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Abstract. Acidentes radioativos têm evidenciado a necessidade de um 

planejamento prévio de avaliação da exposição e de diretrizes para a 

implementação das medidas de proteção. A descrição das medidas na literatura 

está normalmente associada à redução nas concentrações dos meios onde elas 

são aplicadas. Para verificar a eficiência em redução de dose, é preciso efetuar 

simulações. Através do desenvolvimento do banco de dados sobre medidas de 

proteção, foram estabelecidos cenários básicos, tipicamente tropicais quanto ao 

tipo de prédio e ao material de construção. O programa SIEM foi utilizado para 

simular contaminação com 137Cs. Os resultados indicam que soluções genéricas 

são desaconselhadas e que processos de tomada de decisão devem ser efetuados 

segundo as condições reais de contaminação e o uso da área atingida. Para áreas 

urbanas, dois critérios de classificação foram definidos: (i) eficiência em reduzir 

a dose no primeiro ano; e, (ii) eficiência em reduzir a dose de longo prazo. 
 

 

1 Introdução 
 

Uma das preocupações no cenário internacional é o estudo das consequências de 

acidentes e de outros eventos que levem à contaminação do meio ambiente e à 

exposição do público. Os diversos acidentes ocorridos e a atuação das equipes 

encarregadas da proteção radiológica do público evidenciaram a necessidade de um 

planejamento prévio para a avaliação da exposição do público, além de diretrizes pré-

definidas para a implementação das medidas de proteção mais adequadas [1,2].  

O uso de modelos computacionais para estimar as concentrações e para simular 

opções de remediação permite a avaliação das situações ou das estratégias de 

recuperação alternativas, no contexto de uma preparação para atuação em 

emergências ou para uma tomada de decisão. O acidente de Tomsk, em 1993, por 

exemplo, evidenciou que medidas de proteção/remediação, aplicadas em um 

momento de grande pressão popular, podem ser ineficientes na redução de doses para 
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o público e ainda levar a exposições desnecessárias aos trabalhadores envolvidos nos 

processos de descontaminação [3]. 

Diversos países vêm trabalhando no sentido de definir a eficácia das medidas de 

proteção em relação à redução de doses no público [4, 5, 6, 7, 8]. No Brasil, o 

acidente de Goiânia, em 1987 [1] despertou a necessidade de haver um planejamento 

prévio em relação a medidas de proteção [9]. A experiência de Goiânia mostrou que a 

introdução de critérios e de metodologias após o acidente foi uma tarefa difícil sob o 

ponto de vista de aceitação do público e de seus representantes [10].  

Desde então, o IRD vem desenvolvendo ferramentas de apoio a processos de tomada 

de decisão em decorrência de acidentes nucleares e/ou radiológicos que envolvam a 

exposição de indivíduos do público e a contaminação do meio ambiente, dentro do 

projeto de modelagem ambiental. O modelo PARATI foi desenvolvido para a 

avaliação da exposição do público devido à contaminação de 
137

Cs em áreas urbanas 

[11, 12, 13]. Este modelo inclui a possibilidade de simular a implementação de 

medidas de proteção e sua eficácia na redução de doses para o público.  

A integração desse modelo a outros, para áreas rurais e para a fase inicial foi efetuada, 

tendo sido criado o SIEM (Sistema Integrado de Emergência) [14]. Após o 

desenvolvimento do SIEM, foram feitas adaptações nos modelos, com intuito de 

melhorar os dados de saída obtidos pelo programa, utilizando dados levantados em 

território nacional [15, 16]. 

Procedimentos de análise multicritério vêm sendo utilizados para apoio a processos de 

decisão em diversas áreas [17, 18], onde o sistema de decisão é complexo e envolve 

alternativas conflitantes e incomensuráveis. Desta forma, foi decidido dar extensão 

aos trabalhos desenvolvidos pelo IRD para apoio a situações de emergência, através 

do levantamento de medidas de proteção e do efeito de sua aplicação a diversos 

momentos após a contaminação inicial. Dentro deste contexto, optou-se por 

estabelecer uma base de dados que permitisse sua aplicação em um modelo 

multicritério de tomada de decisão [19].   

A descrição da eficiência das medidas de proteção é normalmente feita através da 

redução obtida nas concentrações dos meios ambientais onde elas são aplicadas. De 

forma a verificar a eficiência em termos de redução de dose, imprescindível a um 

processo de decisão após um evento de contaminação, foi verificada a necessidade da 

realização de um estudo prévio das possíveis medidas descritas na literatura. Além 

disso, devido à grande complexidade de acidentes e de cenários de exposição 

possíveis, é importante que sejam estabelecidos alguns cenários padronizados para 

efetuar a simulação, com o objetivo de avaliar a eficiência da aplicação das medidas, 

de forma a analisar o comportamento ambiental e a consequente exposição de pessoas 

em diferentes momentos após a contaminação.  

 

2 Metodologia 
 

Os resultados obtidos no presente trabalho se aplicam a processos de remediação de 

áreas contaminadas, após o período inicial em que medidas de proteção da população 

são prioritárias e decisões relacionadas aos efeitos imediatos à saúde já tenham sido 

implementadas. Para a contaminação de ambientes urbanos, os cenários foram 

avaliados somente para o 
137

Cs. Foi considerada um deposição seca de 1 MBq/m
2
 em 

uma superfície horizontal gramada, já definida anteriormente como superfície de 



referência [11, 15]. O efeito de cada medida simulada foi avaliada em função da 

redução da dose externa, por um período de até 50 anos após a contaminação, para um 

adulto ocupando um único compartimento de forma integral (24 h/d), para cada um 

dos 5 cenários urbanos internos básicos. Desta forma, os valores de dose obtidos na 

simulação com o SIEM corresponderiam à máxima dose externa efetiva 

comprometida que cada indivíduo presente em seu respectivo cenário receberia. Os 

ambientes simulados representam: 

Casa 1 – casa de madeira (baixa blindagem), típica de ambientes europeus, conforme 

definida por Meckbach et al. [20]; 

Casa 2 – casa de alvenaria simples, sem acabamento; 

Casa 3 – casa de alvenaria com acabamento parcial, isto é, apenas um lado da parede 

tem acabamento; 

Casa 4 – casa de alvenaria com acabamento (emboço e reboco) interno e externo; 

Casa 5 – casa de alvenaria com acabamento duplo, típico para casas alemãs, conforme 

definida por Meckbach et al. [20]. 

As casas 3, 4, e 5 pretendem simular residências tipicamente brasileiras e apresentam 

blindagens conforme descrito por Salinas et al. [16]. Nesta abordagem, foi 

considerado que todas as casas possuíam apenas um andar, com forro do próprio 

material de construção, localizadas no centro de uma área gramada. 

Adicionalmente, foram efetuadas simulações para dois tipos de áreas externas: 

Parque – área ampla, aberta, gramada e com árvores;  

Rua – rua pavimentada, com algumas árvores e prédios próximos. 

A simulação de parques e ruas também foi efetuada considerando ocupação integral. 

As doses foram estimadas utilizando o modelo PARATI, incluído no SIEM. As 

medidas de remediação simuladas para áreas urbanas foram aplicadas em diferentes 

momentos após o evento de deposição: 7 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses e 1 

ano após a contaminação. As medidas de remediação simuladas foram: 

– Corte de grama no entorno das cinco casas e na área do parque; 

– Capina, que inclui a remoção do gramado e a região da rede de raízes, isto é, cerca 

de 1 cm da camada de topo do solo no entorno das cinco casas e na área do parque;  

– Remoção de uma camada de 5 cm da superfície do solo no entorno das cinco casas e 

na área do parque; 

– Raspagem de paredes nas cinco casas; 

– Raspagem de telhas nas cinco casas.  

 

3 Resultados 
 

3.1 Avaliação Comparativa de Cenários Urbanos  

 

A Figura 1 apresenta os resultados de dose integrada em seis cenários urbanos 

simulados, sem aplicação de medidas de remediação. Observa-se que todas as casas 

oferecem blindagem significativa, quando comparadas com as áreas externas 

(parque), porém com diferenças relacionadas ao tipo de material de construção. As 

casas de alvenaria simples, construídas com tijolos de baixa densidade sem 

acabamento (casa 2), típicas das favelas do sudeste do Brasil, oferecem proteção 

semelhante às casas europeias de madeira (casa 1), enquanto que nossas casas de 

alvenaria com bom acabamento (casa 4) oferecem blindagem significativamente 



inferior àquela das casas européias (casa 5), devido às diferenças de densidade e 

composição do material dos tijolos. 

 

 
 

Fig 1. Dose integrada em adultos com ocupação integral (24 h/d), considerando seis diferentes 

cenários simulados, devido a uma deposição de 1 MBq/m2 de 137Cs sem aplicação de medidas 

de remediação. 

 

A Figura 2 mostra o comportamento da taxa de dose ao longo do tempo, para os 

mesmos cenários. Pode ser observada a relevância da taxa de dose logo após a 

contaminação, em relação à taxa de dose em longo prazo, bem como a diferença entre 

as taxas de dose nos diversos ambientes simulados.  

 

 
Fig. 2. Taxa de dose em adultos com ocupação integral (24 h/d), considerando seis diferentes 

cenários simulados, devido a uma deposição de 1 MBq/m2 de 137Cs sem aplicação de medidas 

de remediação. 

 



Para todas as casas, a dose recebida no primeiro ano corresponde a 15,5% da dose 

recebida em 50 anos e 50% da dose total é recebida nos 5 primeiros anos após a 

contaminação. Para parques, a dose do primeiro ano corresponde a 16,3% da dose 

total em 50 anos, sendo que 50% da dose total é recebida também em menos de 5 

anos após a contaminação (Figura 3). 

 

 

 
 
Fig. 3. Fração da dose total recebida em função do tempo após a deposição. 

 

3.2 Simulação das medidas de proteção  

 

Um exemplo do resultado da simulação do efeito da aplicação de medidas de proteção 

é apresentado na Figura 4, que mostra a redução percentual na dose integrada devido 

ao corte de grama, uma semana após o evento de contaminação.  Observa-se que as 

curvas, para os diversos ambientes, em termos percentuais, são muito semelhantes. 

Este tipo de comportamento pode ser observado para todas as medidas simuladas.  

 

 

 
Fig. 4. Redução percentual na dose integrada devido à remoção de grama, 7 dias após a 

contaminação. 



A Figura 5 mostra o efeito do momento de aplicação da mesma medida na redução da 

dose. Um resumo dos resultados obtidos para a simulação de diversas medidas, 

aplicadas em diferentes momentos após o evento de contaminação, é apresentado na 

Tabela 1. 

 

 

Fig. 5. Redução percentual na dose integrada, devido à remoção de grama, em função do  

momento de aplicação da medida. 
 

 
Tabela 1. Efeito da aplicação das principais medidas de remedição para áreas urbanas. 
 

Medida 

Aplicada 
Momento de Aplicação 

Redução na Dose Integrada (%) 

Médio Prazo 

(1 ano) 

Longo Prazo 

(50 anos) 

Corte de grama 
1 a 30 dias 25 - 30 20 

> 60 dias 0,01 0 

Capina 
1 a 6 meses 80 90 

6 meses a 1 ano 40 80 

Remoção de solo 

1 a 6 meses 90 90 

6 meses a 1 ano 40 80 

1 a 2 anos – 50 

Raspagem de 

paredes 

< 6 meses 3 3 

6 meses a 1 ano 1 2 

 

 

4 Discussão dos Resultados 
 

Dentro dos aspectos radiológicos, as medidas podem ser classificadas de acordo com 

sua eficiência em reduzir a contaminação, em função do momento de sua 

implementação após o evento de contaminação. Poucas medidas têm o potencial de 

levar a uma redução significativa para a dose, uma vez que existem diversas 

superfícies contribuindo para a exposição em um determinado ambiente, tais como 

paredes, telhados, áreas pavimentadas, solo, grama e árvores. De um modo geral, a 



única medida capaz de levar a uma redução acima de 50% inclui a remoção de solo 

superficial.  

Também pode ser verificado que existe uma similaridade de comportamento em 

relação a todos os ambientes em consequência da aplicação de uma mesma medida de 

remediação, quando se utiliza a redução percentual de dose devido a uma determinada 

medida de proteção como parâmetro de avaliação. Desta forma, recomenda-se que 

esta grandeza seja utilizada no processo de classificação das medidas. 

Considerando a relevância da dose no primeiro ano, onde as taxas de dose são mais 

elevadas, sugere-se a criação de dois critérios, sendo o primeiro relativo à redução da 

dose integrada do primeiro ano após a contaminação e o segundo, relativo à redução 

da dose integrada de toda a vida dos indivíduos, considerada para indivíduos adultos 

no momento da contaminação, como sendo a dose integrada nos 50 anos seguintes à 

contaminação.  

Existem diversas maneiras de se classificar as medidas. Uma delas seria considerar 

intervalos iguais de redução da dose total. Outra forma seria considerar intervalos 

diferenciados, levando em conta os resultados esperados para a redução das medidas. 

Exemplos são apresentados na Tabela 2. Existem argumentos prós e contras as duas 

classificações. Desta forma, optou-se por não definir os valores dos critérios neste 

trabalho, mas apenas indicar as possibilidades, de forma a incluir, no futuro, a questão 

no processo de consulta a especialistas, previsto para definir a priorização dos 

diversos aspectos a serem considerados na análise multicritério.  

 
Tabela 2. Exemplos de procedimentos a serem adotados para a definição de valores de critérios 

relativos à eficiência da aplicação da medida em reduzir as doses do primeiro ano e da dose 

integrada de 50 anos. 

 

Valor do 

critério 

Redução da dose do 

primeiro ano 

Redução da dose de 50 

anos 

Exemplo A Exemplo B Exemplo A Exemplo B 

1 < 1% 1 a 20% < 1% 1 a 20% 

2 1 a 10% 21 a 40% 1 a 10% 21 a 40% 

3 11 a 30% 41 a 60% 11 a 30% 41 a 60% 

4 31 a 60% 61 a 80% 31 a 60% 61 a 80% 

5 > 60% > 80% > 60% > 80% 

 

 

Quanto menor a pontuação, mais atenção deve ser dada aos aspectos negativos da 

medida, tais como as doses ocupacionais, o custo e o impacto decorrentes de sua 

aplicação, uma vez que o benefício em termos de dose será muito reduzido, podendo 

apenas ser justificado para situações específicas, em que não seja possível 

disponibilizar, a curto prazo, medidas de maior eficiência. 

Um exemplo de classificação pode ser visto na Tabela 3, considerando as principais 

medidas de remediação para áreas urbanas simuladas neste trabalho, considerando os 

procedimentos do exemplo A da Tabela 2. 



De acordo com estes resultados, observa-se que a medida mais relevante seria a 

remoção de solo, seguida pelo corte de grama e lavagem de pavimentos. Deve ser 

considerado, no entanto, que estes valores se aplicam à ocupação de 24 h/d no 

compartimento (local) considerado. A atribuição de valores vai então depender 

também de cenários de exposição específicos em que sejam consideradas as 

ocupações relativas dos diversos compartimentos por diferentes grupos da população. 

Apesar de aparentemente mais isento, o estabelecimento de critérios em intervalos 

iguais em relação ao parâmetro da descrição pode não ser o mais adequado, por 

ignorar a realidade dos resultados obtidos nas simulações e as reduções de dose 

possíveis de obter com as medidas. Porém, é importante que a seleção dos 

procedimentos seja um consenso entre especialistas na área, considerando a opinião e 

a experiência destes.  

 
Tabela 3. Exemplo de aplicação de definição de valores numéricos aos critérios, em relação à 

eficiência da medida de remediação aplicada a curto prazo (1 semana). 

 

Medida Local 
% Redução de dose Valor do critério 

1 ano 50 anos 1 ano 50 anos 

lavar paredes 
casas 2,3 ± 0,7 0,77 ± 0,02 2 1 

ruas 0,6 0,4 1 1 

raspar paredes casas 4 2,5 2 2 

lavar telhado casas 0,55 ± 0,09 0,09 ± 0,01 2 1 

raspar telhado casas 2,1 ± 0,4 2,4 ± 0,4 2 2 

trocar telhado casas 2,1 ± 0,4 2,4 ± 0,4 2 2 

corte de árvores 
ruas 5,4 0,9 2 1 

parques 16,2 4,2 3 2 

lavar pavimento ruas 26,6 19,6 3 3 

corte de grama casas 40 21 4 3 

remoção de solo (5 cm) casas 98,1 ± 0,5 94,3 ± 0,5 5 5 

 

Outro critério a ser utilizado seria a perda de eficiência da medida devido ao atraso na 

sua aplicação. Neste caso também, diversos procedimentos poderiam ser 

estabelecidos para definir os critérios, conforme os exemplos mostrados na Tabela 4. 

Este critério fornece indicação sobre o prazo em que a aplicação da medida mantém a 

eficiência prevista.  

Assim, uma medida tipo 1 deve ser aplicada em prazo muito curto para ter a 

eficiência definida na Tabela 1, requerendo então planejamento prévio, na medida do 

possível, e sua aplicação vai depender da disponibilidade de recursos imediatos. Já 

uma medida tipo 4 pode ser implementada após um planejamento mais adequado, por 

exemplo, em relação ao gerenciamento do rejeito gerado ou a um treinamento da 



força de trabalho, permitindo a otimização de vários fatores, como, por exemplo, as 

doses ocupacionais, a comunicação com o público, a aquisição de materiais e de 

equipamentos, entre outros. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho é parte de um projeto, voltado para a preparação em casos de 

emergência, que vem sendo desenvolvido em etapas pelo IRD, desde o acidente de 

Goiânia, em 1987. As experiências nacional e internacional envolvendo acidentes 

nucleares e radiológicos evidenciaram a necessidade da existência de um 

planejamento prévio, de forma a evitar esforços em medidas que não sejam eficientes 

em reduzir a dose das pessoas envolvidas, levando em conta, porém, os efeitos de 

garantir a tranquilidade da população.  

 

Tabela 4. Exemplos de procedimentos a serem adotados para a definição de valores de critérios 

relativos à perda de eficiência devido ao atraso na aplicação da medida. 

 

Valor do Critério Descrição – exemplo A Descrição – exemplo B 

Medida tipo 1 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 1 semana 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 3 meses 

Medida tipo 2 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 1 mês 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 6 meses 

Medida tipo 3 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 6  meses 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 9  meses 

Medida tipo 4 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 1 ano 

a aplicação perde mais de 

50% de sua eficiência se 

aplicada após 12 meses 

Medida tipo 5 

a aplicação não perde mais 

de 50% de sua eficiência 

mesmo se aplicada após 1 

ano 

a aplicação não perde mais 

de 50% de sua eficiência 

mesmo se aplicada após 1 

ano 

   

Como fase inicial de uma abordagem de método multicritério para a tomada de 

decisão sobre a aplicação de medidas de remediação em áreas contaminadas, este 

trabalho teve como proposta efetuar uma avaliação das medidas citadas na literatura e 

verificar sua eficiência, considerando cenários e parâmetros característicos do Brasil.    

Os resultados indicam que qualquer processo de tomada de decisão deve ser efetuado 

caso a caso, de acordo com as condições reais da área atingida, considerando as 

características da contaminação, da ocupação e do uso das áreas afetadas. Apesar de 



ser possível estabelecer algumas diretrizes básicas, soluções genéricas são 

desaconselhadas, uma vez que as doses resultantes serão muito dependentes da 

situação real e do momento da contaminação.  

A partir dos resultados obtidos para as áreas urbanas, são sugeridos 3 critérios de 

classificação para as medidas de proteção, que seriam:  

(i) sua eficiência em reduzir as doses no primeiro ano, onde são observadas as 

maiores taxas de dose;  

(ii) sua eficiência em reduzir a dose de longo prazo, considerando 50 anos para 

um indivíduo adulto no momento da contaminação; e, 

(iii) o efeito do atraso na aplicação das medidas em relação à eficiência na 

redução de doses. 

O trabalho deverá ter continuidade com o desenvolvimento do modelo multicritério 

de tomada de decisão, a fim de que o efeito das medidas, em função do tipo de 

ambiente no momento de sua aplicação, possa ser avaliado juntamente com os 

parâmetros não radiológicos.  
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