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"Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, 

que estão diante de cadajanela, uns dizem que as 

coisas não existem, outros que só existem diante 

das minhas janelas, e outros, finalmente, que é 

preciso aprender a olhar, para vê-las assim." 

(Cecilia Meireles) 
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RESUMO 

Desde o acidente radiológico de Goiânia, em 1987, o IRD (Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria - IRD/CNEN) tem desenvolvido ferramentas de apoio a processos de tomada de 

decisão após um acidente nuclear ou radiológico que causem contaminação do meio ambiente e 

exposição de indivíduos do público. Esses processos incluem o estabelecimento de um modelo 

multicritério de apoio, que envolve aplicações de medidas de proteção e de remediação de áreas 

contaminadas em ambientes tropicais. No presente trabalho, a avaliação da eficiência dessas 

medidas foi realizada, de forma a determinar as consequências da sua implementação, com base 

nos resultados obtidos através do código SIEM (Sistema Integrado de Emergência), que se 

constitui num modelo ambiental desenvolvido pelo IRD para simular esse tipo de acidente. Para 

executar esta avaliação, primeiramente foi elaborado um banco de dados contendo descrições 

sobre diversas medidas de proteção/remediação, passíveis de serem aplicadas em âmbito 

nacional. Em seguida, foram estabelecidos alguns cenários básicos, considerando as 

características ambientais, habitacionais e alimentares da população presente nos arredores das 

usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Assim, foram realizadas simulações de 

acidentes contendo separadamente liberações de I37CS, 90Sr e 131!. Os resultados mostraram que a 

redução da dose varia em função da medida de remediação aplicada, bem como em função do 

momento de aplicação. Apesar de ser possível estabelecer algumas diretrizes básicas, soluções 

genéricas são desaconselhadas, uma vez que as doses resultantes são muito dependentes da 

situação real. Qualquer processo de tomada de decisão deve ser efetuado caso a caso, de acordo 

com as condições reais da área atingida e com as características de ocupação e o uso das áreas 

afetadas, considerando as características do termo-fonte de contaminação, a época do ano em que 

ocorre o acidente, as práticas agropecuárias locais e os hábitos alimentares reais das populações 

afetadas. Para ambos os tipos de área, foi observado que seria adequado classificar as medidas de 

proteção de acordo com três critérios: (i) sua eficiência em reduzir as doses no primeiro ano; 

(ii) sua eficiência em reduzir a dose de longo prazo; e (iii) o efeito do atraso na aplicação das 

medida na eficiência na redução de doses. Por fim, os resultados obtidos neste trabalho serão 

complementados na base de dados, a fim de fornecer suporte para análises multi critério em 

processos de tomada de decisão após este tipo de acidente. 

Palavras-chave: avaliação de dose, exposição do público, modelagem ambiental, ambientes 

tropicais. 
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ABSTRACT 

Since the radiological accident in Goiania in 1987, the IRD (Institute of Radiological 

Protection and Dosimetry - IRD / CNEN) has been developing tools to support decision-making 

processes after a nuclear or radiological accident which leads to an environmental contamination 

and to an exposure of individuaIs the publico These processes include the establishment of a 

supporting multicriteria model, which involves the application of protective and remediation 

measures of contaminated areas in tropical environments. In this study, it was performed an 

evaluation of the efficiency of these measures in order to determine the consequences of their 

implementation, based on results obtained from the code SIEM (Emergency Integrated System), 

which constitutes an environmental mode1 developed at IRD to simulate this type of accident. In 

order to perform this evaluation, it was first developed a database containing descriptions of 

various protection/remediation measures, which could be applied nationwide. Afterwards, some 

basic scenarios were established, considering the environmental, housing and food 

characteristics of the population of the vicinity of the nuclear power plants in Angra dos Reis 

(state of Rio de Janeiro). Thus, the accident simulations were carried out separately containing 

releases of 137 Cs, 90Sr and 131 I. The results showed that the dose reduction varies according to the 

extent and the timing of the remediation measure applied. Although it is possible to establish 

some basic guidelines, generic solutions are not recommended, since the resulting doses are 

highly dependent on the actual situation. Any decision-making process should be made case by 

case, according to the actual conditions of the affected area and to the occupation characteristics 

and use of the affected areas, considering the characteristics of the source term of contamination, 

the time of the year in which the accident occurs, the local agricultural practices and food habits 

of real people affected. For both types of area, it was observed that it would be appropriate to 

assign the security measures according to three criteria: (i) its efficiency in reducing the doses in 

the frrst year, (ii) its efficiency in reducing the dose of long-term and (iii) the effect of delay in 

implementing the measure efficiency in reducing doses. Finally, the results of this work will be 

complemented in the database in order to provide support for multi-criteria analysis in decision

making process after this type of accident. 

Keywords: dose assessment, public exposure, environmental modeling, tropical environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das preocupações atuais no cenário internacional é o estudo das 

consequências de acidentes envolvendo materiais radioativos e 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 e de diretrizes pré-definidas para a aplicação das medidas de 

proteção e de remediação mais adequadas (IAEA, 1988; 2006). 

O uso de modelos computacionais para estimar as concentrações e simular 

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

alternativas, no contexto de uma preparação de atuação em emergências ou de uma 

tomada de decisão. Isso pode ser muito valioso, por exemplo, na seleção de estratégias 

de remediação através da avaliação da relação custo-beneficio para uma situação 

específica de contaminação. De forma semelhante, o risco potencial da contaminação 

precisa ser estimado previamente, de modo a desenvolver a tempo um planejamento da 

melhor alternativa de recuperação de uma área contaminada (THIESSEN et aI., 2009a, 

2009b). O acidente de Tomsk, em 1993, por exemplo, evidenciou que medidas de 

proteção e de remediação, aplicadas em um momento de grande pressão popular, podem 

ser ineficientes na redução de doses para o público e ainda levar a exposições 

desnecessárias aos trabalhadores envolvidos nos processos de descontaminação (IAEA, 

1998). 

Diversos institutos vêm trabalhando no sentido de levantar a eficácia das 

medidas de proteção e de remediação em relação à redução de doses no público, em 

particular, o GSF (Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit), na Alemanha 

(MÜLLER & PROHL, 1993), o Risos National Laboratories, na Dinamarca (ROED, 

2003) e o NRPB na Inglaterra (CHARNOCK et aI., 2003; NISBET et aI., 2004), além 

de outros oriundos de países mais afetados pelo acidente de Chernobyl, como a Rússia, 

a Bielorrússia e a Ucrânia (IAEA, 2006). 

No Brasil, o acidente de Goiânia, em 1987 (IAEA, 1988), despertou para a 

necessidade de haver um planejamento prévio em relação a esses tipos de medidas 

(ROCHEDO et aI., 2000). Naquele momento, apesar de já existir no IRD um grupo de 

emergência para atuar em situações de acidente, muito pouco recurso havia disponível 

para efetuar a avaliação das consequências a longo prazo relacionadas ao 
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comportamento dos radionuclídeos no meio ambiente e para a exposição do público 

(AMARAL et ai., 1991b). A aceitação do público e de seus representantes dificultou a 

introdução de critérios e de metodologias por causa da pouca disponibilidade de 

recursos após o acidente (ALVES et ai., 1998; HEALTH PHYSICS, 1991; IAEA, 2006, 

1998; ROCHEDO et ai., 1991; ROSENTHAL et ai., 1991; TRANJAN FILHO & 

RABELLO, 1998). 

Desde então, vêm sendo desenvolvidas no IRD ferramentas de apoio a processos 

de tomada de decisão em decorrência de acidentes nucleares e/ou radiológicos com o 

objetivo de proteger o público, que envolvam sua exposição e a contaminação do meio 

ambiente. 

Em 1989, um projeto de pesquisa foi iniciado, com o apoio da IAEA e do 

instituto alemão GSF, com o objetivo de estudar o comportamento ambiental do 137Cs 

no ambiente urbano de Goiânia (AMARAL et ai., 1991a; PIRES DO RIO et ai., 1994). 

À medida que resultados deste projeto se tomavam disponíveis, decidiu-se dar início ao 

desenvolvimento de ferramentas que permitissem a avaliação das doses no público, 

incluindo previsões de curto, médio e longo prazos, de forma a dar apoio ao processo de 

decisão (ROCHEDO et ai., 1996, 1991,2008). 

O projeto de modelagem ambiental teve início com o desenvolvimento do 

código CORAL, baseado no modelo alemão ECOSYS, desenvolvido pelo GSF. 

Atualmente, o ECOSYS é utilizado por diversos países no mundo e, em particular pelos 

países europeus, com o objetivo de avaliar as consequências de uma possível 

contaminação acidental de áreas rurais em curto, médio e longo prazos (BUNR, 2000; 

MÜLLER & PROHL, 1993). 

Em seguida, foi desenvolvido no IRD, em conjunto com o mesmo GSF, o 

modelo PARA TI, baseado em informações levantadas após os acidentes de Goiânia e de 

Chemobyl, para a avaliação da exposição do público devido à contaminação de 137 Cs 

em áreas urbanas (ROCHEDO et ai., 1998, 1997, 1996). Este modelo já incluiu a 

possibilidade de simular a aplicação de medidas de proteção e de remediação e sua 

eficácia na redução de doses para o público. 

A integração desses modelos, bem como a de outros específicos para a fase 

inicial e a de modelos genéricos recomendados pela IAEA, foi efetuada pela equipe de 

modelagem ambiental no IRD, tendo sido criado o SIEM (Sistema Integrado de 

Emergência) (CONT!, 2002; CONT! et ai., 2002). O SIEM também incorporou dados 

padronizados relativos ao comportamento fisico dos radionuclídeos e fatores de 
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conversão de dose (ECKERMAN & RYMAN, 1993; IAEA, 1996). Este modelo 

permite a avaliação da eficácia das diversas opções de medidas de proteção e de 

remediação na redução de doses para o público, de acordo com o momento de sua 

aplicação e do cenário de acidente simulado. 

Após o desenvolvimento do SIEM, foram feitas adaptações nos modelos, com o 

objetivo de melhorar os dados de saída obtidos pelo programa. Essas alterações foram 

efetuadas considerando características típicas de áreas tropicais, tais como tipo de solo, 

tipo de construção das habitações, dieta, épocas de plantio e de colheita e hábitos 

agropecuários. Essas adaptações forma efetuadas em três etapas: 

1) O modelo CORAL foi adaptado para utilização no Brasil, em particular, para a 

região dentro de um raio de 50 km em torno da Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, em Angra dos Reis (VINHAS, 2004; VINHAS et aI., 2005), 

sendo esta área de estudo selecionada também para este trabalho; 

2) O modelo PARATI foi adaptado a fim de ser utilizado para outros 

radionuc1ídeos relevantes em caso de acidentes nucleares (VETERE et aI., 2002, 

2001). 

3) O modelo PARATI foi também adaptado para simular residências brasileiras, 

considerando os fatores de blindagem levantados especificamente para o Brasil 

(SALINAS, 2006; SALINAS et aI., 2006a, 2006b). 

De forma a evitar a repetição das experiências negativas e considerando a grande 

quantidade de dados disponíveis na literatura contendo a descrição de medidas de 

proteção e de remediação, vários países vêm desenvolvendo diversos trabalhos. O 

principal objetivo dessas pesquisas é desenvolver uma base de dados a ser utilizada após 

um evento que leve à contaminação do meio ambiente, de forma a dar suporte a 

processos de tomada de decisão baseada em métodos multi critério (SCHENKER

WICKI, 1988; ZEEVAERT et aI., 2001). 

Procedimentos de análise multicritério vêm sendo utilizados para apOlO a 

processos de decisão em diversas áreas (MARTINS, 2009; MENEZES, 2008), onde o 

sistema de decisão é complexo e envolve alternativas conflitantes e incomensuráveis. 

Desta forma, foi decidido, pelo grupo de modelagem ambiental do IRD, dar 

extensão aos trabalhos desenvolvidos no IRD para apoio a situações de emergência, 

através do levantamento de medidas de proteção e de remediação e do efeito de sua 

aplicação a diversos momentos após a contaminação inicial. Dentro deste contexto, 
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optou-se por estabelecer uma base de dados que permitisse sua aplicação em um modelo 

multicritério de tomada de decisão. Este trabalho envolve diversas etapas, desde a 

definição dos parâmetros a serem incluídos na análise, o levantamento de dados para 

alimentar um modelo de seleção de medidas de proteção e de remediação por método 

multi critério, até o desenvolvimento do modelo em si. 

Como primeira etapa, levando-se em conta o perfil do IRD, foi decidido estudar 

as medidas de proteção e de remediação possíveis de serem aplicadas a diferentes tipos 

de ambientes, avaliar seu efeito na redução das doses ao público e discutir o 

estabelecimento de critérios de classificação dessas medidas, sob o ponto de vista da 

radioproteção ambiental. 

Como será visto mais adiante, a descrição da eficiência das medidas de proteção 

e de remediação é normalmente apresentada como a redução obtida nas concentrações 

dos ambientes onde elas são aplicadas. No entanto, para um processo de decisão após 

um evento de contaminação, a simples redução nas concentrações não é um parâmetro 

adequado. Decisões têm que ser tomadas em relação à redução das doses recebidas 

pelas pessoas. De forma a verificar a eficiência em termos de redução das doses, foi 

preciso então realizar um estudo prévio de simulação das possíveis medidas descritas na 

literatura, com o objetivo de estimar as reduções nas doses, a partir da redução das 

concentrações nos diferentes ambientes. 

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 eficácia da aplicação das medidas, de 

forma a avaliar o comportamento ambiental e a consequente exposição de pessoas em 

diferentes momentos após a contaminação. Esses fatos vêm a ser o objeto de estudo 

desta dissertação. 

Acidentes que levam a uma contaminação do meio ambiente podem afetar 

bastante a rotina de vida de populações locais e regionais. Riscos, tamanho e tipo de 

área contaminada, número de pessoas potencialmente expostas e opinião pública são 

difíceis de serem controlados de maneira adequada sob a forte pressão da sociedade 

após estes acidentes. Processos de tomada de decisão se tomam extremamente frágeis, 

e, em várias ocasiões, levaram à implantação de medidas não justificadas sob o ponto de 

vista da radioproteção. As consequências incluem custos elevados sem um beneficio 

proporcional e exposição de trabalhadores envolvidos na emergência, levando à 

conclusão de que é importante que se tenha uma diretriz sólida e critérios bem definidos 
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antecipadamente. Além disso, processos de otimização são muito difíceis de serem 

elaborados após um acidente, uma vez que muitas informações necessárias não estarão 

disponíveis de forma imediata (ALVES et aI., 1998; IAEA, 2006, 1998; ROCHEDO, 

2000; ROSENTHAL et aI., 1991; TRANJAN FILHO & RABELLO, 1998). A 

abordagem por análise multicritério, por sua vez, vem sendo citada como uma 

ferramenta muito eficiente a ser utilizada como suporte do processo de tomada de 

decisão em diversas áreas, inclusive na proteção radiológica após acidentes 

(ZEEVAERT et aI., 2001). Com este método, os critérios podem ser definidos 

previamente levando a uma seleção de opções que sejam tecnicamente justificadas, 

tomando ainda o processo de decisão mais confiável e transparente. Esses aspectos são 

relevantes para a aceitação pública das decisões tomadas e das medidas de proteção e de 

remediação adotadas (SCHENKER-WICKI, 1988). 

Dentro deste processo, diversos fatores podem ser considerados de forma 

simultânea, em particular quando aspectos conflitantes e de difícil quantificação estão 

envolvidos, como é o caso após um acidente, onde aspectos radiológicos, econômicos e 

sociais devem ser levados em conta para que se obtenha um procedimento otimizado de 

atuação. 

A descrição das medidas de proteção e de remediação deve, portanto, seguir um 

padrão que permita avaliar suas consequências sob diferentes pontos de vista. Neste 

trabalho, foram selecionados critérios relacionados a aspectos de radioproteção, 

incluindo indicação de custos genéricos relacionados à sua aplicação. Os custos 

específicos serão altamente dependentes do local e do momento em que ocorra um 

acidente, em função dos recursos disponíveis e, para o caso de áreas rurais, do estágio 

de cultivo de produtos, bem como do potencial da área para incorporar cada medida de 

forma eficiente. Aspectos sociais e de aceitação pública também serão altamente 

dependentes das condições das áreas afetadas. Desta forma, apenas aqueles aspectos que 

afetem diretamente a população devem ser incluídos na base de dados, sendo que os 

subjetivos deverão ser incluídos na análise no momento da tomada de decisão. 

O trabalho deve ser planejado de forma a contemplar o papel da CNEN no 

processo decisório após um acidente nuclear e/ou radiológico, que é aquele de dar apoio 

às autoridades responsáveis pela decisão, fornecendo de forma clara e eficiente 

informações radiológicas que deverão ajudar no processo de tomada de decisão. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

o objetivo deste trabalho é avaliar qualitativa e quantitativamente o efeito das 

medidas de proteção e de remediação na redução da dose para o público, em casos de 

acidentes envolvendo materiais radioativos. Para isso, serão levados em conta fatores 

relativos a clima e a hábitos de uso de ambientes tipicamente tropicais, em função do 

tempo. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Efetuar o levantamento da experiência internacional sobre aplicação de medidas de 

proteção para o público e de remediação de áreas contaminadas após um evento de 

emergência nuclear e/ou radiológica e elaborar uma base de dados; 

- Desenvolver uma base de dados que permita dar suporte a um processo de tomada de 

decisão em âmbito nacional, baseado no tipo de acidente e no tipo de ambiente afetado, 

incluindo o efeito na dose em membros do público, em função do momento de 

aplicação da medida; 

- Definir alguns cenários básicos típicos da região de estudo selecionada (município de 

Angra dos Reis), utilizando, sempre que possível, informações nacionais. Isso é 

necessário para a realização das simulações, as quais serão utilizadas para avaliar o 

efeito das medidas de proteção e de remediação na redução de doses no público a curto, 

médio e longo prazos, em função da variação do momento de aplicação e cada medida; 

- Efetuar simulações, levando em conta as informações relacionadas à eficiência das 

medidas para áreas urbanas e para áreas rurais, e estabelecer critérios de classificação, 

em função do momento de sua aplicação, a fim de serem aplicados em um modelo 

multicritério de tomada de decisão; e, 

- Desenvolver as etapas iniciais do modelo conceitual para uma futura realização da 

análise multicritério. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Diversos trabalhos foram publicados sobre a eficiência de medidas de proteção e 

de remediação em casos de contaminação acidental, particularmente após o acidente de 

Chemobyl. Algumas instituições, como, por exemplo, a IAEA, financiaram grandes 

projetos voltados para a recuperação das áreas afetadas por este acidente, bem como 

projetos relacionados à avaliação das medidas adotadas. Também foram desenvolvidos 

trabalhos relacionados a outros acidentes de menor porte, como, por exemplo, os 

acidentes de Tomsk e de Goiânia. Adicionalmente, trabalhos de pesquisa vêm sendo 

desenvolvidos em diversos países, voltados para o levantamento de informações 

relacionadas à aplicação de medidas específicas e de levantamento de parâmetros 

ambientais que permitam a simulação da dose efetiva na população após um acidente 

nuclear elou radiológico. Os principais projetos e pesquisas serão resumidos adiante. 

3.1 Experiências internacionais 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) vem desenvolvendo 

diversos estudos visando a obter uma lista de medidas de proteção e de remediação 

passíveis de serem implantadas em caso de acidente nuclear e/ou radiológico. Por 

exemplo, para a contaminação de áreas rurais, existe uma publicação que lista as 

principais medidas aplicadas na Europa, em curto prazo após o acidente de Chernobyl 

(IAEA, 1994). Para a contaminação de áreas urbanas, um consenso da experiência 

internacional está em fase de publicação, no relatório final do projeto EMRAS 

(THIESSEN et aI., 2008), embora alguns trabalhos avulsos, tanto como parte deste 

projeto já tenham sido publicados (KAMBOJ et aI., 2009; THIESSEN et aI., 2009a, 

2009b), como a partir de trabalhos de pesquisa sobre descontaminação de superficies 

(AMMANN, 2006; ANDERSSON, 1996; ANDERSSON et aI., 2002; ANDERSSON & 

ROED, 2006; JONES et aI., 2006; ROED et aI., 2006; ROED & ANDERSSON, 1996; 

ROED & JACOB, 1990), além daquelas publicações já citadas anteriormente (IAEA, 

2006, 1988). 

Diversos países vêm também organizando bases de dados com medidas de 

proteção e de remediação, além de metodologias de avaliação de dose, incluindo o 

efeito da aplicação dessas medidas (ANDERSSON et aI., 2008, 2003; BUNR, 2000; 

IAEA, 2006, 1994; NISBET et aI., 2008). Estes estudos, no entanto, abordam medidas 
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aplicadas em países de clima temperado, principalmente relacionados à experiência 

adquirida após o acidente de Chemobyl. O estudo mais completo para áreas urbanas é o 

desenvolvido por ANDERSSON et aI. (2003), onde são listadas 59 medidas de proteção 

e de remediação, considerando os seguintes aspectos: 

- Objetivos da medida e principais beneficios; 

- Descrição da medida e resumo de como pode ser implantada; 

- Tipo de área e superficie-alvo, radionuclídeos e tipo de exposição; 

- Escala de aplicação e indicação do tamanho da área em que vale a pena aplicar 

a medida, considerando o momento em que a medida será eficaz; 

- Restrições à aplicação da medida (restrições técnicas, ambientais e legais); 

- Efetividade (definida como a redução da contaminação ou na taxa de dose), 

doses adicionais nos trabalhadores responsáveis pela aplicação da medida, fatores 

técnicos e sociais que afetem a efetividade; 

- Necessidades específicas de equipamentos, materiais, treinamento e precauções 

de segurança; 

- Tipo e quantidade de rejeito gerado por unidade de área tratada; 

- Indicação de custos, inclusive tempo de mão de obra e fatores que influenciam 

os custos, inclusive impactos econômicos, ambientais e sociais; 

- Experiência prática de aplicação da medida e referências bibliográficas. 

Para áreas rurais, a referência mais específica é a da IAEA (1994), em que as 

medidas são descritas apenas de forma genérica, em função do tipo de meio ambiente ao 

qual ela foi aplicada e da consequente redução na atividade dos diversos produtos de 

origem vegetal e animal. 

3.2 Experiências nacionais 

3.2.1 Áreas urbanas 

Após o acidente de Goiânia, em 1987, foi mantido, por cerca de 10 anos, um 

programa de monitoramento ambiental da área urbana de Goiânia. Os resultados deste 

acompanhamento mostraram que o comportamento ambiental do césio em um ambiente 

tropical pode ser bastante diferente daquele observado em países de clima temperado. 

Um exemplo pode ser visto na Figura 3.1, que mostra as medidas de decaimento da taxa 
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de dose externa, obtida em países de clima temperado, após o acidente de Chemobyl 

(medido na Europa), e os valores obtidos em Goiânia (medido no Brasil) (ROCHEDO 

et 01., 2000). A mesma figura mostra os valores considerados, à época do acidente, para 

a derivação de níveis de intervenção, que levou em consideração o decaimento natural 

da concentração inicial dos radionuclídeos na área afetada sem incluir os efeitos da 

perda por intemperismo, uma vez que naquele momento não existiam dados do efeito 

do intemperismo relacionados a áreas urbanas disponíveis na literatura. 

1 
~ 

~ 0,8 

t 
J 0,6 

.i 
! 
• 0,4 • .. .. 
J 

0,2 

o 
o 5 10 

Tempo("'" 

15 

-sem perda por 
intemperismo 

-medido na Europa 

-medido no Brasil 

Figura 3.1. Taxa de dose por exposição gama medida em áreas externas de 

ambientes urbanos em função do tempo, relativa à exposição inicial no mesmo 

local (ROCHEDO et aI., 2000). 

Pode ser observado que a falta de conhecimento sobre o comportamento de césio 

em um ambiente urbano levou ao uso de hipóteses muito conservativas, uma vez que os 

valores de taxa de dose observados foram muito inferiores àqueles assumidos para gerar 

níveis de intervenção. Por outro lado, se, naquele momento os dados europeus já 

estivessem disponíveis, estes poderiam ter sido usados e as doses reais teriam sido 

subestimadas, uma vez que a meia-vida de intemperismo observada naqueles países foi 

inferior àquela observada em Goiânia (ROCHEDO, 2000; ROCHEDO et 01., 2000). 

Estes resultados demonstraram a necessidade de desenvolver estudos para o 

levantamento de dados adequados a áreas urbanas de clima tropical. 

As características das residências em um país dependem muito do clima. Casas 

em países quentes costumam ser construções menos densas e muito mais ventiladas do 
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que nos países de clima mais frio, o que será refletido na quantidade de blindagem 

contra a radiação que elas fornecem. Além disso, a riqueza é outro fator que influencia o 

acabamento da construção. Os dados disponíveis na literatura estão mais voltados para 

moradias típicas de países de clima frio. 

Um estudo realizado no IRD (SALINAS et aI., 2007, 2006a, 2006b) teve como 

objetivo determinar os fatores de blindagem para materiais de construção típicos da 

região sudeste do Brasil. Os valores dos parâmetros para os materiais de construção 

foram levantados e os coeficientes de atenuação foram medidos experimentalmente. 

Fatores de blindagem foram então obtidos por simulação com o código de computador 

MCNP5 Monte Carlo, para três padrões diferentes de residência, que vão desde as casas 

mais simples (casa de alvenaria sem acabamento) até aquelas com uma estrutura muito 

complexa (alvenaria com emboço e reboco duplo). 

O fator de blindagem, definido como a relação entre o kerma no ar interior para 

o kerma no ar em campo aberto, para o tipo de casa mais simples pode ser até duas 

vezes superior ao de uma casa com bom acabamento, para a mesma energia de radiação. 

Também foi observado que, devido à estrutura dos prédios e do material de construção 

utilizado em casas pertencentes a áreas de clima tropical, há uma menor proteção à 

exposição nessas casas quanto ao material radioativo depositado ao ar livre, quando 

comparados com casas semelhantes em áreas de clima temperado (SALINAS et aI., 

2006a, 2006b). 

3.2.2 Áreas rurais 

Foi visto que o estudo do comportamento dos radionuclídeos em áreas rurais é 

de interesse para a simulação de acidentes. Interações entre os radionuclídeos e o solo 

dependem da forma química do elemento e de algumas propriedades do solo como pH, 

composição mineralógica, teor de matéria orgânica e status nutricional. A absorção de 

radionuclídeos dependerá não somente dessas interações, como também das 

características metabólicas e fisiológicas das espécies cultivadas. Um maior 

conhecimento da mobilidade dos radionuclídeos no solo é necessário para avaliar os 

riscos potenciais das entradas de radionuclídeos na cadeia alimentar. 

Em sistemas agrícolas, o fator de transferência solo-planta (TF) é o parâmetro 

que descreve numericamente as interações dos compartimentos ambientais do solo e da 

planta (FRISSEL et aI., 2002; WASSERMAN, 2009; WASSERMAN et aI., 2008a, 
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2008b, 2002b). TFs são definidos como a razão entre as atividades na parte comestível 

da planta, expressa em Bqlk:g, em peso seco, e a camada de 20 cm de topo do solo, 

também expressa em Bqlk:g, em peso seco, conforme recomendação da União 

Internacional de Radioecologistas (IUR, 1989). 

No início dos anos 90, teve início no IRD o projeto chamado "Radioecologia 

Tropical", o qual verificou que os dados de fator de transferência para o Brasil podem 

ser bastante diferentes daqueles encontrados na literatura, na sua maioria provenientes 

de países de clima temperado (WASSERMAN, 1998; WASSERMAN et aI., 1999; 

WASSERMAN & BELÉM, 1996). Em seguida, o projeto de modelagem se juntou ao 

projeto Radioecologia Tropical a fim de criar uma base de dados sobre os parâmetros 

adequados de transferência ambiental para a sua utilização em países de clima tropical 

(ROCHEDO etal., 2001; ROCHEDO & WASSERMAN, 2000). 

O Projeto de Radioecologia Tropical gerou dados sobre os fatores de 

transferência de alguns radionuclídeos, principalmente 137Cs, 60C o e 90Sr, para as plantas 

de referência em uma série de sistemas de solo típicos das áreas agrícolas brasileiras. 

Vários experimentos ambientais foram realizados com o intuito de fornecer parâmetros 

para os modelos de avaliação do impacto ambiental relacionados com as condições do 

solo brasileiro e contribuir para a identificação dos ecossistemas que são mais sensíveis 

à contaminação radioativa (FRISSEL et aI., 2002; W ASSERMAN et aI., 2002a, 2002b, 

2001). 

Após 15 anos de estudo envolvendo os diferentes tipos de solos tropicais e os 

diferentes radionuclídeos, tais como 137 Cs, 90Sr e 60Co, pode ser vista a relevância do 

conhecimento de dados específicos para o local a fim de serem utilizados em avaliações 

de impacto ambiental e em tomadas de decisão após uma contaminação acidental. É 

importante destacar que estas avaliações devem ser baseadas no conhecimento dos 

processos ambientais que regem o comportamento a longo prazo de radionuclídeos em 

um determinado tipo de ambiente (W ASSERMAN, 2009). 

A compreensão dos mecanismos e dos processos que influenciam a transferência 

e a biodisponibilidade de substâncias radioativas nos ecossistemas ainda é um assunto 

importante para a investigação no domínio da radioecologia. Estudos sobre o acidente 

de Chernobyl contribuíram para uma melhor compreensão do comportamento dos 

radionuclídeos artificiais em solos de clima temperado, fornecendo informações 

consistentes para a gestão de áreas rurais contaminadas. No entanto, esses estudos 

radioecológicos efetuados em zonas tropicais mostraram que alguns ecossistemas 
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apresentam condições adequadas para uma maIOr absorção de radionuclídeos pelas 

plantas. Em alguns casos, a acidez do solo, a abundância de hidróxidos e óxidos de AI e 

Fe, e baixo nível de fertilidade do solo foram citados como as prováveis causas do 

aumento da transferência do 137 Cs do solo para as plantas r.yv ASSERMAN, 2009). 

Neste contexto, os solos brasileiros são particularmente interessantes para esse 

tipo de estudo, já que mais de 60% deles exibem tais propriedades. Sabe-se que o 

Latossolo e o Argissolo são predominantes no território brasileiro e, além de serem 

altamente intemperizados, ocupam áreas extensivamente cultivadas (COELHO et ai., 

2002). Ambos representam reservatórios naturais importantes de nutrientes, com grande 

potencial no contexto de produção de alimentos (WASSERMAN, 2009). 

Alguns resultados do Projeto de Radioecologia Tropical desenvolvido no IRD 

são mostrados na Figura 3.2, onde os fatores de transferência solo-planta para o 137Cs 

em diferentes tipos de culturas e de solos agrícolas tipicamente brasileiros são 

comparados com valores da literatura para países de clima temperado (IUR, 1989). 

Estes resultados mostram que alguns solos agrícolas brasileiros podem ser muito 

sensíveis à contaminação radioativa com 137Cs r.yv ASSERMAN et ai., 2002a). 
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Figura 3.2. Fatores de transferência determinados para milho e para repolho em 

diferentes tipos de solos agrícolas brasileiros (W ASSERMAN et ai., 2002a) 

comparados com dados médios obtidos e para países de clima temperado (IUR, 

1989). 

Os resultados gerais deste projeto mostram que as propriedades químicas e 

fisicas de um solo, juntamente com as práticas agrícolas, uma vez que estas modificam 

as primeiras, podem afetar fortemente a absorção pelas plantas de radionuclídeos 
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presentes nos solos. Atualmente, o foco principal do projeto é o estudo do 

comportamento desse material sob diferentes condições ambientais, a fim de não só 

apoiar a modelagem ambiental, como também fornecer informações para o processo de 

tomada de decisão, indicando os procedimentos que seriam eficazes, de acordo com o 

tipo de solo e de radionuclídeo em, por exemplo, reduzir a mobilidade no sistema solo

planta, relacionada com as culturas e os tipos de solo mais abundantes no Brasil 

(W ASSERMAN et ai., 2008a, 2008b, 2006, 2005, 2004, 1999). 

Alguns experimentos também foram conduzidos no laboratório de pesquisa da 

CNEN em Poços de Caldas para levantar fatores de translocação para culturas típicas 

nacionais, em apoio ao Projeto de Radioecologia Tropical (MACACINI et ai., 2002). 

Os resultados destes estudos foram incorporados ao SIEM (VINHAS et ai., 2002). 

3.3 Características e comportamento ambiental de alguns radionuclídeos: 

Uma estimativa efetuada na Rússia após o acidente de Chernobyl gerou os 

resultados apresentados na Tabela 3.1 (BALONOV et ai., 1996). De acordo com esta 

tabela, podemos observar que os principais radionuclídeos que contribuíram para doses 

nas diferentes populações expostas foram os produtos de fissão 137 Cs, 134CS, 131 I, 90Sr, 

106Ru e 144CS, além dos gases nobre e de elementos transurânicos. 

Para este estudo, foram priorizados os radionuclídeos 137CS, 90Sr e 1311 devido à 

sua relevância para a dose no público e também por existirem dados disponíveis na 

literatura para sua avaliação. Tais dados dizem respeito ao comportamento desses 

radionuclídeos no meio ambiente, em virtude de terem sido liberados tanto pelos testes 

atômicos atmosféricos quanto em diversos acidentes nucleares no mundo. Em 

particular, para o Brasil, existem dados de césio para contaminação de áreas urbanas e 

rurais e dados de estrôncio apenas para ambientes rurais, conforme descrito no item 

anterior. Desta forma, pode-se afirmar que 137Cs, 90Sr e 1311 apresentam uma 

importância muito grande na área radiológica. 

Considerando as diferenças entre o reator de Chernobyl e os reatores do tipo 

PWR, seria também relevante estudar o comportamento do iodo em ambientes rurais 

nacionais e do rutênio em ambientes urbanos e rurais, considerando sua relevância para 

as doses a curto e médio prazos, conforme apresentado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Radionuclídeos e vias de exposição mais relevantes após o acidente 

nuclear de Chernobyl (BALONOV et ai., 1996). 

Tempo Exposição Externa Exposição Interna 

População após o 

Exposta Acidente 
y Inalação Ingestão 

(d) 

População 1-11 I06Ru /Rh 132Te / 1 1311,1331 1311 
Evacuada 144Ce / Pr 1311 132Te / 1 132Te / 1 

132Te / 1 Xe,Kr Pu,Am, Cm 
134CS, 137 Cs 

População em < 100 132Te / 1 1311 
I06Ru /Rh 1311 

Áreas 1311 134CS, 137 Cs 
132Te / 1 

Contaminadas 134CS, 137 Cs 
Pu,Am,Cm 

89Sr 

> 100 106Ru/ Rh 
134CS, 137 Cs 134CS 137CS 

144Ce / Pr 
, 

I06Ru / Rh 90Sr / Y 
Pu,Am,Cm 

3.3.1 137Cs 

o 137Cs é um metal alcalino instável de número atômico 55, que foi descoberto 

no final da década de 1930 por Glenn T. Seaborg e Margaret Melhase. Constitui-se no 

radioisótopo mais comum do césio, que também apresenta a forma instável de 134CS; 

entretanto, o 137 Cs é muito mais significativo como contaminante ambiental (EP A, 

2010). 

A meia-vida do 137 Cs é de aproximadamente 30 anos, sendo produzido quando 

átomos de urânio ou de plutônio absorvem nêutrons e se fissionam. Este fenômeno cria 

inúmeros produtos de fissão, dentre os quais se destaca por ser um dos principais (EP A, 

2010). 

o decaimento do 137 Cs ocorre pela emissão de uma partícula beta, dando origem 

ao 137mBa, o qual apresenta uma meia-vida de 2,55 minutos e emite raios gama com 
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energia de aproximadamente 662 Ke V para liberar o excesso de energia, transformando

se numa forma estável do bário (Figura 3.3). 

Figura 3.3. Esquema do decaimento do 137 Cs. 

o 137 Cs não é naturalmente encontrado no meio ambiente. Quando isso ocorre, é 

necessário descobrir a origem desse radionuclídeo. Geralmente a principal fonte de 

contaminação do 137 Cs no meio ambiente provém de deposições oriundas de testes 

nucleares atmosféricos realizados entre as décadas de 1950 e 1960, os quais foram os 

responsáveis por dispersar o 137CS por toda a superfície terrestre (EPA, 2010). 

Devido a essa gradativa deposição, a população mundial se encontra exposta a 

quantidades muito pequenas de 137 Cs presentes no solo e na água, sendo que a dose 

média anual a partir dessa exposição tende a diminuir ao longo dos anos, em 

consequência do seu decaimento. 

Outras fontes artificiais que deram origem ao 137 Cs no meio ambiente são os 

rejeitos radioativos provenientes de reatores nucleares e os acidentes envolvendo 

materiais radioativos, tais como o acidente de Chernobyl, na Ucrânia. Numa menor 

proporção, os rejeitos originados a partir do reprocessamento do combustível nuclear 

também contribuem para a presença de 137 Cs no meio ambiente. Devido à natureza 

química do césio, ele migra facilmente pelo ambiente, tomando difícil sua remediação 

(EP A, 2010). 

O público pode ser exposto ao 137 Cs de diversas formas. A exposição externa 

ocorre principalmente devido ao contato direto ou indireto com o solo e com outras 

superfícies contaminadas. Neste caso, a exposição se deve principalmente à radiação 
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gama do decaimento do 137mBa. A exposição interna ao 137 Cs geralmente acontece 

quando o indivíduo inala poeira proveniente de ressuspensão do solo contaminado, bebe 

água contaminada ou ingere alimento contaminado, isto é, alimento cultivado em solo 

contaminado por este radionuclídeo (EPA, 2010). Neste caso, tanto as radiações beta 

quanto as radiações gama contribuem de forma significativa para a exposição. 

Quando o 137 Cs é absorvido pelo corpo, ele se distribui uniformemente por todos 

os tecidos moles, resultando em exposição não só desses tecidos, como também 

daqueles que se situam nas suas proximidades. Concentrações ligeiramente maiores 

deste metal são encontradas nos músculos, no fígado e nos rins, enquanto que 

concentrações menores estão nos ossos e no tecido adiposo (IAEA, 1994). 

Devido à sua função de receber impulsos nervosos, de contração e de 

relaxamento, o tecido muscular é caracterizado por células altamente polarizadas, e essa 

polarização é conferida pela presença da bomba sódio-potássio. Consequentemente, 

existe uma alta concentração de sódio e de potássio nesse tecido, fazendo com que o 

137 Cs, pertencente à mesma família de ambos os elementos, atue como um competidor 

deles pelo mesmo substrato. Desta forma, a concentração de 137 Cs também tende a ser 

maior nos músculos, uma vez que ele compartilha as mesmas características químicas 

com o sódio e o potássio, principalmente este último (COUGHTREY & THORNE, 

1983). 

Uma vez ingerido, a absorção do 137 Cs ocorre rapidamente no intestino, e assim 

ele é transferido para a carne e para o leite, embora haja variações entre as espécies 

animais. Em animais monogástricos, tais como porcos e ruminantes lactentes, a 

absorção de 137 Cs ocorre de forma completa, enquanto que em ruminantes adultos, a 

absorção é cerca de 70-85% (COUGHTREY & THORNE, 1983). A absorção também 

depende da forma química do 137Cs presente no ambiente (IAEA, 1994). 

Fatores de transferência do 137 Cs para o leite e para a carne são geralmente 

menores para animais de grande porte, tais como o gado bovino, onde são encontrados 

valores da ordem de 8 x 10-3 d/L para leite e 5,1 x 10-2 d/kg para carne, do que para 

animais de pequeno porte, como ovelhas e cabras, onde os valores encontrados são da 

ordem de 1,0 x 10-1 dIL para leite e 2,3 x 10-1 d/kg para carne. Pequenos ruminantes, 

tais como cabra e ovelhas, geralmente acumulam níveis mais altos de radionuclídeos do 

que o gado bovino quando pastam no mesmo local. Por exemplo, os níveis de 137 Cs no 

leite e na carne chegam a ser de duas a cinco vezes maiores. Concentrações da atividade 

do 137 Cs em animais jovens também são geralmente altas, comparadas com aquelas em 
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adultos para o mesmo consumo diário de 137CS. Os fatores de transferência para a carne 

aviária e para ovos são relativamente altos, sendo reportados valores de 12 d/kg para 

aves (IAEA, 1994). 

Comparado com outros radionuclídeos, o 137 Cs permanece no corpo dos seres 

vivos por pouco tempo, pois ele apresenta uma meia-vida biológica curta, sendo 

eliminado principalmente pela urina. Todavia, os valores são diferentes para cada 

espécie animal. Para o gado bovino, por exemplo, a meia-vida biológica chega a 29 

dias, enquanto que para ovelhas e cabras, o valor está entre 14 a 18 dias. No leite, este 

valor é comparativamente baixo, e os níveis de 137 Cs neste alimento respondem 

rapidamente a mudanças no nível de contaminação na dieta. Após um evento pontual de 

contaminação, os níveis de 137 Cs no leite de vacas que pastam atingirão um valor 

máximo de 3 a 5 dias. Durante uma absorção contínua, os níveis de 137 Cs no leite dessas 

vacas se estabilizam após cerca de 3 semanas e cerca de 5 a 12% do 137CS ingerido 

diariamente será secretado pelo leite (IAEA, 1994). 

No leite, o 137 Cs tende a permanecer na fase aquosa; portanto, as concentrações 

na manteiga, na nata e no queijo são comparativamente baixas em relação às do soro. 

As concentrações da atividade no queijo dependem de como ele é fabricado. Por 

exemplo, o queijo produzido com leite de cabra, o qual é feito com soro, apresenta altos 

níveis de 137CS (IAEA, 1994). 

No que diz respeito a peixes e a outros alimentos provenientes de água doce, a 

contaminação não costuma ser um problema para a dose por ingestão, pois, em geral, os 

radionuclídeos rapidamente são imobilizados por sedimentos do fundo desses sistemas; 

além disso, a contaminação pode estar limitada a partes não comestíveis desses animais. 

No entanto, a ingestão de peixes de água doce contaminados com 137Cs pode ser uma 

fonte significante de dose, uma vez que ele se distribui em todos os tecidos moles do 

animal (COUGHTREY & THORNE, 1983). 

A biodisponibilidade de 137 Cs no solo depende de vários fatores. Sais de césio 

são muito solúveis e, portanto, espera-se que o 137 Cs + esteja prontamente disponível 

para plantas. Entretanto, na maioria dos solos, o íon césio é fortemente sorvido por 

certos minerais da argila e é efetivamente imobilizado. A absorção por plantas depende 

da quantidade e do tipo de argila presente, do pH do solo e da concentração de cátions 

competidores (em particular, K+ e NH/, mas também Cs+ e Rb~ (COUGHTREY & 

THORNE, 1983). A absorção de 137Cs é favorecida em solos que possuem 

relativamente baixos conteúdos de minerais argilosos e relativamente altos conteúdos de 
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matéria orgânica, em solos ácidos e em solos que possuem um baixo teor de potássio 

disponível. Condições anaeróbicas, incluindo as que ocorrem em solos de arrozais, 

também aumentam a absorção de 137CS (IAEA, 1994). O solo, por sua vez, apresenta 

propriedades que variam em função de outros fatores: clima, organismos vivos, relevo, 

material de origem, tempo e espacialização. 

Embora uma variação considerável seja esperada para o 137 Cs, uma revisão feita 

por SEGAL (1993) sugere que a média dos fatores de transferência solo-planta para 

diferentes produtos agrícolas cultivados no mesmo solo segue esta ordem: cereais < 

raízes < gramíneas < tubérculos < sementes de leguminosas < verduras. 

Devido a uma variedade de processos que incluem a fixação de minerais do solo, 

a incorporação por microrganismos e a migração dentro da zona da raiz, foi verificado, 

em países europeus, que a absorção do césio pelas plantas diminui com o tempo. A 

diminuição na disponibilidade continua por muito tempo, embora a taxa deste processo 

diminua com o tempo (FRISSEL et ai., 2002). 

Não há indicações de que o clima influencie o TF diretamente em culturas 

tropicais e subtropicais. No entanto, os materiais rochosos e o clima determinam o 

sistema real do solo. Há indícios de que climas extremos produzam sistemas de solo que 

se afastam mais frequentemente de um solo "médio" de climas temperados. Alta 

pluviosidade, rápida decomposição da matéria orgânica e uso de irrigação por superficie 

podem ser motivos para o desenvolvimento de solos diferenciados, no que diz respeito à 

mobilidade do elemento (FRISSEL et ai., 2002). 

Uma das características mais importantes dos solos altamente intemperizados é a 

predominância de minerais de argila tipo 1: 1 e de óxidos de Fe, AI e, ocasionalmente, 

Mn na fração argila, enquanto que é rara a presença de minerais de argila tipo 2: 1 nesses 

solos. Entre os solos brasileiros comumente estudados, o Nitossolo coletado na região 

subtropical do Brasil foi o único que apresentou quantidades traço de vermiculita. Este 

filossilicato 2: 1 é reconhecido como responsável pela adsorção específica de 137 Cs e 

pela sua forte fixação, reduzindo a transferência solo-planta com o tempo. É importante 

notar que, após o acidente de Goiânia, os solos contaminados não apresentaram redução 

no TF de 137Cs para rabanete com o tempo, mesmo depois de 13 anos (WASSERMAN, 

2009). Mais de 10 anos após a contaminação, os solos tropicais ainda apresentavam um 

TF para 137 Cs com uma ordem de grandeza maior que o TF recomendado pela IUR, o 

qual deveria ser utilizado para a avaliação da dose na ausência de valores regionais 

(W ASSERMAN et ai., 2005). 
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Por outro lado, o menor TF para 137 Cs que ocorreu no Nitossolo (neste caso, 

subtropical), independente do tempo decorrido após a contaminação ou do tipo de 

cultivo, indicou um mecanismo diferente no controle do comportamento dos 

radionuclídeos, em comparação com os outros solos tropicais. Este fato é 

provavelmente resultante da presença de vermiculita, embora em quantidades traço. Os 

maiores valores de TF para 137 Cs ocorreram principalmente associados com Argissolos, 

ácidos e inférteis. 

Apesar desta alta sensibilidade natural à contaminação por 137 Cs, o Latossolo 

Vermelho e o Nitossolo tropical, (sem vermiculita, mesmo em quantidades traço), 

respondem muito bem às práticas agrícolas como calagem e adições orgânicas, 

reduzindo o seu fator de transferência solo-planta (WASSERMAN et aI., 2005). 

o 90Sr é um metal alcalino terroso de número atômico 38, que foi descoberto na 

década de 1940, em experimentos nucleares relacionados com o desenvolvimento da 

bomba atômica. Ele é o isótopo do elemento estrôncio de maior relevância para o meio 

ambiente, dentre todos os 12 radioisótopos conhecidos. Outros deles, tais como 89Sr e 

85Sr, também possuem importância, por serem produzidos em reatores e utilizados na 

indústria e na medicina (EPA, 2010). 

A meia-vida do 90Sr é de aproximadamente 29 anos, e ele é subproduto da fissão 

do urânio e do plutônio em reatores e em armas nucleares. Também pode ser encontrado 

em rejeitos de reatores nucleares, podendo contaminar algumas de suas partes, além dos 

seus fluidos. Grandes quantidades de 90Sr foram produzidas durante os testes 

atmosféricos com armas nucleares conduzidos entre as décadas de 1950 e 1960 e, por 

conseguinte, se dispersaram por toda a superficie terrestre. Desde então, ele tem decaído 

lentamente, de tal forma que, atualmente, os níveis de exposição a partir desses testes 

são muito baixos (EPA, 2010). 

O decaimento do 90Sr ocorre pela emissão de uma partícula beta, sem radiação 

gama, dando origem ao 9<ly, o qual também é praticamente um emissor beta puro. Ao 

decair, o 90y dá origem ao 90Zr, que é estável (Figura 3.4). A meia-vida do 90y é de 64 

horas, e ele emite partículas beta altamente energéticas, ao contrário do 90Sr, o qual 

emite partículas de energia moderada. 
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Uma das formas de contaminação interna por 90Sr se dá através da inalação de 

quantidades-traço presentes em poeiras. Contudo, a ingestão de 90Sr por alimentos ou 

por água constitui a via primária de absorção deste elemento pelo homem. 

---..a!""-- (28,5a) 

90 
- .... ~--38y 

513 keV 10,02% 

~-

2274 keV 199,98% "f 
1761 keV 

90Zr __ .... ____ 40 

Figura 3.4. Esquema do decaimento do 90Sr, um emissor beta puro. 

Em sistemas biológicos, o 90Sr foi identificado como um dos radionuclídeos 

mais relevantes para a dose por ingestão devido ao seu comportamento similar ao do 

cálcio. O metabolismo do 90Sr é largamente regido pela presença do seu análogo 

químico, o qual está invariavelmente presente em sistemas biológicos numa 

concentração muito maior que a do estrôncio. Níveis de cálcio na dieta determinam a 

absorção do 90Sr no intestino. A transferência do cálcio através de membranas 

biológicas é mais eficiente que a do estrôncio. Por exemplo, o 90S r é transferido para o 

leite com cerca de 10 vezes menos eficiência do que o cálcio (COUGHTREY & 

THORNE,1983). 

Da mesma forma que ocorre com o cálcio, as taxas de absorção para o 90Sr serão 

comparativamente altas em animais em fase de crescimento e em lactantes. A sua 

absorção também será aumentada caso a ingestão de cálcio seja baixa. O metabolismo 

do 90Sr não está sob controle homeostático, porém ele reflete intimamente as adaptações 

do cálcio, já que as células do corpo não conseguem diferenciar completamente um 

elemento do outro (COUGHTREY & THORNE, 1983; IAEA, 1994). 

Quando o 90Sr é absorvido pelo corpo, aproximadamente 20-30% tende a se 

depositar nos ossos e nos dentes, uma vez que o seu análogo químico é o principal 

elemento presente nesses órgãos, responsável por fornecer sustentação e rigidez ao 
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corpo. Apenas 1 % do 90Sr absorvido se distribui pelo sangue, pelos fluidos 

extracelulares, pelos tecidos moles (incluindo a medula óssea) e pela superfície dos 

ossos, onde ele pode permanecer até decair ou ser excretado (COUGHTREY & 

THORNE, 1983; EPA, 2010). 

Uma vez depositado, o 90Sr é liberado de forma bastante lenta, sendo que a 

principal via de eliminação ocorre pelas fezes. A excreção urinária é baixa, mas o leite 

também pode ser considerado um veículo significante para a perda de estrôncio pelo 

corpo (COUGHTREY & THORNE, 1983). Após uma contaminação no pasto, as 

concentrações de 90Sr no leite de vacas alcançam um valor máximo em 3 a 4 dias. Para 

vacas que ingerem pasto com níveis normais de cálcio, até 20% da ingestão diária de 

90Sr será secretada no leite. Níveis de 90Sr no leite podem ser aumentados pela liberação 

lenta do 90Sr pelos ossos, caso haja reservatórios significantes presentes no corpo 

(IAEA,1994). 

Semelhantemente ao que ocorre com o 137 Cs, fatores de transferência do 90Sr 

para o leite são geralmente menores para animais de grande porte, tais como o gado 

bovino (o coeficiente de transferência é de 2,8 x 10-3 dIL), do que para animais de 

pequeno porte, como ovelhas e cabras (em cabras, o valor do coeficiente é uma ordem 

de grandeza maior). Os fatores de transferência para a carne aviária e para ovos não 

chegam a ser tão altos (o coeficiente de transferência para ovos é de cerca de 1,8 x 10-1 

dlkg) (IAEA, 1994). 

O 90Sr pode formar vários compostos químicos, incluindo halogenados, óxidos e 

sulfetos, e por isso, possui grande mobilidade no ambiente. Logo, o 90sr+ se encontra 

biodisponível em raízes numa variedade muito mais ampla de solos, em relação ao 

137Cs, uma vez que não é adsorvido pela argila da mesma forma que o íon Cs+. Contudo, 

o estrôncio pode ser reversivelmente adsorvido por colo ides do solo (tanto inorgânicos 

quanto orgânicos) por troca catiônica; portanto, o alcance é controlado pela capacidade 

de troca catiônica do solo e pela concentração de outros cátions, particularmente o Ca2+. 

Alterações nas condições do solo, tais como pH, e adição de fertilizante podem 

modificar sua absorção por vegetais (COUGHTREY & THORNE, 1983). 

Uma revisão feita por ARNOLD (1991) sugere que, para 90Sr, a média dos 

fatores de transferência solo-planta para diferentes produtos agrícolas cultivados no 

mesmo solo foi quotado da seguinte forma: cereais < tubérculos < raízes < sementes de 

leguminosas < gramíneas < verduras. 
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Dentro dos estudos realizados dentro do Projeto de Radioecologia Tropical, 

resultados da partição geoquímica mostraram que mais de 49% do total 90Sr em solos 

(Latossolo, Argissolo Nitossolo tropical e subtropical, Histossolo e solo de Goiânia) 

estão prontamente disponíveis para absorção pela raiz até três anos após a 

contaminação. No entanto, a absorção pelas plantas parece controlada pelos 

mecanismos de concorrência entre o estrôncio e o cálcio: solos com alto teor de cálcio 

tendem a absorver menos 90Sr, mesmo quando este estiver disponível na solução do 

solo. Assim como o césio, o menor TF ocorreu principalmente no Nitossolo, enquanto 

que valores superiores do TF estavam principalmente associados com solos ácidos e 

inférteis, Argissolos e Latossolos Vermelho ricos em óxidos e hidróxidos de ferro 

(W ASSERMAN, 2009). 

Solos com baixos teores de cálcio são os mais sensíveis a uma contaminação por 

90Sr, pois apresentam a maior transferência de material para a planta, quando 

comparados com outros tipos de solo. Os valores observados de TF para 90Sr em solos 

tropicais foram inferiores aos valores recomendados para solos de clima temperado. 

Esses resultados mostraram que algumas medidas preventivas, tais como adubação e 

calagem, podem ser eficazes em solos inférteis contaminados por césio, enquanto que a 

fertilização com cálcio pode produzir resultados eficientes em solos contaminados com 

estrôncio (W ASSERMAN et ai., 2005). 

o 1311 é um ametal de número atômico 53, que foi descoberto por Glenn T. 

Seaborg e John Livingood na Universidade de Califórnia, no final da década de 1930. 

Dentre os isótopos radioativos do iodo, destacam-se o 1291 e o 1311, por sua facilidade de 

contaminar o meio ambiente e pela consequente exposição de indivíduos do público. 

Alguns outros radioisótopos, tais como o 1231 (utilizado na medicina para a formação de 

imagens), o 1241 e o 1251 (empregados no tratamento de doenças), não costumam ser um 

problema ambiental, pois suas meias-vidas são muito curtas (EPA, 2010). 

Sua meia-vida é de 8,04 dias, o que significa que, no caso de uma contaminação 

acidental, ele irá decair completamente no ambiente em questão de meses. Da mesma 

~ 1291 1311' d'd 1 fi ~ d't dA' d ~ lorma que o , o e pro UZI o pe a lssao e a omos e uramo urante a operaçao 
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de reatores nucleares e pela fissão do plutônio ou do urânio na explosão de annas 

nucleares (EPA, 2010). 

O decaimento do 1311 ocorre pela emissão de uma partícula beta acompanhada de 

uma emissão gama fraca (de aproximadamente 364 KeV), dando origem ao l3lXe 

(Figura 3.5). Esta radiação gama é liberada quase que instantaneamente, em questão de 

picossegundos. 

O iodo reage facilmente com outros elementos químicos, e seus isótopos são 

encontrados como compostos com uma maior frequência do que o próprio elemento 

puro. Por isso, quando localizado em instalações nucleares e em usinas de tratamento de 

rejeitos, o 1311 rapidamente forma compostos com a mistura dos elementos químicos 

presentes. Contudo, o iodo lançado para o meio ambiente a partir de usinas nucleares se 

encontra geralmente no estado gasoso (EPA, 2010). 

~ emissions 

333,8 teV max 

7.3% 131 • 
54 Xe 

636,98keV (7,17%) 

3M,489keV ... emissions 
(81.7%)~ ______ _ 

131X 
54 e 

Figura 3.5. Esquema do decaimento do 1311, um emissor beta-gama. 

O l3l 1 se constitui num produto de fissão gasoso que é formado dentro das 

varetas do combustível nuclear conforme ele se fissiona. Varetas rompidas podem 

liberar iodo radioativo para o sistema de água que envolve e resfria esses dispositivos. 

Desta forma, ele passa a circular com a água de resfriamento por todo o sistema, 

terminando no ar e nos rejeitos líquidos e sólidos do reator. De tempos em tempos, os 

sistemas de captura de gás do reator liberam gases, incluindo o iodo, para o ambiente de 

forma controlada para não causar danos ao ambiente e aos seres vivos (EPA, 2010). 

Em qualquer lugar onde o combustível nuclear gasto seja manuseado, haverá 

uma chance de o 1311 escapar para o ambiente. Usinas de reprocessamento do 

combustível nuclear dissolvem as varetas de combustível gastas em ácidos fortes, a fim 

de recuperar o plutônio e outros materiais valiosos. No processo, elas também liberam 
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1311 no ar e em sistemas de processamento de rejeitos líquidos e sólidos (EPA, 2010). 

Onde quer que o combustível nuclear gasto seja armazenado, o 131 I presente nele irá 

decair rápida e completamente, e esta é uma vantagem de se estocar produtos contendo 

materiais radioativos de meia-vida relativamente curta. 

O 131 I pode ser considerado um dos radionuclídeos mais móveis, embora a 

absorção vegetal de 1311 no solo não seja importante devido à sua meia-vida curta. Ele 

pode se dispersar rapidamente no ar e na água (COUGHTREY et ai., 1983). Entretanto, 

ele se combina facilmente com materiais orgânicos do solo. Isso é conhecido como 

"fixação orgânica" e retarda a movimentação do iodo pelo ambiente. Alguns minerais 

do solo também se agregam ou ficam adsorvidos a ele, o que desacelera sua migração. 

A absorção de 131 I pode ocorrer pela inalação do gás ou pela ingestão de 

alimentos ou água contaminados. Ele pode, por exemplo, depositar-se em pastos onde 

vacas se alimentam e ser transferido para humanos através do leite. Ele pode se 

depositar em vegetais folhosos e ser ingerido por humanos. Há também a possibilidade 

de se concentrar em peixes marinhos e de água doce, os quais servem de alimento para 

humanos (EPA, 2010; IAEA, 1994). 

Indivíduos do público estão expostos ao 131 I a partir das emissões das usinas 

nucleares. Algumas instalações industriais também emitem iodo radioativo para o 

ambiente, assim como instalações médicas. Embora a fonna gasosa seja a mais comum, 

o 1311 também pode contaminar materiais sólidos ou líquidos (EP A, 2010). 

Independentemente de sua fonna fundamental, inorgânica ou orgânica, o iodo é 

rápida e completamente absorvido pelo intestino e tende a se acumular na glândula 

tireoide, onde passa a ser incorporado nos honnônios que ela produz (tiroxina ou T4 e 

triiodotironina ou T3) (COUGHTREY et ai., 1983). Todavia, é importante destacar que 

a tireoide não consegue distinguir o iodo radioativo de seus isótopos estáveis. Ela 

absorverá iodo radioativo em qualquer proporção que ele esteja disponível no ambiente. 

Se a concentração do 1311 aumentar no sangue, a probabilidade de sua absorção, em vez 

do iodo estável, também aumentará (EPA, 2010). 

Quando o 1311 é absorvido pelos pulmões, ele passa para a circulação sanguínea e 

assim, se acumula na tireoide. No corpo, o iodo possui uma meia-vida biológica de 

aproximadamente 100 dias, embora existam meias-vidas biológicas distintas para vários 

órgãos: 100 dias na tireoide, 14 dias nos ossos e 7 dias nos rins, no baço e nos órgãos 

reprodutivos (EPA, 2010). 
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o 1311 também se acumula na glândula mamária, pois apresenta uma rápida 

transferência para o leite. Ele também pode ser excretado pela urina e, numa menor 

proporção, pelas fezes (COUGHTREY et aI., 1983). Devido à meia-vida fisica e à 

meia-vida biológica na tireoide e no leite serem curtas, a contaminação de 1311 no leite 

se constitui num problema de curto prazo. Após a passagem de uma pluma radioativa 

pelo pasto, os níveis de 1311 no leite de vacas atingem um valor máximo em até dois dias 

(IAEA,1994). 

Os fatores de transferência do l3l 1 para o leite seguem as mesmas características 

do 137 Cs e do 90Sr: são geralmente menores para animais de grande porte, tais como o 

gado bovino (o coeficiente de transferência para o leite de vaca é 1,0 x 10-2 d/L), do que 

para animais de pequeno porte, como ovelhas e cabras (o coeficiente de transferência 

para leite de cabras é 4,3 x 10-1 d/L). Os fatores de transferência para ovos são 

considerados altos (1,0 d1kg) (IAEA, 1994). 

A transferência de 1311 do plasma sanguíneo para o leite em cabras e em ovelhas 

pode exceder 50% do consumo diário. Ela pode ser afetada por vários fatores, incluindo 

a condição nutricional do animal, a produção de leite, a absorção de iodo estável, a 

temperatura e as substâncias goitrogênicas presentes na ração fornecida (IAEA, 1994). 

De forma semelhante ao que ocorre com o 137Cs no leite, o l311 tende a 

permanecer na fração aquosa; entretanto, observa-se uma maior quantidade na fração 

gordurosa. Desta forma, ocorre transferência do l3l 1 no processamento do leite para a 

produção de queijos (IAEA, 1994). 

3.4 Medidas de proteção e de remediação 

A seleção de medidas de proteção e de estratégias de remediação de áreas após 

um acidente precisa ter uma base estabelecida previamente. Quando isso não ocorre, é 

inevitável o desgaste emocional não só dos usuários da área afetada, como também da 

exposição de trabalhadores devido à implantação de medidas que não geram resultados 

eficazes na redução de doses no público (IAEA, 2006, 1998, 1991, 1988). Sendo assim, 

nos diversos acidentes envolvendo materiais radioativos, os quais vêm acontecendo 

desde o século passado, tem se observado o despreparo de autoridades responsáveis 

para este tipo de ação, em razão da ausência da definição de estratégias a serem 

adotadas após esses eventos. A constatação da repetição e da quantidade de acidentes 

nucleares e radiológicos ocorrendo mundialmente durante um curto período de tempo 
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demonstra que as lições aprendidas, as quais serviriam como experiências de precaução 

contra novos acidentes, não são realmente levadas em conta. 

Acidentes envolvendo materiais radioativos são ocorrências pouco frequentes de 

liberação de radionuclídeos por via aérea, terrestre ou aquática, de forma descontrolada 

e acima dos limites pré-estabelecidos (IAEA, 1988). Se esta liberação for consequência 

da manipulação incorreta ou do mau funcionamento de reatores nucleares, o acidente 

será caracterizado como nuclear. Por outro lado, se a liberação for consequência da 

manipulação inadequada de outros materiais radioativos (tais como fontes-órfãs), 

haverá um acidente radiológico. 

Grande parte do conhecimento que se tem acerca da aplicação de medidas de 

proteção para o público e de remediação de áreas contaminadas foi gerado a partir de 

experiências durante acidentes tanto nucleares quanto radiológicos, além das lições 

aprendidas com base nas decisões tomadas. Os três principais acidentes que causaram 

um acúmulo de conhecimento sobre esta área e, por conseguinte, a necessidade do 

desenvolvimento da pesquisa sobre essas medidas com o intuito de estar preparado para 

situações de emergência foram: Chemobyl, na Ucrânia (1986), Goiânia, no Brasil 

(1987) e Tomsk, na Rússia (1993). Embora ainda não tenham sido divulgados estudos 

sobre o acidente de Fukushima (Japão), em abril do presente ano, é importante destacar 

que suas lições aprendidas servirão também como referência para novos conhecimentos 

e para novas ações de emergência em conseqüência deste tipo de acidente. 

3.4.1 A experiência de Chernobyl (Ucrânia) 

O acidente de Chemobyl foi causado pela explosão de um reator nuclear seguida 

pelo incêndio da usina, localizada a 100 km de Kiev, na Ucrânia. O incêndio durou 10 

dias e resultou numa liberação de grande quantidade de material radioativo para o meio 

ambiente, causando consequências adversas para o público e para o ambiente (IAEA, 

2006). 

Uma das maiores consequências do acidente de Chemobyl foi a contaminação 

radioativa em superfícies de grandes áreas pertencentes principalmente a três 

Repúblicas da antiga União Soviética (totalizando 71% das áreas contaminadas), as 

quais atualmente são ocupadas pela BieloITÚssia, pela Rússia e pela Ucrânia (IAEA, 

2006, 1991). Os radionuclídeos depositados vêm decaindo gradualmente e acabaram 

por migrar para vários ambientes: atmosféricos, aquáticos, terrestres e urbanos. 
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As consequências do acidente, no entanto, não se limitaram apenas a esses 

territórios: outros países da Europa também foram afetados como resultado da 

transferência atmosférica do material radioativo, que também encontraram problemas 

na radioproteção de sua população (IAEA, 2006). 

Nos meses e anos seguintes, houve um trabalho técnico e científico sem 

precedentes com o intuito de: (i) identificar a composição e medir a quantidade de 

materiais radioativos liberados no acidente; e, (ii) avaliar e mitigar as suas 

consequências. Essas atividades e seus resultados levaram a numerosas decisões 

administrativas e políticas, uma vez que o acidente havia afetado e continuaria a afetar a 

vida de um grande número de pessoas, incluindo efeitos à saúde, ao modo de vida, à 

agricultura e às condições sócio-econômicas. 

Essas decisões que romperam e, de fato, redirecionaram as vidas de pessoas 

expostas a materiais radioativos, geraram muita oposição e ansiedade. As dimensões 

humanas, econômicas e ambientais do acidente a curto prazo constituíram-se em 31 

mortes, 100 mil pessoas evacuadas de uma zona de 30 quilômetros de raio em relação à 

usina, evacuação de milhares de animais (gado) e uma contaminação extensa do solo e 

das florestas (IAEA, 2006, 1991). 

A liberação total das substâncias radioativas foi de aproximadamente 14 EBq 

(1 EBq = 1018 Bq), a qual incluía 1,8 EBq de l3lI, 0,085 EBq de 137Cs e outros 

radioisótopos do césio, 0,01 EBq de 90Sr e 0,003 EBq de radioisótopos do plutônio. Os 

gases nobres contribuíram com cerca de 50% da liberação total radioativa. A deposição 

foi altamente heterogênea e foi fortemente influenciada pela ocorrência de chuvas 

durante a passagem das massas de ar contaminadas (IAEA, 2006). 

Para efetuar um mapeamento da deposição, foi escolhido tomar como base as 

concentrações de 137 Cs, devido à sua facilidade de medição e à sua significância 

radiológica. A maioria dos radioisótopos do estrôncio e do plutônio se depositou 

próximo (menos de 100 km) do reator, em razão de estarem contidos em partículas 

maiores (IAEA, 2006). 

Um ano após o acidente, as consequências maIS duradouras do acidente, 

incluindo a saúde e o bem-estar das pessoas que moravam em áreas contaminadas no 

exterior da zona de evacuação, estavam se tomando uma questão de preocupação 

crescente. Com o objetivo de fornecer uma orientação em questões radiológicas, foi 

proposto um "conceito de vida segura", tendo sido recomendada uma norma 

determinando um limite de exposição de 70 anos de 35 rem (350 mSv), que definiria o 
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limite superior de condições radiológicas sobre as quais a vida poderia proceder sem 

requerer medidas destrutivas de proteção e de remediação para fornecer uma segurança 

adequada. Outros conceitos propostos incluíam a contaminação de superfícies como 

critério para os pagamentos da realocação e da compensação. 

Após o acidente de Chernobyl, as autoridades da antiga União Soviética 

introduziram uma variedade de medidas de proteção e de remediação de curto e longo 

prazos, a fim de reduzir os efeitos da contaminação ambientaL Tais medidas 

consumiram uma grande quantidade de recursos humanos, econômicos e científicos. 

Infelizmente, nem sempre houve sinceridade e transparência nas ações das autoridades, 

e isso pode explicar alguns dos problemas vivenciados mais tarde na comunicação com 

o público, além da sua desconfiança em relação às autoridades (IAEA, 2006). 

A escala e as consequências a longo prazo do acidente de Chernobyl exigiram o 

desenvolvimento de alguns padrões nacionais e internacionais de segurança adicionais 

contra a radiação, como resultado da mudança das condições radiológicas (IAEA, 2006, 

1991). 

A descontaminação em áreas urbanas foi amplamente aplicada como medida de 

proteção/remediação nas regiões contaminadas da antiga União Soviética durante os 

primeiros anos após o acidente, com o intuito de reduzir a exposição externa do público 

e a inalação de substâncias radioativas ressuspensas. Esta medida foi rentável, no que 

diz respeito à redução da dose externa, quando o seu planejamento e a sua aplicação 

foram precedidos de uma avaliação da remediação baseada nas técnicas de custo

beneficio e nos dados de dosimetria externa. Uma vez que as áreas foram limpas, 

nenhuma contaminação secundária foi observada. Por outro lado, a descontaminação de 

ambientes urbanos produziu uma quantidade considerável de rejeito radioativo de baixo 

nível, o qual, por sua vez, criou um problema de descarte. 

Em áreas rurais, medidas de proteção e de remediação aplicadas na fase inicial 

do acidente foram apenas parcialmente eficientes na redução da absorção de iodo 

radioativo através da ingestão de leite, em razão da falta de informação oportuna sobre o 

acidente e da orientação de ações recomendadas, particularmente para fazendas 

privadas. Isso ocasionou uma exposição significativa ao iodo radioativo. 

As medidas mais eficazes na fase inicial foram a retirada de pasto contaminado 

da dieta de animais e a rejeição do leite. A alimentação de animais com forragem limpa 

(não contaminada) foi efetivamente implantada em alguns países; entretanto, esta 

medida não foi amplamente aplicada na antiga União Soviética devido à falta de 
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alimentos livres de contaminação. O abate do gado foi frequentemente realizado, porém 

não foi justificado do ponto de vista radiológico e causou problemas econômicos, 

práticos e higiênicos. 

Alguns meses após o acidente, medidas rurais de proteção e de remediação de 

longo prazo contra o césio e o estrôncio radioativos foram efetivamente aplicadas em 

todas as regiões contaminadas; essas medidas incluíam o fornecimento de forragem 

limpa para animais e o processamento obrigatório de leite. Isto possibilitou a 

continuidade das práticas agrícolas nas áreas afetadas, resultando numa grande redução 

da dose. A pré-condição mais importante foi a monitoração da radiação em solos 

agrícolas e em alimentos, incluindo a monitoração in vivo das concentrações da 

atividade do césio nos músculos dos animais de gado. 

A longo prazo, as medidas de proteção e de remediação permaneceram 

eficientes e justificadas, principalmente em áreas agrícolas com solos pobres (arenosos 

e turfosos), nos quais uma alta transferência de radionuclídeos no sistema solo-planta 

poderia ocorrer. Neste caso, o maior problema foi a contaminação de césio radioativo 

no leite e na carne. Na antiga União Soviética e, mais tarde, nos três países 

independentes, isto foi realizado através do tratamento do solo utilizado para o cultivo 

de forragem, do fornecimento de alimentos não contaminados e da aplicação de ligantes 

químicos do césio em animais. O fornecimento de alimentos não contaminados é uma 

das medidas mais importantes e eficientes utilizadas em países onde os produtos de 

origem animal possuem concentrações da atividade de 137 Cs excedendo os níveis de 

ação. A longo prazo, as condições ambientais de radiação mudam lentamente para este 

radionuclídeo (IAEA, 2006). 

As principais medidas de proteção e de remediação aplicadas em florestas após o 

acidente foram baseadas no gerenciamento (restrição de várias atividades normalmente 

realizadas em florestas) e na tecnologia. Restrições foram amplamente aplicadas nos 

três países mais afetados, e parcialmente na Escandinávia, incluindo ações que 

reduziram a exposição humana em decorrência de habitações próximas a florestas 

radioativamente contaminadas e do uso de produtos florestais. Essas medidas foram: 

(i) restrições no acesso do público e de trabalhadores florestais; (ii) restrições na caça de 

animais; (iii) restrições na colheita de produtos alimentícios, tais como frutos e 

cogumelos (nos três países mais afetados, os cogumelos são consumidos em grande 

quantidades); (iv) restrições na coleta de lenha pelo público; (v) alteração das práticas 

de caça; e, (vi) prevenção de incêndios, especialmente em áreas com deposição de 
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radionuclídeos em grande escala. Todavia, a experiência nos três países mais afetados 

mostrou que essas restrições podem também resultar em consequências sociais 

negativas significantes e que as orientações das autoridades para o público podem ser 

ignoradas. 

Numerosas medidas de proteção e de remediação também foram postas em 

prática nos meses e nos anos após o acidente para proteger sistemas aquáticos quanto à 

transferência de radionuclídeos de solos contaminados. Em geral, essas medidas foram 

ineficazes e caras, além de levarem a exposições relativamente altas dos trabalhadores 

responsáveis pela sua implantação. A medida mais eficaz foi a restrição precoce do 

fornecimento de água potável e a mudança para abastecimentos alternativos. Restrições 

do consumo de peixe de água doce também mostraram ser eficientes na Escandinávia e 

na Alemanha. 

3.4.2 A experiência de Goiânia (Brasil) 

o acidente radiológico de Goiânia foi causado pelo abandono de uma fonte de 

137 Cs, a qual era utilizada para teleterapia, quando a firma responsável mudou de 

endereço. A fonte foi encontrada por duas pessoas que invadiram o local e a 

removeram, por imaginarem que a unidade possuía algum valor como sucata. 

A fonte radioativa apresentava uma atividade de 50,9 TBq (1375 Ci) de 137Cs e 

se encontrava na forma de um sal (cloreto de césio), que é altamente solúvel e 

rapidamente se dispersa no ambiente. Logo, após a abertura da fonte de 137 Cs, a 

contaminação no ambiente foi inevitável, resultando na dispersão e nas contaminações 

externa e interna de vários indivíduos (IAEA, 1988). 

Após a descoberta do acidente, foi efetuada uma monitoração e a primeira 

medida tomada foi a evacuação das áreas afetadas. Um estádio foi utilizado para a 

identificação de prováveis pessoas contaminadas. No total, cerca de 112 mil pessoas 

foram monitoradas, das quais em 249 foi encontrado algum tipo de contaminação, 

interna ou externa. O acidente resultou na morte de quatro pessoas e em efeitos da 

radiação em várias outras. 

O meio ambiente também foi contaminado em consequência do acidente. As 

medidas tomadas para remover a contaminação podem ser divididas em duas fases. A 

primeira fase correspondeu às ações urgentes necessárias para deixar todas as fontes 

potenciais de contaminação sob controle. A segunda fase, que pode ser considerada 
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como a fase de remediação, teve como objetivo restaurar as condições nonnais de vida 

(IAEA,1988). 

Na fase urgente, níveis de ação foram detenninados para o controle de acesso, 

para a evacuação e para os trabalhadores participantes do gerenciamento do acidente. A 

resposta subsequente enfrentou várias dificuldades no estudo da área urbana e da bacia 

fluvial, pois foi observado que, em vez de serem carreados pela chuva como se 

esperava, os materiais radioativos se depositaram em telhados, causando a maior 

contribuição da taxa de dose nas casas. Níveis de contaminação na água potável foram 

muito baixos. Também não foram encontrados indícios de contaminação na água 

subterrânea, exceto por alguns poços próximos aos principais focos de contaminação. 

As principais medidas de proteção e de remediação aplicadas durante esta fase 

de remediação foram a descontaminação dos principais sítios (incluindo áreas externas 

dos principais focos), de casas, de locais públicos e de veículos. Para a descontaminação 

nos principais focos, foi necessária uma maquinaria pesada para remover grandes 

quantidades de solo e para demolir casas, com geração de grande quantidade de rejeitos. 

Por isso, um local de armazenamento temporário de rejeitos teve que ser planejado e 

construído. O volume total de rejeito armazenado foi imenso, em consequência das 

diversas decisões acerca dos valores de níveis de ação, as quais foram responsáveis por 

reduzir cada vez mais os limites entre descontaminação e descarte dos materiais. Essas 

decisões foram influenciadas por considerações políticas e sociais, as quais acabam por 

impor critérios extremamente restritivos para ações de remediação (IAEA, 1988). 

As áreas onde o solo foi removido foram cobertas com concreto ou um forro de 

solo. A descontaminação de casas foi realizada por limpeza a vácuo na parte interna e 

por lavagem com jatos de água de alta pressão na parte externa. Vários procedimentos 

para descontaminação química mostraram ser eficazes (IAEA, 1988). 

3.4.3 A experiência de Tomsk (Rússia) 

o acidente ocorreu numa usina de reprocessamento, localizada a 16 km de 

Tomsk, uma cidade que possuía uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. 

Este acidente causou danos à linha de reprocessamento e ao próprio edifício que servia 

de estrutura, resultando na liberação de cerca de 30 TBq de radionuclídeos beta e gama 

emissores, além de 6 GBq de 239pU. Embora ele tenha sido considerado um acidente 

sério, não houve superexposição de indivíduos do público (IAEA, 1998). 
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A liberação inicial dos materiais radioativos causou contaminação nas 

proximidades do edifício do acidente, numa área que se estendeu por 1500 m2
• No 

momento do acidente, estava nevando e o vento soprava em direção ao lado danificado 

da parede, o que pode ter limitado o espalhamento dos materiais liberados. 

A resposta imediata ao acidente foi rápida e eficaz. Nenhuma lesão foi 

observada nos trabalhadores da instalação nem nos bombeiros que foram ao local dar 

assistência. A maior dose externa ocupacional registrada foi 7 mSv (IAEA, 1998). 

As medições ambientais começaram uma hora após o acidente, com medidas de 

taxa de dose e amostragem de ar, solo, vegetação e neve no eixo da pluma. O único 

local ocupado atingido pela pluma foi a aldeia de Georgievka, com uma população de 

aproximadamente 200 pessoas, localizada a 15 km do complexo industrial. A aldeia era 

composta por algumas dezenas de casas frágeis de madeira e nenhum produto agrícola 

estava sendo cultivado na época do acidente. 

As amostras de solo continham os emissores beta 95Zr, 9~, I03Ru e I06Ru, 

aproximadamente nas mesmas proporções. Uma atividade muito baixa relacionada a 

esses radionuclídeos foi medida em amostras de água e nenhum outro radionuclídeo foi 

detectado (IAEA, 1998). Não foi detectada atividade alfa em nenhuma das amostras. 

Isso significava que a taxa de dose externa reduziria rapidamente e que nenhuma 

descontaminação adicional seria necessária fora do local. 

Além da própria instalação e do povoado de Georgievka, houve contaminação 

radioativa numa área considerável da zona rural circundante ao norte do local do 

acidente, incluindo parte da rodovia que interliga as cidades de Samus e Tomsk. Foram 

observados traços de contaminação que se estenderam numa região a nordeste, 

praticamente ocupada por florestas. Neste local, havia cerca de 100 hectares de campos 

agrícolas utilizados para o cultivo de vegetais. 

Embora o nível de contaminação tenha sido relativamente baixo, um esforço 

considerável foi gasto na descontaminação de edifícios e de solos no local do acidente, 

assim como nos solos de fazendas e áreas dentro da localidade de Georgievka. Uma das 

ações tomadas foi a remoção de neve e da superfície do solo. Foram importados 

alimentos para a população local e para os animais, a fim de se evitar exposição interna 

por ingestão. Algumas das medidas introduzidas na área circundante não foram 

estritamente garantidas como totalmente eficientes, tendo em vista o nível de 

contaminação observado; no entanto, elas foram realizadas com o intuito de transmitir 

tranquilidade à população local, reduzindo assim a preocupação e o estresse. O custo da 
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aplicação dessas medidas foi alto, e elas não seriam justificáveis caso somente os 

critérios de radioproteção tivessem sido levados em consideração. Sob o ponto de vista 

de custo-beneficio, nenhuma das medidas de proteção e de remediação aplicadas seriam 

justificadas (IAEA, 1998). 

33 



1' •... 

(" 

1'''.-
I 

( 

r
I 

( 

r 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Base de dados: medidas de proteção e de remediação 

A seleção de medidas de proteção e de estratégias de remediação de áreas após 

um acidente precisa ter uma base técnico-científica estabelecida previamente, dentro de 

um procedimento multicritério, evitando procedimentos que não sejam eficazes na 

redução de dose e selecionando, através de um processo de otimização, medidas com 

menor impacto por unidade de dose evitada. 

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

multi critério de tomada de decisão deve envolver aspectos técnicos, radiológicos, 

político-sociais e econômicos. Cabe ao IRD e à CNEN definir os critérios radiológicos a 

serem considerados nesta análise. Desta forma, uma base de dados foi desenvolvida de 

forma a dar suporte a um processo de tomada de decisão, focalizando principalmente os 

aspectos de radioproteção. 

Inicialmente, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica para o levantamento da 

informação disponível sobre aplicação de medidas de proteção e de remediação após 

acidentes radiológicos ou nucleares, tanto para áreas urbanas quanto para áreas rurais 

além da eficácia observada para os diversos cenários de exposição. Este levantamento 

incluiu os seguintes documentos e publicações: ANDERSSON et aI. (2003); BUNR 

(2000); IAEA (2006, 1994); NISBET et aI. (2008). 

A maioria das estratégias de descontaminação descritas na literatura, no entanto, 

foram desenvolvidas para acidentes e condições ambientais específicas; houve então a 

necessidade de adaptar estas estratégias para adequação às características específicas 

das áreas de clima tropical e aos hábitos e usos de áreas no Brasil. 

Desta forma, foi elaborada uma base de dados, contendo diversos parâmetros 

que descrevem as medidas selecionadas de forma que pudessem ser aplicadas em 

âmbito nacional. Esses parâmetros trazem informações que servirão como dados de 

entrada para o projeto de tomada de decisão, tais como: eficiência na redução da 

concentração ambiental relacionada com aspectos temporais e sazonais, características 

dos rejeitos, viabilidade e necessidades principais que podem afetar os custos da 

aplicação das medidas. Inicialmente, as medidas selecionadas foram montadas em uma 

base de dados em planilhas MS Excel®, a fim de que, mais tarde, elas pudessem ser 

organizadas em forma de catálogo. 
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Para cada medida, a sua adequação para ambientes tropicais foi analisada. Por 

exemplo, medidas a serem aplicadas em relação a gelo e neve foram removidas; 

comentários foram incluídos em medidas que precisam de materiais e/ou equipamentos 

específicos que podem não estar facilmente disponíveis; também houve comentários em 

medidas que não consideram a possibilidade de alterações no uso da área a médio e 

longo prazos, uma vez que alterações de uso são comuns em países em 

desenvolvimento. 

Foi observado que, de um modo geral, a informação encontrada na literatura 

sobre a eficiência das medidas é apenas qualitativa ou se refere apenas ao efeito da 

medida em reduzir a concentração nos meios ambientais onde a medida é aplicada. 

Verificou-se então a necessidade de complementar a informação encontrada na 

literatura, normalmente associada à redução da contaminação em superficies. Para 

servir de apoio a um processo de tomada de decisão, é necessário obter resultados 

relacionados à redução de dose na população. 

Assim sendo, para verificar a eficiência das medidas na redução de doses, em 

função do momento de sua aplicação, foram realizadas diversas simulações, em 

diferentes cenários urbanos e rurais, variando o momento de aplicação da medida, 

utilizando os fatores de redução de concentração descritos na literatura (ROCHEDO et 

ai., 2009) e levando em conta as condições de cenários brasileiros. 

A seleção de radionuclídeos a serem incluídos nas simulações levou em conta a 

experiência do acidente de Chernobyl. Dentre os radionuclídeos reconhecidos como 

tendo sido relevantes para as doses no público, as simulações contemplaram aqueles 

para os quais já existem dados de comportamento ambiental, levando em conta as 

diferenças entre os reatores existentes em Chernobyl e aqueles existentes no Brasil. 

Desta forma, para áreas urbanas, as simulações foram efetuadas apenas para o 

radionuclídeo 137 Cs. Para áreas rurais, foram efetuadas simulações para o 137 Cs e o 90Sr. 

No caso de áreas rurais, foram também efetuadas simulações para o radionuclídeo 1311, 

mesmo sem existirem dados de comportamento deste radionuclídeo no Brasil, devido à 

sua relevância para a dose e efeitos observados após o acidente de Chernobyl 

(UNS CEAR, 2011), supondo que o comportamento ambiental não seja tão relevante 

quanto nos casos do césio e do estrôncio, devido à meia-vida curta deste radionuclídeo. 

Considera-se, porém, que seria relevante obter confirmação desta hipótese a partir de 

estudos específicos de radioecologia. 
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4.2 Estabelecimento de cenários 

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

medidas de proteção e de remediação, a área em tomo 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 15 km para áreas urbanas e 

de 50 km para o caso de áreas rurais (ROCHEDO et ai., 2000; SALINAS et ai., 2006a, 

2006b; VETERE et ai., 2002; VINHAS et ai., 2005; W ASSERMAN et ai., 2008a, 

2008b, 2006, 2002a, 2002b). 

Estes cenários foram então utilizados para avaliação da redução de dose devido à 

aplicação de medidas de proteção e de remediação específicas, utilizando o código 

SIEM - Sistema Integrado de Emergência, desenvolvido no IR.D (CONTI, 2002; 

CONTI et ai., 2002). 

4.1.1 Ambientes urbanos 

Para a contaminação de ambientes urbanos, os cenários foram avaliados somente 

para o 137 Cs, já que este foi considerado o mais relevante dos radionuclídeos a contribuir 

a longo prazo para as doses do público neste tipo de ambiente. F oi considerada uma 

deposição seca de 1 MBq/m2 em uma superficie horizontal gramada, já definida 

anteriormente como superficie de referência (ROCHEDO et ai., 1997; VETERE et ai., 

2002). O efeito de cada medida simulada foi avaliado 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. 

Apesar de esses cenários serem considerados bem simplificados, é possível 

comparar as diferentes medidas nos diversos ambientes simulados. Os ambientes 

simulados representam: 

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

conforme defmida por MECKBACH et ai. (1988); 
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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 defmida por MECKBACH et aI. (1988). 

Nos cenários das casas 3, 4, e 5 pretende-se simular residências tipicamente 

brasileiras que apresentam blindagens conforme descrito por SALINAS et aI. (2006a, 

2006b). Nesta abordagem, foi considerado que todas as casas possuíam apenas um 

andar, com forro do próprio material de construção, e 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 uma ocupação 

integral. Ambas as áreas representam, na simulação indivíduos adultos sem qualquer 

tipo de blindagem como proteção à exposição ao 137 Cs, localizados em uma área 

gramada e em outra asfaltada, respectivamente. Comentários sobre a ocupação destas 

áreas são efetuados junto à apresentação dos resultados. 

4.2.2 Áreas rurais 

Para áreas rurais, os cenários básicos consideram uma deposição de 1 kBq/m2 de 

137 Cs, 90Sr e 1311. As simulações para cada um dos radionuclídeos são realizadas de 

forma independente, uma vez que um termo-fonte real de acidente sempre possui 

composições variadas desses nuclídeos conforme o tipo de liberação e as condições 

meteorológicas vigentes naquele momento. Os três nuc1ídeos foram selecionados por 

terem sido significativos para a exposição de membros do público após o acidente de 

Chernobyl. O 1311 teve grande relevância na fase inicial, o 137Cs foi significativo a curto, 

médio e longo prazos, e o 90Sr teve um contribuição relevante a longo prazo (IAEA, 

2006, 1991). 
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Em relação aos hábitos de consumo de alimentos, foi estabelecido um cenário 

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

de Janeiro, conforme descrito pelo estudo de consumo familiar do ffiGE (2010). As 

taxas de ingestão usadas estão apresentadas na Tabela 4.1, considerando um indivíduo 

adulto (ffiGE, 2010). 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. Na apresentação dos resultados, será discutida a 

relevância da dieta e da origem dos alimentos nas doses e na eficiência de medidas de 

proteção da população. 

Tabela 4.1. Taxas de ingestão de produtos produzidos na área contaminada 

(IBGE, 2010). 

Item 
Consumo 

(g1d) 

CEREAL 118 
LEGUMINOSA 32 

FOLHOSA 8 
FRUTOSA 41 

TUBEROSA 47 
FRUTA 77 
CARNE 66 

FRANGO 37 
LEITE 164 

Ressalta-se aqui que, embora exista outra nomenclatura amplamente utilizada 

por agrônomos para esses produtos alimentares, neste trabalho foi decidido empregar 

aquela que foi estabelecida pelo ffiGE, em seus estudos de consumo familiar (ffiGE, 

2010). 

O 1311 foi considerado o responsável por muitos casos de câncer de tireoide 

observados em crianças, em especial aquelas que eram bebês no momento do acidente 

de Chemobyl e que moravam nas áreas contaminadas da Ucrânia, Rússia e BieloITÚssia 

(UNS CEAR, 2011; IAEA, 2006). Este fato aconteceu porque, nessas áreas rurais, 

crianças que já haviam desmamado eram alimentadas com leite proveniente de vacas 

criadas na própria região. Desta forma, decidiu-se dar uma relevância especial a esta via 

de exposição e foi simulado um cenário para crianças na faixa de O a 1 ano com 

38 



( 

( 

(-

( 

( 

( 

ingestão diária de 800 g/d de leite. É importante destacar que, para a contaminação do 

leite, foi considerado que o gado está consumindo pasto fresco o ano inteiro. 

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 não só é a medida mais eficaz em termos 

de redução de dose como, a partir destes resultados, é possível extrapolar os resultados 

de outras medidas (tais como: descascar, cozinhar, atrasar o consumo, estocar, moer, 

lavar), em função da sua eficiência em reduzir a contaminação dos alimentos. 

4.3 Simulação das medidas utilizando o SIEM 

A partir dos cenários básicos estabelecidos para a análise, apresentados no 

tópico anterior, foram efetuadas simulações do comportamento da contaminação nas 

diferentes superficies que constituem uma área urbana, primeiro sem aplicação das 

medidas e proteção e de remediação e depois com a aplicação delas, de forma a avaliar 

a redução na taxa de dose obtida a partir de cada uma das medidas de proteção e de 

remediação simuladas, a curto, médio e longo prazos, para cada um dos cenários. 

O processo atualmente em desenvolvimento se aplica 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 

tomadas. Desta forma, o que se propõe a avaliar são as consequências devido ao 

material depositado, após a passagem da pluma radioativa. 

Para áreas urbanas, as doses foram estimadas utilizando o modelo PARA TI, 

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 I ano após a contaminação. Contudo, em razão da limitação do 

próprio SIEM, não foi possível simular todas as medidas apresentadas na base de dados. 

Apenas algumas delas, relacionadas com: casas e seus arredores, ruas, áreas gramadas e 

ingestão de produtos agrícolas puderam ser avaliadas através do SIEM. 

As medidas de remediação simuladas para áreas urbanas foram: 

- Corte de grama - foi considerado como sendo realizado no entorno das cinco 

casas e na área do parque; 

- Capina - esta medida inclui a remoção do gramado e a região da rede de raízes 

(cerca de I cm da camada de topo do solo no entorno das casas e no parque); 
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- Remoção de solo - corresponde à retirada de uma camada de 5 em da 

superfície do solo no entorno das cinco casas e na área do parque; 

- Raspagem de paredes - simulada apenas nas cinco casas; 

- Lavagem de paredes - simulada nas cinco casas e nas ruas; 

- Lavagem de pavimentos - simulada apenas nas ruas; 

- Raspagem de telhas - simulada apenas nas cinco casas; 

- Lavagem de telhas - simulada apenas nas cinco casas; 

- Troca de telhas - simulada apenas nas cinco casas; 

- Corte de árvores - corresponde à poda de árvores localizadas nas ruas e na 

área do parque. 

É importante salientar que o SIEM considera a possibilidade de contaminação do 

interior das casas, através da entrada de partículas de poeira contendo radionuclídeos 

pelas portas, pelas janelas ou até pelas solas dos calçados do público bem como sua 

remoção através da limpeza diária dos ambientes residenciais urbanos (CONTI, 2002; 

CONTI et ai., 2002). 

No caso das áreas rurais, foram realizadas simulações de acidentes ocorrendo 

nas quatro estações do ano, contendo liberações de 137Cs, 90Sr e 1311, também utilizando 

o código SIEM. A análise engloba um período de 50 anos a partir do momento da 

deposição acidental sendo que, para o 1311, a análise é feita apenas para o primeiro ano 

após a deposição, devido à sua meia-vida curta. 

Numa primeira abordagem, foi definido que a alimentação dos grupos expostos 

seria totalmente proveniente da área contaminada. O efeito do grau de sustentabilidade 

desses grupos é discutido baseado nos resultados obtidos. Para fins de avaliação 

comparativa dos resultados, os cálculos foram efetuados considerando uma deposição 

inicial de 1 kBq/m2 de área plantada. As doses estimadas se referem a doses efetivas 

comprometidas devido à ingestão de produtos agropecuários. 

Os dados relativos ao cultivo dos vegetais e às praticas agropecuárias estão 

descritas em VINHAS et ai. (2005). Este trabalho descreve detalhadamente o 

comportamento dos diferentes alimentos em função do tempo, bem como sua relevância 

para a dose de ingestão do público. A autora também compara a dinâmica das 

concentrações e das doses entre indivíduos do Brasil e dos países europeus, para os 

quais o modelo ECOSYS (MÜLLER E PROHL, 1993) foi originalmente desenvolvido. 

A análise da eficácia das medidas de proteção e de remediação para este tipo de 

área é mais complexa do que a análise em áreas urbanas, pois os efeitos dessas medidas 
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vão depender de diversos fatores, além da composição do termo-fonte de contaminação. 

Nesta etapa, portanto, foram avaliados os efeitos relacionados à dieta e à sazonalidade. 

Conforme mencionado anteriormente, a medida simulada foi a retirada de consumo de 

cada item da dieta de forma individual, conforme descrito na Tabela 4.1. 

Para o caso de ingestão de leite por bebês e por adultos, foi também avaliado o 

efeito do momento de aplicação da medida na eficiência para reduzir as doses. Para isto, 

foi considerado que a retirada de consumo ocorreu 1, 7, 15,30,60,90 e 180 dias após a 

contaminação acidental. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Base de dados 

Inicialmente, a base de dados apresentava 98 medidas de proteção e de 

remediação possíveis de serem aplicadas a ambientes urbanos, rurais, aquáticos e 

florestais. Após a avaliação inicial, as medidas aplicáveis a florestas foram retiradas da 

base de dados porque as informações levantadas nas referências tinham origem em 

publicações internacionais, exclusivamente de países de clima temperado (EUA e 

principalmente os da Europa). Portanto, o foco das medidas encontradas na literatura se 

aplicava a ecossistemas e usos diferentes daqueles relativos a ambientes tropicais, que é 

o caso da região de estudo selecionada (Angra dos Reis). Ainda durante a fase de 

análise, foi decidida a classificação para organização das medidas. Dentro dessa 

classificação estabelecida, a base de dados foi reorganizada e complementada e, por 

fim, incluiu 81 medidas a serem aplicadas em ambientes urbanos, rurais e aquáticos. 

Esta base é apresentada no anexo, que se encontra no formato de CD. 

Os campos de descrição incluídos apresentam as principais características para 

serem utilizadas como parte do critério de decisão, tais como: eficácia na redução da 

concentração ambiental relacionada ao período do ano e aos aspectos sazonais, as 

características dos rejeitos, a viabilidade e os custos de aplicação das medidas. Para 

cada tipo de ambiente, as medidas foram divididas de acordo com suas principais 

características. Também existem subdivisões de acordo com o tipo de superfície sobre a 

qual a medida poderá ser aplicada. A descrição das medidas inclui cinco grupos 

principais de informação, denominados "Aspectos Gerais", "Aspectos Técnicos", 

"Infraestrutura", "Rejeitos" e "Outros Aspectos". Cada um desses grupos engloba 

alguns campos, os quais são descritos abaixo: 

a) Aspectos Gerais - este campo inclui os seguintes itens: nome da medida, tipo de 

área a qual se aplica (urbana, rural, ambiente aquático ou florestal), objetivo de 

aplicação da medida, suas principais características, principais características de 

como ela deve ser aplicada de forma eficaz para reduzir a exposição do público, 

tipo de exposição que ocorrerá, superfícies que poderão ser alvo dos 

procedimentos, e radionuclídeos para os quais a medida pode ser útil na redução 

das exposições. Um campo adicional descreve ainda a escala de aplicação, por 
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exemplo: se a medida é viável para ser aplicada em grandes áreas contaminadas 

ou em casas e prédios de forma individual; 

b) Aspectos Técnicos - este campo contém: uma descrição das vias de exposição e 

os principais processos a serem afetados para reduzir a exposição, a eficácia da 

medida na redução da taxa de dose ou de concentrações ambientais e indicações 

sobre o melhor momento para aplicar a medida a fim de obter o maior beneficio. 

Sob o subtítulo "restrições técnicas", são descritas as características específicas 

da superficie-alvo que podem afetar o efeito da medida, tais como: materiais de 

acabamento, tipo de construção, tipo de cultura agrícola, etc. Inclui ainda a 

descrição de fatores que podem afetar a dose evitada para a população, como por 

exemplo, densidade demográfica e hábitos da população. Um campo específico 

descreve ainda a dose esperada para os trabalhadores envolvidos na operação de 

limpeza; 

c) Infraestrutura - neste campo, são descritas as necessidades de equipamentos e 

materiais específicos, a necessidade de pessoas qualificadas ou a necessidade de 

treinamento de pessoas para operar máquinas ou equipamentos. Também são 

encontrados aspectos relacionados com a segurança tanto dos trabalhadores 

quanto do público e aspectos que podem afetar o custo de implantação na área, 

tais como o tamanho e a complexidade da área a ser limpa; 

d) Rejeitos - neste campo, são apresentados os tipos e quantidades de rejeitos 

gerados por unidade de área tratada; 

e) Outros Aspectos - neste campo, são expostos: outros impactos, não radiológicos, 

associados à aplicação da medida, a existência de experiência prática 

relacionada à aplicação dessa mesma medida e referências bibliográficas sobre a 

medida e outros aspectos que podem ser necessários em um processo de tomada 

de decisão. Por exemplo: o controle a longo prazo da área, ou a variabilidade 

opcional no processo principal de acordo com as características específicas da 

área a ser tratada. 

Um aspecto importante, que também influenciará os custos e os riscos, está 

associado ao gerenciamento do rejeito radioativo gerado. Estes aspectos, no entanto, não 
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foram incluídos na base de dados por se tratar de uma área a ser incluída de forma 

específica na avaliação multi critério, incluindo aspectos como acondicionamento do 

rejeito, tipo de transporte a ser utilizado, distância a ser percorrida, necessidade de 

depósitos temporários, doses ocupacionais, entre outros. Em alguns casos, o atraso do 

procedimento pode ser útil para contemplar, de forma mais organizada, as decisões de 

estratégia de deposição de rejeitos, reduzindo as exposições ocupacionais relacionadas 

com o armazenamento e o transporte dos rejeitos removidos. 

Aspectos psicológicos e de aceitação pública também não foram incluídos, 

devendo também compor uma área específica, considerando as diferenças culturais 

significativas entre o Brasil e os países onde a experiência prática, relacionada ao 

acidente de Chernobyl, é descrita na literatura atual. Além disso, os aspectos 

econômicos deverão ser desenvolvidos em um trabalho separado, principalmente devido 

à grande diversidade de recursos disponíveis, dependendo do tipo e da localização da 

área afetada. 

A estrutura geral da base de dados é apresentada Tabela 5.1. Para cada tipo de 

ambiente, as medidas de proteção e de remediação foram subdivididas de acordo com o 

tipo de procedimento envolvido e suas principais características (RESTRAT-TD 14, 

1999). Para áreas urbanas, as medidas foram classificadas em: remoção, 

lavagem/limpeza, recobrimento e diluição (Tabela 5.2). 

Em relação a áreas rurais, as medidas foram classificadas em: evitar 

contaminação, diluição, remoção, recobrimento, alteração de uso da área, tratamento do 

solo, tratamento de animais, alteração de prática e controle e se encontram de forma 

resumida na Tabela 5.3 . 

Para ambientes aquáticos, as medidas incluídas envolvem ações em relação à 

água e em relação aos alimentos de origem aquática (Tabela 5.4). 

A base de dados se encontra concluída, anexada a este documento (em formato 

pdt), constituindo-se em uma publicação institucional, a fim de que ele esteja disponível 

para consulta. As informações dessa base vão servir para que, no evento de um acidente 

que leve à contaminação do meio ambiente, exista uma base de dados pré-estabelecida 

de apoio a um processo de tomada de decisão, focalizando os aspectos radiológicos da 

situação. 

Conforme já discutido anteriormente, a informação na literatura acerca da 

eficiência das medidas não fornece dados de redução de dose. Por isso, a partir dos 
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cenários descritos neste trabalho, foram efetuadas diversas simulações para verificar a 

eficiência dessas medidas, em função do momento de sua aplicação. 

Apenas as simulações de ambientes terrestres urbanos e rurais foram efetuadas, 

uma vez que os modelos disponíveis no SIEM foram desenvolvidos apenas para este 

tipo de ambiente. 

Tabela 5.1. Estrutura da base de dados. 

Aspectos Gerais 

Aspectos Técnicos 

Infraestrutura 

Rejeitos 

Outros Aspectos 

Tipo de área 

Alvo de aplicação 
Tipo de medida 

Nome da medida 

Objetivo 

Descrição da medida 

Alvo 

Radionuclídeos 

Escala de aplicação 

Via de exposição 

Momento de aplicação 

Restrições técnicas 
Eficácia da contramedida (medida de proteção e de 
remediação) 

F atores técnicos que influenciam a eficácia do procedimento 

Necessidade de equipamento específico 

Materiais de consumo requeridos 

Habilidades requeridas 

Precauções de segurança 

Fatores que influenciam os custos 

Quantidade 

Tipo 

Fatores que influenciam a dose evitada 

Dose adicional 

Outros impactos 

Experiência prática 

Referências 

Comentários 
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Tabela 5.2. Medidas de proteção/remediação descritas para áreas urbanas. 

Tipo de Medida Nome da medida 
raspagem de ruas 

corte de grama 

capina (solo e capim) 

1. Remoção 
poda de árvores 

remoção do solo superficial (mm) 

remoção de solo superficial (em) 

remoção de pavimentos 

remoção de telhas 

lavagem com mangueira de incêndio 

lavagem com aspiração a vácuo 

lavagem a alta pressão (paredes) 

2. Lavagem/limpeza 
lavagem com produtos químicos (paredes) 

lavagem com água (telhas) 

lavagem com produtos (telhas) 

abrasão mecânica (paredes) 

limpeza de superficies internas 

inversão de pedras e placas 

3. Recobrimento 
recobrimento com areia ou solo 

recobrimento com cimento ou asfalto 

inversão de camadas de solo 

4. Diluição aragem de parques e jardins 
,r 

(--
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Tabela 5.3. Medidas de proteção/remediação descritas para áreas rurais. 

Tipo de Medida 

Evitar contaminação 

Diluição 

Remoção 

Recobrimento 

Nome da medida 
recobrir mudas/vegetais 

colheita antecipada 

recolher gado 

evitar ingestão de pasto contaminado 

aragem 

remoção da camada de topo do solo 

reter produtos do consumo 

proibir caça e pesca 

evitar irrigação com água contaminada 

estabilização para evitar ressuspensão 

inversão de camadas de solo 

seleção de tipo de cultura alternativa 

seleção de tipo de animal alternativo 
Alteração de uso da área alteração do tipo de pasto 

Tratamento do solo 

Tratamento de animais 

alteração da dieta animal 

processamento de produtos 

adição de bases a solos ácidos 

adição de resíduos orgânicos 

adição de fertilizantes fos/atados 

adição de Azul da Prússia de absorção rápida 

adição de Azul da Prússia de absorção lenta 

adição de argilas minerais à dieta 

adição de cálcio à dieta 

adição de fibras à dieta 

adição de iodo estável à dieta 

adição de produtos p/ redução de absorção gastrointestinal 

Alteração de prática 

Controle 

descarte ou estocagem de produtos 

atraso na colheita de produtos 

alterar momento de abate de gado 

alterar preparo de ração animal 

monitoração de animais antes do abate 

47 



( 

( 

( 

( 

r 

( 

í 

( 

r 
í 

_.-

Tabela 5.4. Medidas de proteção/remediação descritas para ambientes aquáticos. 

Tipo de Medida Nome da medida 

Água 

Peixes 

abastecimento alternativo 

tratamento de água 

alteração no regime de captação de água 

mistura controlada da água 

proibição de pesca 

limitar tipo e quantidade de peixe consumido 

processamento de peixes 

fornecimento de alimento peletizado não contaminado 

tratamento da água ou do sedimento 
drenagem_de lagos e remoção da camada de topo de 
sedimento 

5.2 Simulação de áreas urbanas 

5.2.1 Avaliação comparativa de cenários urbanos 

A Figura 5.1 apresenta os resultados de dose integrada em seis cenários urbanos 

simulados, sem aplicação de medidas de proteção e 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 europeias (casa 5), devido às diferenças de densidade e composição do 

material dos tijolos, conforme observado por SALINAS et ai. (2007, 2006a, 2006b). 

A Figura 5.2 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. 

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

dose recebida em 50 anos (18250 dias) e 50% da dose total é recebida nos 5 primeiros 

anos (1825 dias) após a contaminação (Figura 5.3). Para parques, a dose do primeiro 
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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. 
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Figura 5.1. Dose integrada em adultos com ocupação integral (24 h/d), 

considerando seis diferentes cenários simulados, devido a uma deposição de 1 

MBq/m2 de 137 Cs sem aplicação de medidas de proteção e de remediação. 
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Figura 5.2. 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 137 Cs 

sem aplicação de medidas de proteção e de remediação. 

49 



,-

(' 

(~ 

r 
( 

r 

r 
r 

( 

100 

~ ~ AI 80 ~ / QI 
1.1 
QI .. 60 
L; I o .. 
§ 40 

/ 'a 
AI 
'a 
o 20 !AI 

I \,/o 
AI .. - O 

O 5000 10000 15000 20000 

tempo após a deposição (d) 

Figura 5.3. Fração da dose total recebida em função do tempo após a deposição. 

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 foram colocadas em escala linear, de forma a permitir a 

visualização da dinâmica associada a um evento acidentaL A Figura 5.4 apresenta os 

mesmos dados das Figuras 5.1 e 5.2 em escala logarítmica. Esta escala vai ser utilizada 

no resto do trabalho por facilitar a visualização dos efeitos das medidas de proteção e de 

remediação na redução de doses. 
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Figura 5.4. Dose integrada e taxa de dose em adultos com ocupação integral 

(24h/d), considerando seis diferentes cenários, devido a uma deposição acidental de 

1 MBq/m2 de 137 Cs sem aplicação de medidas de proteção e de remediação. 

5.2.2 Simulação das medidas de proteção e de remediação 

A Figura 5.5 apresenta a redução percentual na dose integrada devido ao corte 

de grama, uma semana após um evento de contaminação hipotético. 
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Figura 5.5. Redução percentual na dose integrada devido ao corte de grama, 7 dias 

após a contaminação. 

Observa-se que as curvas, para os diversos ambientes, são muito semelhantes. 

Deve, no entanto, ser observado que a mesma redução percentual na dose, decorrente da 

aplicação de uma medida de proteção e de remediação, vai levar a reduções diferentes 

nas doses efetivamente recebidas pelas pessoas. 

Este mesmo tipo de comportamento também pode ser observado para a capina 

(remoção da grama com o solo da base da raiz, isto é, cerca de 1 cm do topo do solo), 

apresentado na Figura 5.6, e para a remoção de uma camada de 5 cm do topo do solo, 

apresentado na Figura 5.7. No caso apresentado, pode ser também observado que as 

duas medidas apresentam efeitos muito semelhantes porque, após 1 semana da 

contaminação, todo o material depositado se encontra ainda na camada de 1 cm do topo 

do solo. 

A Figura 5.8 mostra o efeito da raspagem de paredes. Observa-se que o efeito na 

redução de doses é muito inferior (não ultrapassa a 4%) ao efeito de medidas aplicadas a 

solo e grama, que pode chegar a valores superiores a 90%. No entanto, em algumas 

situações, ela pode ser aplicada, particularmente a curto prazo, porque a remoção 

imediata da contaminação evita que esta venha a ser deslocada de forma não controlada, 

por exemplo, por chuvas, para as superficies horizontais subjacentes, criando pontos 

localizados de maior contaminação ao redor das casas. 
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Figura 5.6. Redução percentual nas doses integradas de 50 anos devido a capina 

(associada a 1 cm da camada superior do solo), 7 dias após o evento de 

contaminação. 
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Figura 5.7. Redução percentual nas doses integradas de 50 anos devido à remoção 

da camada de 5 cm de topo do solo, 7 dias após o evento de contaminação. 
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Figura 5.8. Redução percentual nas doses integradas de 50 anos devido à raspagem 

de paredes, 7 dias após o evento de contaminação. 

É importante destacar que a baixa redução devido à raspagem de paredes 

ocorreu em simulações de casas cercadas por grama, sem outras habitações ao redor. Se, 

por exemplo, fosse adotado um outro tipo de cenário de exposição, considerando a 

presença de casas vizinhas, separadas ou não pelo gramado, provavelmente essa 

redução seria maior, uma vez que a contaminação das casas vizinhas estariam 

colaborando para aumentar a dose por exposição externa do público. Portanto, seria 

interessante, em estudos futuros, a simulação de cenários envolvendo diferentes 

distâncias entre casas vizinhas, a fim de que a relação entre a proximidade das casas 

contaminadas e a redução de dose sejam bem definidas. 

Desta forma, pode ser observado que, para verificar o efeito de medidas de 

proteção e de remediação em áreas urbanas, pode-se trabalhar com apenas um tipo de 

ambiente, desde que os resultados sejam discutidos em relação à redução percentual 

devido à aplicação das medidas. 

A Tabela 5.5 considera a eficácia da aplicação das principais medidas para áreas 

urbanas simuladas neste trabalho, levando em consideração que todas as medidas foram 

implantadas apenas 1 semana após o evento de contaminação. 

Observa-se que a medida mais relevante é a remoção de solo (camada de 5 cm), 

seguida pelo corte de grama e lavagem de pavimentos. Em contrapartida, as medidas 

menos eficientes são aquelas relacionadas com as paredes (lavagem e raspagem) e com 

as telhas (lavagem, raspagem e troca). 
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Tabela 5.5. Eficiência das medidas de proteção e de remediação aplicadas a curto 

prazo em ambientes urbanos (1 semana). 

% redução de dose 
medida local 

1 ano 50 anos 

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

ruas 0,6 0,4 

raspar paredes casas 4 2,5 

lavar telhas casas 0,55 ± 0,09 0,09 ± 0,01 

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

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

ruas 5,4 0,90 
corte de árvores 

parques 16 4,2 

lavar pavimentos ruas 27 20 

corte de grama casas 40 21 

remoção de solo (5 cm) casas 92 ± 0,5 94 ± 0,5 

Deve ser considerado, no entanto, que estes valores se aplicam à ocupação de 

24 h/d no compartimento (local) considerado. Os valores de dose para um determinado 

grupo devem ainda levar em conta a ocupação relativa de cada ambiente pelos 

indivíduos deste grupo. Neste trabalho, as reduções de dose devido à aplicação de 

medidas de proteção e de remediação são avaliadas para cada tipo de ambiente 

considerando ocupação integral, sem considerar a composição de ambientes utilizados 

pela população na sua rotina diária. Esta abordagem é válida para aqueles ambientes de 

maior ocupação, como é o caso de residências, para fins de seleção de medidas a serem 

aplicadas. Porém, no caso de ambientes de ocupação mais restrita, como ruas e parques, 

a decisão sobre a aplicação de medidas deve considerar também a contribuição daquele 

ambiente para a dose total dos grupos expostos, considerando os hábitos e usos destes 

locais pelo público. 
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5.2.3 Avaliação do efeito do momento de aplicação das medidas 

As Figuras 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 apresentam exemplos dos resultados relativos à 

aplicação de cada uma das medidas simuladas em diferentes momentos após o evento 

de contaminação. Nos casos apresentados, foi considerada a Casa 4, para as seguintes 

medidas: raspagem de telhas, raspagem de paredes, corte de grama e remoção de solo, 

respectivamente. 
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Figura 5.9. Redução percentual na dose integrada, devido à raspagem de telhas, 

em função do momento de aplicação da medida. 

A raspagem de telhas (Figura 5.9) oferece uma redução muita baixa na dose no 

interior da residência, porém tem efeito semelhante na dose integrada de 50 anos para 

todos os momentos de aplicação. A redução de dose após 50 anos varia de 2,8 a 2,4%, 

para a aplicação após 1 semana e após 1 ano, respectivamente. Em relação à dose no 

primeiro ano, esta varia de 2,5 a 1 % para a medida aplicada após 1 semana e após 6 

meses, respectivamente. 

A raspagem de paredes (Figura 5.10) oferece uma proteção semelhante, embora 

a deposição em superficies verticais seja menor do que a deposição em telhados. 

Mesmo assim, existem mais superficies contribuindo para a exposição, no cenário de 

casa considerado. A redução percentual na dose integrada de 50 anos varia de 2,9%, 

para a medida aplicada após 1 semana, até 2,3%, para a medida aplicada após 1 ano. 

A Figura 5.11 apresenta os resultados para o corte de grama. Pode-se observar 

que a medida é bastante eficaz se aplicada a curto prazo, até 30 dias, para a redução da 
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dose do primeiro ano e redução de cerca de 20% na dose integrada de 50 anos. Após 

este período, seu efeito na redução de dose diminui, sendo praticamente nulo se aplicada 

após cerca de seis meses da contaminação (180 dias). 

s 

-7 dias 

-15dias 

-30dias 

-180dias 

-36Sdias o 
1 10 100 1000 10000 100000 

tempo após a contaminaçio (dt 

Figura 5.10. Redução percentual na dose integrada, devido à raspagem de paredes, 

em função do momento de aplicação da medida. 

100 

80 
~ 
8 60 
~ 

-7dias 

-8 -15dias 
o 40 1111 
Uo 
;:, -30dias 
~ 
cu ... 

20 -60dias 

-180dias 

O 

1 10 100 1000 10000 100000 

tempo após a contaminação (d) 

Figura 5.11. Redução percentual na dose integrada, devido ao corte de grama, em 

função do momento de aplicação da medida. 

A Figura 5.12 apresenta os resultados para remoção da camada de 5 em de topo 

do solo. Observa-se que a medida é eficaz, sendo capaz de reduzir a exposição em até 
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cerca de 80%, mesmo se aplicada 1 ano após a contaminação. Este tipo de medida, 

então, pode ainda ser aplicada a médio prazo, permitindo um planejamento adequado de 

gerenciamento do rejeito gerado. Por exemplo, mesmo após 1 ano, a simulação indica 

que medida é capaz de reduzir a dose de 50 anos em cerca de 80%. 
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Figura 5.12. Redução percentual na dose integrada, devido à remoção de solo 

(camada de 5 cm do topo), em função do momento de aplicação da medida. 

A partir dos resultados obtidos, observamos que seria adequado classificar as 

medidas de proteção e de remediação de acordo com 2 critérios, que seriam a sua 

eficiência em reduzir as doses no primeiro ano, onde são observadas as maiores taxas de 

dose, e sua eficiência em reduzir a dose de longo prazo, considerando 50 anos para um 

indivíduo adulto no momento da contaminação. Os resultados obtidos para o cenário 

descrito e para as medidas simuladas estão resumidos na Tabela 5.6. 

É importante ressaltar que, embora sejam eficientes na redução de doses, 

medidas como a remoção de solo possuem contraindicações, tais como a grande 

quantidade de rejeito gerado, a exposição de um grande número de pessoas durante a 

aplicação da medida e o gerenciamento posterior do rejeito gerado. Desta forma, por 

exemplo, o corte de grama deve ser efetuado rapidamente, e dependendo do 

equipamento utilizado, a coleta do rejeito pode ser automática. Cerca de 20% da dose de 

vida inteira (de 50 anos) dos indivíduos residentes na área seria evitada de maneira 

simples e rápida, enquanto que a remoção de solo poderia ser aplicada mais tarde, a 
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partir de um planejamento adequado do gerenciamento de rejeitos e, mesmo após 1 ano, 

esta medida ainda seria capaz de reduzir 80% da dose da população. 

O SIEM permite simular não somente medidas individualmente, como também 

múltiplas medidas simultaneamente, de forma a possibilitar a avaliação do efeito 

combinado de várias medidas, as quais poderão ser utilizadas dentro de um processo de 

otimização. Ao fazer parte de um processo de decisão multicritério, essa otimização 

deve considerar outros aspectos, como, por exemplo, as doses ocupacionais, a aceitação 

por parte do público e os custos associados a diferentes estratégias de gerenciamento do 

rejeito radioativo gerado. O exemplo citado é apresentado, em relação à redução de 

doses no público, na Figura 5.12. 

Tabela 5.6. Efeito da aplicação das principais medidas de proteção e de 

remediação para áreas urbanas. 

Medida Aplicada Momento de Aplicação 

Corte de grama 

Capina 

Remoção de solo 

Raspagem de 

paredes 

1 a 30 dias 

> 60 dias 

1 a 6 meses 

6 meses a 1 ano 

1 a 6 meses 

6 meses a 1 ano 

1 a 2 anos 

< 6 meses 

6 meses a 1 ano 

5.3 Simulação de áreas rurais 

Redução na Dose Integrada (%) 

Médio Prazo 

(1 ano) 

25 - 30 

0,01 

80 

40 

90 

40 

3 

1 

Longo Prazo 

(50 anos) 

20 

O 

90 

80 

90 

80 

50 

3 

2 

5.3.1 Avaliação comparativa de cenários rurais 

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

alimentos contaminados. No caso de acidentes com liberação atmosférica, conforme 

discutido em trabalhos anteriores (CONTI et ai., 2002; VINHAS et ai., 2005), existem 
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nesses cenários três processos distintos. O primeiro momento se deve à deposição foliar, 

onde altas concentrações são encontradas na folhas dos vegetais, sendo de grande 

relevância para a ingestão de vegetais folhosos e para produtos oriundos de animais em 

regime de pasto aberto. O material depositado nas folhas pode ser absorvido pelas 

folhas e assim ser translocado através da planta para a parte comestível de vegetais não 

folhosos, levando à contaminação de alimentos diretamente pelo processo de deposição. 

Estes dois processos são muito dependentes do estágio de crescimento do vegetal no 

momento da contaminação, tanto pela área verde disponível para receber a deposição, 

quanto pelo tempo necessário para o material se translocar através da planta até a parte 

comestível. Eles também estão associados principalmente às doses de curto prazo; 

portanto, existe uma dependência significativa da sazonalidade e das práticas 

agropecuárias locais nas doses recebidas devido à ingestão de produtos produzidos nas 

áreas afetadas pela liberação. 

Desta forma, a interpretação de dados para áreas rurais é mais complexa do que 

para áreas urbanas, onde o comportamento a longo prazo depende diretamente apenas 

da deposição inicial, para um determinado compartimento, enquanto que a dinâmica 

ambiental nas áreas rurais é altamente dependente da época do ano em que ocorre o 

evento de contaminação. O terceiro processo se refere à absorção pela raiz de 

radionuclídeos presentes no solo e é o principal responsável pela dose residual de longo 

prazo, sendo basicamente dependente da deposição inicial. 

A Figura 5.13 apresenta os resultados de dose de ingestão integrada 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 90Sr, este valor varia de 13 a 

50%, dependendo da época do ano em que ocorre o acidente. Já para o 1311, mais de 90% 

da dose total é recebida no primeiro mês. Estes resultados ressaltam a relevância da 

dose a curto prazo para a dose total de vida inteira, considerada aqui como sendo 50 

anos para adultos e 70 anos para crianças. O alto percentual da dose do iodo recebida 

logo no primeiro ano, em relação ao do césio e ao do estrôncio (Figura 5.13), reflete o 

efeito da meia-vida do radionuclídeo. A rápida transferência ambiental do iodo, 

associado à sua meia-vida curta indicam que medidas de proteção e de remediação em 

relação a este nuclídeo devem ser implantadas a curto prazo para serem eficazes. 

O processo de otimização deve ser avaliado em relação a dois aspectos básicos: 

os grupos mais expostos e a dose coletiva. Em relação aos grupos mais expostos, estes 
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provavelmente serão grupos populacionais residentes nas áreas afetadas, com alto grau 

de subsistência de produtos locais. A dieta local é o fator mais relevante para a 

determinação das doses e da eficiência da aplicação de medidas de proteção e de 

remediação. Em áreas rurais, costuma ser alto o grau de subsistência em relação a leite e 

a vegetais de plantio próprio, normalmente vegetais folhosos e leguminosas. 

O grau de subsistência em relação a vegetais tuberosos e a cereais depende da 

produção local. Desta forma, a prioridade das medidas deverá considerar 

especificamente a produção local, os hábitos de consumo dos grupos expostos e a época 

do ano em que ocorreu o acidente, não sendo possível estabelecer critérios prévios sem 

o devido conhecimento das práticas e hábitos específicos de cada local. 
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Figura 5.13. Dose integrada em função do tempo para os radionuclídeos 137Cs, 90Sr 

e 1311, para uma contaminação ocorrendo em diferentes épocas do ano. 
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A Figura 5.14 apresenta os resultados para 137 Cs, mostrando os tipos de 

alimentos que mais contribuem para a dose. Pode ser observado que tais alimentos 

variam com o tempo após a deposição e com o período do ano em que ocorre a 

deposição. Isto se deve aos diferentes estágios de crescimento dos vegetais e do pasto de 

acordo com a estação do ano, bem como à dinâmica do césio em cada tipo de vegetal. 

Considerando que cerca de 50% da dose é recebida no primeiro ano, verificamos, por 

exemplo, que, no caso de um acidente no verão, os alimentos que mais contribuirão para 

a dose são os cereais, a carne e o leite; no outono, são os cereais e os vegetais 

leguminosos e tuberosos; no inverno, a carne, o leite o os vegetais tuberosos; na 

primavera, leguminosas e cereais. 
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Figura 5.14. Contribuição percentual dos diferentes tipos de alimento para a dose 

integrada, devido a 137 Cs, em função do tempo, para acidentes ocorrendo em 

diferentes estações do ano. 

Os resultados para 90Sr estão apresentados na Figura 5.15 . Pode ser observada a 

grande relevância do consumo de leite na dose por ingestão, para acidentes ocorrendo 

em qualquer época do ano, sendo a principal contribuição para a dose em curto, médio e 
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longo prazos. Medidas de proteção e de remediação relacionadas a este alimento devem 

ser priorizadas no caso de uma contaminação com 90S r. 
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Figura 5.15. Contribuição percentual dos diferentes tipos de alimento para a dose 

integrada devido a 90Sr, em função do tempo, para acidentes ocorrendo em 

diferentes estações do ano. 

Os resultados para 131r são apresentados na Figura 5.16. Pode ser observado que, 

mesmo considerando uma população adulta, há relevância do leite na dose recebida 

devido à ingestão de alimentos. 

Considerando que cerca de 90% da dose total é recebida no primeiro mês após a 

contaminação, as medidas de proteção e de reme di ação em relação a uma contaminação 

por iodo devem privilegiar a proteção em relação a este alimento e devem ter caráter 

urgente, devendo ser implantadas em muito curto prazo para serem eficientes. 

As leguminosas devem ser avaliadas em relação a acidentes ocorrendo no 

outono e na primavera, necessitando de cuidados especiais em caso de produção para 

consumo próprio. 

Os cereais podem ser relevantes para acidentes ocorrendo no verão e no outono, 

e a estocagem pode ser uma medida adequada para este tipo de alimento, considerando 
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a meia-vida relativamente curta do 1311. Esta medida, porém, não é eficaz para alimentos 

de meia-vida longa, como no caso de 137Cs e 90Sr e sua eficiência deve ser avaliada 

considerando as características de composição da deposição total, incluindo todos os 

radionuclídeos depositados em uma determinada área. 
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Figura 5.16. Contribuição percentual dos diferentes tipos de alimento para a dose 

integrada devido a 1311, em função do tempo, para acidentes ocorrendo em 

diferentes estações do ano. 

5.3.2 Aplicação de medidas de proteção e de remediação 

Neste trabalho, foi considerada a medida de proteção e de remediação maIS 

eficiente na redução de doses, independente dos custos envolvidos, que é a retirada de 

consumo de cada um dos itens individuais que compõem a dieta de referência utilizada 

neste trabalho. Esta abordagem inicial nos permite avaliar comparativamente o efeito 

máximo possível devido à aplicação de medidas para o caso da dieta de referência para 

a região-alvo do estudo. 

Em um primeiro momento, foi considerado que o alimento retirado de consumo 

não contribui mais para a dose do grupo exposto, como pode, por exemplo, ocorrer no 
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caso de processamento dos alimentos. Desta forma, a simulação supõe o descarte do 

alimento ou sua distribuição, após processamento, fora da área afetada pelo acidente. 

a) 137 Cs 

A Figura 5.17 mostra os resultados de dose integrada por ingestão devido a uma 

contaminação de 1 kBq/m2 de 137 Cs na área rural de referência. Pode ser observado que 

a dose integrada é bastante semelhante, pouco dependente da época do ano em que 

ocorre o acidente. 

Dose integrada - Ingestão - Cs-137 

1,OOE-04 

-;-
~ 

1.00E-<OS 111 
." 

~prima\'era I! 
tI,D 

" _ verão .. 
.5 

" 1,OOE-G6 -'-o,utono .. 
c! 

~im'emo 

1,OOE-07 +---,.------,,----,.----,---, 

1 10 100 1000 10000 100000 

Tempo apcn a contaminação (dI 

Figura 5.17. Dose integrada de ingestão devido a uma contaminação de 1 kBq de 

137 Cs na área de referência, em diferentes períodos do ano. 

A Figura 5.18 mostra o efeito da aplicação de medidas de proteção e de 

remediação relativas à retirada de consumo de cada um dos produtos agrícolas, uma 

semana após a contaminação. Neste caso, a dose efetiva recebida é atribuída à ingestão 

de todos os outros itens da dieta (Tabela 4.1), os quais não foram removidos do 

consumo. Podem ser observados os efeitos da relevância do item para a dose de 

ingestão e um pronunciado efeito da sazonalidade, que vai depender dos períodos de 

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

contaminação, devido ao efeito da deposição foliar na dose de ingestão dos produtos. 

Este efeito pode ou não ser compensado a longo prazo, onde a dose de ingestão se deve 

principalmente à contaminação dos vegetais via absorção radicular, em consequência da 

deposição dos radionuclídeos no solo. 
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Figura 5.18. Redução observada 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 137 CS. 

A dose residual resultante da aplicação de medidas de proteção e de remediação 

vai ser dependente da relevância relativa dos principais processos de contaminação dos 

vegetais, deposição foliar e incorporação pela raiz, que, por sua vez, dependem de um 

grande número de parâmetros, tais como o fator de transferência solo-planta, quantidade 

depositada disponível para distribuição na planta, que depende do índice de área foliar, 

mobilidade do radionuclídeo na planta e sua transferência para a parte comestível, 

descrita pelo fator de translocação, tempo de crescimento da planta e produtividade 

agrícola. 
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A sazonalidade afeta principalmente os parâmetros relacionados à área foliar 

disponível no momento da deposição e à translocação, que depende do tempo 

disponível para o material ser distribuído pela planta antes da sua colheita. 

Após o primeiro ano, os principais fatores que afetam a dose devida a cada 

produção são o fator de transferência solo-planta e a relevância do alimento para a dieta. 

O efeito da contaminação na dose integrada varia de acordo com as características do 

alimento e com sua relevância para a dieta. Neste caso, foi considerado que a ingestão 

se deve integralmente a alimentos produzidos no local, mas este grau de subsistência vai 

variar muito de local para local, de acordo com a produção e com os hábitos dos 

habitantes. 

A relevância dos produtos para a dose total varia com a época do ano em que 

ocorre o acidente, devido a diferentes momentos de plantio e de colheita dos diferentes 

alimentos e, portanto, do estágio de desenvolvimento dos produtos no momento da 

contaminação. 

Outro aspecto importante a considerar é a dieta da área afetada e o grau de 

dependência das pessoas da produção local. Na seleção de medidas de proteção e de 

remediação, devem ser avaliados o custo e a viabilidade operacional da substituição de 

itens alimentares relevantes para a dose da população afetada. 

A grande quantidade de fatores afetando as doses não permite uma simplificação 

com uma pré-defmição de critérios para a aplicação de medidas de proteção e de 

remediação, uma vez que as doses e as reduções de dose serão muito dependentes do 

local afetado, do que é produzido e do que é consumido, bem como da época do ano em 

que ocorre o acidente. Desta forma, os critérios devem ser definidos de uma forma 

genérica, em função da dose evitada, e a avaliação do critério que será associado a uma 

determinada medida deve ser considerada apenas após o conhecimento real das 

características do acidente e das áreas afetadas. 

Mesmo em relação a doses coletivas, devido à incorporação dos produtos 

cultivados na área afetada, os parâmetros com a produção agrícola total da área, a 

contaminação dos produtos no momento da colheita, os sistemas locais e regionais de 

distribuição de alimentos e a relevância do produto na dieta da população em geral 

deverão ser considerados de maneira específica, caso ocorra uma contaminação de uma 

área agrícola. 

A redução na dose integrada, ao longo do tempo após a contaminação, devido à 

retirada de consumo de produtos de origem animal é apresentada nas Figuras 5.19, 5.20 
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e 5.21, para carne de boi, carne de frango e leite, respectivamente. Em se tratando de 

uma contaminação por \37 Cs, a redução da dose efetiva comprometida por ingestão de 

produtos de origem animal é bastante variada. 
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Figura 5.19. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção do 

consumo de carne de boi, uma semana após uma contaminação por 137 CS. 
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Figura 5.20. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção do 

consumo de carne de frango, uma semana após uma contaminação por 137CS. 

A retirada do consumo de frangos apresentou uma redução muito baixa, quase 

nula, inclusive a longo prazo, indicando que esta medida não deve ser relevante no caso 

de uma dieta completamente proveniente da área contaminada. A baixa concentração de 
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137 Cs no frango reflete principalmente o fato de ele ser alimentado por milho, que não é 

muito afetado pela deposição foliar a curto prazo, pois por ser um grão, depende de 

translocação para ser contaminado. Além disso, o frango é pouco consumido pelo 

público (aproximadamente metade do consumo de carne). 

A retirada da carne bovina, por sua vez, apresenta diferenças na sazonalidade; no 

entanto, ela só é expressiva se o acidente ocorrer no inverno, pois a redução chega a 

quase 40% a médio prazo (até o primeiro ano). Nas outras estações e a longo prazo, a 

redução é menor que 20%. Diferentemente do frango, a carne bovina sobre influência 

direta da deposição foliar, já que o gado come pasto fresco o ano inteiro. 
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Figura 5.21 Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de leite uma semana após uma contaminação por 137 CS. 

Por último, a retirada do leite foi a medida que apresentou maIOr redução 

percentual da dose, apesar de um efeito significativo da sazonalidade (por exemplo, se o 

acidente ocorrer no outono, a medida não será tão eficiente). Contudo, esta redução 

eficaz só ocorre a curto prazo, atingindo aproximadamente 10% a longo prazo, para 

todas as estações. 

A alta redução da dose integrada a curto prazo pode ser explicada pela rápida 

absorção e mobilidade do radionuclídeo pelo gado leiteiro a partir da ingestão de pasto 

contaminado por deposição. A longo prazo, a baixa redução é consequência de um 

conjunto de fatores que inclui não apenas a própria relevância do leite na dieta, mas 

68 



também diferenças entre fatores de transferência no sistema solo-planta relativos aos 

itens incluídos na dieta. 

Conforme discutido anteriormente, o leite consumido por crianças, em particular 

por crianças com idade inferior a um ano, é o principal alimento contribuinte para a 

dose por ingestão. No caso do 137Cs, esta dose não varia muito com a estação do ano em 

que ocorre o acidente (Figura 5.22). Pode-se verificar também que a dose integrada é 

praticamente toda recebida nos primeiros meses após a contaminação. Este resultado é 

bastante diferente daquele obtido para países de clima temperado, uma vez que aqui foi 

considerado que o gado pasta o ano inteiro ao ar livre, enquanto que em países frios , 

durante parte do ano, o animal é alimentado por material estocado, produzido durante os 

meses mais quentes, em que não há neve (MÜLLER & PRÓHL, 1993). 
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Figura 5.22. Dose por ingestão de leite em crianças com idade inferior a 1 ano no 

momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 137 Cs, 

ocorrendo em diferentes estações do ano. 

A Figura 5.23 mostra o resultado da simulação da retirada de consumo de leite 

contaminado em vários momentos após o acidente, considerando que este tenha 

ocorrido durante a primavera. Optou-se por tal estação, uma vez que seus dados 

apresentam valores intermediários, sendo considerado, portanto, um exemplo 

representativo das outras épocas do ano. 

Pode ser observado que, mesmo no caso de um radionuclídeo de meia-vida 

longa, o controle do leite contaminado deve ser efetuado dentro de um período de cerca 
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de 15-20 dias após o acidente para ser eficiente, isto é, para se obter uma alta redução na 

dose (acima de 30%). Isto se deve à relevância da deposição foliar nas doses de curto 

prazo e da curta meia-vida efetiva do radionuclídeo no pasto. A longo prazo, a dose 

residual se deve à contaminação do solo e à sua transferência para o animal. 
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Figura 5.23. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em crianças 

com menos de 1 ano de idade no momento do acidente, devido a uma 

contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 137 Cs, para diversos momentos de 

aplicação da medida, para o caso de um acidente ocorrendo na primavera. 

As Figuras 5.22 e 5.23 também permitem observar que a medida é eficaz até um 

período de cerca de 1 mês após o acidente. A partir de aproximadamente 2 meses após o 

acidente, a dose residual já não é mais tão significativa, sendo a taxa de dose cerca de 3 

ordens de grandeza inferior àquela observada logo após a contaminação. Portanto, a 

medida só seria indicada em caso de contaminação de solo muito elevada, onde mesmo 

um percentual de redução pequeno levaria a uma redução significativa na dose absoluta 

recebida. 

O resultado para adultos é apresentado na Figura 5.24, também para um acidente 

na pnmavera. 
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Figura 5.24. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em adultos 

no momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 

137 Cs, para diver sos momentos de aplicação da medida, para o caso de um acidente 

ocorrendo na primavera. 

Tendo em vista a pouca contribuição que a dose efetiva comprometida de 

ingestão de leite por 137 Cs fornece em relação à dose total, já que indivíduos adultos 

também se alimentam de vegetais, de carne bovina e de frango, não são observadas 

reduções significativas na dose integrada devido à retirada do leite. O valor máximo 

obtido é 30% após uma semana, considerando a aplicação da medida um dia após o 

acidente. Se esta medida for implantada após uma semana, a eficiência cai para a faixa 

de 10 a 15%. 

Os resultados de dose integrada total de ingestão para adultos, em função da 

estação do ano em que ocorre o acidente, para o 90Sr, podem ser vistos na Figura 5.25 . 

Dentre os três radionuclídeos estudados, o 90Sr é aquele que, aparentemente, apresenta 

menor diferença na dose integrada devido à sazonalidade. Isso ocorre porque o leite é o 

alimento mais relevante para a dose integrada por ingestão devido ao 90Sr. A 

contribuição deste alimento para a dose é constante ao longo do ano, uma vez que no 

Brasil, considera-se que os animais são alimentados por pasto fresco durante todo o ano 

(VINHAS et aI., 2005). É interessante notar que a medida de alteração da alimentação 

do gado, que foi importante após o acidente de Chernobyl, seria muito difícil de aplicar 
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no Brasil, devido às diferenças de práticas agropecuárias decorrentes das diferenças de 

clima entre esses países afetados pelo acidente e o Brasil. 
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Figura 5.25. Dose integrada de ingestão devido a uma contaminação de 1 kBq/m2 

de 90Sr na área de referência, em düerentes períodos do ano. 

Conforme observado anteriormente, a dose total devido à ingestão não é muito 

dependente da estação do ano em que ocorre o acidente, embora, exista uma grande 

variação na contribuição relativa de cada tipo de alimento para a dose total (Figura 

5.l6). Foi possível também observar que a retirada do leite da alimentação de adultos 

seria a medida mais eficiente na redução de doses, a qualquer tempo após a 

contaminação, para acidentes ocorrendo em qualquer período do ano. Em relação aos 

alimentos de origem vegetal, os cereais e as leguminosas são os únicos vegetais em que 

uma medida de proteção e de remediação poderia ser eficiente na dose integrada de vida 

inteira. 

Em curto prazo, o controle do consumo de vegetais folhosos também levaria a 

uma redução na dose de ingestão significativa em relação aos demais vegetais, em 

particular para acidentes ocorrendo na primavera e no inverno (Figura 5.l6). Esta 

medida seria eficiente apenas nos 2-3 primeiros meses após a contaminação. 

A Figura 5.26 mostra o efeito da aplicação de medidas de proteção e de 

remediação relativas à retirada de consumo de cada um dos produtos agrícolas, uma 

semana após a contaminação. 
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Figura 5.26. Redução observada 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. 

Observa-se que os efeitos da redução da dose integrada por ingestão, devido à 

retirada do consumo de cada item são muito baixos (exceto para a remoção de cereais e 

de leguminosas). Isso significa que, no caso de um acidente nuclear e/ou radiológico 

que origine uma contaminação por 90Sr numa área rural onde há plantio desses vegetais, 

a retirada do consumo de vegetais folhosos, de vegetais frutosos, de vegetais tuberosos e 

de frutas se constituirá, a princípio, numa medida que não deve ser aplicada, uma vez 

que ela será ineficiente, não importando em que época do ano o acidente tenha ocorrido. 

Nestes vegetais, a medida não é eficiente porque certamente o 90Sr não apresenta 
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afinidade suficiente pelas partes comestíveis de tal modo que o pennita se concentrar 

tanto nas folhas, por deposição, quanto nas raízes ou nos frutos, por absorção radicular. 

A partir dessas infonnações, é possível depreender que, uma vez que a retirada 

do consumo é considerada a medida mais eficiente na redução das doses por ingestão 

(não havendo outra medida que tenha um efeito maior de redução de dose), em 

situações de emergência, nenhuma ação deve ser tomada com relação aos seguintes 

alimentos: vegetais folhosos, vegetais frutosos, vegetais tuberosos e frutas. 

O efeito da sazonalidade, por sua vez, é percebido apenas na remoção de cereais 

e de leguminosas, principalmente no primeiro ano após a contaminação. Para estes 

alimentos, no entanto, a longo prazo (após 50 anos), o efeito da sazonal idade deixa de 

existir. 

A redução na dose integrada, ao longo do tempo após a contaminação, devido à 

retirada de consumo de produtos de origem animal é apresentada nas Figuras 5.27, 5.28 

e 5.29, para carne de boi, carne de frango e leite, respectivamente. 
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Figura 5.27. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de carne de boi, uma semana após uma contaminação por 90Sr. 

Da mesma forma que a maioria dos produtos agrícolas, a redução da dose devido 

à remoção de carne de boi e de frango apresenta valores muito baixos a curto e a longo 

prazos, com ausência do efeito da sazonalidade. Este fato é justificado pelas baixas 

concentrações encontradas nos produtos agricolas. Uma vez que alguns deles são 

consumidos pelo gado bovino e pelos frangos, a concentração de qualquer 
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radionuclídeo (incluindo o 90Sr) tende a ser menor devido à taxa de ingestão desses 

ammaIS. 
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Figura 5.28. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de carne de frango, uma semana após uma contaminação por 90Sr. 
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Figura 5.29. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de leite, uma semana após uma contaminação por 90Sr. 

A única exceção para os valores de dose ocorre na remoção de leite, cuja 

redução é bastante eficaz a curto e a médio prazos, podendo, portanto ser considerada 

uma medida altamente indicada. Embora a redução da dose pela retirada da carne de boi 

tenha sido muito baixa, indicando que o 90Sr não se concentra na carne desses animais, a 
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redução pela retirada do leite pode ser justificada pela grande afinidade do 90Sr por este 

alimento. Como ambos pertencem à mesma família de metais alcalinos terrosos, o 

estrôncio apresenta uma similaridade química com o cálcio, que é um dos componentes 

presentes em maior quantidade no leite (COUGHTREY & THORNE, 1983). 

O efeito da sazonalidade na remoção do leite só pode ser observado a curto e a 

médio prazos, sendo que, se o acidente ocorrer no inverno, a eficácia será a maior 

alcançada, em razão da elevada contribuição percentual da dose efetiva por ingestão 

deste alimento em relação aos outros durante a referida estação do ano (Figura 5.16). 

Em relação ao leite consumido por crianças, a Figura 5.30 apresenta as doses 

efetivas comprometidas por ingestão de 90Sr, em função das quatro diferentes épocas do 

ano em que o acidente pode ocorrer. Da mesma forma que foi observada com o 137 Cs, a 

dose por ingestão de 90Sr não apresenta variações de sazonalidade; além disso, toda a 

dose efetiva é recebida pela criança durante aproximadamente os três primeiros meses 

após o acidente, chegando a um valor limite durante o primeiro ano. 
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Figura 5.30. Dose por ingestão de leite em crianças com idade inferior a 1 ano no 

momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 90Sr, 

ocorrendo em diferentes estações do ano. 

A Figura 5.31 apresenta os resultados de redução de dose em função do 

momento de aplicação da medida de retirada de consumo, para um acidente ocorrendo 

na primavera, para crianças com idade inferior a 1 ano no momento do acidente. O 

exemplo refere-se a um acidente ocorrendo na primavera, mas o comportamento é 

semelhante para as outras estações do ano (Figura 5.30). Pode ser observado que para 
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obter uma redução de 50% na dose, a medida deve ser implantada até cerca de 15 dias 

após o acidente. Se esta medida for aplicada 1 mês após o acidente, a redução máxima 

obtida será de aproximadamente 25%, tão baixa que não justificaria a existência de 

outros aspectos envolvidos com a aplicação, tais como: custos, precaução de segurança, 

doses adicionais e geração de rejeitos. 
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Figura 5.31. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em crianças 

com idade inferior a 1 ano no momento do acidente, devido a uma contaminação 

acidental de 1 kBq/m2 de 90Sr, para diversos momentos de aplicação da medida, 

para o caso de um acidente ocorrendo na primavera. 

o resultado para adultos é apresentado na Figura 5.32, também para um acidente 

na primavera. Podemos observar que a redução máxima obtida a longo prazo 

corresponde à contribuição do leite para a dose total de ingestão (Figura 5.16), que é da 

ordem de 30% para acidentes ocorrendo em qualquer das estações do ano. No entanto, 

as reduções das doses de curto e médio prazo, relacionadas às maiores taxas de dose, 

vão depender bastante do momento de aplicação da medida. 

Este resultado indica que a adoção de medidas de proteção e de remediação em 

relação à ingestão são extremamente dependentes do cenário real, que inclui a dieta do 

grupo populacional em avaliação, a contribuição para a dieta de alimentos produzidos 

no local, o que exige considerações adicionais da viabilidade de substituição de itens 

alimentares por alimentos não contaminados e do valor efetivo das doses a serem 

evitadas. O período de aplicação das medidas também deve ser objeto de otimização, 

considerando os mesmos parâmetros. 
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Figura 5.32. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em adultos 

no momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 

90Sr, para diversos momentos de aplicação da medida, para o caso de um acidente 

ocorrendo na primavera. 
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Os resultados de dose integrada total de ingestão para adultos, em função da 

estação do ano em que ocorre o acidente, para o 131 r, podem ser vistos na Figura 5,33. 
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Figura 5.33. Dose integrada de ingestão devido a uma contaminação de 1 kBq/m2 

de 1311 na área de referência, em diferentes períodos do ano. 
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Semelhantemente ao que ocorre com o 137Cs e o 90Sr, os valores da dose 

integrada para cada estação não variam de forma significante. Devido à meia-vida curta 

do iodo, toda a dose é recebida em um período de cerca de 3 meses após a 

contaminação (Figura 5.13). Desta forma, qualquer medida de proteção e de remediação 

para diminuir a dose deve ser implantada muito cedo para ser eficaz. 

A Figura 5.34 mostra o efeito da aplicação de medidas de proteção e de 

remediação relativas à retirada de consumo de cada um dos produtos agrícolas, uma 

semana após a contaminação. 
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Figura 5.34. Redução observada 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 1311. 
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Como se pode ver, cada item alimentício apresenta relevâncias distintas para a 

dose de ingestão, não só por 131r, como também por \37Cs (Figura 5.18) e 90Sr (Figura 

5.26). 

o efeito da sazonalidade pode ser observado apenas nos alimentos cuja redução 

da dose integrada foi significativa (cereais, leguminosas e vegetais tuberosos). 

Diferentemente do que ocorre para \37 Cs e 90Sr, o efeito da sazonalidade se mantém 

desde o início da contaminação. Pode-se afirmar, portanto, que a retirada do consumo 

de cereais, de leguminosas e de vegetais tuberosos se constituirá numa medida eficiente 

(dependendo da época do ano, como se pode observar na Figura 5.34) para a redução da 

dose por ingestão de 131r em casos de acidentes nucleares e/ou radiológicos que levem à 

contaminação desses alimentos. 

Uma vez que a eficiência da redução da dose integrada pela retirada de vegetais 

folhosos, frutosos e de frutas foi baixa (aproximadamente 10%), a implantação desta 

medida não é indicada para casos de emergência. 

A redução na dose integrada, ao longo do tempo após a contaminação, devido à 

retirada de consumo de produtos de origem animal (considerando quatro épocas do ano 

distintas e representativas para uma ocorrência de um acidente) é apresentada nas 

Figuras 5.35, 5.36 e 5.37, para carne de boi, carne de frango e leite, respectivamente. 
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Figura 5.35. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de carne de boi, uma semana após uma contaminação por 1311. 
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Figura 5.36. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

d f ' t· - 1311 consumo e rango, uma semana apos uma con ammaçao por . 
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Figura 5.37. Redução na dose integrada, em função do tempo, devido à remoção de 

consumo de leite, uma semana após uma contaminação por 1311. 

Conforme foi observado para o 90Sr, a retirada de consumo da carne e do frango 

não apresenta reduções significantes para a dose por ingestão desses alimentos, caso 

eles estejam contaminados por 131I. O efeito da sazonalidade, por outro lado, só pode ser 

percebido na redução das doses por remoção do leite. Esta pode se tornar uma medida 

bastante eficiente durante todo o tempo de vida dos indivíduos do público (caso o 

acidente ocorra durante o inverno ou o verão), uma vez que a redução das doses 
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diminui, mantendo-se constante até 50 anos após a contaminação (Figura 5.37). Se 

ocorrer durante a primavera ou o outono, a redução da dose a longo prazo atinge um 

valor máximo de 30%, cuja implantação ainda pode ser justificada, apesar da 

diminuição de sua eficácia. 

No que diz respeito ao leite consumido por crianças, a Figura 5.38 apresenta as 

doses efetivas comprometidas por ingestão de 131 I, em função das quatro diferentes 

épocas do ano em que o acidente pode ocorrer. 
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Figura 5.38. Dose por ingestão de leite em crianças com idade inferior a 1 ano no 

momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 de 1311, 

ocorrendo em diferentes estações do ano. 

Não há efeitos da sazonalidade na dose por ingestão para crianças de até 1 ano, o 

que pode ser explicado por este trabalho considerar que o leite é o único alimento 

consumido por esta faixa etária. Sendo assim, não existem variações da dose por 

ingestão do leite ao longo do ano, já que a taxa de consumo é sempre a mesma. 

Também se observa nesta figura que os três primeiros meses após o acidente são os 

mais relevantes para a dose efetiva comprometida, indicando que todas as ações 

necessárias para proteger ao máximo os indivíduos do público devem ser tomadas antes 

desse prazo. 

A Figura 5.39 apresenta os resultados de redução de dose em função do 

momento de aplicação da medida de retirada de consumo, para crianças com idade 

inferior a 1 ano no momento do acidente, considerando que ele tenha ocorrido na 

pnmavera. 
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Figura 5.39. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em crianças 

com idade inferior a 1 ano no momento do acidente, devido a uma contaminação 

acidental de 1 kBq/m2 de 1311, para diversos momentos de aplicação da medida, 

para o caso de um acidente ocorrendo na primavera. 

Para que esta medida seja considerada eficiente, é necessário que ela seja 

aplicada antes de o acidente completar uma semana, pois a redução de um dia 

corresponde a 80%, enquanto que a de uma semana atinge, no máximo, 35%. Isso 

ocorre devido à meia-vida curta do 1311 (8,04 dias), sugerindo que todas as ações de 

remediação devem ser tomadas a curto prazo, já que, em um mês, a redução passa a ser 

nula. 

o resultado para adultos é apresentado na Figura 5.40, também para um acidente 

na primavera. Os resultados são parecidos com o que foi observado para 137 Cs, em que 

não há reduções muito expressivas da dose integrada devido à retirada de leite, uma vez 

que ele apresenta uma baixa contribuição na dose efetiva comprometida por ingestão 

total de alimentos contaminados por 1311, a não ser pelo primeiro mês. Neste caso, a 

redução é a maior atingida (35%, caso a medida seja aplicada um dia após o acidente) 

devido à rápida absorção deste radionuclídeo pelas vacas em consequência da recente 

deposição foliar no pasto. Embora tenha uma grande afinidade pelo leite, fazendo-o 

concentrar neste alimento, o 1311 não oferece uma redução eficiente a longo prazo em 

razão de sua meia-vida curta. 
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Figura 5.40. Redução percentual na dose integrada de ingestão de leite em adultos 

no momento do acidente, devido a uma contaminação acidental de 1 kBq/m2 del3lI, 

para diversos momentos de aplicação da medida, para o caso de um acidente 

ocorrendo na primavera. 

5.3.3. Outros fatores relevantes para a dose recebida pelo público 

Outra questão que pode complicar mais ainda a análise diz respeito ao termo

fonte do acidente. A Figura 5.41 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 efetiva total 

por 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 radionuc1ídeos considerados de 

forma individual. Consequentemente, para um termo-fonte relacionado a um acidente 

de reator, a composição da deposição é fundamental para a avaliação dos efeitos de 

medidas de proteção e de remediação para a população. 
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Figura 5.41. Contribuição dos diversos alimentos para a dose total de ingestão, 

integrada em 50 anos, para uma deposição igual dos radionuclídeos considerados. 

A Figura 5.42 mostra a contribuição relativa de cada tipo de alimento para duas 

dietas diferentes, para um acidente ocorrendo, por exemplo, no verão. A dieta A 

representa a dieta totalmente proveniente da área contaminada, enquanto que a dieta B 

representa uma dieta em que apenas 50% dos cereais e da carne e 80% das hortaliças 

frutosas e leguminosas sejam provenientes da área contaminada. Neste exemplo, foi 

considerado apenas um radionuclídeo: 137 Cs. 
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Figura 5.42. Contribuição relativa para a dose de ingestão por 137 Cs, integrada em 

50 anos, para dois tipos de dieta. 
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Também neste caso, fica evidente que a relevância de cada medida para a 

redução da dose na população vai ser muito dependente dos hábitos locais de consumo 

de alimentos. 

5.4 Definição de critérios de classificação para as medidas de proteção e de 

remediação 

Procedimentos de análise multi critério vêm sendo utilizados para apoio a 

processos de decisão em diversas áreas onde o sistema de decisão é complexo, envolve 

alternativas conflitantes e incomensuráveis (MARTINS, 2009; MENEZES, 2008; 

SCHENKER-WICKl, 1988). Conforme descrito anteriormente, os seguintes aspectos 

devem ser considerados com a finalidade de definir os critérios a serem incluídos em 

uma matriz de avaliação dos processos de remediação de áreas acidentalmente 

contaminadas: 

1. Aspectos técnicos - viabilidade de aplicação devido a: disponibilidade de 

equipamentos, utilidades, mão-de-obra qualificada; 

2. Aspectos radiológicos - redução de dose em indivíduos do público 

expostos, doses ocupacionais, geração de rejeitos; 

3. Aspectos político-sociais - impactos na população: psicológico-sociais e 

econômicos, decorrentes da perda de propriedades (móveis e imóveis), da escassez de 

abrigos, de água e de alimentos, reação pública concernente a pessoas ou a produtos 

provenientes das áreas afetadas, promovendo exclusão comercial, etc.; 

4. Aspectos econômicos - custo de implantação, custo do gerenciamento de 

rejeitos, custos de reconstrução, custos relacionados à quebra de rotinas estabelecidas, 

perdas de processos produtivos, inclusive produções agrícolas. 

A análise multicritério completa deve ser efetuada em conjunto por diversos 

órgãos e tem que levar em conta a situação real no momento da decisão. Desta forma, 

neste estágio, apenas os aspectos técnicos e radiológicos serão considerados. A 

abordagem de critérios econômicos é efetuada apenas de uma maneira preliminar, pela 

indicação qualitativa de situações de custo diretamente associadas à aplicação das 

medidas de proteção e de remediação. Em relação a aspectos político-sociais, apenas 

um parâmetro, diretamente relacionado ao tipo de medida, é considerado, de forma a 
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incluir apenas o impacto primário da aplicação direta da medida em relação ao grupo 

exposto, a necessidade de interrupção de processos produtivos e a necessidade de 

gerenciamento de rejeitos. Com base nestas informações foi desenvolvida uma matriz, 

apresentada na Figura 5.43 . 

A atribuição de pesos dentro de cada critério deve ser definida em função do tipo 

de área e do momento de aplicação da medida (médio prazo: 1 ano, longo prazo: 50 

anos). Os tipos de áreas para as quais foram efetuadas as descrições das medidas de 

proteção e de remediação foram classificados da seguinte forma: áreas urbanas (Área 

tipo 1), áreas rurais (Área tipo 2) e ambientes aquáticos (Área tipo 3) (anexo digital). 

Técnicos Radiológicos Sociais Custo 

Figura 5.43. Matriz de avaliação estabelecida para o modelo multicritério. 

5.4.1. Áreas urbanas 

Dentro dos aspectos radiológicos, as medidas adequadas a ambiente urbanos 

(listadas na tabela 5.8) devem ser classificadas de acordo com sua eficiência em reduzir 

a contaminação, em função do momento de sua aplicação 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 (ver Tabela 5.6). 

No caso das áreas urbanas, pode ser verificado que existe uma similaridade de 

comportamento em relação a todos os ambientes em consequência da aplicação de 

medidas de proteção e de remediação, quando se utiliza a redução percentual de dose 

devido a uma determinada medida. Desta forma, recomenda-se que esta grandeza seja 

utilizada no processo de classificação das medidas. 
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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. 

As medidas podem ser classificadas de diversas maneiras. Uma delas seria 

considerar intervalos iguais de redução da dose total, conforme representado no 

exemplo B da Tabela 5.7. Uma outra forma seria considerar intervalos diferenciados, 

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

exemplo A apresentado na Tabela 5.7. Existem argumentos prós e contras as duas 

classificações. Desta forma, optou-se por não defmir 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 5.7. 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. 

Redução da dose do 
Redução da dose de 50 anos Valor do primeiro ano 

critério 
Exemplo A ExemploB Exemplo A ExemploB 

1 < 1 % 1 a20% < 1% 1 a20% 

2 1 a 10% 21 a40 % 1 a 10% 21 a40 % 

3 11 a30 % 41 a 60 % 11 a 30 % 41 a60 % 

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

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

No caso dos exemplos apresentados, o critério de classificação 

apresentado na Tabela 5.7 fornece a indicação da eficiência da medida aplicada a curto 

prazo (1 semana). Quanto maior a pontuação, mais atenção deve ser dada aos aspectos 

negativos da medida, tais como as doses ocupacionais, o custo e o impacto decorrentes 
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de sua aplicação, uma vez que o beneficio em tennos 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 5.8, aplicada aos 

resultados apresentados na Tabela 5.5. Esta classificação está baseada nos 

procedimentos do exemplo A da Tabela 5.7. 

É importante destacar que a atribuição de valores vai depender também de 

cenários de exposição específicos em que sejam consideradas as ocupações relativas dos 

diversos compartimentos por diferentes grupos da população. 

Tabela 5.8. Exemplo de aplicação de definição de valores numéricos aos critérios, 

em relação à eficiência da medida de proteção e de remediação aplicada a curto 

prazo (7 dias). 

% redução de dose valor do critério 
medida local 

1 ano 50 anos 1 ano 50 anos 

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

ruas 0,6 0,4 1 1 

raspar paredes casas 4 2,5 2 2 

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

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

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

ruas 5,4 0,90 2 1 
corte de árvores 

parques 16,2 4,2 3 2 

lavar pavimentos ruas 26,6 19,6 3 3 

corte de grama casas 40 21 4 3 

remoção de solo (5 cm) casas 91,8 ± 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, confonne os exemplos mostrados na Tabela 5.9. 
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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. 

O critério de classificação apresentado na Tabela 5.9 fornece indicação sobre o 

prazo em que a aplicação da medida mantém a eficiência prevista. 

Tabela 5.9. 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 

1 

2 

3 

4 

5 

Descrição - exemplo A Descrição - exemplo B 

a aplicação da medida a aplicação da medida 

perde mais de 50% de sua perde mais de 50% de sua 

eficiência se aplicada após eficiência se aplicada após 

1 semana 3 meses 

a aplicação da medida a aplicação da medida 

perde mais de 50% de sua perde mais de 50% de sua 

eficiência se aplicada após eficiência se aplicada após 

1 mês 6 meses 

a aplicação da medida a aplicação da medida 

perde mais de 50% de sua perde mais de 50% de sua 

eficiência se aplicada após eficiência se aplicada após 

6 meses 9 meses 

a aplicação da medida a aplicação da medida 

perde mais de 50% de sua perde mais de 50% de sua 

eficiência se aplicada após eficiência se aplicada após 

1 ano 12 meses 

a aplicação da medida não a aplicação da medida não 

perde mais de 50% de sua perde mais de 50% de sua 

eficiência mesmo se eficiência mesmo se 

aplicada após 1 ano aplicada após 1 ano 
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Desta forma, uma medida tipo 1 deve ser aplicada em prazo muito curto para ter 

a classificação definida pelo critério da Tabela 5.7. Esta medida requer então 

planejamento prévio, na medida do possível, e sua aplicação vai depender da 

disponibilidade de recursos imediatos. Já uma medida tipo 4 pode ser implantada após 

um planejamento mais adequado, por exemplo, em relação ao gerenciamento do rejeito 

gerado ou a um treinamento mais elaborado 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. 

Em relação aos critérios técnicos, estes deverão ser elaborados por consulta a 

especialistas nas diferentes áreas envolvidas (engenheiros, psicólogos, representantes de 

serviços públicos, etc.), considerando, por exemplo, as descrições contidas na Tabela 

5.10, em relação à disponibilidade de equipamentos materiais e de serviços na área 

afetada. 

Tabela 5.10. Atributos relacionados aos critérios técnicos e descrição de valores de 

critérios relacionados à disponibilidade de equipamentos, materiais e serviços. 

~ 5 4 3 2 1 

Possível de 
Possível de 

Disponibilidade Fácil de ser 
ser 

Não 
Equipamentos conseguido 

ser 
imediata obtido conseguido a disponível 

a baixo 
alto custo 

custo 

Possível de 
Possível de 

Disponibilidade Fácil de ser 
ser 

Não 
Materiais conseguido 

ser 
imediata obtido conseguido a disponível 

a baixo 
alto custo 

custo 

Necessita 
Não necessita 

Treinamento treinamento 
Necessita 

Treinamento ou existe 
fácil e 

Necessita treinamento 
demão de pessoal 

para 
treinamento especializado 

pessoal categorias 
obra treinado especializado e cuidados de 

disponível 
disponível profissionais 

radioproteção 
específicas 
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A priorização dos critérios deverá ser organizada através de consulta a um painel 

de especialistas que, basicamente, deverá expressar a relevância relativa entre os 

critérios selecionados. 

5.4.2 Áreas rurais 

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

para áreas urbanas, conforme descrito nas Tabelas 5.7, 5.9 e 5.10. 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 

pelos itens que compõem a dieta, tomando 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, toma qualquer 

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

das medidas de proteção e de remediação. Deve também ser considerado que, por 

exemplo, medidas em relação à contaminação de leite, à contaminação por iodo ou à 

contaminação de vegetais folhosos, devem ser aplicadas a muito curto prazo para serem 

eficientes, e estes casos são muito relevantes para a exposição de membros do público. 

Em cada caso, deve também ser analisada a possibilidade de fornecimento de alimentos 

substitutos em prazos adequados. 

Considerando ainda os resultados apresentados nas Figuras 5.41 e 5.42, pode-se 

observar que decisões prévias sobre a relevância de medidas de proteção e de 

remediação para áreas rurais não devem ser efetuadas sem o conhecimento específico 

do termo fonte e da composição da dieta local. Além disso, os resultados deste trabalho 

mostram que uma quantidade muito grande de fatores específicos do local e do 

momento em que ocorre o acidente precisam ser considerados na análise, de forma a 

cumprir o objetivo de reduzir a dose da população de forma otimizada. 

Em relação a doses coletivas, as medidas de proteção e de remediação devem 

privilegiar os itens alimentares que possuem contribuições relevantes para a dose, mas 

também deve ser considerada a produtividade da área. Parâmetros importantes que 

precisariam de uma ponderação para fazer parte de um modelo multicritério seriam a 

dose coletiva evitada pela aplicação da medida e o custo do item alimentar para a 

economia da região. 
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Considera-se então ser extremamente proeminente manter um ou mais grupos de 

pessoas bastante treinados nos procedimentos de avaliação, de tal modo que seja 

possível fornecer critérios radiológicos adequados de forma imediata após um evento de 

contaminação ambiental de áreas rurais. 
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6 CONCLUSÕES 

A base de dados de medidas de proteção e de remediação inclui 23 medidas 

relativas a ambientes urbanos, 48 medidas relativas a ambientes rurais, e 10 medidas 

relativas a ambientes aquáticos, que foram descritas e avaliadas. As medidas para 

florestas descritas na literatura internacional não contemplam os ambientes de florestas 

tropicais e seus usos, e por isso, não foram incluídos neste trabalho. O anexo em CD 

contém esta base de dados organizada sob o formato de um catálogo de medidas, 

juntamente com os resumos aceitos e os trabalhos completos, os quais foram produzidos 

ao longo do desenvolvimento deste trabalho e foram apresentados em congressos 

científicos da área em questão. Também se encontra no anexo uma lista dos principais 

parâmetros relacionados com a modelagem ambiental, os quais já estão incorporados ao 

SIEM e, portanto, foram utilizados nas simulações. 

Não foram efetuadas simulações para ambientes aquáticos, uma vez que o 

modelo disponível não contempla estes ambientes. Sugere-se que esforços sejam 

direcionados para o desenvolvimento ou a seleção entre modelos disponíveis na 

literatura internacional para estabelecer um modelo básico para dar suporte a processos 

de tomada de decisão em caso de contaminação de ambientes aquáticos, sob o ponto de 

vista da radioproteção. 

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. 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. 

Em relação à contaminação de áreas urbanas, todas as casas oferecem blindagem 

significativa, quando comparadas com as áreas externas, porém com diferenças 

relacionadas ao tipo de material de construção. Para todas os ambientes simulados, a 

dose recebida no primeiro ano após uma contaminação com 137 Cs corresponde a cerca 

de 16% da dose recebida em 50 anos e cerca de 50% da dose total é recebida nos 5 

primeiros anos após a contaminação. 

Observou-se que o comportamento das medidas de proteção e de remediação foi 

muito semelhante para todas as casas, quando descrito em termos de percentual de 

redução de doses. Este foi então o parâmetro utilizado para comparar os efeitos das 

diferentes medidas, bem como dos diferentes momentos de aplicação de cada uma das 
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medidas. Deve, no entanto, ser observado que a mesma redução percentual na dose, 

decorrente da aplicação de uma medida, vai levar a reduções diferentes nas doses 

efetivamente recebidas pelas pessoas. 

A medida mais relevante para a redução da dose nos residentes de ambientes 

urbanos constituído de casas com jardins seria a remoção de solo. Observa-se que a 

medida é eficiente, sendo capaz de reduzir a exposição em até cerca de 80%, mesmo se 

aplicada 1 ano após a contaminação. Este tipo de medida, então, pode ainda ser aplicada 

a médio prazo, permitindo um planejamento adequado de gerenciamento do rejeito 

gerado. É importante ressaltar que, embora sejam eficazes na redução de doses, medidas 

como a remoção de solo possuem contraindicações, tais como a grande quantidade de 

rejeito gerado e a exposição de um grande número de pessoas durante a aplicação da 

medida e no gerenciamento posterior do rejeito gerado. Desta forma, por exemplo, o 

corte de grama pode ser efetuado rapidamente, e dependendo do equipamento utilizado, 

a coleta do rejeito pode ser automática. Cerca de 20% da dose de vida inteira dos 

indivíduos residentes na área seria evitada de maneira simples e rápida, enquanto que a 

remoção de solo poderia ser aplicada mais tarde, a partir de um planejamento adequado 

do gerenciamento de rejeitos. 

Neste trabalho, as reduções de dose devido à aplicação de medidas de proteção e 

de remediação são avaliadas para cada tipo de ambiente considerando ocupação 

integral, sem considerar a composição de ambientes utilizados pela população na sua 

rotina diária. A decisão sobre a aplicação de medidas deve considerar também a 

contribuição daquele ambiente para a dose total dos grupos expostos, considerando os 

hábitos e usos pelo público de diferentes locais. 

A partir dos resultados obtidos para as áreas urbanas, observa-se que é adequado 

classificar as medidas de proteção e de remediação de acordo com dois critérios, que 

são a sua eficiência em reduzir as doses no primeiro ano, onde são observadas as 

maiores taxas de dose, e sua eficiência em reduzir a dose de longo prazo, considerando 

50 anos para um indivíduo adulto no momento da contaminação. 

A interpretação de dados para áreas rurais é mais complexa do que para áreas 

urbanas, uma vez que a dinâmica ambiental nestas áreas é altamente dependente da 

época do ano em que ocorre o evento de contaminação. 

No caso do 137 Cs, cerca de 20 a 30% da dose é recebida no primeiro mês após a 

contaminação, enquanto que, para o 90Sr, este valor varia de 13 a 50%, dependendo da 

época do ano em que ocorre o acidente. Já para o 1311, mais de 90% da dose total é 
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recebida no primeiro mês. O alto percentual da dose do iodo recebida logo no primeiro 

ano reflete o efeito da meia-vida do radionuclídeo. A rápida transferência ambiental do 

iodo, associado à sua meia-vida curta indicam que medidas de proteção e de remediação 

em relação a este nuclídeo devem ser implantadas a curto prazo para serem eficientes. 

Para o 137 Cs, os tipos de alimentos que mais contribuem para a dose variam com 

o tempo após a deposição e com o período do ano em que ocorre a deposição. Isto se 

deve aos diferentes estágios de crescimento dos vegetais e do pasto de acordo com a 

estação do ano, bem como à dinâmica do césio em cada tipo de vegetal. 

Para o 90Sr, a maior contribuição para a dose de ingestão é devido ao consumo 

de leite, para acidentes ocorrendo em qualquer época do ano, em curto, médio e longo 

prazos. Medidas de proteção e de remediação relacionadas a este alimento devem ser 

priorizadas no caso de uma contaminação com 90Sr. 

Para o 1311, mesmo considerando uma população adulta, há relevância do leite na 

dose recebida devido à ingestão de alimentos. Considerando que cerca de 90% da dose 

total é recebida no primeiro mês após a contaminação, as medidas de proteção e de 

remediação em relação a uma contaminação por iodo devem privilegiar a proteção em 

relação a este alimento e devem ter caráter urgente, devendo ser aplicadas em muito 

curto prazo para serem eficazes. 

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

para áreas urbanas; porém, sua aplicação é mais complexa. O cenário é determinante na 

eficiência das medidas e envolve diversos fatores que são específicos de cada 

localidade, tais como: produtos agrícolas produzidos no local, hábitos de consumo da 

população e grau de subsistência nos 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, considerando as práticas 

agropecuárias locais, torna qualquer avaliação prévia inadequada para avaliar as 

consequências do acidente e da eficiência das medidas de proteção e de remediação. 

Desta forma, decisões prévias sobre a relevância de medidas 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 agrícola com 1311, medidas de 

proteção e de remediação devem ser tomadas a curto prazo para serem eficientes na 

redução das doses. Em relação ao leite consumido por crianças, a retirada de consumo 
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deve ser efetuada de fonna urgente, bem como o fornecimento de alimento substituto 

não contaminado. Para outros itens da alimentação, deve ser considerado que os três 

primeiros meses após o acidente são os mais relevantes para a dose efetiva 

comprometida, indicando que todas as ações necessárias para proteger ao máximo os 

indivíduos do público devem ser tomadas antes desse prazo. 

É extremamente relevante manter um ou mais grupos de pessoas bastante 

treinados nos procedimentos de avaliação. Desta fonna, será possível o fornecimento de 

critérios radiológicos adequados de modo imediato após um evento de contaminação 

ambiental de áreas rurais. 

O trabalho terá continuidade com o desenvolvimento do modelo multi critério de 

tomada de decisão, a fim de que o efeito das medidas, em função do tipo de ambiente no 

momento de aplicação das medidas, possa ser avaliado juntamente com os parâmetros 

não radiológicos. A fmalização deste modelo possibilitará que ele seja utilizado como 

uma poderosa ferramenta para a resposta a emergências dessa natureza, evitando não 

apenas a aplicação de medidas desnecessárias, como também o gasto de tempo com 

respostas inadequadas. 

De uma fonna resumida, os próximos passos serão: o levantamento de custos 

associados com a implantação das medidas, o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional para realizar as análises multi critério, incluindo a definição dos critérios 

e dos fatores de peso, já introduzidos neste trabalho. 

A implantação dessas infonnações obtidas através das simulações realizadas no 

SIEM será essencial para o preparo da Divisão de Atendimento a Emergências 

Radiológicas e Nucleares em resposta a possíveis acidentes envolvendo materiais 

radioativos. 

Este trabalho recomenda que sejam efetuados estudos radioecológicos em 

ambientes tropicais envolvendo os radioisótopos de iodo e de rutênio, uma vez que estes 

se mostraram relevantes para as doses recebidas pelo público no acidente de Chernobyl 

e constituem importantes produtos de fissão também para reatores do tipo PWR, 

existentes no Brasil. Sugere-se ainda um levantamento específico sobre o 

comportamento de poluentes em florestas tropicais, de fonna a montar uma base de 

conhecimento, a fim de que ela seja utilizada em planejamentos de emergência 

envolvendo a contaminação destes ambientes. 
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