativas livres. Os ácidos 

húmicos e fúlvicos, resultantes da decomposição da matéria orgânica, competem com 

as argilas pela fixação dos cátions. Em solos de clima temperado, com elevado teor de 

matéria orgânica observou-se uma maior mobilidade dos radionuclídeos, tornando-os 

disponíveis para a absorção pelas plantas e para ciclagem no sistema solo-planta por um 

período mais longo do que seria esperado caso ocorresse a fixação em argilo-minerais 
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(SALBU et al , l994; COLLE & ROUSSEL-DEBET, 2000). Pesquisas realizadas em 

regiões da Ucrânia, Rússia e Bielorússia, já haviam mostrado resultados confirmando 

estas conclusões. No entanto, para reduzir a transferência solo-planta do 137Cs, o 

documento Technical Report Series no 363 (IAEA, 1994), sugere, entre várias 

contramedidas (e.g. adubação com potássio, adição de argila, etc), o uso de fertilizante 

orgânico.  

Apesar da produção primária anual ser bastante elevada em áreas tropicais 

(LARCHER, 2000), uma das características dos solos dessas regiões é a rápida 

mineralização e a lixiviação da matéria orgânica, ocasionando solos com baixo 

conteúdo de matéria orgânica. No que se refere aos solos brasileiros, existe uma 

preocupação com o crescimento do processo de degradação, e com a prevenção da 

degradação em novas áreas,  que acentua a perda de fertilidade dos solos. Assim, uma 

das práticas agrícolas recomendadas para corrigir essa deficiência é a adição de matéria 

orgânica ao solo (ALCÂNTARA et al., 2000) que consiste em se aplicar fertilizantes, 

tais como: esterco, compostos orgânicos, vinhaça, resíduos urbanos e adubos verdes, 

para a produção de energia necessária ao desenvolvimento das plantas (DE-POLLI et 

al., 1988). A aplicação de fertilizantes orgânicos é um modo de minimizar a aplicação 

de produtos químicos, atenuando assim problemas ambientais.  

Um dos métodos aplicados para obter informações importantes a respeito da 

mobilidade de material radioativo no solo é a extração seqüencial (OUGHTON, 1990; 

RIISE et al., 1990; WASSERMAN et al., 2001). Os elementos associados às fases 

instáveis podem ser liberados para o meio aquoso e/ou incorporados em organismos vivos 

se as condições físico-químicas do solo modificarem devido a processos naturais (e.g.: 

acidificação de um solo por lixiviação de bases) ou devido ao trabalho de manejo de um 

solo (e.g. calagem efetuada em solos ácidos, compactação de um solo pelo uso intensivo 

 

4



de equipamentos agrícolas; adubação orgânica). O fracionamento que se verifica através 

da extração seqüencial fornece informações iniciais a respeito do potencial de 

mobilidade dos elementos associados a compostos sob determinadas condições no 

ambiente natural, tais como a matéria orgânica, óxidos de ferro, etc. Assim desde os 

primeiros procedimentos desenvolvidos por TESSIER et al., (1979), para sedimentos, o 

número de métodos vem se multiplicando e se adaptando a situações as mais diversas. 

Sua avaliação vem sendo realizada por soluções de força variável, desde água até ácidos 

concentrados, resultando em extratos de concentração também variável para os 

elementos estudados, porém, nem sempre esses extratos possuem significação ambiental 

coerente (WASSERMAN & WASSERMAN, 2004). Para estudos de mobilidade e 

absorção vegetal de radionuclídeos em solos, o método desenvolvido por 

WASSERMAN et al. (2001) é o que tem apresentado melhores resultados, uma vez que 

os extratos obtidos em cada simulação química dos processos biológicos ou físico-

químicos se correlacionam muito bem com as propriedades dos solos ou com a 

concentração dos elementos nas plantas, como por exemplo: a concentração de 137Cs na 

fase biodisponível ou levemente ácida, que tenta simular a acidificação na rizosfera 

realizada por plantas em seu processo nutricional, se correlacionando significativamente 

com o fator de transferência solo-planta  para o 137Cs (WASSERMAN et al., 2004a , 

WASSERMAN et al., 2004b). 

 WASSERMAN & BELÉM (1996) verificaram experimentalmente, que valores de 

transferência solo-planta para o 137Cs em feijão cultivado em solo de clima tropical, são 

cerca de uma ordem de grandeza maior do que a média obtida para este mesmo 

radionuclídeo em feijões cultivados em solos de clima temperado, segundo valores do 

banco de dados da IUR (1989). A elevada biodisponibilidade do 137Cs estaria sendo 

controlada pelos baixos níveis de K trocável, elevada acidez e predominância de argilas do 
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tipo 1:1 em solos tropicais (WASSERMAN, 1998). Resultados de extração seqüencial do 

137Cs, evidenciam a importância dos óxidos de ferro, no controle da biodisponibilidade 

potencial deste radionuclídeo em latossolos (WASSERMAN et al 2002a., 

WASSERMAN et al., 2004a , WASSERMAN et al., 2004b). Estes estudos, realizados 

em paralelo com experimentos de transferência solo-planta, demonstraram que uma 

elevada percentagem de 137Cs de origem exógena permanece disponível para a assimilação 

biológica, vários anos após sua introdução no solo. Enquanto, RIISE et al. (1990) e 

OUGHTON (1990), trabalhando em solos de clima temperado, observaram, graças à 

mesma metodologia de estudo, que o 137Cs pode progressivamente se incorporar em 

estruturas minerais como argilas micáceas (tipo 2:1), reduzindo com o tempo a 

transferência para as plantas. Estes trabalhos evidenciam portanto, que diferenças nas 

propriedades dos solos interferem significativamente na transferência solo-planta e 

justificam a necessidade de estudos dos mecanismos de transferência no sistema solo-

planta, considerando-se propriedades dos solos e suas práticas agrícolas regionais.  
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2- OBJETIVOS 
 
 

 O objetivo geral deste estudo consiste em investigar o papel da adubação 

orgânica na mobilidade e biodisponibilidade de 137Cs e 60Co em solos de clima tropical, 

de modo a contribuir para a definição de critérios relevantes para ações de proteção 

radiológica ambiental. Mais especificamente, este estudo se propõe a:  

• Compreender os mecanismos de transferência de radionuclídeos no sistema 

solo/planta de clima tropical e suprir informações a respeito dos parâmetros regionais 

necessários ao cálculo de dose e aos modelos de avaliação de risco radiológico, através da 

determinação em área experimental, de valores de Fator de transferência solo/planta (FT), 

para 137Cs e 60Co, em rabanetes cultivados em vasos, contendo Latossolos, Organossolos 

e Nitossolos contaminados artificialmente. 

• Avaliar o impacto gerado pela prática de adubação orgânica em solos 

contaminados com 137Cs e 60Co, na biodisponibilidade e na associação destes elementos 

com a matéria orgânica, através da aplicação do protocolo de extração seqüencial.  

• Verificar experimentalmente o efeito de diferentes doses de aplicações de adubo 

orgânico na absorção vegetal de 137Cs e 60Co através de correlações entre as variações 

observadas no pH, no teor de matéria orgânica  e concentração de K+, Ca++ e Mg++ 

trocáveis em Latossolos e Nitossolos, decorrentes dessa prática, e seus possíveis 

impactos no fator de transferência solo/planta. 
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3-  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 - O solo 

 

Considera-se solo a coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas 

minerais e orgânicas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos (EMBRAPA, 

1999), formado pela ação conjunta de processos físicos, químicos e biológicos de 

decomposição sobre o material rochoso .  

As rochas devido ao intemperismo – processos físicos, químicos e biológicos 

que alteram seus constituintes – transformam-se em camadas diferenciadas chamadas 

de horizontes do solo. Por convenção, são usadas as letras A, H,  B, C e R. entre outras, 

para representar os principais horizontes dos solos. Para CURI et. al. (1993) o horizonte 

A, mais próximo da superfície, é de constituição mineral e com acumulação de matéria 

orgânica decomposta intimamente ligada a fração mineral; O horizonte H é uma 

camada de constituição orgânica, superficial ou não, composto de resíduos acumulados 

ou em acumulação sob condições de prolongada estagnação de água, salvo se 

artificialmente drenado. Apresenta matéria orgânica em vários estágios de 

decomposição, podendo incluir material pouco ou não decomposto. O horizonte B é 

formado sob um A, ou outro horizonte superficial, bastante afetado por transformações 

pedogenéticas, em que pouco ou nada resta da estrutura original da rocha; o horizonte C 

constitui-se de material mineral pouco intemperizado e o horizonte R refere-se à rocha 

de origem (EMBRAPA, 1999).  

Os elementos que compõem o solo podem ser encontrados nas fases sólida, 

líquida e gasosa. Segundo BRADY (1989), a distribuição ideal dos componentes de um 

solo para o crescimento das plantas deve ter, aproximadamente, 50% de porosidade e 

50% de volume de sólidos. Para CURI et al (1993) a porosidade é classificada em 
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macroporosidade - aquela que não é capaz de reter água por capilaridade – e 

microporosidade – aquela que é capaz de reter água por capilaridade e, portanto, 

responsável pelo armazenamento de água em um solo quando na sua capacidade de 

campo (equilíbrio entre ar e água no solo). Os solos férteis normalmente apresentam 

cerca de 45% de matéria mineral e 5% de matéria orgânica (FONTES & FONTES, 

1992).  

A proporção entre as três fases do solo pode ser modificada em função das 

variações de temperatura, pressão, luz, aporte de matéria orgânica, atividades de 

microorganismos, acréscimo de água e absorção de íons pelas raízes das plantas. Na 

fase sólida tem-se a matéria orgânica e a matéria mineral. A primeira, cuja origem está 

no acúmulo de restos de animais e vegetais em muitos estágios de decomposição, 

apresenta, também, organismos vivos e ativos. A matéria inorgânica é constituída de 

partículas de vários tamanhos que se formam a partir da decomposição dos minerais de 

rochas que formam este solo (KIEHL, 1979). A fase líquida é composta pela água ou 

solução do solo, pelos sais em dissolução e pela matéria coloidal em suspensão. A fase 

gasosa do solo apresenta uma composição semelhante à da composição do ar 

atmosférico, entretanto no solo é maior o teor de gás carbônico e menor o teor de 

oxigênio (MELLO, 1989).  

 

3.1.1 - A componente mineral do solo 

 

Os minerais presentes no solo estão classificados em: 

- minerais primários: aqueles que não sofreram alterações desde a 

cristalização do magma, geralmente apresentam dimensões maiores e são 

resultantes da fragmentação das rochas (FONTES & FONTES, 1992). Aparecem 

em dois grupos: 
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a) Mais resistente ao intemperismo como o quartzo, a apatita, a zirconita e 

a mica muscovita. 

b) Menos resistentes ao intemperismo como a biotita, os plagioclásios e os 

piroxênios. 

- minerais secundários: são resultantes do intemperismo dos minerais 

primários ou da precipitação de produtos da decomposição destes (FONTES & 

FONTES, 1992). Como exemplo podem ser citados os  argilo-minerais (e.g. 

caulinita, montmorilonita e vermiculita), gibsita, goethita, concreções ferruginosas 

e manganosas. 

Deve-se notar que os minerais primários e os agregados ou concreções maiores 

que 0,02 mm constituem uma reserva mineral do solo, já que pelo intemperismo podem 

ceder nutrientes para as plantas. A fração argila - tamanho menor que 0,002 mm – é 

capaz de adsorver elementos que estão quase em condições de pronta disponibilidade 

para as plantas (KIEHL, 1979).  

Segundo o mesmo autor, os minerais de argila têm, em geral, uma forma regular 

e sistemática de organização dos seus átomos, moléculas e íons, nas três dimensões. 

Elas são compostas de camadas laminares e superpostas, em grupos de forma 

hexagonal ou de placas irregulares. Entretanto, também aparecem na forma de 

bastonetes, fios ou com aparência penuginosa. Cada partícula de argila se estrutura por 

superposição e estratificação de suas unidades, o que faz com que seu todo se 

assemelhe a uma placa. 

O termo argila é sugerido por KIEHL (1979) para ser usado com três 

significados: 

- A classe textural argila;  

- As partículas menores que dois micrômetros 
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- E os argilo-minerais, compostos principalmente por silicatos hidratados 

de alumínio, óxidos e hidróxidos de ferro, alumínio: Al2O3, SiO2, Fe2O3 e H2O. 

Porém, dependendo do tipo de argila, podem ser encontrados TiO2, CaO, MgO, 

MnO, K2O, Na2O, e P2O5. 

O formato estrutural básico dos minerais de argila é o mesmo dos tetraedros de 

silício e dos octaedros de alumínio e magnésio. Um deles, o (SiO4)4-
 estrutura-se com 

três oxigênios num plano e o quarto colocado fora dele e no centro dos outros três 

oxigênios. O silício se localiza no espaço central deixado pelos átomos de oxigênio. 

Este arranjo é instável eletrostaticamente (oito cargas negativas devido ao oxigênio e 

quatro positivas devido ao silício). Podem ocorrer, também, as presenças do ácido 

silícico (H2SiO4) e da sílica hidratada (SiO2.2H2O), que apresentam carga eletricamente 

neutra. 

Numa outra situação o alumínio aparece associado a seis oxidrilas num formato 

octaédrico, com o íon alumínio na parte central. Este arranjo, também é instável 

eletricamente, porque as três cargas positivas do alumínio não equilibram as seis cargas 

negativas das hidroxilas. 

Os minerais de argila recebem várias classificações. As argilas cristalinas se 

subdividem naquelas que possuem duas camadas (grade 1:1) como a caulinita e nas que 

possuem três camadas (tipo 2:1), como a montmorilonita  (figura 1). A caulinita é um 

dos mais importantes componentes dos solos estudados neste trabalho. Existem ainda 

as argilas de camadas mistas e as de estrutura de cadeia (KIEHL, 1979). 
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Figura 1: Representação das argilas de mineral de grade 2:1 e de grade 1:1 

 

Ainda segundo este autor, a caulinita constitui-se de uma estrutura não 

expansiva porque suas camadas se unem por uma ligação do tipo OH-O (ver figura 1). 

Por este motivo, não há penetração de água entre as camadas do mineral. Desse modo, 

a água e os íons ficam adsorvidos na parte externa da argila e estão mais facilmente 

sujeitos a trocas. 

A montmorilonita possui muita capacidade para se dividir, formando cristais 

bem pequenos. Por isso, sua superfície específica é muito grande para adsorver íons. 

Além disso, sua estrutura é expansiva ocorrendo a penetração da solução do solo entre 

as camadas do mineral. Na parte interna desses minerais ocorre a presença de sítios de 

troca específicos para elementos como o potássio, o césio e outros íons de tamanho e 

carga semelhantes ao potássio. A retenção desses íons, nestas superfícies internas, será 

mais forte e com a saturação desses sítios de troca por esses íons semelhantes ao 

potássio, atua como um cimento e assim, a camada pode perder sua propriedade de 

expansão e fixar, de modo irreversível os elementos que estavam adsorvidos em seu 

interior (KIEHL, 1979). 

A montmorilonita pode degradar-se dando origem a caulinita, que é um 

processo irreversível, ou transformar-se em ilita, quando muitas de suas camadas 
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internas são saturadas em íons potássio, portanto, a ilita é um argilo-mineral 2:1 não 

expansivo. 

A fração argila do solo, onde são encontrados entre outros compostos os óxidos 

de ferro e de manganês, juntamente com a matéria orgânica adsorvem os nutrientes 

evitando a perda deles por percolação. Na fração mineral a troca de nutrientes se dá por 

contato entre os pelos absorventes das raízes, que cede hidrogênio, e as superfícies das 

micelas dos minerais de argila que cedem os cátions adsorvidos (MALAVOLTA et. al., 

1974).  

 

3.1.2 – A componente orgânica do solo 

 

Entre os componentes orgânicos do solo destacam-se os restos de animais e 

vegetais em fases distintas de decomposição e o húmus (MELLO, 1989). Este húmus é 

resultante da transformação sofrida pelos resíduos orgânicos, devido à ação de 

microorganismos; principalmente, os actinomicetes que trabalham nas partes mais 

profundas do solo e produzem antibióticos (CORNELL UNIVERSITY, 2003). O 

húmus é a parte mais estável da matéria orgânica, resistente às novas transformações e 

ao ataque dos microorganismos. Ele possui coloração negra, consistência amanteigada, 

com altas densidades de cargas elétricas em sua superfície capazes de adsorver e trocar 

cátions (MELLO, 1989).   

O conjunto de minerais que formam a argila do solo constitui, junto com o 

húmus, a fração mais reativa do solo (KIEHL, 1979). 

De acordo com KIEHL (1979) o acúmulo ou a destruição da matéria orgânica 

no solo dependem da atividade dos microorganismos, que são afetados pela umidade, 

aeração, temperatura e pH do solo. As fases que correspondem à formação, acúmulo, 

equilíbrio e destruição de matéria orgânica no solo estão representadas na figura 2.  
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De acordo com esta figura  notamos que o estabelecimento de culturas agrícolas em 

locais de matas, leva a uma redução no teor original de matéria orgânica, 

ocasionando um nível mais baixo de equilíbrio. No entanto, adubação orgânica leva 

ao desequilíbrio provisório devido ao aumento do teor de 

MO.

 
Figura 2: Fases de acúmulo, destruição e equilíbrio da matéria orgânica 

(KIEHL, 1979). 

 

O húmus responde por efeitos diretos nas propriedades do solo. No que se refere 

às propriedades físicas este componente age na redução da densidade do solo, melhora 

a agregação, a aeração e a drenagem, aumentando a capacidade do solo para reter água. 

Quanto às propriedades químicas atua como fornecedor de nutrientes, aumenta a 

capacidade de troca catiônica e a superfície específica (DE-POLLI et al, 1988). 

A matéria orgânica em decomposição apresenta cargas elétricas 

negativas, o que aumenta a capacidade do solo para reter cátions. Um fator 

importante na decomposição da matéria orgânica é o potencial de oxi-redução do 

solo (Eh). Para valores de Eh acima de 450 mV ocorre uma rápida decomposição 

da matéria orgânica. Entretanto, se os valores do Eh estão entre zero e – 300 mV a 
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decomposição da matéria orgânica se torna mais lenta e ocorre principalmente por 

fermentação com liberação de gás metano (KOCH-STEINDL & PRÖHL, 2001). 

 

3.1.3 - A componente líquida do solo 

 

A componente líquida do solo, conhecida como solução do solo ou água do 

solo, tem sua origem nas chuvas e na ação do homem através das irrigações. A função 

da água no solo é de solvente e de meio para o transporte dos nutrientes (KIEHL, 

1979).  

Segundo este autor, o conteúdo de água no solo está diretamente relacionado 

com  a absorção de nutrientes pelas plantas. O seu excesso ou falta inibe as atividades 

dos microorganismos do solo provocando a deficiência de nutrientes disponíveis às 

raízes das plantas.  Solos alagados podem apresentar valores de Eh inferiores a 450 mV 

e assim interferir na estabilidade de compostos, na especiação e mobilidade de vários 

elementos químicos.  

 

 

3.1.4 - A componente gasosa do solo 

 

O ar do solo, como é conhecido o componente gasoso, apresenta uma 

composição semelhante ao do ar atmosférico. Entretanto, no solo o teor de gás 

carbônico é maior e o de oxigênio é menor devido à respiração de plantas e 

microorganismos. Nota-se, ainda, que o teor de gás carbônico aumenta com a 

profundidade e o de oxigênio diminui. Outra diferença entre o ar do solo e o ar da 

atmosfera é a proporção de umidade do ar no solo que se aproxima de 100%, mesmo 

naqueles solos com baixo teor de água (KIEHL, 1979).  
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A composição do ar do solo tem importância para  desenvolvimento das plantas, 

com o aumento da quantidade de oxigênio neste ar estimula-se o crescimento das raízes 

e a absorção de água (KIEHL, 1979). Por outro lado, a escassez de oxigênio acarreta 

toxidez às plantas por favorecer processos de redução. Neste caso, verifica-se a 

formação de sulfeto de hidrogênio, bicarbonato de ferro na forma ferrosa ou 

bicarbonato de manganês, prejudiciais quando em grandes concentrações (KIEHL, 

1979). O excesso de aeração leva a decomposição acelerada da matéria orgânica. 

 

3.1.5 - Os tipos de solos 

 

Dentre os diversos tipos de solo apresentados pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), interessam a este trabalho de pesquisa 

Latossolo, Nitossolo e Organossolo, por serem representativos das áreas agrícolas do 

país.  

Os Latossolos, correspondem à classe de maior distribuição no país e 

caracterizam-se por serem profundos, muito porosos, macios, friáveis e muito 

permeáveis devido ao estágio avançado de intemperização. Apresentam argilas de baixa 

atividade e baixa capacidade de troca catiônica (DE-POLLI et al., 1988), 

conseqüentemente com características químicas menos favoráveis ao cultivo. No Brasil 

aparecem com destaque nos planaltos do Sudeste, na Bacia do Paraná e nos Cerrados. 

Também, podem ser localizados na Amazônia Oriental, no Nordeste e nos Tabuleiros 

Costeiros. Porém, apresentam-se, nestes locais, menos porosos e bem mais coesos. Se 

somados, os Latossolos, totalizam 39% do território brasileiro. Os Latossolos da região 

do estudo apresentam propriedades químicas e situação de relevo não favoráveis ao 

cultivo, entretanto, tornam-se produtivos quando submetidos a um sistema de manejo 

que corrige a acidez, aumenta a fertilidade e controla a erosão. Atualmente, são feitas a 
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manutenção e o aumento das fontes de matéria orgânica e da capacidade de retenção da 

umidade, através do plantio direto e o cultivo mínimo. (EMBRAPA, 2003). 

Os Nitossolos são constituídos por material mineral e apresentam horizonte B 

com acúmulo de argilas de atividade baixa ou alta (horizonte nítico) imediatamente 

abaixo do horizonte A ou dentro dos primeiros 50 cm do horizonte B (EMBRAPA, 

1999). O horizonte B, é de textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos sub-

angulares, angulares ou prismática, relacionada à cerosidade e/ou superfície de 

compressão. São profundos, bem drenados e de coloração variável de vermelha a 

brunada. Ocorrem principalmente em relevo ondulado (8 a 20% de declividade), porém 

em alguns casos, ocorrem em áreas de maior declive, estando nestes casos mais sujeitos 

à ação da erosão (POTTER et al., 2002).  

Os Organossolos, mesmo não tendo a representatividade dos Latossolos e dos 

Nitossolos no conjunto dos solos brasileiros são importantes por serem férteis e pelo 

elevado teor de matéria orgânica, características dos solos de clima temperado. Neste 

estudo foram utilizados como referência para solos que são naturalmente ricos em 

matéria orgânica. São solos hidromórficos, essencialmente orgânicos, pouco evoluídos 

e provenientes de depósitos de restos vegetais em grau variável de decomposição, 

acumulado em ambiente mal ou muito mal drenado. Apresentam horizonte hístico 

(horizonte H), com suas camadas orgânicas repousando sobre substrato mineral de 

textura variável. Sua espessura pode ser considerada tanto de forma contínua como 

cumulativa em 80 cm contados desde a superfície. São, geralmente, ácidos, com alta 

capacidade de troca catiônica, alta saturação com alumínio trocável e baixa saturação 

por bases. Os Organossolos possuem bom potencial para culturas anuais desde que 

adequadamente drenados e convenientemente manejados (POTTER et al., 2002). 
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3.2 - Mecanismos de Contaminação Vegetal  

 

A contaminação da vegetação pode ocorrer através da deposição na superfície 

das partes aéreas das plantas do material radioativo presente no ar, por processos de 

absorção fisiológica (folhas, inflorescencia, base do caule, etc.) ou por processos de 

absorção radicular do elemento radioativo depositado na superfície do solo. (Figura 3) 

 

137 Cs, 60Co

Cs, Co

(solúvel: íons livres e/ou associados 
a ligantes)

(solúvel e coloidal)

(Particulados) 
Incorporados ou adsorvidos aos 

minerais primários, argilas, matéria 
orgânica e  óxidos e hidróxidos de 

Fe, Al e Mn.

Absorção radicular

Translocação
Ressuspensão

Migração

Deposição

Absorção foliar

retenção

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Exemplo das Interações do 137Cs e do 60Co no sistema solo-planta. 

 

De acordo com KRUYTS & DELVAUX (2002), as interações de um elemento 

no solo podem resultar na retenção dele por certos componentes do solo, na absorção 

por raízes de plantas e outros organismos vivos e na migração do elemento para 

horizontes mais profundos (Figura 3). O elemento radioativo incorporado às plantas 

pode ser restituído ao solo via decomposição do material orgânico, enquanto o 

elemento incorporado ao solo pode ser agregado às partes aéreas das plantas via 
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ressuspensão. Fatores climáticos como a precipitação e os ventos, podem afetar a 

contaminação das plantas, seja promovendo a ressuspensão de solos ou a lavagem do 

material depositado. Fatores físicos e químicos dos solos também podem afetar a 

contaminação das plantas, seja favorecendo a migração de radionuclídeos para fora da 

zona radicular, seja favorecendo a retenção do material radioativo nos componentes dos 

solos. Processos outros, além do decaimento radioativo, podem permitir uma redução 

da concentração de radionuclídeos na vegetação. Estes incluem: diluição pelo 

crescimento, lavagem da deposição externa e remoção do sistema pela colheita ou 

pastagem. (ROCHEDO & WASSERMAN, 2003).  

 

3.3 - Mobilidade e biodisponibilidade 

 

Entende-se a mobilidade como a distribuição dos elementos químicos no solo e 

sua capacidade para se deslocar neste ambiente, estando a mobilidade e a 

biodisponibilidade estão relacionadas com a forma geoquímica e a solubilidade dos 

elementos (SILVEIRA et al., 2003; GRI, 2000) e aos fatores que interferem na 

distribuição dos elementos químicos entre as fases sólida e líquida deste solo 

(DESMET et al., 1990; MAC BRIDE et al 1997; SALAM & HELMKE, 1998). As 

reações envolvidas entre os radionuclídeos e os componentes dos solos (e.g.: 

complexação, precipitação ou dissolução, adsorção ou dessorção) são responsáveis pelo 

controle da solubilidade dos elementos e dependem da concentração dos radionuclídeos 

e seus análogos químicos, dos ligantes capazes de formar complexos organo-minerais, 

da composição mineralógica do solos, do pH e do potencial redox. 

SILVEIRA (2002) considera que na adsorção ocorre o acúmulo de substâncias 

ou material entre uma superfície sólida e uma solução. Neste caso, os elementos 
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químicos são removidos da solução e retidos fracamente na superfície dos colóides 

Podendo, então, formar complexos com o grupo hidrogênio nas superfícies dos óxidos 

e dos minerais de argila ou com os grupos carboxílico e fenólico, na superfície da 

matéria orgânica do solo (SILVEIRA, 2002). Segundo KIEKENS (1983) e SILVEIRA 

(2002), pode-se considerar a adsorção como não-específica, se os elementos são 

adsorvidos, simplesmente por forças eletrostáticas e como adsorção específica se reação 

depender também de propriedades físicas e químicas dos elementos e das características 

da superfície dos colóides. Estudos realizados para verificar o comportamento dos 

elementos químicos presentes em compostos orgânicos aplicados para a correção do 

solo indicam que alcançam o equilíbrio tanto com a fase líquida quanto com a fase 

sólida deste solo. Este equilíbrio é controlado pelas propriedades químicas do solo e do 

composto orgânico (SILVEIRA et al., 2003). 

 A transferência de qualquer elemento químico do solo para as plantas, depende 

da presença e da disponibilidade do elemento na solução do solo e das necessidades das 

plantas em relação ao elemento ou a um outro elemento de comportamento químico 

similar, que a planta não consegue diferenciar (SUTCLIFFE & BAKER, 1989). De um 

modo geral, o processo de absorção radicular de íons da solução do solo, ocorre em 

duas fases: uma fase passiva e uma fase ativa. A fase passiva ocorre na zona radicular, 

por difusão ou por fluxo de massa, a favor de um gradiente de concentração. A fase 

ativa ocorre nas paredes da membrana celular e necessita ser mediado por um carreador 

seletivo (de modo similar às reações bioquímicas com enzimas catalisadoras), para que 

o íon penetre no interior da célula (ROCHEDO & WASSERMAN, 2003). Portanto, a 

abundância de nutrientes na solução do solo, pode afetar a absorção radicular de 

radionuclídeos que sejam análogos químicos de nutrientes devido à competição por 

carreadores. Assim, se a concentração de nutrientes essenciais para as plantas, como o 
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K+ trocável, é alta nos solos, pode ocorrer redução na transferência do 137Cs do solo 

para as plantas, uma vez que o potássio é análogo químico do 137Cs e provavelmente 

competem pelo mesmo carreador no processo de absorção vegetal (WASSERMAN et 

al., 2002a). 

A textura é uma das características do solo que merece atenção no estudo da 

transferência de contaminantes radioativos deste meio para as plantas. Estudos já 

realizados mostram que em solos com textura mais grossa (arenosa) a absorção de 137Cs 

pelos vegetais é mais fácil que em outros solos de textura mais fina (ROCHEDO & 

WASSERMAN, 2003). A presença de matéria orgânica também afeta a sorção do 

137Cs, embora a adsorção deste elemento radioativo pelas cargas negativas das 

substâncias húmicas seja mais fraca que a sorção pelos componentes argilo-minerais do 

solo (ROCHEDO & WASSERMAN, 2003). Em solos ácidos, íons H+ podem deslocar 

cátions da superfície dos colóides para a solução do solo, o que os torna mais 

disponíveis para as plantas (KIEHL, 1979). Em solos alcalinos a formação de fosfatos, 

carbonatos e sulfatos reduz de modo significativo a biodisponibilidade.  

Verificou-se, em estudos realizados com solos de clima temperado, que a 

presença de contaminantes na forma trocável ou solúvel na água acarreta um fator de 

transferência solo-planta maior que o obtido para os contaminantes que se encontram 

associados aos argilo-minerais (RIISE et al, 1990). Este comportamento foi observado 

por estes autores ao compararem o FT do 137Cs, que se mantinha associado 

principalmente aos argilo-minerais, com o FT do 90Sr encontrado principalmente na 

forma trocável ou solúvel em água: os valores do FT do 137Cs foram menores que 

aqueles encontrados para o FT do 90Sr. 

A relação entre a matéria orgânica, a mobilidade e a biodisponibilidade de 

radionuclídeos em solos foi estudada por STAUNTON et al. (2002). Segundo estes 
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autores a adição de matéria orgânica provocou a redução de até uma ordem de grandeza 

no coeficiente de distribuição do 137Cs nos minerais da argila. Como este coeficiente de 

distribuição (Kd) é calculado pela razão entre a concentração de radionuclídeo no solo e 

a concentração de radionuclídeo na solução do solo, assim, um valor menor do Kd 

indica menor sorção, e conseqüentemente, maior a disponibilidade de radionuclídeos 

para as plantas (STAUNTON et al., 2002).  

A natureza da matéria orgânica e suas interações com as superfícies minerais 

são tão importantes quanto o teor de matéria orgânica presente no solo. Análises 

mineralógicas de amostras cuidadosamente preparadas indicaram que quantidades 

suficientes de ilita são de fato recomendadas para imobilizar quantidades traço do 137Cs 

presentes em solos contaminados. Essa observação tem induzido a hipótese de que a 

matéria orgânica pode ser a responsável pela imobilização limitada do 137Cs em solos 

argilosos (STAUNTON et al., 2002). 

RIGOL et al (1998) encontraram que a dessorção do césio em solos onde as 

substâncias húmicas foram retiradas é ligeiramente menor que a dessorção nos solos 

onde essas substâncias estão presentes. Então, embora a adsorção seja aumentada em 

quatro vezes, a proporção de césio adsorvido, que é aparentemente fixado é pouco 

afetada pela matéria orgânica. 

Estudos mais recentes mostram que o carbono orgânico dissolvido (COD), 

extraído de um solo com esterco diminui o Kd do césio na ilita. Esta conclusão 

fundamenta-se num experimento onde variou-se a taxa solo/solução (1/2 e 1/10 g.ml-1), 

a temperatura (20oC e 40oC) e a força iônica de uma solução eletrolítica (1 ou 10 mM 

CaCl2) contendo carbono orgânico dissolvido (STAUNTON et al., 2002). 
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3.4 – O Césio 

 

O césio estável é encontrado na natureza em quantidades traço nas rochas ricas 

em silício e alumínio. Pesquisas indicaram a presença deste metal alcalino em plantas e 

em solos cultivados. O teor de césio em solos varia entre 0,2 e 0,5 mg por kg de terra 

seca (MÉTIVIER & LORTHIOIR, 2000). O césio possui o mais baixo ponto de fusão 

entre os metais alcalinos. Por este motivo, este elemento químico apresenta-se na fase 

líquida em locais onde a temperatura está próxima à do ambiente. 

No que se refere às propriedades químicas, sabe-se que o césio pertence ao 

grupo IA, dos metais alcalinos, da classificação periódica dos elementos. Suas 

propriedades químicas são semelhantes à do rubídio e usualmente são descritos juntos 

(MÉTIVIER & LORTHIOIR, 2000). O césio é o elemento mais eletropositivo na tabela 

de classificação periódica dos elementos. Quanto ao seu potencial de ionização só não é 

mais fraco que o do frâncio. 

Com relação às propriedades radioativas e nucleares, pode-se dizer que o césio 

possui 31 isótopos, quase todos radioativos (exceto o 133Cs, que é estável). 

O 137Cs é um elemento artificial, produto de fissão do 235U num reator,  de meia-

vida aproximada de 30,2 anos e que se caracteriza por ser um emissor β-, como mostra 

a figura 4 (a), pode contaminar o solo através da deposição causada por liberações 

rotineiras ou acidentais ocorridas em instalações nucleares, explosões de artefatos 

bélicos ou por acidentes radiológicos como o ocorrido em Goiânia. O interesse em 

pesquisas relacionadas com este elemento químico é grande não só por sua analogia 

química com o potássio, que é um macro nutriente para as plantas e por isso pode ser 

absorvido em grandes quantidades por elas, mas também por sua alta mobilidade no 

sistema solo-planta. Essa característica permite identificar, em curto prazo, processos 
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relevantes para a mobilidade deste elemento após a adição de adubos orgânicos em 

solos.  

 No homem, este metal apresenta uma distribuição heterogênea em comparação 

com a distribuição do potássio. O 137Cs tem a tendência a se concentrar em nervos e 

músculos (UNIANDRADE, 2004). 

 

3.5 - O cobalto 

 

O cobalto radioativo é um produto de ativação presente nos efluentes líquidos dos 

reatores nucleares e das usinas de retratamento de combustíveis, podendo chegar ao 

solo através das águas de irrigação. Além disso, é isótopo radioativo de um elemento 

químico benéfico às plantas ou aos microrganismos (MELLO, 1989), podendo chegar ao 

homem através da cadeia alimentar. Em caso de contaminação ambiental com este 

elemento é preciso cuidado porque possui grande mobilidade no solo podendo ser 

carreado para as águas subterrâneas, chegando a rios, lagos e oceanos. Como ele pode 

ser absorvido por microorganismos ou animais, existe o risco dele atingir a cadeia 

alimentar, contaminando seres humanos.  

O esquema de decaimento do 60Co pode ser observado na figura 4 (b) (COLLE 

et al, 1996). 

Segundo estes autores o comportamento químico deste elemento no solo está 

estritamente relacionado com o comportamento do ferro e do manganês. Uma de suas 

características é ser mais solúvel em condições ácidas. Estima-se que entre 5% e 10% 

do cobalto total é hidrossolúvel ou facilmente extraível. O cobalto pode ser adsorvido 

pelas argilas ou complexado com ácidos húmicos. A adsorção deste radionuclídeo pelas 

raízes das plantas depende do pH do solo e da presença de outros elementos como o 

ferro, o alumínio ou cálcio. Além disso, existe uma correlação, em menores proporções 
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com a textura do solo e com teor de matéria orgânica (COLLE et al, 1996). Autores 

como TAYLOR (1968) e COUGHTREY & THORNE (1983), observaram que o 

cobalto apresenta uma grande afinidade por óxidos de manganês e pelos óxidos de 

ferro, o que explica sua grande mobilidade em meios redutores, notadamente em solos 

hidromorfos. 

Em meio ácido a forma química predominante é o íon Co+2 , enquanto que em 

condições neutras ou ligeiramente alcalinas predomina a forma Co (OH)+
2. Para valores 

de pH maiores que 8 os hidróxidos de cobalto começam a precipitar. (COUGHTREY & 

THORNE, 1983). 

 

                                             

 27 Co 60  ( T 1/2  = 5,26  anos)  
 

β 1 −  (0,309  MeV)     
(99,85 %)   β 2

−  (1,482 MeV)
(0,15 %)

γ  (1,173  MeV )

γ  (1,332  MeV )

55Cs137 (T1/2 = 30,2 anos)

56Ba137

β2
− (0,511 MeV) (94 %)

β1
− (1,176 MeV) (6 %)

γ (0,6616 MeV)

56Ba137m (T1/2 = 153 s)

 

(a)                                                                                                        (b) 

Figura 4: (a) Esquema de decaimento radioativo do 137Cs; (b) Esquema de 

decaimento radioativo do 60Co (TAUHATA et al., 2001).  

 

Em solos que apresentam uma fraca capacidade de troca pode-se prever uma 

moderada lixiviação. Contrariamente, os solos ricos em matéria orgânica tendem a fixar 

fortemente e de modo duradouro o cobalto. Estima-se que 5% do cobalto remobilizado 

pela migração vá para o horizonte mineral do solo (SCHIMMACK et al, 1994). 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1- A coleta dos solos 

 

A parte experimental do trabalho iniciou-se em 10 de fevereiro de 2003, com a 

coleta de amostras de Latossolo e Nitossolo no município de Pinheiral, localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, ocupando uma área de 81 km2, na região do Médio Vale do 

Paraíba Fluminense entre as latitudes 22°29’03” - 22°35’27” S e as longitudes 43°54’49” -

44°04’05” L, com uma altitude média em torno de 421 metros (MENEZES, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte
B 

Horizonte
A 

Figura 5: Latossolo (Pinheiral, RJ) 

 

A presença de argilo-minerais do tipo 2:1 em solos pode acarretar menor 

transferência solo-planta, devido sua capacidade para imobilizar Cs e outros elementos 

em suas camadas internas. Como alguns Nitossolos podem apresentar acúmulo desses 
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argilo-minerais no horizonte B, optou-se neste estudo  por trabalhar com o horizonte B 

dos Latossolos e dos Nitossolos, de modo a verificar o efeito da adição do composto 

orgânico caso ocorresse a presença de argilo-minerais do tipo 2:1. Foram retiradas 

amostras do horizonte B de um Latossolo no morro do Cruzeiro em Pinheiral (Figura 

5). O procedimento foi cavar uma trincheira utilizando enxada, cavadeira e pá, 

acondicionando-se as amostras em 8 vasos com capacidade aproximada de 27 litros 

cada um. Em seguida, as amostras foram transportadas para uma sala de armazenagem 

no Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP). 

Em análise feita no Centro Nacional de Pesquisa de Solos (CNPS) da  Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA SOLOS – RJ), determinou-se para o 

Latossolo amostrado, acidez elevada (pH em água = 4,9), predominância da textura 

argilosa (440 g kg-1). Em seu complexo sortivo, o íon potássio apresentou um valor de 

0,03 cmolc kg-1. 

O Nitossolo era conhecido anteriormente como Terra roxa Estruturada e é 

originado de rochas vulcânicas (NÓBREGA et al., 2003). Este solo normalmente ocupa 

setores com declividade forte, são geralmente rasos, com espessura de 

aproximadamente 200 cm e sua ocorrência está associada ao Latossolo Roxo. Por este 

motivo, sua coloração é arroxeada. Os Nitossolos são bem drenados, apresentam uma 

estrutura prismática, teores de argila maiores que 60% e porosidade do tipo fissural 

(NÓBREGA et al., 2003). 

Na fração argila dos Nitossolos encontra-se, em maior quantidade, a caulinita e 

altos teores de óxido de ferro. Na fração areia aparece o quartzo, a magnetita e a 

ilmenita (EMBRAPA, 2004). 
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Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999) os 

Nitossolos apresentam horizonte B nítico, com argila de atividade baixa logo abaixo do 

horizonte A ou nos primeiros 50 cm do horizonte B. 

O Nitossolo utilizado neste estudo (ver figura 6), coletado em Pinheiral-RJ, 

apresentou acidez acentuada (pH = 4,7), textura argilosa predominante 600 g kg-1, 

segundo análise da EMBRAPA SOLOS – RJ. Em seu complexo sortivo, o íon potássio 

apresentou um valor de 0,04 cmolc kg-1. 
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Figura 6: Nitossolo (Pinheiral, RJ) 

 

As amostras do horizonte B de um Nitossolo foram coletadas num sítio 

localizado na estrada que liga os municípios de Pinheiral e Piraí, para se tentar obter 

argilo-minerais do tipo 2:1, que podem ocorrer neste horizonte do Nitossolo. O solo foi 

retirado com enxada e cavadeira, acondicionado em 8 vasos de capacidade de 27 litros 

cada um, e transportado para uma sala de armazenagem no Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha. 
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As amostras de Organossolo foram colhidas num sítio localizado na Avenida 

Brasil em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro, cujos limites são 

definidos entre as coordenadas 22º51’23’’- 22º58’12’’S e 43º36’29’’- 43°47’44’’L 

(CBTU, 2004). O Nitossolo selecionado representa os solos com fertilidade média. 

A origem dos organossolos (figura 7) está no acúmulo de vegetais em locais 

onde a circulação de oxigênio não é suficiente e a saturação de água é contínua. Seu 

equilíbrio com o meio ambiente é relativamente frágil e por este motivo suas 

características físicas, químicas e morfológicas são afetadas por quaisquer mudanças no 

ambiente. Deste modo, é preciso muito cuidado quando se pretende usar o organossolo 

em projetos agrícolas (CONCEIÇÃO et al., 1999). 
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Figura 7: Organossolo 

 

A distribuição dos Organossolos no contexto dos solos brasileiros é pequena se 

comparada com a quantidade de Latossolos e de Nitossolos, mas não se pode descartar 

a importância dos solos orgânicos quando se considera como parâmetros tanto o 
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potencial agrícola quanto o econômico para algumas regiões do país (CONCEIÇÃO et 

al, 1999). 

De acordo com CONCEIÇÃO et al.. (1999), a cor úmida dos horizontes 

superficiais nos Organossolos é predominantemente preta e a estrutura se apresenta 

como variando de fraca a moderada. 

Com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999) 

os Organossolos apresentam horizonte O ou H hístico com teor de matéria orgânica 

maior ou igual a 0,2 g kg-1 de solo, com espessura mínima de 40 cm se estendendo em 

seção única a partir da superfície. 

O Organossolo solo estudado neste trabalho, coletado em Santa Cruz-RJ, 

apresentou uma acidez elevada (pH = 4,5), predominância da textura argilosa, de 

acordo com análise realizada na EMBRAPA SOLOS – RJ. Em seu complexo sortivo o 

íon potássio apresentou um valor de 0,19 cmolc.kg-1. 

 

4.2- A descrição do experimento 

 

O experimento foi realizado em 18 vasos de 0.25 m2 cada, dispostos 

aleatoriamente em um suporte metálico situado na área experimental do IRD. 

Para melhor desenvolver o controle e a organização do experimento ficou 

estabelecido um protocolo que está descrito na tabela 1. Como se pode observar, nesta 

tabela, cada mistura foi repetida para que os dados analisados sejam mais confiáveis. 

Neste estudo foi utilizado o composto orgânico resultante da varredura de folhas das 

ruas do município de Pinheiral, realizada pela Unidade de Compostagem do Material 

Orgânico de Pinheiral (UCEMOP) e em convênio com o Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha. O cálculo da quantidade de composto para cada vaso foi feito de acordo com 
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o Manual de Adubação para o Rio de Janeiro, referente ao rabanete, na razão de 20000 

kg para cada 10000 m2 ou 500 g por 0,25 m2  (DE POLLI et al., 1988). 

Na montagem final de cada vaso foram colocadas no fundo um litro de brita e 

um litro de areia visando facilitar a drenagem. Em seguida, vaso por vaso, foram feitas 

as misturas das amostras de solo com as massas de composto recomendadas, o dobro e 

a metade da recomendação, a fim de se verificar o efeito dessa prática na 

biodisponibilidade dos radionuclídeos nos dois tipos de solos estudados. 

 

Tabela 1: Distribuição do composto orgânico nos vasos. 

Tipo de solo Massa (g) de composto 

adicionado  

Código Cor do vaso 

Latossolo 0 Lat 01  Marrom 

Latossolo 250 Lat 02 Marrom 

Latossolo 500 Lat 03  Marrom 

Latossolo 1000 Lat 04 Marrom 

Latossolo 0 Lat 05  Azul 

Latossolo 250 Lat 06 Azul 

Latossolo 500 Lat 07 Azul 

Latossolo 1000 Lat 08  Azul 

Nitossolo 0 Nit  01  Marrom 

Nitossolo 250 Nit 02  Marrom 

Nitossolo 500 Nit  03  Marrom 

Nitossolo 1000 Nit 04  Marrom 

Nitossolo 0 Nit 05 Preto 

Nitossolo 250 Nit 06 Azul 

Nitossolo 500 Nit 07 Azul 

Nitossolo 1000 Nit 08 Azul 

Organossolo 0 Org 01 Preto 

Organossolo 0 Org 02 Azul 
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Para efeito de comparação com os solos em que se aplicou o composto 

orgânico, tem-se dois vasos, um para cada tipo de solo, sem adição de composto, 

embora o Organossolo corresponde à situação onde o solo é naturalmente rico em 

matéria orgânica. (Lat 01, Lat 05, Nit 01, Nit 05, Org 01 e Org 02).  

Para efetuar a drenagem da água lixiviada e o controle de suas concentrações, 

furaram-se os quatro pés de cada vaso e acoplaram-se mangueiras direcionadas para 

reservatórios apropriados, conforme ilustrado na figura 8. 

Figura 8: Organização dos vasos e sistema de drenagem. 

 

 

No dia 13/06/2003 fez-se a contaminação dos vasos (figura 9). Foram diluídos 

cento e oitenta mililitros de solução contendo 1,7x102 Bq/L de 90Sr, quinze mililitros de 

solução contendo 1,1x104 Bq/L de 137Cs e dez mililitros de solução contendo 7,4x103 

Bq/L de 60Co em um litro de água, repetindo-se o procedimento por quatro vezes. Cada 

litro obtido, desse modo, foi colocado nos quatro vasos seguintes: Org 01, Org 02, Nit 

01 e Lat 01. Os outros quatorze vasos foram contaminados de maneira semelhante aos 

quatro primeiros, porém sem a adição da concentração do 90Sr. 
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Figura 9: Contaminação dos solos 

 

Para que se pudesse trabalhar com mais segurança foi calculado o equivalente 

de dose anual no homem, em decorrência da exposição na área onde foram colocados 

os dezoito vasos contaminados. Os valores obtidos foram comparados com o que está 

estabelecido na norma NE-3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Os 

cálculos efetuados estão no anexo I desta dissertação. O valor encontrado para o 

equivalente de dose anual foi de 0,2 mSv. Este valor está abaixo da quantidade 

estabelecida como limite de dose equivalente efetiva para trabalhadores (50 mSv) e 

abaixo até do valor limite para o público (1 mSv) (TAUHATA et al., 2001). Isto indica 

que mesmo existindo o risco determinístico quanto  à exposição ocupacional, os valores 

se encontram dentro de limites aceitáveis. 

A cultura escolhida para o experimento foi o rabanete cujo nome científico é 

Raphanus Sativus L, pertence à família Brassicaceae e tem sua origem na China e na 

Europa. Essa espécie tem sido cultivada desde a antigüidade pelos egípcios. A escolha 

desta cultura se deve ao fato de que ela possui um ciclo curto, podendo ser colhida em 

trinta dias e tem capacidade para concentrar os radionuclídeos utilizados na presente 

pesquisa (WASSERMAN et al., 2001).  
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Na primeira semeadura, figura 10, foram feitas, em cada vaso, duas filas 

separadas por 20 cm. Em cada fila foram abertas quatro covas com espaço de 5cm entre 

elas. Nestas covas foram colocadas em cada uma três e quatro sementes. Para tentar 

corrigir as deficiências de nutrientes dos solos, no dia 4/8/2003 efetuou-se uma 

adubação com fósforo e potássio (DE-POLLI et al, 1988).  

  

 
 

Figura 10: Primeira semeadura. 

 

Além deste cultivo, foram realizados mais três outros plantios tendo o 

experimento sido desenvolvido entre os meses de junho de 2003 e janeiro de 2004. 

 

4.3- O tratamento das amostras e métodos para a análise 

 

Após cada colheita as plantas recebiam o seguinte tratamento: separação das 

raízes das folhas; descarte das folhas; Lavagem das raízes para retirada do solo, 

secagem ao ar por três horas e pesagem para obtenção do peso úmido. Em seguida os 
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rabanetes eram levados ao forno para secagem a 105°C, por 24 horas, obtendo-se então 

o peso seco das amostras. O procedimento seguinte era obter o peso de cinzas das 

amostras após a calcinação por 24 h a 400°C. As amostras de cinza foram misturadas a 

3 mL de ácido nítrico, deixando-se evaporar num intervalo entre 150°C e 200°C. Em 

seguida as amostras foram calcinadas a 400°C por 3 horas, o resíduo era então diluído a 

250 mL de água bidestilada e encaminhadas ao Serviço de Análise Ambiental do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (SEANA/IRD) para medidas diretas do 137Cs e 

do 60Co por espectrometria gama com detector de germânio. 

As soluções do solo foram colhidas após irrigação manual ou chuva em 

reservatórios colocados abaixo dos vasos (galões de 5L) e encaminhadas para analises 

das atividades do 137Cs e 60Co, por espectrometria Gama em detectores de Ge no 

SEANA/IRD. Em seguida, alíquotas da solução foram extraídas para determinação dos 

ânions e alíquotas da solução foram extraídas para determinação de cátions. As 

amostras foram analisadas por cromatografia de íons, no Laboratório de Água, Solos e 

Plantas da EMBRAPA SOLOS – RJ. Além disso, foram feitas análises desta água. 

Os solos coletados para a determinação da atividade de 137Cs e de 60Co por 

espectrometria gama com detector de germânio na SEANA/IRD receberam o seguinte 

tratamento: foram pesados logo após a coleta (peso úmido), depois levada à estufa por 

24 horas a 105°C, para se obter o peso seco, peneirados e colocados num pote de  

geometria cilíndrica (250 g) cheio. 

Visando ao estudo da mobilidade potencial dos radionuclídeos foi utilizado o 

método de extração seqüencial descrito em WASSERMAN et al. (2001). Foram 

separados 3 gramas de solo de cada um dos seguintes vasos: Nit 01, Nit 02, Nit 03, Nit 

04, Lat 01, Lat 03, Lat 04, Org 01 e Org 02.  
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O método empregado seguiu protocolo aqui resumido: a amostra de solo 

recebeu solução tampão (CH3COOH + CH3COONa) e foi agitada por 16 horas. A 

amostra obtida foi centrifugada e reservada a solução para análise: radionuclídeo 

associado à fase biodisponível. Ao resíduo sólido foi adicionado um agente redutor 

(NH2OH.HCl), Agitada por 16 horas, depois centrifugada e reservada a solução para 

análise: associado a compostos que são facilmente reduzidos como os óxidos de 

manganês. Ao resíduo sólido foi adicionado um agente oxidante (H2O2 30%) e agitado 

por 16 horas. Centrifugada e reservada a solução para análise: associados a compostos 

que se oxidam facilmente com a matéria orgânica. Ao resíduo sólido foi adicionado um 

agente alcalino (NaOH) e agitado por 16 horas. Centrifugada e reservada a solução para 

análise: associado a compostos que são dissolvidos em meio alcalino. Solubilizado o 

resíduo sólido em meio ácido (água régia) a quente. Centrifugada e reservada a solução 

para análise: associados à fase imóvel. 

Análises pedológicas dos solos foram realizadas segundo protocolo de rotina 

descrito no manual da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola (EMBRAPA), para 

determinar os seguintes parâmetros: granulometria, C, pH, CTC, teores de P, K, Ca, 

Mg, Si, Fe, Al e mineralogia das argilas. 

O Fator de Transferência Solo-Planta (FT) foi calculado pela razão entre a 

atividade total do radionuclídeo presente na parte comestível da planta, cultivada de 

acordo com orientações técnicas regionais (Ap em Bq/kg de peso seco) e a atividade 

total do radionuclídeo presente no solo (As em Bq/kg de peso seco). Desse modo,  FT = 

Ap/As (IUR, 1989). 

O FT tem sido o parâmetro que melhor descreve a interação solo-planta em sistemas 

agrícolas.
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1- Propriedades físicas e químicas dos solos estudados e a produtividade do 
rabanete. 

 

As principais propriedades físicas e químicas dos solos estudados estão 

apresentadas na tabela 2. De acordo com estes resultados podemos observar que todos 

os solos estudados são ácidos e argilosos (60% de argila para o Nitossolo, 44% para o 

Latossolo e 48% para o Organossolo). De acordo com MELLO, (1989), a capacidade de 

troca catiônica (CTC) foi baixa para o Nitossolo e para o Organossolo e alta para o 

Latossolo. Os teores de fósforo encontrados nos três solos estudados são médios para o 

Nitossolo e para o Latossolo e baixos para o Organossolo (MELLO, 1989). 

 

Tabela 2 - Resultados das análises químicas e físicas dos solos estudados 

Solo Nitossolo Latossolo Organossolo 

pH (água) 4,7 4,9  4,5  

pH  (KCl) 3,7 3,7 3.4 

∆ pH -1,1 -1,2 -1,1 

MO (%) 4,7  3,8  22,7  

Argila (g kg-1) 600 440 480 

Areia (g kg-1) 130 138 38 

P (mg kg-1) 12 1 16 

K (cmolckg-1) 0,04 0,03 0,19 

Ca2+(cmolckg-1) 1,4 1,5 0,5 

Mg2+ (cmolckg-1) 0,7 0,3 Nd 

Al3+ (cmolckg-1) 3,0 9,3 1,6 

H+ (cmolckg-1) 5,4 26,2 3,5 

CTC (cmolckg-1) 10,6 37,4 5,9 
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Normalmente, no horizonte A, Latossolos e Nitossolos apresentam baixo 

conteúdo de matéria orgânica, ou seja ; menores que < 2,4 %, segundo critérios 

agrícolas descritos em KIEHL (1979), somente o Organossolo é efetivamente rico em 

matéria orgânica conforme resultados apresentados na tabela 2. No entanto, os valores 

apresentados no horizonte B podem ser mais elevados, como ocorreu no material 

utilizado para este estudo.  

O Nitossolo e o Organossolo estudados possuem um médio teor de H+, enquanto 

o Latossolo apresenta teor alto deste elemento (MELLO, 1989). Este parâmetro, 

associado ao elevado teor de Al+++ para os três tipos de solo analisados (>0.3 

meq/100mL segundo KIEHL, 1979) indica que a acidez potencial destes solos é 

elevada, evidenciada também por valores de pH abaixo de cinco. Solos com reação 

ácida são comuns em regiões  de elevada precipitação, que removem as bases trocáveis 

do complexo coloidal dos solos, substituindo por íons H+. Quando os íons H+ atingem 

uma certa concentração, começam a alterar as argila e liberar Al+++(KIEHL,1979). 

Nestes solos as correções de acidez são necessárias para obter melhor produção pois o 

pH interfere na disponibilidade de elementos essenciais, geralmente maior com pH entre 

5,8 e 7,5, como também na disponibilidade de elementos tóxicos para as plantas, como 

o Al+++, que começa a ocorrer quando o pH fica abaixo de 5. Embora os teores de H+ e 

Al+++ sejam indicativos de que estes solos necessitam de correção pela calagem, essa 

prática não foi realizada para evitar o excesso de interferência nas propriedades 

originais do solo.  

Os resultados de ∆pH = pH(KCl) - pH(água) indicaram a predominância de 

argilas do tipo 1:1 (valor de ∆pH entre –0,5 e –1,2) para os 3 tipos de solos estudados. 

De acordo com KIEHL (1979), o valor de ∆pH negativo indica a predominância de 
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argilas silicatadas em oposição à predominância de óxidos de ferro e alumínio, indicada 

por valores positivos.  

De acordo com o manual de adubação do estado do Rio de Janeiro (DE-POLLI 

et al.,1988) os conteúdos de fósforo, potássio, cálcio e magnésio foram considerados 

baixos para todos os solos estudados, com exceção do conteúdo de potássio trocável 

para o Organossolo, que apresentou valor médio.  

Esses resultados evidenciam que, apesar da elevada CTC e elevado teor de MO, 

os solos estudados necessitam da correção de pH e do aporte de fertilizantes para que o 

rabanete apresente produtividade média de 30 a 40 t/ha no estado do Rio de Janeiro 

(DE-POLLI et al.,1988).  

Na tabela 3 são apresentados os valores de produtividade obtidos pelos diversos 

tratamentos e as mudanças nas propriedades originais dos solos, ocasionadas pela 

adição do composto orgânico e do fertilizante (PK). De acordo com esses resultados 

verificou-se que apenas o Nitossolo, que recebeu o tratamento com 1000 gramas de 

composto orgânico, apresentou produtividade próxima à média relatada por DE-POLLI 

et al. (1988) para a cultura de rabanete no Estado do Rio de Janeiro. Estes resultados 

confirmam que os solos estudados necessitam de grande quantidade de insumos 

agrícolas para sanar as deficiências nutricionais e reduzir os problemas toxicológicos 

ocasionados pela baixa acidez. Por isso também, é justificada a adição de quantidades 

mínimas recomendadas de fósforo e potássio para apresentar uma produção mínima no 

cultivo de rabanete. Efetivamente, ao analisar as mudanças ocasionadas nas 

propriedades originais dos solos, podemos notar que somente os solos que receberam o 

dobro da recomendação agrícola para aplicação de composto orgânico, apresentaram 

melhoria considerável em todos os parâmetros condicionantes da fertilidade desses 

solos (Tabela 3). 
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Tabela 3: Resultados da produtividade média dos rabanetes e dos valores de 
matéria orgânica (MO), pH (água) e teores de Ca (cmolc.kg-1), Mg (cmolc.kg-1) e 
K(cmolc.kg-1) nos solos após  tratamento com o composto orgânico e aplicação de PK. 

Solo Produtividade (t/ha) MO (%)  pH  Ca  K  Mg  

Nit 0 g  2,0 (n* = 1) 4,7 4,7 1,77 0,65 0,50 

Nit 250 g  1,3 ± 0,6 (n = 2) 4,1 4,8 2,67 0,65 0,51 

Nit 500 g  2,9 ± 0,3 (n = 5) 5,3 4,9 3,08 0,72 0,56 

Nit 1000 g  29,5 ± 0,5 (n = 8) 10,0 6,5 7,79 1,09 1,61 

Lat 0 g  0,4 (n =1) 3,8 4,9 0,69 0,79 0,10 

Lat 500 g  1,8 ± 0,1 (n = 4) 4,4 5,2 1,03 0,61 0,16 

Lat 1000 g  15,6 ± 3,6 (n = 7) 10,8 6,6 4,42 0,66 0,78 

Org  4,8 ± 0,6 (n = 5) 22,9 4,5 1.10 1.02 0,21 

Solo RJ ** 35,0 _     

*n = numero de amostras obtidas por vaso nas diversas datas de coleta 
**produtividade da cultura do rabanete de acordo com  DE-POLLI et al. 

(1988) 
 

5.2 – Água de drenagem 

A expressão drenagem corresponde à retirada artificial do excesso de água do 

solo.  

Neste estudo, o experimento foi desenvolvido em vasos com um sistema de  

drenagem  para eliminar o excesso de águas provenientes da chuva ou da irrigação. O 

horizonte coletado em cada um dos solos estudados apresentou uma tendência a ser 

mais argiloso que arenoso, o que dificulta um pouco a drenagem.  

Amostras da água drenada foram coletadas para análise do 137Cs e 60Co. Os 

resultados das análises estão apresentados na tabela 4, para a primeira coleta e na tabela 

5, para a segunda coleta. De acordo com estes resultados,  podemos verificar que para a 

maioria dos vasos as concentrações estavam abaixo do limite de detecção, no entanto, 

baixas concentrações de 137Cs e 60Co foram ocasionalmente encontradas na água de 

drenagem: valor máximo de 0,9% da solução de contaminação para 60Co na primeira 
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coleta e 0,2% para 137Cs na primeira coleta da água de drenagem. Estes valores foram 

encontrados principalmente nos solos com elevado teor de MO ou nos solos onde foram 

adicionadas grandes quantidades de composto orgânico. Isto parece indicar que os solos 

estudados conseguiram reter grandes concentrações de 137Cs e de 60Co, mas que a 

matéria orgânica pode influenciar no aumento da mobilidade principalmente do 60Co. 

 

Tabela 4: Resultados da espectrometria gama nas soluções dos solos coletadas em 
21/07/2003. 

Solo 137Cs(Bq.L-1) 60Co(Bq.L-1) 

Nit 0 g (n=2) < 1,10 < 1,02 

Nit 250 g (n=2) < 1,05 < 1,03 

Nit 500 g (n=2) < 1,.08 < 0,95 

Nit 1000 g (n=2) < 0,88 < 0,89 

Lat 0 g (n=2) < 1,.20 < 1,18 

Lat 500 g (n=2) < 0,77 < 0,89 

Lat 1000 g (n=2) 5,46 ± 0,58 385 ± 12 

Org (n=2) < 0,95 14,80 ± 0,61 

 

 

Tabela 5: Resultados da espectrometria gama nas soluções dos solos coletadas em 
29/08/2003. 

Solo 137Cs(Bq.L-1) 60Co(Bq.L-1) 

Nit 0 g (n=2) < 1,20 < 1,16 

Nit 250 g (n=2) < 0,94 < 0,88 

Nit 500 g (n=2) < 1,23 < 1,15 

Nit 1000 g (n=2) < 1,06 77,60 ± 2,55 

Lat 0 g (n=2) < 1,21 55,40 ± 1,87 

Lat 500 g (n=2) < 0,85 < 1,01 

Lat 1000 g (n=2) < 1,07 < 1,04 

Org (n=2) 1,75 ± 0,24 47,3 ± 1,63 
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Também foi determinada a concentração de cátions na água de drenagem e os 

resultados estão na tabela 6. De acordo com estes resultados verifica-se que o 

Organossolo apresentou maior concentração de cátions na água de drenagem indicando 

que a matéria orgânica também pode influenciar no aumento da mobilidade destes 

elementos. Provavelmente isso se deve à frágil retenção dos radionuclídeos pela matéria 

orgânica, pois sua decomposição, com o tempo ou devido a mudanças das condições 

físico-químicas dos solos, pode levar à liberação ocasional em solução dos elementos 

associados. 

 
Tabela 6: Concentração de cátions na água de drenagem. 

Solos Ca++ (cmolc.kg-1) K+ (cmolc.kg-1) Mg++ (cmolc.kg-1) 

Nit 0 g 0,02 nd 0,01 

Nit 250 g 0,02 nd 0,01 

Nit 500 g 0,03 nd 0,02 

Nit 1000 g 0,04 nd 0,03 

Lat 0 g 0,14 0,01 0,09 

Lat 500 g 0,08 0,01 0,03 

Lat 1000 g 0,22 0,02 0,11 

Org  0,25 0,03 0,16 

 
 
5.3 - A importância das propriedades dos solos para a transferência solo-planta 

 

5.3.1 – Matéria orgânica 

 

Os resultados da concentração do 137Cs no rabanete, nos solos submetidos aos 

diferentes tratamentos de composto orgânico e os resultados do FT são apresentados na 

tabela 7. De acordo com estes valores, verifica-se que os solos com maior teor de 

composto orgânico (Lat 1000g, Nit 1000g e Org) apresentaram os menores valores de 

FT para 137Cs. Nota-se que os solos estudados apresentaram valores de FT mais 
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elevados que aqueles obtidos em solos de clima temperado para a mesma cultura, de 

acordo com levantamento realizado pela (IUR,1989), superando-os em alguns casos em 

uma ordem de grandeza, como foi o caso do Nitossolo e do Latossolo sem aporte de 

composto orgânico, FT = 0,44 (Tabela 7). A tendência observada para solos brasileiros 

é de valores de FT mais elevados que solos de clima temperado, tem sido observada 

também para outras culturas em trabalhos realizados por WASSERMAN & BELÉM 

(1996) e WASSERMAN et al. (2002a).  

 

Tabela 7 - Concentração média do 137Cs nos rabanetes(Bq.kg-1 peso seco), nos solos  
(Bq.kg-1 peso seco) e os valores de fator de transferência solo-planta (FT) obtidos neste 

estudo e obtidos em solos de clima temperado.  
Solo 137Cs no solo 137Cs na planta FT  

Nit 0 g (n=2) 6341 ± 271 2871 ± 2142 0,44 ± 0,32 

Nit 250 g (n=2) 5797 ± 849 1198 ± 417 0,20 ± 0,04 

Nit 500 g (n=5) 5629 ± 193 777 ± 526 0,14 ± 0,10 

Nit 1000 g (n=8) 6185 ± 800 375 ± 16 0,06 ± 0,10 

Lat 0 g (n=2) 4833 ± 463 2072 ± 372 0,44 ± 0,12 

Lat 500 g (n=4) 5299 ± 578 1949 ± 260 0,37 ± 0,06 

Lat 1000 g (n=7) 5343 ± 777 594 ± 4 0,11 ± 0,02 

Org (n=5) 5963 ± 307 726 ± 127 0,11 ± 0,02 

IUR (1989) (n=9;) - - 0,03 ± 0,03 

 

Os resultados do FT para 137Cs obtidos no âmbito deste estudo, encontram-se 

abaixo dos valores observados por WASSERMAN et al (2002a) em Latossolos, 7 anos 

após a contaminação artificial com 137Cs (TF 137Cs = 1,63 ± 0,38; n=6), e próximo aos 

valores obtidos em Latossolos, 13 anos após a contaminação ocorrida no acidente de 

Goiânia em 1987 (TF 137Cs = 0,57± 0.09; n=3). Segundo estes autores, as diferenças 

observadas no FT para o mesmo tipo de solo podem ser explicadas pelas diferenças 

encontradas no pH e no teor de K trocável. Os maiores valores de FT ocorreram nos 

solos mais ácidos e com deficiência nutricional.  
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A Figura 11 apresenta a distribuição dos valores de concentração de 137Cs em 

rabanetes levantados neste trabalho.  

 

Verificou-se que estes dados se ajustam bem em uma distribuição log-normal 

(r2 = 0,97), com média 1200 Bq/kg e desvio geométrico de 2,49. Apesar do desvio ser 

compatível com o esperado para uma distribuição ambiental, observa-se que os dados 

também se ajustam adequadamente a distribuições log-normais quando separados em 

função dos valores obtidos com o dobro da dose recomendada para a aplicação de 

composto orgânico no solo (1000g/0,25m2). Testes de médias e desvios, com nível de 

confiança de 95%, distinguem os dois conjuntos e confirmam assim a relevância da 

adição de grandes quantidades de composto orgânico para o FT do 137Cs (CONTI, 

1995). 
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Figura 11: Distribuição dos valores de concentração de 137Cs em rabanetes, 
apresentando as curvas relativas ao conjunto completo de dados (círculo lilás), e as 
curvas relativas ao conjunto associado a solos com que receberam o dobro da dose 

recomendada para a aplicação de composto orgânico (quadrado vermelho) e os outros 
tratamentos (quadrado azul). 

 
Os resultados do 60Co no rabanete, nos solos submetidos aos diferentes 

tratamentos de composto orgânico e os do FT são apresentados na tabela 8. 

 
 
 

 

44



 
 
 
 
 
 

Tabela 8 - Concentração média 60Co nos rabanetes, nos solos e os valores de fator de 
transferência solo-planta obtidos neste estudo e em solos de clima temperado. 

60Co no solo 60Co na planta Solo 

 (Bq.kg-1 peso seco)  (Bq.kg-1 peso seco) 

FT 

Nit 0 g (n=2) 5689 ± 62 83065 ± 65297 14,73 ± 11,64 

Nit 250 g (n=2) 5729 ± 733 335175 ± 6362 6,10 ± 0,33 

Nit 500 g (n=5) 5732 ± 234 18401 ± 11680 3,30 ± 2,17 

Nit 1000 g (n=8) 7925 ± 877 1175 ± 852 0,15 ± 0,01 

Lat 0 g (n=2) 2305 ± 32 26109 ± 12677 11,25 ± 5,34 

Lat 500 g (n=4) 4232 ± 320 31224  ± 790 7,41 ± 0,37 

Lat 1000 g (n=7) 5757 ± 2121 850  ± 183 0,16 ± 0,03 

Org (n=5) 4863 ± 415 12875 ± 1572 2,64 ± 0,10 

IUR (1989) (n=9;)   0,12 ± 0,25 

 

De acordo com esses resultados, verifica-se que os solos com maior teor de 

composto orgânico (Lat 1000g, Nit 1000g e Org) apresentaram, também, os menores 

valores de FT para 60Co. Comparando os valores obtidos neste estudo com os 

encontrados em solos de clima temperado (IUR,1989) nota-se, para a mesma cultura, 

que os valores deste trabalho, são geralmente muito mais altos, exceto para o Nitossolo 

com 1000 g de composto orgânico e o Latossolo com o mesmo tratamento, que 

apresentaram valores semelhantes.  
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Figura 12: Distribuição dos valores de concentração de 60Co em rabanetes, apresentando 
as curvas relativas ao conjunto completo de dados (círculo lilás), e as curvas relativas ao 

conjunto associado a solos com que receberam ao dobro da dose recomendada para a 
aplicação de composto orgânico (quadrado vermelho) e os outros tratamentos (em azul). 
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Para o 60Co verificou-se que os dados levantados neste trabalho não se ajustam 

bem a uma distribuição log-normal (r2=0,65). A visualização da curva, apresentada na 

Figura 12, indica uma quebra, que poderia significar que os dados na verdade 

representam dois conjuntos independentes. Na mesma figura são apresentados 

conjuntos com diferentes teores de composto orgânico no solo (1000 g e outros 

tratamentos). Verifica-se que os dois conjuntos, individualmente se ajustam bem às 

distribuições log-normais (r2= 0,97 para valores inferiores ao dobro da dose 

recomendada para a aplicação de composto orgânico e r2= 0,92 para valores superiores 

ao dobro da dose recomendada para a aplicação de composto orgânico). O conjunto de 

rabanetes relativo a solos recebendo outros tratamentos (< 1000 g / 0,25m2) apresenta 

uma concentração média de 23200 Bq/kg de 60Co, com desvio geométrico de 2,14. O 

conjunto de rabanetes relativo a solos contendo valores superiores ao dobro da dose 

recomendada para a aplicação de composto orgânico apresenta uma concentração média 

de 983 Bq/kg de 60Co, com desvio geométrico de 1,79. Testes de médias e desvios, com 
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nível de confiança de 95%, identificam que os dois conjuntos são distintos e confirmam 

a relevância da adição de grandes quantidades de composto orgânico na diminuição do 

FT também do 60Co. 

Os valores de FT do 137Cs e do 60Co quando relacionados com o teor de 

matéria orgânica não apresentaram correlação significativa, se analisados para os três 

tipos de solo juntos (figuras 13 e 14).  
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Figura 13: Relação entre o Fator de Transferência para o 137Cs e o teor de matéria 

orgânica do solo. 
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Figura 14: Relação entre o Fator de transferência para o 60Co e o teor de matéria 

orgânica no Nitossolo, Latossolo e Organossolo. 
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Entretanto, encontrou-se uma correlação negativa (r =-0.78; n = 7; p < 0,05) 

(DAGNELIE, 1973) entre o FT para 60Co e o teor de matéria orgânica nos Nitossolos e 

nos Latossolos, ao se excluir os Organossolos, como se observa na figura 15. Isso 

significa que a adição de composto orgânico pode modificar o comportamento de alguns 

elementos em solos: neste caso observamos a redução do FT do 60Co com o aumento do 

teor de MO nestes solos. Embora os resultados apresentados para o Organossolo, por 

um lado, possam diminuir a correlação por se tratar do solo que não recebeu adição de 

composto orgânico, por outro lado, eles confirmam que solos com elevado teor de MO 

apresentam baixo FT, principalmente se compararmos com o FT observado para os 

Latossolos e Nitossolos sem adição de composto. Segundo STAUNTON et al. (2002), a 

matéria orgânica diminui a afinidade dos radionuclídeos pelos minerais argilosos, 

reduzindo assim a capacidade das argilas para imobilizar o 137Cs em longo prazo. 

Para explicar este fato podemos considerar que existe um excesso de 

radionuclídeos disponível num sistema onde apenas a necessidade de absorção da planta 

determina o FT. Aumentando a quantidade de sítios de troca através do acréscimo de 

composto orgânico não acarreta o esgotamento da disponibilidade porque o excesso de 

radionuclídeo permanece. Entretanto, quando se acrescenta uma quantidade 

significativa de composto orgânico (1000 g/ 0,25 m2) o número de sítios passa a ser 

suficiente para reter radionuclídeos e o FT cai consideravelmente porque a planta não 

tem mais os elementos disponíveis  para a absorção.   
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Figura 15: Relação entre o Fator de transferência para o 60Co e o teor de matéria 

orgânica no Nitossolo e no Latossolo. 
 

 

5.3.2 – pH 

 

Em diferentes trabalhos (HAUGEN et al, 1992, SKARLOU et al., 1996 e 

WASSERMAN et al., 2002) foram observadas correlações negativas entre o pH e o 

fator de transferência para o 137Cs. A figura 16 apresenta a relação entre o FT do 137Cs e 

o pH dos solos estudados. Embora estes dados não apresentem correlação significativa, 

verifica-se o efeito do pH  quando ele varia num mesmo tipo de solo, conforme a 

seguinte comparação: O valor do FT dos Nitossolos sem adição de composto (FT=0,44; 

pH=4,7) é menor que o valor do FT observado com 1000g de composto adicionado 

(FT=0,06; pH=6,5),. Este mesmo efeito ocorreu no Latossolo: sem adição de composto 

o valor do FT encontrado foi de 0,44 (pH=4,9) e com a adição de 1000g de composto o 

FT foi de 0,11 (pH=6,6).  
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Figura 16: Relação entre o Fator de transferência para o 137Cs e o pH dos solos 

estudados. 
 

A figura 17, mostra que a relação entre o FT do 60Co com o pH dos solos 

estudados apresentou correlação negativa significativa, quando se exclui a informação 

sobre o Organossolo (r = -0.78; n = 6; p < 0,05), reforçando que o Organossolo faz parte 

de um outro grupo de dados . 

 

Co-60

0.1

1

10

100

2 4 6 8

pH

FT
 

 
Figura 17: Relação entre o Fator de transferência para o 60Co e o pH dos solos 

estudados. 
 

 

5.3.3. Relação entre o FT do 137Cs e do 60Co e os teores de K, Ca e Mg 
trocáveis no solo. 
 

Os resultados dos teores de K, Ca e Mg trocáveis no solo são apresentados na 

tabela 9. De acordo com estes resultados verifica-se que foram encontradas baixas 
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concentrações de cálcio e magnésio, nos Nitossolo e Latossolos sem adição de 

composto orgânico, assim como no Organossolo, de acordo com MELLO (1989).  

Tabela 9 – Teores de  K, Ca e Mg trocáveis nos diversos tratamentos 
estudados. 

Solos Ca (cmolc.kg-1) K (cmolc.kg-1) Mg (cmolc.kg-1) 
Nit 0 g 1,77 0,65 0,5 

Nit 250 g 2,67 0,65 0,51 
Nit 500 g 3,08 0,72 0,56 
Nit 1000 g 7,79 1,09 1,61 

Lat 0 g 0,69 0,79 0,1 
Lat 500 g 1,03 0,61 0,16 
Lat 1000 g 4,42 0,66 0,78 

Org 01 1,1 1,02 0,21 

 

O Nitossolo e o Latossolo, com 1000 g de composto orgânico apresentaram 

elevado teor de Ca e Mg indicando que uma contribuição importante desses elementos 

ocorreu via adição de composto orgânico. Utilizando ainda como referência os valores 

de MELLO (1989), todos os solos apresentaram alto teor de K, mas também é possível 

verificar uma tendência ao aumento no teor de K via adição de composto orgânico no 

Nitossolo. É importante ressaltar que esses resultados foram observados após a 

adubação com PK. 

Na figura 18 são apresentados os valores de FT em função dos valores de K 

trocável. De acordo com esta figura, podemos observar que quanto maior o teor de 

potássio no solo, menor é o valor do fator de transferência para o 137Cs, porém os 

valores não apresentaram correlação significativa. Estes resultados confirmam a 

premissa de que radionuclídeos análogos de nutrientes podem ser facilmente absorvidos 

na falta do nutriente em questão, como ocorre para o césio na ausência do K trocável 

(WASSERMAN et al., 2004a). No entanto, segundo FRISSEL et al (2002) e 

WASSERMAN et al (2004a), somente quando o solo está deficiente em K 
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(<0.05cmolc.kg-1), este elemento interfere no padrão de absorção do 137Cs, aumentando 

o FT. Efetivamente, após a adição de PK, os teores de K passam a ser elevados e este 

elemento não apresentou correlação significativa com o 137Cs.  

 

Cs-137

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 0.5 1 1.5
K trocável (cmolc/kg)

FT
 

 
Figura 18: Relação entre o Fator de transferência para o 137Cs e o teor de potássio 

trocável no solo. 
 

Na figura 19 são apresentados os valores de FT em função dos valores de Ca 

trocável. De acordo com esta figura, podemos observar que quanto maior o teor de 

cálcio no solo, menor é o valor do fator de transferência para o 137Cs sendo essa 

correlação mais evidente para o conjunto de dados obtidos para o Nitossolo e Latossolo 

(r= -0,85; n=7; p<0.01). Esse comportamento é esperado, uma vez que o Cs e o Ca são 

elementos antagônicos, assim a abundância de Ca pode reduzir a absorção do 137Cs 

(WASSERMAN et al., 2002). 
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Figura 19: Relação entre o Fator de transferência para o 137Cs e o teor de cálcio trocável 

no solo. 
 

Na figura 20 são apresentados os valores de FT em função dos valores de 

magnésio trocável. Como para o cálcio, estes resultados se correlacionaram 

negativamente quando considerados para o conjunto de dados obtidos para o Nitossolo e 

Latossolo (r= -0,77; n=7; p<0.05).  
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Figura 20: Relação entre o Fator de transferência para o 137Cs e o teor de magnésio 

trocável no solo. 
 

Assim como foi observado para o 137Cs, o FT do 60Co não apresentou 

correlação significativa.com os níveis de K, porém apresentou correlação negativa com 
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o Ca, ao considerar o conjunto de dados obtidos para o Nitossolo e Latossolo (r= -0,86; 

n=7; p<0.01), e com o Mg, também para o conjunto de dados obtidos para o Nitossolo e 

Latossolo (r= -0,78; n=7; p<0.05). 

 

5.4 - O comportamento geoquímico do 137Cs e do 60Co nos solos estudados. 

 

5.4.1. A partição geoquímica do 137Cs em Latossolo, Nitossolo e 

Organossolo. 

 

Os resultados da partição do 137Cs no Nitossolo sem adição de composto 

orgânico são apresentados na Figura 21. De acordo com estes resultados, podemos notar 

que apesar do 137Cs se encontrar distribuído por todos os principais componentes do 

solo, ele apresentou maior afinidade pelos óxidos de ferro e pela MO. A associação da 

matéria orgânica com o 137Cs foi superior a 30% (figura 21). 
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Figura 21: Resultado da partição geoquímica do 137Cs no Nitossolo sem adição de 
composto orgânico (Controle). 
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Cerca de 95 % da concentração total do 137Cs no Nitossolo encontra-se 

distribuído em fases potencialmente móveis e seriam liberados se as condições físico-

químicas do meio aquoso fossem modificadas, sendo que, deste total, 12% estaria 

prontamente assimilável por organismos (ver figura 21); 9% se tornaria disponível 

poucas horas após um alagamento, até 31% em caso de aração e até 43% do 137Cs se o 

pH do solo se tornasse alcalino. 

Com relação ao Latossolo, figura 22, nota-se que de 58% da concentração total 

do 137Cs encontra-se distribuído pelas fases potencialmente móveis, sendo que somente 

2% do total estaria prontamente assimilável por organismos, destacando-se também a 

grande afinidade do 137Cs pelos óxidos de ferro (45%). Os óxidos de ferro, sendo um 

dos principais componentes dos solos brasileiros, parecem desempenhar um papel 

fundamental na retenção do 137Cs. 
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Figura 22: Resultado da partição do 137Cs no Latossolo sem adição de composto 

orgânico 
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Ao observar a figura 23, nota-se que, como visto para o Nitossolo, 

aproximadamente 95% da concentração total do 137Cs encontra-se distribuído em fases 

potencialmente móveis, destacando-se, também, a associação deste radionuclídeo com a 

matéria orgânica (43%). O percentual prontamente biodisponível do 137Cs ficou em 3%, 

para o Organossolo. 
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Figura 23: Resultado da partição do 137Cs no Organossolo. 

 
 

 

5.4.2- A partição geoquímica do 60Co em Nitossolo, Latossolo e     

Organossolo. 

 

O resultado da partição do 60Co no Nitossolo sem adição de composto orgânico 

está apresentado na Figura 24. Cerca de 89 % da concentração total do 60Co no 

Nitossolo encontra-se distribuído em fases potencialmente móveis e seriam liberados se 

as condições físico-químicas do meio aquoso fossem modificadas. Verifica-se ainda que 

deste total, 52% estaria prontamente assimilável por organismos (ver figura 24). 
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Figura 24: Resultado da partição do 60Co no Nitossolo sem adição de composto 

orgânico. 

 

Com relação ao Latossolo (figura 25) nota-se que é grande o percentual do 

60Co associados aos óxidos de manganês (71% da concentração total) e que 24% do 

total poderia ser prontamente absorvido por plantas.  
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Figura 25: Resultado da partição do 60Co no Latossolo sem adição de composto 

orgânico. 
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RAMALHO et al (2000) estudaram a acumulação de metais pesados em solos 

da região de Paty do Alferes, RJ. Estes solos possuem características químicas e 

mineralógicas muito semelhantes aos Latossolos. Segundo esses autores, e usando 

metodologia de KELLER & VÉDY (1994), o cobalto estável apresentou-se 

principalmente associado à fase residual, ou seja ligado aos minerais primários e 

secundários. O Co potencialmente móvel associou-se principalmente aos óxidos de 

manganês e, em menor proporção, aos óxidos de ferro. Estes resultados evidenciam a 

origem natural do Co estável nestes solos em oposição ao 60Co nos solos utilizados 

neste estudo, refletida pela baixa percentagem de Co na fase imóvel. Os resultados 

obtidos por esses autores evidenciam que condições redutoras solubilizam quase que 

100% do Co estável potencialmente móvel nos Latossolos, enquanto nossos resultados 

demonstram que condições levemente redutoras já são suficientes para mobilizar cerca 

de 71% da concentração total do 60Co nos Latossolos estudados, mas ressaltam também 

a relevância de outras fases para a mobilidade potencial. 

Ao observar a figura 26, nota-se que, para o Organossolo, aproximadamente 

98% da concentração total do 60Co encontra-se distribuído em fases potencialmente 

móveis, destacando-se, também, a associação deste radionuclídeo com a matéria 

orgânica (56%), enquanto que o percentual prontamente biodisponível do 60Co ficou em 

16%. 

Pesquisas anteriores verificaram que 80% do cobalto total associado com os 

óxidos de manganês (TAYLOR, 1968). 
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Figura 26: Resultado da partição do 60Co no Organossolo 
 

 

5.4.3 - Relação entre fator de transferência do 137Cs e do 60Co e o 

percentual biodisponível no solo 

 

De acordo com os nossos resultados para o 137Cs, apresentados na figura 24 e 

25, o fator de transferência para o 137Cs e o 60Co  apresentaram correlação significativa 

ao nível de 99%, entre estes parâmetros. Resultados semelhantes foram obtidos por 

WASSERMAN et al. (2002a) e tem sido observada uma excelente correlação entre o 

fator de transferência e o percentual biodisponível de 137Cs nos solos. 
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Figura 27: Relação entre o Fator de transferência para o 137Cs e o percentual 

biodisponível do 137Cs no solo 
 

De acordo com os nossos resultados para o 137Cs, apresentados na figura 27, o 

fator de transferência para o 137Cs apresentou correlação significativa com a 

percentagem de 137Cs biodisponível (r = 0,78, n=9; p < 0,01). WASSERMAN et al. 

(2002a) também observaram uma excelente correlação entre o fator de transferência do 

milho e o percentual de 137Cs biodisponível nos solos. 

O mesmo não ocorreu com o 60Co, (Figura 28). A falta de correlação pode ser 

explicada pelo fato da contaminação nos nossos solos estudados ser recente e o 60Co 

possivelmente ainda não entrou em equilíbrio com as fases do solo, principalmente com 

a fase biodisponível, que é a mais dinâmica nos primeiros meses após a contaminação. 

Essa hipótese pode ser verificada com uma repetição posterior do experimento de modo 

a se obter o FT para o rabanete e correlacionar com resultados da fase biodisponível do 

solo no mínimo um ano após a contaminação.  
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Figura 28: Relação entre o Fator de transferência para o 60Co e o percentual 

biodisponível do 60Co no solo 
 

 

 

 

5.4.4 - A importância da matéria orgânica para a biodisponibilidade do 
137Cs e do 60Co. 

 

As figuras 29 e 30 apresentam, respectivamente, a relação entre o teor de 

matéria orgânica nos solos e o percentual de 137Cs e de 60Co biodisponível nos solos, de 

acordo com os resultados obtidos por extração seqüencial. Para o 137Cs não houve uma 

correlação significativa, mas verificou-se que quanto maior o percentual de matéria 

orgânica menor é o percentual biodisponível. Para o 60Co verifica-se a mesma 

tendência, porém com uma correlação significativa (r = 0,68; n = 9; p< 0,05) 

(DAGNELIE, 1973). A diferença entre o 137Cs e o 60Co em relação à resposta ao 

conteúdo da MO pode ser devido à presença de cargas negativas da  fração húmica da 

matéria orgânica, que pode adsorver os cátions 137Cs+1 e o 60Co+2 por atração 

eletrostática, sendo o cobalto atraído de forma mais intensa por ser bivalente. Estes 
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resultados foram semelhantes aos resultados observados entre os FTs e o teor de matéria 

orgânica no solo, apresentados no item 5.2.1.  
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Figura 29: Relação entre o percentual biodisponível do 137Cs no solo e o teor de matéria 

orgânica no solo (%). 
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Figura 30: Relação entre o conteúdo de matéria orgânica no solo (%) e o conteúdo de 

137Co biodisponível nos solos. 
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5.4.5 - A importância da MO para a imobilidade provisória dos 

radioelementos. 

 

De acordo com a Figura 31, é possível verificar que quanto maior o teor de 

matéria orgânica no solo, maior o percentual de Cs associado a esse componente. A 

correlação entre estes dados foi significativa (r = 0.84; n = 10; p < 0.01; DAGNELIE, 

1973), confirmando conclusões citadas na literatura especializada, que o 137Cs apresenta 

uma grande afinidade pela matéria orgânica. STAUNTON et al. (2002) verificaram que 

a fração de argila que corresponde ao do horizonte C do solo, com baixo teor de 

carbono orgânico (3,3g.kg-1), tinha uma afinidade maior pelo 137Cs, que a argila da parte 

superior do solo. Isso pode ser atribuído à presença de matéria orgânica na superfície do 

solo. Os pesquisadores citados anteriormente adotaram o procedimento da extração 

semi-seqüencial, no material colhido na parte superficial do solo. A CTC inicial deste 

solo era de 0,33 cmolc.kg-1, dos quais 4% foi compensado por potássio. O teor de 

carbono era de 47,1 g.kg-1 e continha principalmente ilita, caulinita e feldspato. A argila 

foi tratada com pirofosfato de sódio, depois com hidróxido de sódio para remover 

ácidos húmicos e fúlvicos e finalmente com outros peróxidos de sódio ou hipoclorito de 

sódio. O carbono orgânico e o nitrogênio foram perdidos em cada passo, mas não se 

detectou qualquer mudança na CTC ou no teor mineral. O resíduo final tinha um teor de 

matéria orgânica similar ao de argilas correspondentes ao horizonte C, bem como seu 

espectro infravermelho era quase idêntico ao dessas argilas. Todas as amostras foram 

feitas no sódio homo-iônico. A adsorção do 137Cs foi expressa pelo coeficiente de 

distribuição (Kd), medido num “background” eletrolítico de 0,01 M NaCl, para duas 

cargas: 7 µmol.kg-1 ou 10 mmol.kg-1. O resíduo final obtido, com teor de carbono 

similar ao do subsolo, apresentava uma afinidade muito maior pelo 137Cs. A interação 

do 137Cs com a matéria orgânica do solo ocorre por força de atração superficial. Esta 
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interação é fraca e, portanto, não provoca a imobilização do radionuclídeo. Em solos 

ricos em argilas do tipo 2:1 este tipo de interação pode dificultar a chegada do 137Cs aos 

sítios de interação específica, provocando a redução na capacidade do solo de imobilizar 

este radionuclídeo (STAUNTON & al., 2002). 
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Figura 31: Correlação entre o teor de matéria orgânica no solo e o % de 137Cs associado 

à matéria orgânica. 
 

WASSERMAN et al. (2004a e 2004b) também já haviam correlacionado 

positivamente o conteúdo de carbono orgânico dos solos com o percentual de 137Cs 

associado à matéria orgânica, indicando a especificidade do protocolo de extração 

seqüencial para revelar a associação do césio com a matéria orgânica nos diversos tipos 

de solos. 

De acordo com estes resultados podemos inferir que o 137Cs efetivamente 

apresenta uma afinidade importante pela matéria orgânica, e esta afinidade influencia na 

diminuição da  biodisponibilidade deste elemento radioativo no solo. 

Os dados obtidos a respeito do 60Co, figura 32, ligado à matéria orgânica do 

solo, apresentaram correlação significativa a 99,9% (r = 0,966; n = 10; p < 0,001).  

O 60Co se comportou de modo semelhante ao 137Cs, porém a afinidade do 60Co 

pela matéria orgânica, verificou-se novamente, ser maior, provavelmente pelo fato de 

que a força de atração eletrostática entre os componentes de carga negativa da matéria, 

 

64



radicais OH- e COOH- e este radionuclídeo, pois este tipo de força é proporcional às 

cargas que interagem (COLLE & ROUSSEL-DEBET, 2000). No entanto cumpre 

lembrar que a associação dos elementos com a MO não é permanente pois a quantidade 

e a qualidade de MO nos solos fica condicionada aos agentes que regulam seu equilíbrio 

no solo, como os microrganismos, aeração, teor de umidade. Segundo, KIEHL, 1979, 

após a adição de adubos orgânicos em um solo agrícola, o teor de matéria orgânica se 

eleva temporariamente para logo em seguida retornar ao nível de equilíbrio gerado pelo 

tipo de manejo e culturas estabelecidos anteriormente. 
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Figura 32. Correlação entre o teor de matéria no solo e o % de 60Co associado à matéria 

orgânica. 
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6- CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho confirmaram resultados obtidos em 

pesquisas anteriores, que solos ácidos e pobres em nutrientes apresentaram valores de 

FT elevados. Verificou-se, no entanto, que estes valores podem ser reduzidos com a 

adição de até 20000 kg/ha de composto orgânico, possivelmente não só devido ao 

suplemento de matéria orgânica, que oferece sítios para a retenção dos nutrientes, como 

também pelo aporte suplementar de K, Ca e Mg associados a essa prática. 

Provavelmente ainda, a MO é responsável por mudanças do pH do solo, que podem 

fazer cair o FT. Assim, o tratamento do solo com grandes quantidades de composto 

orgânico pode constituir uma medida temporária de proteção radiológica em sistemas 

agro-ecológicos tropicais.  

Os valores médios de FT encontrados para o 137Cs nos Nitossolos variaram entre 

0,44 no vaso que não recebeu tratamento com o composto orgânico e 0,06 no vaso com 

o dobro da dose recomendada para adição de composto orgânico no cultivo do 

rabanete. Nos Latossolos a variação foi de 0,44 no vaso que não recebeu tratamento 

para 0,11 no vaso com o dobro da dose recomendada para adição de composto orgânico 

para o cultivo do rabanete. Verificou-se, também, que os valores de FT para o 137Cs 

superaram os valores registrados pela IUR (0,03) para rabanete cultivados em solos de 

clima temperado.  

No que se refere ao 60Co, a variação dos valores médios do FT foi de 14,73 para 

o vaso sem tratamento com o composto orgânico a 0,15 para o Nitossolo com o dobro 

da dose recomendada para adição de composto orgânico no cultivo do rabanete. 

Enquanto para o Latossolo a variação foi de 11,25 no vaso sem tratamento com o 

composto orgânico a 0,16 para o vaso com o dobro da dose recomendada para adição 

de composto orgânico no cultivo do rabanete. Os resultados do FT para o 60Co, nos 
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vasos com o dobro da dose recomendada, estão bem próximos dos valores encontrados 

em estudos com rabanetes cultivados em solos de clima temperado (0,12).  

Nos Organossolos os valores médios do FT foram baixos e comparáveis com os 

valores de FT dos solos que receberam o dobro da dose recomendada para adição de 

composto orgânico: 0,11para o 137Cs e 2,64 para o 60Co, confirmando o papel de 

compostos orgânicos na redução da transferência destes elementos no sistema solo-

planta. No entanto, os FTs foram mais elevados que os valores registrados pela IUR 

para rabanetes cultivados em solos de clima temperado. 

No que se refere à partição geoquímica, observou-se que o 137Cs no Nitossolo, 

apresentou maior biodisponibilidade (cerca de 12% do teor total de Cs adicionado ao 

solo) enquanto no Organossolo foi de cerca de 3% e no Latossolo cerca de 2%. Estes 

valores se refletiram no padrão de absorção do rabanete que apresentaram nestes solos  

os seguintes valores de FT: 0,76 para o Nitossolo; 0,32 para o Latossolo e 0,11 para o 

Organossolo. Estes resultados também mostram que no, Nitossolo, 43 % do teor total 

de 137Cs adicionado ao solo associou-se, preferencialmente, aos óxidos de ferro. A 

mesma tendência foi constatada no Latossolo (45% do teor total de 137Cs adicionado ao 

solo) e no Organossolo (46% do teor total de 137Cs adicionado ao solo).  

A partição geoquímica do 60Co, indicou que a biodisponibilidade no Nitossolo 

(cerca de 52% do teor total de Co), foi maior do que no Latossolo (cerca de 24%) e do 

que no Organossolo (cerca de 16%). Estes valores também se refletiram no padrão de 

absorção do rabanete. 

O 60Co associou-se à matéria orgânica no Nitossolo (18% do teor total de 60Co 

adicionado ao solo) e no Organossolo (56% do teor total de 60Co adicionado ao solo). 

No Latossolo a preferência do 60Co foi por associar-se aos óxidos de manganês (71% 

do teor total de 60Co adicionado ao solo). 
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7- Anexos 

 

Anexo I- Cálculo do equivalente de dose anual. 

 

Sabendo que a taxa de exposição é X* = Γ. A/d2 e que: 

 Γ (60Co) = 1,32 Rm2/hCi, a atividade por vaso será: 

Apor vaso = 0,5 µCi, logo, Atotal = 0,5.18 = 9 µCi =  9x10-6 Ci. Considerando que 

o trabalhador permaneça a uma distância de 20 cm dos vasos, teremos:  

 d = 0,2 m. Portanto, 

X* = (9x10-6x1,32)/(0,2)2 = 11,9x10-6/0,04 = 3,0x10-4 R/h 

X* = 3,0x10-4 R/h. 

Considerando 2000 horas de trabalho/ano civil (TAUHATA et al., 2001), a 

exposição será de: 

X = X*.2000 = 3,0x10-4x2000 = 6000x10-4  

X = 0,6 R        (Devido ao 60Co) 

- Cálculo da Exposição relativa ao 137Cs Para os 18 vasos: 

Γ (137Cs) = 0,33 Rm2/hCi 

X* = (9,0x10-6x0,33)/0,04 = 0,74x10-4 R/h. Portanto a exposição anual será de: 

X = 0,74x10-4x2000 = 0,15  

X = 0,15 R          (devido ao 137Cs) 

Xtotal = 0,60 + 0,15 = 0,75 R 

Xtotal por ano = 0,75 R   

Transformando este valor em unidades do sistema Internacional temos; 

X = 0,75x2,58x10-4 C/kg (TAUHATA et al.,  2001) 

X = 1,94x10-4 C/kg. 
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Calculando a Dose absorvida no ar obteve-se o seguinte resultado: 

Dar = X.(W/e)ar = 0,876.X, onde  .(W/e)ar  = energia média para formação de par por 

íons no ar/carga do elétron = 0,876 (TAUHATA et al, 2001). 

Dar = 0,876x1,94x10-4 = 1,7x10-4 

Dar = 1,7x10-4 Gy.  

Verificando-se a relação entre a dose no ar e a dose num meio qualquer e 

considerando o maior valor de energia envolvido que é o de 1,33 MeV do 60Co 

temos:  

Dm/Dar = (µen/ρ)m/(µen/ρ)ar 

(µen/ρ)água =  (µen/ρ)h  = 0,0619 cm2/g e (µen/ρ)ar  = 0,0557 cm2/g (ATTIX, 1986). 

Logo a dose no homem pode ser calculada do seguinte modo: 

Dh/Dar = (µen/ρ)h/(µen/ρ)ar , então: Dh = Dar.(µen/ρ)h/(µen/ρ)ar 

 Dh = 1,7x10-4x0,0619/0,0557 = 2,0x10-4 Gy =0,2x10-3 Gy = 0,2 mGy. 

Considerando que são fótons, o fator de qualidade Q = 1 e a dose equivalente, dada 

pela expressão: H = Dh.Q, temos: 

H = 0,2x1 = 0,2 mSv 

H = 0,2 mSv em 1 ano. 
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Anexo II- Concentração da atividade em plantas por tipo e solo 
  

tipo de solo 
Composto orgânico 

(g) C
s(

B
q/

kg
) 

sd
(B

q/
kg

) 

C
o(

B
q/

kg
) 

sd
(B

q/
kg

) 

NITOSSOLO 0 5,01E+03 3,69E+02 1,48E+05 4,74E+03
NITOSSOLO 500 2,51E+02 2,50E+01 6,72E+03 2,24E+02
LATOSSOLO 500 1,82E+03 1,17E+02 2,21E+04 7,42E+02
LATOSSOLO 0 2,44E+03 2,14E+02 3,88E+04 1,34E+03
LATOSSOLO 500 1,59E+03 8,90E+01 2,40E+04 7,65E+02

ORGANOSSOLO 0 8,53E+02 5,80E+01 1,44E+04 4,74E+02
ORGANOSSOLO 0 8,69E+02 1,27E+02 2,91E+04 1,01E+03

NITOSSOLO 500 5,02E+03 2,27E+02 5,13E+04 1,61E+03
NITOSSOLO 1000 8,85E+02 7,80E+01 2,04E+03 1,07E+02
NITOSSOLO 1000 9,97E+02 7,60E+01 4,29E+03 1,80E+02
LATOSSOLO 1000 1,81E+03 1,21E+02 1,26E+03 8,43E+01

ORGANOSSOLO 0 5,24E+02 9,09E+01 1,31E+04 4,92E+02
NITOSSOLO 250 1,61E+03 1,14E+02 4,15E+04 1,33E+03
NITOSSOLO 500 1,52E+03 1,23E+02 4,08E+04 1,32E+03
NITOSSOLO 1000 3,05E+02 2,46E+01 8,68E+02 4,01E+01
NITOSSOLO 250 7,81E+02 8,27E+01 2,88E+04 9,51E+02
NITOSSOLO 1000 1,16E+03 4,57E+01 1,16E+03 4,57E+02
LATOSSOLO 1000 1,14E+03 7,32E+01 7,45E+02 4,69E+01
LATOSSOLO 1000 1,02E+03 6,85E+01 1,07E+03 6,12E+01
LATOSSOLO 500 2,35E+03 2,42E+03 4,30E+05 1,50E+04
LATOSSOLO 1000 1,68E+03 1,57E+02 2,91E+03 1,70E+02
LATOSSOLO 500 2,11E+03 2,65E+03 5,34E+05 1,84E+04
LATOSSOLO 1000 2,20E+03 1,82E+02 5,57E+03 2,76E+02
NITOSSOLO 500 4,93E+03 6,03E+02 1,58E+05 5,34E+03
NITOSSOLO 1000 2,47E+03 1,32E+02 7,70E+03 2,83E+02
NITOSSOLO 1000 1,51E+03 1,09E+02 5,29E+03 2,21E+02

ORGANOSSOLO 0 0,00E+00 0,00E+00 8,65E+04 3,33E+03
NITOSSOLO 500 5,30E+03 1,26E+03 1,72E+05 6,60E+03
NITOSSOLO 1000 1,66E+03 1,55E+03 4,66E+03 2,38E+02
NITOSSOLO 1000 9,56E+02 1,22E+02 4,16E+03 2,15E+02
LATOSSOLO 1000 1,29E+03 1,16E+02 2,65E+03 1,49E+02
LATOSSOLO 1000 0,00E+00 0,00E+00 8,16E+03 3,69E+02

ORGANOSSOLO 0 0,00E+00 0,00E+00 2,00E+05 9,06E+03
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  Anexo III- Concentração total da atividade de 137Cs e 60Co nos solos. 

 

Solo Cs(Bq/kg) sd(Bq/kg) Co(Bq/kg) sd(Bq/kg) 
NITOSSOLO 01 6,612E+03 2,034E+02 5,627E+03 1,696E+02 
NITOSSOLO 02 6,645E+03 2,331E+02 6,462E+03 1,972E+02 
NITOSSOLO 03 5,436E+03 1,686E+02 5,498E+03 1,665E+02 
NITOSSOLO 04 5,385E+03 1,890E+02 7,048E+03 2,151E+02 
NITOSSOLO 05 6,070E+03 1,882E+02 5,751E+03 1,741E+02 
NITOSSOLO 06 4,948E+03 1,523E+02 4,996E+03 1,506E+02 
NITOSSOLO 07 5,821E+03 1,804E+02 5,966E+03 1,807E+02 
NITOSSOLO 08 6,985E+03 2,149E+02 8,802E+03 2,652E+02 
LATOSSOLO 01 5,295E+03 1,858E+02 2,273E+03 6,956E+01 
LATOSSOLO 03 4,721E+03 1,657E+02 3,912E+03 1,195E+02 
LATOSSOLO 04 4,566E+03 1,405E+02 3,636E+03 1,096E+02 
LATOSSOLO 05 4,370E+03 1,534E+02 2,337E+03 7,153E+01 
LATOSSOLO 07 5,877E+03 2,062E+02 4,551E+03 1,390E+02 
LATOSSOLO 08 6,119E+03 1,882E+02 7,878E+03 2,373E+02 

ORGANOSSOLO 01 6,270E+03 2,205E+02 5,277E+03 1,616E+02 
ORGANOSSOLO 02 5,656E+03 1,742E+02 4,448E+03 1,342E+02 
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