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Abstract. Dentre as atividades de planejamento de atuação em emergências 

nucleares e/ou radiológicas, inclui-se a avaliação da eficiência da aplicação de 

medidas de proteção e de remediação. A partir do desenvolvimento de um 

banco de dados sobre tais medidas para áreas agrícolas, o programa SIEM foi 

utilizado para efetuar as simulações envolvendo os radionuclídeos 137Cs, 131I e 
90Sr, em cenários previamente estabelecidos para simular essas áreas em um 

raio de 50 km em torno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Os 

resultados obtidos indicam que o cenário é determinante na eficiência das 

medidas, envolvendo diversos fatores específicos de cada local, tais como: 

produtos agropecuários, hábitos de consumo da população e grau de 

subsistência pelos itens da dieta, tornando inviável a elaboração de cenários 

genéricos pré-definidos. A grande dependência da sazonalidade em relação ao 

momento do acidente torna qualquer avaliação prévia inadequada para avaliar a 

eficiência das medidas de proteção e de remediação. Desta forma, não são 

recomendadas decisões prévias sobre a relevância de medidas de proteção para 

áreas rurais. Dois critérios de classificação foram então definidos: (i) eficiência 

em reduzir as doses 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].  

No caso de acidentes em áreas rurais, o maior impacto é relativo à contaminação de 

alimentos e às doses de ingestão decorrentes deste evento. A contaminação de 

alimentos se processa em duas etapas principais. A primeira, responsável pelos 
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maiores níveis de contaminação, deve-se à contaminação das partes aéreas das 

plantas, em razão da deposição do material liberado por via atmosférica. Este 

processo é muito dependente da sazonalidade, uma vez que a contaminação vai 

depender do estágio de crescimento da planta no momento da deposição, bem como 

do tempo disponível para que a contaminação seja translocada através da planta até 

suas partes comestíveis. A segunda etapa se refere à contaminação residual, devido ao 

material depositado no solo e vai depender, principalmente, do radionuclídeo, da sua 

meia-vida e do seu comportamento naquele tipo de solo.  

Seguindo a tendência internacional, o IRD vem desenvolvendo ferramentas de apoio a 

processos de tomada de decisão em situações de acidentes radiológicos e/ou 

nucleares. Em relação à aplicação de medidas de proteção para o público, numa 

primeira etapa, foi realizado um levantamento das medidas de proteção e remediação 

descritas na literatura [3].  

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

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

isso, 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. Este estudo se deve à importância de se 

estabelecer um cenário básico, que seja típico de áreas de interesse, considerando a 

relevância dos diferentes tipos de solo e os hábitos das populações que possam ser 

afetadas em caso de acidentes, com o objetivo de avaliação de doses. O uso de 

modelos computacionais para simular opções de remediação permite a avaliação das 

situações ou das estratégias de recuperação alternativas, no contexto de uma 

preparação de atuação em emergências ou de uma tomada de decisão. 

A descrição das medidas de proteção visando sua utilização dentro de um processo 

multicritério de tomada de decisão deve envolver aspectos técnicos, radiológicos, 

político-sociais e econômicos. Neste trabalho, entretanto, foram focalizados apenas os 

aspectos radiológicos. 

 

2 Metodologia 
 

Selecionou-se, como base para a elaboração dos cenários para a simulação das 

medidas de proteção, a área em torno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 

(no município de Angra dos Reis), de forma a utilizar os dados levantados em 

trabalhos anteriores. Foram elaborados cenários baseados nas informações disponíveis 

para a área, no caso, em um raio de 50 km para áreas rurais [4, 5, 6]. 

Para essas áreas, o cenário básico considera uma deposição de 1 kBq/m
2
 de 

137
Cs, 

90
Sr 

e 
131

I. Os radionuclídeos 
137

Cs e 
90

Sr foram selecionados por sua relevância para a 

dose após acidentes nucleares, mas também por já terem sido alvo de estudos 

radioecológicos no Brasil e, consequentemente, já existem dados de comportamento 

ambiental relacionados a estes radionuclídeos incorporados no modelo utilizado para 

as simulações [4, 5, 6, 7].  

Apesar de não existirem dados disponíveis para o Brasil relativo ao comportamento 

de iodo no meio ambiente, em particular no Latossolo Vermelho-Amarelo, típico da 

região sendo simulada, decidiu-se incluir na análise o 
131

I, devido à sua relevância 

para as doses após acidentes de reatores. Esta aproximação foi considerada aceitável, 

em um primeiro momento, uma vez que a meia-vida do 
131

I é muito curta, cerca de 8 



dias; portanto, seu comportamento ambiental não vai ser muito afetado por processos 

ambientais relacionados, por exemplo, à fixação no solo, entre outros, que ocorrem 

em escalas de tempo maiores. Esta hipótese, porém, deve ainda ser confirmada por 

estudos experimentais no futuro. 

As simulações foram realizadas de forma independente para cada radionuclídeo, uma 

vez que o termo-fonte real de um acidente sempre possui composições variadas 

desses radionuclídeos, conforme o tipo de liberação e as condições meteorológicas 

vigentes naquele momento.  

Em relação aos hábitos de consumo de alimentos, foi estabelecida uma dieta baseada 

nas taxas de ingestão médias per capta por tipo de alimento para o Rio de Janeiro, 

conforme descrito pelo estudo de consumo familiar do IBGE. As taxas de ingestão 

utilizadas neste estudo estão apresentadas na Tabela 1, considerando um indivíduo 

adulto, seguindo a classificação adotada pelo IBGE [8]. Como existe produção de 

todos os itens da dieta na área de estudo, foi considerado, de forma conservativa, que 

todo o alimento consumido é proveniente da área contaminada. 

 
Tabela 1. Taxas de ingestão de produtos produzidos na área contaminada. 

 

Item Consumo (g/d) 

Cereal 118 

Hortaliça leguminosa 32 

Hortaliça folhosa 8 

Hortaliça frutosa 41 

Hortaliça tuberosa 47 

Frutas 77 

Carnes de boi 66 

Carne de galinha 37 

Leite 164 

 

Este cenário foi então utilizado para avaliação da redução de dose devido à aplicação 

de contramedidas específicas, utilizando o código SIEM [7]. As simulações são 

realizadas primeiro sem aplicação de medidas de remediação e depois com a 

aplicação delas, de forma a avaliar a redução na taxa de dose obtida a partir de cada 

um dos alimentos, a curto, médio e longo prazos. 

Devido a limitações do programa para simular medidas mais complexas, a principal 

medida simulada foi a retirada de consumo de cada um dos itens alimentares em 

diferentes períodos após o acidente. Esta medida indica a dose máxima a ser evitada 

em relação a um determinado tipo de produto.  

 

3 Resultados 
 

3.1 Avaliação Comparativa de Cenários Rurais 

 

Neste trabalho, os cenários rurais consideram apenas a dose de ingestão de alimentos 

contaminados. A Figura 1 apresenta os resultados de dose integrada de ingestão para 



os radionuclídeos estudados, considerando acidentes ocorridos nas diferentes estações 

do ano. Observa-se que, no caso do 
137

Cs, cerca de 20 a 30% da dose é recebida no 

primeiro mês após a contaminação, enquanto que, para o 
131

I, mais de 90% é recebida 

no primeiro mês, e, para o 
90

Sr, este valor varia de 13 a 50%, dependendo da época do 

ano em que ocorre o acidente. 

 

 

 

 

 
 
Fig. 1. Dose integrada em função do tempo para os radionuclídeos 137Cs, 131I e 90Sr, para uma 

contaminação ocorrendo em diferentes épocas do ano. 
 

 

 



3.2 Aplicação de Medidas de Proteção 

 

A Figura 2 mostra o efeito, na dose integrada de ingestão, da implementação de 

medidas de proteção relativas à retirada de consumo de cada um dos produtos 

agrícolas, uma semana após a contaminação, para o caso de uma contaminação com 
137

Cs.  

 
Fig. 2. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção do consumo de cada 

item individual da dieta de referência, uma semana após a contaminação por 137Cs. 



Pode ser observado o efeito da relevância de cada item da dieta para a dose de 

ingestão, bem como o efeito da sazonalidade. A dose vai depender dos períodos de 

plantio e de colheita dos diversos produtos, principalmente no primeiro ano após a 

contaminação. 

Observa-se que os efeitos da redução da dose integrada por ingestão são inferiores a 

20%, exceto para a remoção de: cereais, tuberosas, leguminosas, carne e leite. O 

efeito da sazonalidade é bastante evidente, e pode ser percebido que a relevância dos 

diversos itens alimentares varia tanto com a época do ano em que ocorre a 

contaminação, quanto com o tempo após o evento. O efeito é bastante pronunciado, 

principalmente no primeiro ano após a contaminação. Em longo prazo, o efeito da 

sazonalidade tende a diminuir. 

No caso da remoção de leite, a redução é bastante eficaz a curto e a médio prazos, 

podendo, portanto, ser considerada uma medida altamente indicada. O efeito da 

sazonalidade na remoção do leite pode ser observado também a curto e a médio 

prazos, sendo que a maior eficiência é observada para o caso de um acidente 

ocorrendo no inverno. 

Destes resultados, pode-se concluir que a eficiência de uma determinada medida para 

um determinado radionuclídeo depende não só do cenário estabelecido, mas também 

da sazonalidade. 

Os resultados das simulações para a retirada de produtos da dieta contaminados por 
90

Sr são apresentados na Figura 3. Observa-se um comportamento, de um modo geral, 

bastante semelhante àquele observado para o 
137

Cs em relação à sazonalidade, isto é, 

os efeitos são mais pronunciados no primeiro ano após a contaminação, com 

tendência a diminuir ao longo do tempo. O efeito na redução de doses, porém, é mais 

pronunciado para a remoção de leite, a curto prazo, e cereais e leguminosas, a médio e 

a longo prazos.     

Observa-se também a relevância da contaminação por deposição foliar, pela 

contribuição dos vegetais folhosos para a dose de curto prazo, diminuindo após o 

primeiro ano a partir da contaminação. Medidas relacionadas aos demais itens da 

alimentação terão, de um modo geral, efeito inferior a 5% na redução da dose de 

ingestão.  

A Figura 4 mostra o efeito da implementação de medidas de proteção relativa à 

retirada de consumo de cada um dos produtos alimentares, uma semana após a 

contaminação, para o caso do 
131

I. O efeito da sazonalidade pode ser observado 

apenas nos alimentos cuja redução da dose integrada foi significativa (leite, cereais, 

leguminosas e vegetais tuberosos).  

No caso do iodo, pode ser observada a relevância do leite para a dose de curto prazo. 

A diminuição observada após cerca de 20-30 dias reflete o aumento da contribuição 

para a dose devido a outros tipos de alimento relevantes para a dieta, em particular 

cereais e leguminosas, que apresentam um atraso na contaminação devido ao processo 

de translocação da contaminação até a parte comestível da planta.  

Pela Figura 4, pode-se observar também que qualquer medida para reduzir a dose de 

ingestão devido a uma contaminação por 
131

I deve ser implementada a curto prazo 

para ser eficiente, uma vez que toda a dose devido a este radionuclídeo deverá ser 

recebida em um período inferior a cerca de 80 a 100 dias. Para o leite, a medida deve 

ser tomada dentro dos primeiros dias após a contaminação.  

 



 

 
 
Fig. 3. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de consumo de cada 

item individual da dieta de referência, uma semana após a contaminação por 90Sr. 

 

 



 
 
Fig. 4. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de consumo de cada 

item individual da dieta de referência, uma semana após a contaminação por 131I. 

 

 

 

 



3.3 Questões Relacionadas com o Termo-Fonte 

 

A Figura 5 apresenta a contribuição percentual de cada tipo de alimento para a dose 

total de ingestão (50 anos), considerando uma deposição idêntica dos 3 radionuclídeos 

considerados neste trabalho, para um acidente ocorrendo no verão. Pode ser 

observado que a contribuição de cada radionuclídeo para a dose de ingestão varia para 

cada tipo de alimento e que a relevância de cada alimento para a dose total é diferente 

daquela relativa a cada um dos radionuclídeos considerados de forma individual. 

 

 

 
Fig. 5. Contribuição dos alimentos para a dose total de ingestão, integrada em 50 anos, para 

uma deposição igual dos três radionuclídeos considerados. 

 

3.4 Discussão dos Resultados 

 

A definição de critérios para áreas rurais pode ser semelhante àqueles utilizados para 

áreas urbanas, conforme descrito por Rochedo et al. [9]. Entretanto, sua aplicação é 

mais complexa. O cenário é determinante na eficiência das medidas e envolvem 

diversos fatores que são específicos de cada local, tais como produtos agrícolas 

produzidos no local, hábitos de consumo da população e grau de subsistência dos 

itens que compõem a dieta, tornando inviável a elaboração de cenários genéricos pré-

definidos. Além disso, a grande dependência da sazonalidade em relação ao momento 

do acidente, levando em conta as práticas agropecuárias locais, torna qualquer 

avaliação prévia inadequada para ponderar as consequências do acidente e a eficiência 

das medidas de proteção/remediação. Com base na figura 5, pode-se observar que 

decisões sobre a relevância de medidas de proteção para áreas rurais não devem ser 

efetuadas sem o conhecimento específico do termo-fonte real. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho 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 do termo-fonte de contaminação, a época do ano em 

que ocorre o acidente, as características de ocupação e de uso das áreas afetadas, as 



práticas agropecuárias e os hábitos alimentares das populações afetadas. Apesar de ser 

possível estabelecer diretrizes básicas, soluções genéricas são desaconselhadas, uma 

vez que as doses resultantes serão muito dependentes da situação real e do momento 

da contaminação. Desta forma, decisões prévias sobre a relevância de medidas de 

proteção para áreas rurais não devem ser efetuadas. Uma quantidade muito grande de 

fatores específicos do local e do momento em que ocorre o acidente tem que ser 

considerados na análise, de forma a cumprir o objetivo de reduzir a dose da população 

de maneira otimizada. No entanto, em relação a uma contaminação com 
131

I, medidas 

devem ser tomadas a curto prazo para serem eficientes na redução das doses.  

Tendo como base os resultados obtidos para as áreas urbanas, sugerem-se os mesmos 

critérios de classificação para as medidas de proteção em áreas rurais, descritos a 

seguir:  

(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. 
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