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RESUMO 

Foi efetuada a avaliação da exposição de populações urbanas à radiação 

proveniente da deposição, após liberações atmosféricas acidentais, dos radionuclídeos 

1 3 7 Cs, , 3 4 C S >

 1 2 9 I , 1 3 1 I , 1 3 3 I , 8 9 Sr, 9 0Sr, 1 0 3 Ru e 1 0 6 Ru, que são produtos de fissão 

provavelmente liberados na ocorrência de acidentes graves com reatores nucleares, 

utilizando-se, para este fim, o Sistema Integrado de Avaliação de Impacto Radiológico 

Ambiental em Situações de Emergência (SIEM), desenvolvido pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Foram analisados os comportamentos ambientais destes radionuclídeos em áreas urbanas, a 

partir da sua deposição no solo, em superfícies urbanas que compõem as residências e em 

alimentos de hortas caseiras, como vegetais folhosos e legumes, e realizadas avaliações de 

doses a curto, médio e longo prazos, com e sem a aplicação de medidas de proteção para 

redução das doses. Foram feitas avaliações para a simulação de deposições iniciais 

unitárias para cada radionuclídeo, e para a simulação de dois tipos de acidentes que podem 

ocorrer com reatores a água leve pressurizada (PWR), com termos-fonte distintos, 

envolvendo deposições diferenciadas para cada radionuclídeo. Os resultados foram 

analisados discutindo-se a relevância relativa dos radionuclídeos estudados e das principais 

vias para a exposição de membros do público, em função da idade dos indivíduos e do 

tempo de exposição, assim como o efeito de medidas de proteção, em função do momento 

de sua implementação. 
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ABSTRACT 

The exposures of urban populations to the radiation derived from the deposition, 

after accidental atmospheric releases, of I 3 7 C s , , 3 4 C s , , 2 9 I , 1 3 1 I , 1 3 3 I , 8 9 Sr, ^Sr , l 0 3 R u and 

1 0 6 Ru were assessed, using the integrated system for the evaluation of environmental 

radiological impact in emergency situations (SIEM), developed by the Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) / Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

These radionuclides are fission products likely to be emitted in the occurrence of severe 

nuclear reactor accidents. Their environmental behaviour in urban areas, due to their 

deposition in soil, in urban surfaces and in vegetable-garden food products, such as leafy 

and non-leafy vegetables, were analyzed, and dose assessments at the short, medium and 

long terms were performed, with and without the application of protective measures for 

reduction of doses. Simulations of unitary initial deposition for each radionuclide and of 

two different potential accidents involving pressurized water reactors (PWR), with 

different source terms and distinct deposition for each radionuclide, were performed. 

Results were analyzed on the basis of the relative relevance of radionuclides and pathways 

for the exposure of members of the public, as a function of age and time after the release. It 

was also performed an assessment of the effectiveness of protective measures as a function 

of the moment of their implementation. 



1 - INTRODUÇÃO 

Liberações acidentais de material radioativo para a atmosfera, embora pouco 

prováveis, são estudadas no contexto da avaliação de segurança de instalações nucleares. 

Na avaliação das conseqüências de tais liberações para o meio ambiente duas fases 

distintas são consideradas. A primeira fase consiste no período em que o material é 

liberado e sofre processos de dispersão no meio ambiente. No caso de liberações 

atmosféricas, as doses nesta fase podem ser muito altas, próximo ao local da liberação, 

porém são de curta duração e as principais medidas de proteção da população são a 

evacuação e o abrigo das pessoas. Na segunda fase, o material depositado no solo e em 

outras estruturas presentes no meio ambiente, após a passagem da pluma, pode dar origem 

a exposições de médio e longo prazos. Tanto os processos de deposição seca como os de 

deposição úmida são, geralmente, importantes (Underwood, 1987). Nesta fase, diversas 

medidas de proteção da população podem ser consideradas e sua eficácia depende do tipo 

de área contaminada e da composição de radionuclídeos depositados. 

O comportamento dos radionuclídeos nos diversos compartimentos ambientais é 

característico para cada radionuclídeo e para cada tipo de superfície contaminada. A 

atividade depositada no solo geralmente representa um papel importante nas exposições de 

médio e longo prazos de membros do público e a contaminação de superfícies por 

radionuclídeos de meia-vida longa freqüentemente causa doses crônicas. 

A deposição de material radioativo em superfícies de áreas rurais é importante, 

tanto do ponto de vista da dose para as populações rurais, como por seu impacto na 

contaminação de alimentos, sejam estes vegetais cultivados nas áreas contaminadas ou 

produtos derivados de animais criados ou nutridos com alimentos cultivados nestas áreas. 

Por outro lado, a radioatividade proveniente da deposição em superfícies urbanas tem uma 

importância evidente na avaliação das conseqüências de liberações, uma vez que a maior 

parte da população está concentrada em cidades. 

Em áreas urbanas, a deposição de material radioativo da atmosfera no solo e em 

outras superfícies pode dar origem à exposição do homem por quatro vias principais: 

. irradiação externa devido a radionuclídeos emissores beta e gama depositados; 

. irradiação externa devido ao ar contaminado com radionuclídeos emissores beta e 

gama, pelo processo de ressuspensão; 



. irradiação interna devido à ingestão de alimentos cultivados no local, 

contaminados diretamente por deposição foliar, ou pela transferência de material 

depositado no solo; e, 

. irradiação interna devido à inalação de material ressuspenso do solo. 

A importância relativa de cada via de exposição varia com a composição de 

radionuclídeos no material liberado, com as características do ambiente afetado pela 

deposição e com os usos da área pela população, tais como ocupação e tipo de residências 

Em áreas urbanas, um dos pontos mais importantes nas avaliações de 

conseqüências de acidentes é o prognóstico da irradiação externa proveniente de materiais 

radioativos depositados, a partir da atmosfera, sobre o solo e sobre outras superfícies, 

principalmente a longo prazo. Para diversos tipos de acidente estas exposições derivam, 

primariamente, da radiação gama originada pelo decaimento do material depositado 

(UNSCEAR, 2000). Esta via de exposição é uma das principais contribuições para a dose 

total para o público, na caso da maior parte das liberações acidentais de reatores nucleares. 

Após o acidente ocorrido em 1986 na usina nuclear de Chernobyl, na Rússia, foi estimado 

que mais de 50% do comprometimento de dose efetiva decorrente do mesmo seria devido a 

este tipo de exposição (UNSCEAR, 1988). 

Devido à importância desta via de exposição, o comportamento de radionuclídeos 

depositados em superfícies urbanas tem sido objeto de um crescente estudo desde os anos 

80. A ampla dispersão de radionuclídeos liberados no acidente de Chernobyl ofereceu uma 

oportunidade de se obter um conhecimento adicional sobre tal comportamento (Kelly, 

Diferentes fatores influenciam o comportamento do material depositado ao longo 

do tempo, em áreas urbanas, devido à diversidade de tipos de materiais e superfícies 

presentes em uma cidade e à sua complexa organização espacial. A deposição varia tanto 

com a geometria da superfície, quanto com o material que a compõe. Além disso, a 

exposição no interior de prédios é afetada por efeitos de blindagem, que variam com o tipo 

de material de construção e com a geometria do prédio (Underwood, 1987). 

A avaliação de doses externas em áreas urbanas requer o conhecimento da 

deposição relativa de um nuclídeo em diferentes superfícies (paredes, telhados, janelas, 

ruas, áreas cobertas por vegetação, superfícies internas) e da extensão da blindagem 

fornecida por estas estruturas (Kelly, 1987). 

1987). 
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Após a deposição do material radioativo proveniente do acidente com o reator de 

Chernobyl observou-se que as taxas medidas de exposição externa gama decresciam mais 

rapidamente sobre superfícies pavimentadas do que sobre áreas de gramados. Apesar de 

variados, estes resultados eram consistentes com a perda de parte da atividade depositada 

com uma meia-vida de alguns dias e com outra parte permanecendo firmemente fixada 

sobre as superfícies urbanas pavimentadas (UNSCEAR, 2000). 

Para uma avaliação genérica, todas as vias de exposição devem ser consideradas, 

pois, dependendo da composição de radionuclídeos em uma liberação acidental, pode 

haver casos em que as vias de exposição interna também sejam importantes, como, por 

exemplo, em liberações de radionuclídeos emissores alfa (Kelly, 1987). 

As quantidades de diferentes materiais radioativos que são liberadas em acidentes 

com reatores nucleares dependem do tipo de reator, de parâmetros operacionais do mesmo, 

do tipo de acidente e dos processos envolvidos na retenção/liberação do material para o 

meio ambiente. A Tabela 1.1 mostra o inventário do núcleo do reator de Chernobyl no 

momento do acidente e a estimativa de liberação dos radionuclídeos. 

A composição de radionuclídeos no material liberado no acidente de Chernobyl foi 

complexa, sendo as formas químicas dos materiais liberados sob a forma de aerossol 

bastante variáveis. O tamanho das partículas de aerossol variou de menos de 1 micrômetro 

a dezenas de micrômetros. 

Os isótopos radioativos de iodo e césio foram responsáveis pela maior parte da 

exposição à radiação recebida pela população em geral, tanto devido à irradiação externa 

procedente do material depositado, como à irradiação interna, pelo consumo de alimentos 

contaminados (UNSCEAR, 2000). Os isótopos de iodo, com meias-vidas radioativas 

curtas, causaram um impacto radiológico maior a curto prazo; os de césio, com meias-

vidas da ordem de anos, foram responsáveis por um maior impacto a longo prazo. As 
1 O I 

estimativas das atividades liberadas destes radionuclídeos correspondem, para o I, a 50-

60% deste radionuclídeo presente no núcleo do reator no momento do acidente e, para o 

1 3 4 Cs e I 3 7 C s , a 30-40% (Merkel, 1996). O rutênio foi, também, um contribuinte importante 

para a irradiação externa procedente do material radioativo depositado (UNSCEAR, 1988). 



Tabela 1.1: Inventário do núcleo do reator de Chernobyl no momento do acidente e 

estimativa das atividades e percentuais dos principais radionuclídeos 

liberados (UNSCEAR, 2000) 

Radionuclídeo Meia-vida Inventário 
(PBq) 

Atividade liberada 
(PBq) Percentual liberado 

8 5 Kr 10,72 a 33 33 ~ 100 
1 3 3 Xe 5,25 d 6510 6500 - 100 
1 2 9 m T e 33,6 d 1040 240 - 2 3 
I 3 2 T e 3,26 d 4200 - 1150 - 2 7 
129j l ,57.10 7 a 8,lE-5 - -
I 3 1 I 8,04 d 3200 - 1760 - 5 5 
133j 20,8 h 4800 2500 - 5 2 
1 3 4 Cs 2,06 a 150 - 5 4 - 3 6 
1 3 6 Cs 13,1 d 110 36 - 3 3 
, 3 7 C s 30,0 a 260 - 8 5 - 3 3 
8 9 Sr 50,5 d 3960 ~ 115 ~2 ,9 
9 0 Sr 29,12 a 220 ~ I 0 - 4 , 5 
l 0 3 R u 39,3 d 3770 >168 - 4 , 5 
1 0 6 Ru 368 d 850 >73 - 8 , 6 
1 4 0 Ba 12,7 d 6070 240 ~ 4 

9 5 Zr 64,0 d 5850 196 - 3 , 4 

" M o 2,75 d 6110 >168 - 3 
, 4 l C e 32,5 d 5550 196 - 3 , 5 
I 4 4 C e 284 d 3920 - 116 - 3 

M 9 N p 2,36 d 58100 945 - 1 , 6 
2 3 8 p u 87,74 a 0,93 0,035 - 3 , 8 
2 3 9 P u 24065 a 0,96 0,03 - 3 , 1 
2 4 0 P u 6537 a 1,5 0,042 - 2 , 8 
2 4 1 P u 14,4 a 190 ~ 6 - 3 , 2 
2 4 2 P u 376000 a 0,0021 0,00009 - 4 , 3 
2 4 2 C m 163 d 31 - 0 , 9 - 2 , 9 
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A importância de cada nuclídeo depende da magnitude de sua liberação e pode haver 

uma considerável variação entre diferentes acidentes postulados. Sua importância relativa 

pode variar, também, com o tempo, devido às notáveis diferenças entre suas meias-vidas 

radioativas e entre suas características de retenção nos diversos meios ambientais (Kelly, 

1987). 

A liberação de isótopos radioativos de iodo no acidente com o reator de Chernobyl 

foi responsável por doses na glândula tireóide dos indivíduos da região. O iodo foi 

absorvido na corrente sangüínea, geralmente, por ingestão de alimentos, principalmente de 

leite contaminado, assim como pela inalação de material presente na nuvem radioativa 

inicial, sendo acumulado na glândula tireóide. As doses na tireóide foram particularmente 

altas, em comparação àquelas em outros órgãos, principalmente nas crianças (Merkel, 

1996). 

Os principais radionuclídeos responsáveis pela exposição da população, nas 

diversas fases do acidente de Chernobyl, estão apresentados na Tabela 1.2. 

Tabela 1.2: Radionuclídeos e vias de exposição mais relevantes após o acidente de 

Chernobyl (Balonov et ai, 1996) 

Tempo Exposição Externa Exposição Interna 

População após o 

Exposta Acidente 

(d) 

P y Inalação Ingestão 

População 

Evacuada 

1-11 
I 0 6 R u / R h 

1 4 4 C e / P r 

1 3 2 T e / I 

13l j 

I31j 133j 

I 3 2 T e /1 

131j 

1 3 2 T e / I 
1 3 2 Te / 1 Xe, Kr Pu, Am, Cm 1 3 4 C s , , 3 7 C s 

População em 

Áreas 

Contaminadas 

<100 
1 0 6 Ru / Rh 

í 3 2 T e / I 

1 3 2 T e / I 
131j 

1 3 4 C s , 1 3 7 C s 

131j 

Pu, Am, Cm 

13 l j 

, 3 4 C s , 1 3 7 C S 

8 »Sr 

> 100 

-
1 3 4 C s , 1 3 7 C s 

1 0 6 R u / R h 

1 0 6 R u / R h 
1 4 4 C e / P r 

Pu, Am, Cm 

1 3 4 C s , 1 3 7 C s 

' « S r / Y 
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No Brasil, após o acidente radiológico ocorrido em 1987 em Goiânia, envolvendo a 

liberação para o meio ambiente do radionuclídeo 1 3 7 Cs a partir do rompimento de uma 

fonte de teleterapia (ÍAEA, 1988), diversos estudos ambientais foram efetuados, visando a 

conhecer o comportamento deste radionuclídeo em áreas urbanas de clima tropical 

(Amaral et ai, 1991,1992, 1994,1995; Pires do Rio, 1993; Pires do Rio et ai, 1994). 

Durante 10 anos foi efetuado, pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), um acompanhamento das condições 

radiológicas da área originalmente contaminada pelo acidente, de forma a verificar e 

validar as previsões de dose para o público efetuadas à época do acidente. A partir dos 

dados levantados em Goiânia e dos dados publicados após o acidente de Chernobyl, 

relativos à contaminação de ambientes urbanos (Jacob et dl., 1987, 1990; Jacob & 

Meckbach, 1990; Roed, 1987a, 1987b, 1987c, 1990; Sandalls, 1987a; Wilkins, 1987, 1988; 

Garland & Pattenden, 1990), foi desenvolvido, no IRD, um modelo visando a estimar a 

exposição da população devido a uma contaminação em área urbana (Rochedo, 1994). 

Este modelo, denominado PARATI (Programm for the Assessment of Radiológica! 

Consequences in a Town and of Intervention after a Radioactive Contnmination), foi incluído 

em um sistema desenvolvido para a avaliação de doses decorrentes de acidentes nucleares ou 

radiológicos em áreas urbanas, semi-urbanas e rurais, denominado Sistema Integrado de 

Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental em Situações de Emergência (SIEM) (Conti, 

2002). 

O modelo PARATI foi elaborado para cumprir duas tarefas fundamentais que surgem 

após uma contaminação em área urbana: a) a estimativa das exposições à radiação para 

diferentes grupos de pessoas, em função do tempo, com a indicação das contribuições de cada 

via de exposição e b) a indicação das possíveis medidas de proteção e de sua eficácia relativa 

para a redução das doses. O modelo foi desenvolvido, de forma empírica, para o 

radionuclídeo 1 3 7 Cs. 

Foram selecionados, para o desenvolvimento do presente trabalho, os radioisótopos 

dos elementos iodo, césio, rutênio e estrôncio, por serem relevantes em um possível termo-

fonte de acidente e por constituírem produtos de fissão particularmente suscetíveis de 

serem emitidos no caso de um acidente grave com um reator a água pressurizada (PWR), 

que é o tipo de reator da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada 

em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. A relevância desses radioisótopos foi 

demonstrada, também, em relação à exposição da população após o acidente nuclear de 
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Chernobyl. Além disso, existem disponíveis na literatura dados de medidas dos mesmos, 

realizadas, após o acidente, em áreas urbanas, o que torna possível a modelagem para a 

avaliação de doses e para o estudo de seu comportamento nessas áreas. 

1.1 - OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são: 

- A complementação dos parâmetros de entrada do modelo PARATI, de forma a torná-lo 

adequado à avaliação das conseqüências de acidentes com liberações mais complexas 

do que o acidente de Goiânia, como no caso de acidentes com reatores do tipo PWR, 

permitindo, assim, a simulação do comportamento ambiental, em áreas urbanas, de 

outros radionuclídeos que também possam ser relevantes para a exposição do público; 

- A identificação dos radionuclídeos e vias críticas relevantes para dois tipos de 

acidentes postulados para reatores PWR; 

- A avaliação da eficiência de medidas de proteção do público, a médio e longo prazos, 

como uma forma de subsidiar o processo de tomada de decisão, no caso da ocorrência 

de um acidente nuclear no Brasil. 
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2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ELEMENTOS 

Após uma liberação atmosférica decorrente de um acidente nuclear, o 

comportamento dos radionuclídeos no ambiente, particularmente sua solubilidade e 

capacidade de fixação em diferentes superfícies, varia para cada elemento, de acordo com 

a forma físico-química na qual ele é emitido, com o tipo de deposição (seca ou úmida) e 

com as características do ambiente (UNSCEAR, 2000). As diferentes formas nas quais os 

radionuclídeos podem ser liberados dependem do tipo de acidente, do tipo de reator e das 

condições encontradas no vaso de contenção do mesmo, tais como temperatura, pressão, 

potencial de oxi-redução e quantidade de hidrogênio, podendo haver, também, a formação 

de compostos complexos pela interação entre os produtos de fissão e outros íons, como os 

de ferro, molibdênio e antimonio (Pioch, 1993). 

No acidente ocorrido com o reator de Chernobyl, os radionuclídeos liberados 

estavam presentes, principalmente, em duas diferentes formas físico-químicas, isto é, 

voláteis e associados a partículas de combustível condensadas (Salbu et aL, 1997). 

No caso de Chernobyl, na zona próxima ao reator (menos de 100 km de distância) 

foram depositadas, em grande parte, as partículas maiores, primariamente partículas de 

combustível, e os elementos reíratários Zr, Mo, Ce e Np. Os elementos intermediários Ru 

e Sr foram, também, mais depositados nesta zona. Os elementos mais voláteis, como I, Te 

e Cs, foram dispersos para a zona mais distante (de 100 km a, aproximadamente, 2000 km 

de distância) (UNSCEAR, 2000). 

A velocidade de deposição dos radionuclídeos varia com o diâmetro aerodinâmico 

das partículas. Partículas com diâmetro entre 0,1 e 1 um possuem uma velocidade de 

deposição de cerca de 0,02 cm/s; partículas de diâmetro entre 1 e 10 um possuem valores 

que variam de 0,02 a cerca de 5 cm/s (UNSCEAR, 2000). 1 3 4 Cs, 1 3 7 Cs e 1 0 3 R u têm sido 

associados, na maior parte, a partículas sub-micron (Nicholson, 1987). A velocidade de 

deposição varia, também, com o tipo de superfície e com as características físicas e 

químicas dos radionuclídeos envolvidos. 

Roed (1987a) encontrou velocidades de deposição no solo nu, para césio, rutênio e 

iodo, da mesma magnitude que as velocidades de deposição medidas em telhados. Para 

uma deposição seca, as velocidades de deposição em árvores foram cerca de 10 vezes 

superiores às encontradas em ruas e estradas, para os três radionuclídeos. Para grama 

cortada, a velocidade de deposição encontrada foi, aproximadamente, a mesma que para 
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telhados e solos nus, mas para grama alta e densa os valores foram até 6 vezes mais 

elevados. 

Os radionuclídeos depositados no solo podem ser lixiviados, sendo carreados para 

outros sítios ou migrando para camadas mais profundas, ou podem ser retidos no solo. Os 

radionuclídeos presentes no solo são parcialmente absorvidos pelas raízes das plantas, o 

que leva à sua migração ascendente no interior dos vegetais. Estes processos podem ser 
137 

relevantes, principalmente, para os radionuclídeos de meia-vida longa, como o Cs e o 

9 0 Sr. A taxa e a direção da migração de um radionuclídeo na via solo-planta são 

determinadas por vários fenômenos naturais, como as características do relevo, o tipo de 

planta, o estágio de crescimento da planta, a estrutura e composição do solo, além de 

características específicas de cada elemento químico e das condições meteorológicas, 

principalmente no momento em que ocorre a deposição (UNSCEAR, 2000). 

As concentrações médias de radionuclídeos nas camadas superiores de solos não 

cultivados são mais elevadas que as concentrações em solos cultivados, pois a arada e 

outras atividades de cultivo levam a uma distribuição dos radionuclídeos para camadas 

mais profundas. Valores ainda superiores são encontrados em solos menos perturbados de 

florestas, que contêm muitas substâncias orgânicas (Jia et al., 1999). 

Neste capítulo são descritas as características gerais dos elementos estudados. As 

características específicas de cada radionuclídeo são apresentadas no Anexo. 

2.1 - CÉSIO 

O césio faz parte do grupo dos metais alcalinos. À exceção do frâncio, é o elemento 

mais eletropositivo da classificação periódica (0,79 na escala Pauling), bastante redutor e 
r 

reativo. E um elemento volátil e inflama-se espontaneamente em contato com o ar (Pioch, 

1993). Forma um íon altamente eletropositivo monovalente que é solúvel em água, porém 

não em gorduras (Cambray et a/., 1987). 

Possui número atômico 55, massa atômica 132,9 g, estado de oxidação +1 , raio 

iónico de 181 pm, temperatura de fusão de 28,4°C e temperatura de ebulição de 678,4°C. 

Numa liberação acidental o césio pode ser encontrado sob as formas de CsOH, Csl, 

CS2CO3, C S C O 3 H (devido à degradação do cimento da contenção) e C s B 0 2 (por interação 

com o boro) (Pioch, 1993). 
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Seu isótopo estável é o i 3 3 Cs. Entre os isótopos radioativos, podem ser citados os 

isótopos 134 e 137, que são produtos de fissão produzidos em reatores nucleares e 

presentes nos rejeitos, nos efluentes e em liberações acidentais (Pioch, 1993). 

Os isótopos do césio possuem meias-vidas relativamente longas, sendo a do 1 3 4 Cs 

de 2,06 anos e a do 1 3 7 Cs de 30 anos. Estes radionuclídeos causam exposições a longo 

prazo através da via de ingestão e através da exposição externa pela deposição no solo e 

em outras superfícies terrestres (UNSCEAR, 2000). 

Uma vez presentes no solo, os isótopos de césio podem se encontrar adsorvidos à 

superfície de seus vários componentes (matéria orgânica, minerais primários e secundários), 

podem se ligar a complexos de matéria orgânica ou podem, ainda, se co-precipitar sobre as 

superfícies de minerais que possuem, em sua constituição, óxidos e hidróxidos de ferro e 

manganês. No entanto, somente o césio adsorvido está em equilíbrio com a fase aquosa 

circundante e pode, facilmente, ser transferido para plantas, ou se movimentar seguindo o 

fluxo das águas. As outras associações do césio com os componentes do solo podem perdurar 

enquanto as condições do meio permitirem a existência do componente ao qual o césio se 

incorporou. 

Em alguns tipos de solos, uma fração do césio pode ficar incorporada à estrutura 

cristalina de alguns minerais argilosos (principalmente argilas com alta capacidade de troca 

catiônica), cuja liberação para o meio aquoso e, conseqüentemente, para plantas, não é 

observável na escala de tempo humana. Este fenômeno, chamado de fixação, explica a 

diminuição da transferência do césio para plantas ao longo do tempo e a pequena mobilidade 

vertical do césio em alguns tipos de solos. 

Existem vários fatores envolvidos nas relações entre césio no solo e césio nas 

plantas e é difícil identificar qualquer fator como sendo de importância particular. Estudos 

radioecológicos têm demonstrado que alguns ecossistemas apresentam condições 

favoráveis para a maior ou menor transferência do césio. Segundo Frissel et ai (2002), 

algumas propriedades do solo, como textura (argiloso, arenoso ou siltoso), pH, teor de 

matéria orgânica, fertilidade, conteúdo de umidade e teor de potássio trocável parecem ser 

suficientes para determinar o grau de absorção do césio em alguns grupos de plantas. 

O conteúdo de argila no solo é uma das muitas variáveis envolvidas na 

incorporação de césio pelas plantas. Solos arenosos, compostos de partículas com pequena 

área superficial, não têm a capacidade de retenção das argilas e colóides, que são compostos 

de partículas pequenas, mas com grande área superficial. Os fatores de transferência solo-
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planta em ambientes costeiros com baixos teores de minerais argilosos nos solos são mais 

altos do que os associados a solos normais, devido a uma maior disponibilidade do césio. 

Embora os íons de césio possam ser prontamente incorporados pelas raízes das 

plantas, essa incorporação é competitiva com a do potássio, devido à semelhança de 

algumas de suas propriedades químicas. Em solos deficientes em potássio (naturalmente 

deficientes ou devido à depleção causada por cultivos contínuos) a incorporação de césio é 

maior do que em solos ricos em potássio (Frissel et ai, 2002; Wasserman et ai, 2002). O 

uso de fertilizantes e agroquímicos também afeta a absorção do césio, uma vez que estes 

influem diretamente na concentração de elementos estáveis trocáveis, como o potássio, bem 

como no pH do solo, modificando o equilíbrio químico do césio com a fase aquosa do 

mesmo. 

Além disso, a incorporação, pelas plantas, do césio presente no solo depende, 

também, da espécie e do estágio de desenvolvimento da planta. Tem sido observado, 

experimentalmente, que, se para um determinado radionuclídeo, um solo apresentar 

características que favorecem a transferência para plantas, todos as espécies cultivadas 

neste solo apresentarão elevada concentração deste radionuclídeo (Frissel et ai, 2002). 

Este fato levou à escolha de plantas de referência para se determinar experimentalmente o 

fator de transferência solo-planta e, a partir de um fator de conversão, inferir o fator de 

transferência para outras espécies que possam vir a ser cultivadas neste solo (Skarlou et ai, 

2001; Frissel et ai, 2002). Estes fatores são determinados na época da colheita para 

consumo, a fim de se evitar variações devido ao estágio de desenvolvimento da planta. 

Para cereais, os valores do fator de transferência solo-planta de referência variam de 

0.006 para solos férteis, até o valor médio de 3 em solos ácidos, úmidos e pobres em 

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

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

a transferência do Cs para plantas, em que o fator de transferência encontrado para 

cereais foi de 0.1 (Wasserman et ai, 2001). 

Como a incorporação de césio pelas raízes é aparentemente limitada no período que 

segue a contaminação, os processos de incorporação foliar, nos casos em que ocorre 

deposição foliar, podem contribuir para aumentar o conteúdo total de isótopos de césio nas 

plantas. A retenção do césio depositado depende do estágio de desenvolvimento em que a 

planta se encontra. É sugerido que o grau de absorção foliar seja afetado pela biomassa da 
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planta, pelo tempo e intensidade de contato, pelo grau de umidade da superfície e pelo tipo 

de planta (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Uma porção substancial de césio solúvel pode ser absorvida através das superfícies 

da vegetação, primariamente por processos metabólicos relacionados ao desenvolvimento 

da espécie de planta. A absorção e a retenção de material particulado dependem do 

tamanho das partículas e de sua solubilidade. Nos casos de deposição foliar, 

aparentemente, entre 5 e 30% do total depositado pode ser absorvido pelas plantas 

contaminadas, e uma porção substancial da fração absorvida é translocada para outras 

partes da planta (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

O césio absorvido tanto pelas folhas como pelas raízes é extremamente móvel nas 

plantas, principalmente naquelas em processo de desenvolvimento. Pode-se assumir que de 

8 a 30% da fração absorvida será translocada para frutos em desenvolvimento e cerca de 

50% para as raízes de legumes e batatas. 

Nos animais e no homem, os compostos de césio são solúveis nos líquidos do 

organismo e migram rapidamente nas células (Pioch, 1993). O césio se distribui de 

maneira relativamente uniforme por todos os órgãos e tecidos do corpo, entretanto se 

concentra no músculo esquelético. Sugere-se que 60% do césio que penetra na circulação 

sistêmica deve se depositar neste tecido. Para animais domésticos, assume-se que 70% é 

depositado no músculo esquelético e 30% é distribuído uniformemente pelos outros órgãos 

e tecidos (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

O metabolismo do césio é semelhante ao do potássio e, por analogia com este, 

pode-se esperar que o césio seja trocado rapidamente entre os vários órgãos e tecidos do 

corpo. Esta hipótese é sustentada pela uniformidade relativa da distribuição do césio no 

corpo após sua entrada na circulação sistêmica. A partir desta hipótese, pode-se esperar 

que a concentração de césio no leite seja semelhante à sua concentração nos vários órgãos 

e tecidos. Embora existam semelhanças químicas marcantes entre o césio e o potássio, 

estes dois elementos não são metabolizados de forma idêntica, portanto, deve-se evitar a 

extrapolação de parâmetros relativos ao potássio para o césio. No homem, a meia-vida 

biológica do césio é de cerca de 110 dias (Cambray et al.9 1987). 

Nas superfícies urbanas, os nuclídeos de césio depositados tendem a se fixar, 

rapidamente, nas camadas superficiais. A remoção por intemperismo parece ser um 

processo lento, exceto por um período inicial curto, após a deposição (Kelly, 1987). 
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Em áreas urbanas, Nicholson (1987), analisando camadas consecutivas de telhas, 

observou que os níveis de césio decresciam com a profundidade nas telhas e que não 

haviam diferenças óbvias entre as distribuições de 1 3 4 Cs e de 1 3 7 Cs em sucessivas camadas. 

Uma análise das superfícies inferiores de um conjunto de telhas indicou quantidades 

pequenas, porém significativas, de 1 3 7 Cs, o que poderia ser explicado pela percolação de 

depósitos úmidos para debaixo das telhas e pelo fato de que essas superfícies estariam 

sujeitas a um intemperismo mínimo. 

Roed (1987a) encontrou velocidades de deposição para o césio, em paredes, cerca 

de uma ordem de grandeza inferiores às velocidades de deposição em superfícies de ruas e 

estradas. Em telhados, as velocidades de deposição foram cerca de 5 a 10 vezes maiores 

que em estradas devido, provavelmente, à natureza rugosa do material medido, combinado 

com a velocidade de vento maior ao nível do telhado. As velocidades de deposição do 

césio em outras superfícies rugosas, como grama cortada, também foram superiores às 

velocidades em ruas e estradas. Os valores encontrados para árvores e arbustos foram ainda 

maiores, devido ao efeito filtrante dessas superfícies. 

Roed (1987c) observou que, para telhas de amianto tratadas com silicone, com 

inclinação de 45°, toda a água depositada foi arrastada com a primeira chuva após o 

acidente de Chernobyl, mas 20 a 30% do césio ficou retido. Num período em seguida à 

primeira chuva, em que foram registrados mais oito eventos de precipitação, a retenção de 

césio em telhados foi maior, ou seja, a quantidade de material removido foi menor do que 

no primeiro período. 

Foi observado que, em áreas urbanas, o césio depositado em condições secas ou 

úmidas apresenta uma retenção bastante alta em telhados de tipos variados. Na Dinamarca 

as velocidades de deposição seca para césio em paredes, após o acidente de Chernobyl, 

foram de cerca de IO"5 m/s. Em ruas estas velocidades foram 5 a 10 vezes superiores. Em 

superfícies rugosas, como solo nu, grama cortada e telhas onduladas, os valores se 

elevaram por um fator de 5 a 10. Valores para áreas com arbustos ou bosques e áreas de 

florestas foram ainda maiores (Roed, 1987a; Roed & Jacob, 1990). 

2.2 - IODO 

O iodo possui número atômico 53, massa atômica 253,8 g, temperatura de fusão de 

113,5°C e temperatura de ebulição de 184,35°C É um halogêneo (coluna 7B da 
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classificação periódica) de cor violeta forte, volátil e muito reativo (Pioch, 1993), podendo 

ser encontrado com graus de oxidação de I a VII. 

Existem numerosos isótopos de iodo, e apenas o isótopo 127 é estável. Treze de 

seus isótopos são produzidos pelo processo de fissão (Pioch, 1993). Os isótopos de 

interesse radiológico são o l 2 9 I , o I, 1 3 2 I , 1 3 3 I , 1 3 4 I e 1 3 5 I , mas apenas os dois primeiros 

possuem uma meia-vida superior a um dia. Os quatro restantes possuem meias-vidas de 23 

horas, 20,8 horas, 53 minutos e 6,6 horas, respectivamente (UNSCEAR, 1988). 

No acidente de Chernobyl, o 1 3 1 I foi um dos radionuclídeos imediatamente 

identificados no ar (Pioch, 1993). 

O iodo liberado em um acidente com reator pode estar presente na atmosfera sob 

três diferentes formas: 1) fixado a partículas, por exemplo, como Csl; 2) como vapor de 

iodo elementar, I¿; e 3) como compostos orgânicos gasosos de iodo, por exemplo, ICHj 

(Roed, 1987a). O iodo orgânico não é significativamente depositado em superfícies. O 

iodo elementar se deposita imediatamente em diversas superfícies e na vegetação e, devido 

à sua mobilidade ambientai, é rapidamente incorporado em alimentos, tornando-se 

disponível para os indivíduos através das cadeias alimentares terrestres. 

As proporções relativas do iodo sob as formas de aerossol, gasosa inorgânica e 

gasosa orgânica variam por local e por estação; os aerossóis representam, em média, a 

quarta parte, ou menos, do total e o gás orgânico varia de 40 a 80% do total. As estimativas 

do tempo de residência atmosférica para estas formas são de cerca de 14 dias para 

particulados, 10 dias para gás inorgânico e 18 dias para gás orgânico. Uma vez que o 

tempo de residência para o vapor de água na atmosfera é de cerca de 9 dias, os tempos de 

residência relativamente longos de iodo atmosférico permitem um transporte global 

expandido e uma mistura significativa (Moran et aL> 1999). 

Na publicação do UNSCEAR (2000) é assumido que 75% do iodo liberado em 

operações normais de reatores está sob a forma orgânica, enquanto que 25% está sob a 

forma elementar. Em situações de liberações acidentais, a forma particulada pode ter, 

também, uma contribuição significativa. 

Tanto as formas orgânicas como as inorgânicas atingem o ambiente terrestre pelos 

processos de deposição seca e úmida. A velocidade de deposição do iodo inorgânico sobre 

a vegetação é cerca de duas ordens de grandeza maior do que a das formas orgânicas 

(UNSCEAR, 2000). 
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O comportamento do iodo no ambiente terrestre é influenciado por muitos fatores, 

como o tipo de solo, a atividade microbiana e a sua forma química. O iodo estável se 

acumula no solo e suas concentrações neste meio são de 10 a 1000 vezes superiores às 

concentrações nas rochas parentais (UNSCEAR, 2000). 

Alguns estudos demonstraram que apenas uma pequena proporção do iodo 

permanece disponível na solução de solo para incorporação pelas plantas. Solos com alto 

conteúdo de argila e de matéria orgânica retêm o iodo. A presença de matéria orgânica no 

solo reduz o grau de volatilização do iodo. Em geral, em solos superficiais com um teor de 

matéria orgânica superior a 2,5% e com um pH maior que 5, é improvável que ocorra 

volatilização, porém em solos com teores de matéria orgânica inferiores a 2,5% e com 

fortes condições ácidas, a volatilização do iodo pode ser significativa. 

A incorporação de iodo pelas raízes das plantas ocorre facilmente, especialmente 

quando o iodo se encontra sob a forma de iodeto. Sua incorporação e subseqüente 

translocação geralmente resulta, numa distribuição relativamente uniforme, sem um 

acúmulo específico em qualquer tecido. Apesar desta pronta incorporação pelas raízes, 

alguns estudos sugerem que este mecanismo oferece uma contribuição mínima para as 

concentrações de iodo nas plantas, em comparação com a contaminação foliar, 

principalmente em situações de contaminação acidental por liberação atmosférica. 

Cálculos de modelagem indicam que a incorporação pelas raízes contribui com, apenas, 1 a 

3% do iodo total acumulado por deposição aérea. 

A deposição foliar e a absorção vão depender da forma sob a qual o iodo está 

disponível para as plantas, ou seja, como vapor de iodo, compostos orgânicos voláteis ou 

particulados inorgânicos. A deposição das formas inorgânicas é maior do que a das formas 

orgânicas de iodo. O iodo absorvido permanece, em maior parte, no tecido onde ocorre a 

absorção, com apenas uma fração relativamente pequena sendo translocada uniformemente 

para as outras partes da planta. A incorporação do iodo depositado é altamente dependente 

da umidade durante a exposição. A maior parte do iodo elementar e orgânico depositado é 

absorvida pela folhagem, em comparação com o iodo fornecido como particulado ou como 

compostos inorgânicos em solução, cuja absorção é de cerca de 10%. Como resultado, o 

iodo elementar não está sujeito à perda pela planta da mesma maneira que os particulados 

inorgânicos. 
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Vários estudos de modelagem de iodo nas plantas consideram uma meia-vida por 

intemperismo de 14 dias. A absorção do iodo atmosférico pela vegetação é um processo 

significativo para a exposição do homem. 

O iodo pode ser essencial em algumas espécies de plantas, mas as concentrações 

em gêneros alimentícios variam muito. Alguns tipos naturais de vegetação (como os 

liquens) acumulam iodo significativamente. 

Os fatores de transferência solo-planta para o iodo variam de 0,01 a 0,8 e, na 

ausência de dados, um fator de transferência de 0,4 para os isótopos radioativos de iodo 

pode ser considerado representativo da maior parte das espécies vegetais. O fator de 

transferência para estes isótopos geralmente é maior do que para o elemento estável, em 

condições semelhantes, como resultado da maior disponibilidade de isótopos radioativos 

no solo, em comparação com o iodo natural (Coughtrey & Thorne, 1983b). 

O iodo é um elemento essencial nos animais; em mamíferos, tem um papel 

importante na síntese dos hormônios da tireóide (tiroxina e triiodotironina). Sendo assim, o 

metabolismo do iodo e a função da tireóide estão intimamente ligados. A tireóide é o 

principal local de armazenamento de iodo no corpo. O corpo de um homem adulto 

saudável contém de 15 a 20 mg de iodo, dos quais 70 a 80% estão presentes na glândula 

tireóide. As concentrações de iodo estável nos outros tecidos do corpo são baixas e 

relativamente uniformes. Existem indicações de que as concentrações de iodo no leite e na 

urina são um pouco maiores do que no sangue. Em animais ruminantes o iodo está presente 

no leite totalmente sob a forma de iodeto, enquanto que no leite de ratos, coelhos e 

cachorros pode ser detectada uma proteína contendo iodo, após administração de 1 3 , I 

(Coughtrey & Thorne, 1983b). 

Os compostos de iodo são rapidamente absorvidos do trato gastrointestinal. O iodo 

livre é rapidamente convertido em iodeto no trato gastrointestinal, e é nesta forma que 

entra na circulação sistêmica, distribuindo-se, em um tempo bastante curto, por todos os 

órgãos e tecidos. Uma fração apreciável deste iodeto é isolada pela tireóide para a síntese 

dos hormônios tireoidianos e o restante é excretado, quase que exclusivamente, na urina. A 

perda de iodo pela excreção mamária pode ser considerada análoga à perda pela excreção 

urinária (Coughtrey & Thorne, 1983b). 

O iodo é absorvido pelo organismo por ingestão de alimentos contaminados, ou por 

inalação de vapor de iodo presente no ar. O iodo depositado em pastos é absorvido e 

concentrado no leite de vacas, por meio de um mecanismo de captura de iodo no epitéiio 
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mamário. A ingestão de iodo radioativo pelo homem depende, grandemente, do conteúdo 

de iodo presente no leite e em vegetais (Williams et 1996). 

Além da exposição de populações à radiação pelos mecanismos de incorporação de 

iodo radioativo há, também, uma contribuição pela irradiação externa proveniente do 

material presente no ar e do material depositado no solo e em outras superfícies. 

Maqua et al. (1987) desenvolveram um modelo para o cálculo da velocidade de 

deposição de radionuclídeos ligados a partículas de aerossol, baseado nas atividades 

medidas em Aachen (Suécia) após o acidente de Chernobyl, utilizando, como parâmetros 

de entrada, a distribuição de atividade-tamanho dos nuclídeos, os tipos característicos de 

vegetação (grama, cereais, coníferas e árvores decíduas) ou superfícies planas horizontais, 

e velocidades do vento 10 m acima da cobertura ou do solo. Observaram que haviam 

alternâncias óbvias nas concentrações de iodo na grama entre o dia e a noite, enquanto as 

concentrações médias do césio na vegetação, por exemplo, aumentavam uniformemente. 

Devido às condições do tempo (sem nuvens durante o dia e com o início de orvalho por 

volta das 22:00 horas), este fato poderia indicar a influência da adsorção e dessorção do 

iodo devido ao orvalho e à evaporação. 

Roed (1987a) encontrou velocidades de deposição para o iodo, em paredes de 

construções urbanas, similares às velocidades de deposição em superfícies de ruas e 

estradas. As velocidades de deposição do iodo em estradas e ruas, paredes, telhados, solo, 

grama, árvores e arbustos foram 5 a 10 vezes superiores às do césio. 

Para o iodo, todo o material depositado em telhados por deposição seca e úmida, 

após o acidente de Chernobyl, foi removido pelo run-off com a primeira chuva, exceto em 

telhas de barro, onde cerca de 43% permaneceu retido (Roed, 1987c). 

2.3 - ESTRÔNCIO 

O estrôncio faz parte do grupo dos metais alcalino-terrosos. É um metal branco-

prateado, muito reativo e redutor. Possui número atômico 38, massa atômica 87,62 g, grau 

de oxidação II, raio iônico de 132 pm, temperatura de fusão de 768°C e temperatura de 

ebulição de 1381°C. Ioniza-se em Sr2"1", que pode formar compostos estáveis, dos quais 

alguns são insolúveis na água (SrC0 3 , SrS0 4 , SrHP0 4 , S r 3 (P0 4 ) 2 ) (Pioch, 1993). 

Pode ser encontrado, após uma liberação decorrente de um acidente com reator, sob 

as formas de hidróxido solúvel ou de carbonato (Pioch, 1993). Após o acidente de 

- 1 7 -



Chernobyl, esse elemento refratário mostrou ser importante, apenas, em deposições locais, 

na região da Rússia (UNSCEAR, 1988). 

O estrôncio se fixa menos firmemente nas matrizes dos solos do que o césio, 

ficando, portanto, mais disponível para incorporação pelas raízes das plantas (UNSCEAR, 

2000). 

Alguns autores observaram que o estrôncio é mais móvel em solos ácidos e 

anaeróbicos, e que sua migração em solos com um alto teor de cálcio trocável e uma alta 

CTC (capacidade de troca catiômca) é particularmente lenta, embora possa ser acelerada 

pela adição de fertilizantes (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Alguns estudos sugerem que as práticas de cultivo são uma das variáveis mais 

importantes que afetam a migração dos isótopos radioativos de estrôncio no solo. A 

incorporação de estrôncio do solo pelas plantas é maior nas espécies leguminosas do que 

nas não-leguminosas (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

O comportamento ambiental do estrôncio é semelhante ao do cálcio. Em animais, o 

estrôncio segue, em grande parte, as mesmas vias metabólicas do cálcio e do rádio, porém 

não necessariamente no mesmo grau ou na mesma taxa. Sua assimilação no homem é 

rápida e importante, fixando-se nos ossos. Sua eliminação é lenta pela via biológica. Do 

material retido no organismo, 99% é assimilado (Pioch,!993). Deste, 90% se fixa no 

esqueleto e 10% se distribui uniformemente entre todos os tecidos moles (Coughtrey & 

Thorne, 1983a). 

O fato do estrôncio de fixar nos ossos dos animais faz com que a sua transferência 

para o homem pela via de ingestão de carne de animais seja reduzida (UNSCEAR, 20Q0). 

O isótopo estável do estrôncio é o isótopo 87. Os isótopos 89 e 90 são produtos de fissão. 

2 .4 -RUTÊNIO 

O rutênio faz parte da categoria dos metais preciosos, do grupo da platina, cujas 

propriedades são semelhantes. Possui todos os estados de valência compreendidos entre 0 e 

8 e apresenta uma forte tendência a formar complexos (Guegueniat, 1975). É um metal 

cinza esbranquiçado, pouco oxidável, exceto por ataque alcalino oxidante. É utilizado, 

freqüentemente, como catalisador (Pioch, 1993). 

Possui número atômico 44, massa atômica iGl,7 g, graus de oxidação de I a VIII, 

temperatura de fusão de 2310°C e temperatura de ebulição de 3900°C (Pioch, 1993). 
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Entre os isótopos radioativos do rutênio os de número de massa 103, 105, 106 e 107 

são produtos de fissão, porém, apenas o 1 0 3 Ru e o 1 0 6 Ru são considerados relevantes para a 

exposição humana, devido às suas meias-vidas longas. Estes dois radionuclídeos estão, 

praticamente, sempre em equilíbrio radioativo com seus descendentes imediatos, 1 0 3 1 7 1 Rh 

(meia-vida de 57 minutos) e 1 0 6 Rh (30 segundos), respectivamente (Guegueniat, 1975). 

O rutênio pode ser liberado como Ru, RuCh ou RuG 4 (Pioch, 1993). 

Após o acidente de Chernobyl, observou-se que o rutênio foi um contribuinte 

importante para a irradiação externa decorrente do material radioativo depositado 

(UNSCEAR, 1988). 

Alguns autores incluem o rutênio em um grupo de elementos que possuem fatores 

de transferência solo-planta variando de 0,01 a 1,0. Podem ser assumidos fatores de 

transferência de 03 para complexos de nitrosil-rutênio e de 0,01 a 0,10 para o íon de 

rutênio (Coughtrey & Thome, 1983a). 

De uma forma geral, as seguintes suposições podem ser feitas sobre a distribuição 

do , 0 3 Ru e do 1 0 6 Ru em plantas, após a contaminação de solos: 

a) nuclídeos solúveis de rutênio adicionados ao solo são translocados para os 

brotos das plantas e acumulados, particularmente, pelas folhas; 

b) complexos de rutênio (nitrosil-rutênio, por exemplo) parecem se localizar nas 

raízes, com pouca translocação para os brotos; 

c) apenas uma pequena proporção do rutênio que alcança os brotos é redistribuído 

para as sementes e frutas (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

De acordo com os estudos realizados com 1 0 3 R u e 1 0 6 R u em plantas, apresentados 

por Coughtrey & Thorne (1983a), pode-se concluir que a contaminação aérea, a 

contaminação do solo e a forma química dos radionuclídeos devem ser consideradas 

separadamente. 

Após uma contaminação aérea de plantas com estes radionuclídeos, pode-se esperar 

uma retenção de 10% dos mesmos. Deste 10%», cerca de 90% pode ser absorvido pelas 

plantas, resultando numa distribmção equivalente a cerca de 70% nas folhas, 20% nos 

caules, 5% nas sementes e frutas e menos que 5% nas raízes. A meia-vida para a perda 

após uma contaminação em pastos é, provavelmente, da ordem de 1Q dias. 

É assumido um fator de translocação de 0,05 para raízes e vegetais verdes, frutas e 

cereais. Nas cascas de cereais pode-se encontrar até 50% da atividade retida na época da 
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colheita, o que pode dar origem a uma via adicional de exposição interna do homem, por 

meio do consumo de grãos e/ou farinhas integrais (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Após a contaminação de solos, deve ser feita uma distinção entre os compostos 

solúveis e insolúveis de rutênio. Esta divisão, na prática, vai depender do tipo de solo e do 

conhecimento existente a respeito da química de 1 0 3 Ru/ 1 0 6 Ru em solos. Para os compostos 

insolúveis, podem ser esperadas distribuições de 95% nas raízes e 5% nos brotos (destes, 

5% nas frutas, 50% nas folhas e 45% nos caules). Os compostos solúveis se distribuem em 

20% nas raízes e 80% nos brotos (5% nas frutas, 70% nas folhas e 25% nos caules) 

(Coughtrey & Thome, 1983a). 

Parece provável que o rutênio não seja prontamente transferido para o leite de vaca. 

Pode ser estimado que, apenas, cerca de 3 % do rutênio que penetra na circulação sistêmica 

seja transferido, eventualmente, para o leite (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Vários estudos sugerem que o rutênio se acumula muito pouco nos músculos dos 

peixes; este elemento se acumula no fígado, nas branquias e na peie deste animais. Os 

dados apresentados suportam a hipótese de que o rutênio está sujeito à adsorção superficial 

sobre a pele, e o que é absorvido se acumula nos tecidos do fígado. Este elemento é pouco 

absorvido por peixes marinhos, embora possa ser encontrado em espécies que se 

alimentam de invertebrados bentônicos, que acumulam rutênio da água. Pode-se assumir 

que peixes herbívoros absorvem menos que 1% pela sua dieta e peixes carnívoros cerca de 

20% (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

O rutênio mostra pouca tendência a ser absorvido por sedimentos, mas se liga 

firmemente a esta matriz e a particulados por adsorção, embora, após uma liberação deste 

nuclídeo para o meio líquido, essa ligação provavelmente aconteça de forma lenta. Uma 

vez ligado aos sedimentos o rutênio fica, aparentemente, indisponível para transporte 

(Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Cerca de 80% do rutênio presente no meio marinho encontra-se associado a 

sedimentos em suspensão, e cerca de 20% a coloides, sob a forma de complexos de nitrosil 

ou nitrato-rutênio. Menos que 1% do rutênio presente na água do mar encontra-se sob a 

forma de íons livres ou sob a forma de cloretos, embora a disponibilidade biológica destas 

formas possa ser dez vezes mais alta do que a de outras. A adsorção superficial do rutênio 

é responsável por uma proporção considerável da sua incorporação tanto em plantas como 

em animais (Coughtrey & Thome, 1983a). 
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Em experimentos com aplicações de injeções intravenosas e intraperitoniais de 

rutênio em ratos, camundongos e preás, observou-se que o rutênio se concentrava, 

apreciavelmente, nos rins, mas a sua perda nesses órgãos era muito mais rápida do que em 

outros tecidos. Todos os órgãos e tecidos, com exceção dos rins, continham concentrações 

similares de rutênio (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Os órgãos mais afetados pela exposição do homem a este radionuclídeo são o 

cólon, os pulmões e os ossos (Pioch, 1993). 

Em superfícies de áreas urbanas, Roed (1987a) encontrou velocidades de deposição 

similares para o rutênio em ruas e em telhados. Após o acidente de Chernobyl, o 

comportamento do rutênio depositado em telhados foi diferente do comportamento do 

césio. O rutênio teve uma maior remoção num período em que houve várias chuvas do que 

durante a primeira chuva, em que apenas o processo inicial de run-off ocorreu (Roed, 

1987c). Em telhados da Dinamarca, a retenção de rutênio foi bastante alta (Roed & Jacob, 

1990). 
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3 - DESCRIÇÃO DO MODELO 

3.1 - INTRODUÇÃO 

O código computacional SIEM incorpora diversos modelos, inclusive dois também 

desenvolvidos, anteriormente, no IRD/CNEN: o primeiro, baseado no modelo ECOSYS 

(Müller, 1988), foi desenvolvido para avaliar doses resultantes da contaminação de ambientes 

rurais, e o segundo, o PARATI (Rochedo, 1994), foi desenvolvido com o objetivo de efetuar 

uma avaliação quantitativa e dinâmica da exposição de indivíduos do público, resultante de 

uma contaminação radioativa das superfícies de ambientes urbanos e semi-urbanos. 

O projeto do modelo PARATI focaliza a avaliação a médio e longo prazos das 

conseqüências de uma liberação acidental e tem, então, seu ponto inicial após a passagem da 

nuvem radioativa, quando o material já está depositado no ambiente. O modelo PARATI foi, 

originalmente, desenvolvido para avaliar as conseqüências da contaminação de ambientes 

urbanos e semi-urbanos com o radionuclídeo 1 3 7 Cs (Rochedo, 1994; Rochedo et al., 1996, 

1997, 1998). Neste trabalho, o modelo foi estendido a outros nuclídeos, através da inclusão de 

valores específicos dos parâmetros e fatores de conversão de dose. 

A previsão das conseqüências radiológicas da contaminação de ambientes urbanos e do 

efeito da implementação de diversas medidas de proteção, em função do tempo após a 

contaminação, requer as seguintes simulações: 

da estrutura física da cidade considerada, isto é, prédios, ruas, e outros; 

da contaminação, ao longo do tempo, nesta estrutura, devido a um acidente particular 

em uma condição meteorológica específica; e 

do comportamento de membros do público vivendo nesta cidade, após a contaminação. 

3.2 - PROCESSOS FÍSICOS SIMULADOS 

3.2.1 - Aspectos Gerais 

Cada local é descrito no modelo em função das superfícies que vão contribuir para a 

exposição externa relacionada à sua ocupação. Diferentes tipos de superfícies podem ser 

simuladas para compor todos os ambientes, incluindo, por exemplo: 

superfícies pavimentadas de asfalto, concreto, pedras, ou outros materiais, para compor 

áreas externas pavimentadas de playgrounds ou ruas; 
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paredes, telhados de diferentes tipos, janelas; 

superfícies não pavimentadas, como gramados, solo sem grama, areia; e 

outras superfícies que possam contribuir para a exposição externa, tais como árvores e 

superfícies internas de casas e prédios. 

A contribuição de cada superfície para a taxa de kerma no ar é estimada para cada 

compartimento da área urbana, em função do tempo. A exposição externa gama devido ao 

material depositado nas superfícies é estimada pela soma da contribuição de todas as 

superfícies que compõem um determinado ambiente e suas vizinhanças. As doses individuais 

são estimadas através do uso de fatores de dose, em função do tipo de local e da idade de cada 

indivíduo, e da ocupação de cada local pelos indivíduos. Para cada local, também são 

estimadas as doses devido à inalação e à exposição externa devido ao material presente no ar. 

Para ambientes externos, a dose beta na peie também é calculada, em função da 

ocupação e da idade do indivíduo. Doses internas devido à ingestão de vegetais produzidos 

em hortas caseiras ou frutas e de alimentos derivados de pequenos animais domésticos, como 

carne de galinha e ovos, também são calculadas, em função da região de origem destes 

alimentos. 

Para cada intervalo de tempo é calculada a taxa de dose efetiva, para as exposições 

externas, e a taxa de dose efetiva comprometida, para as exposições internas. Estas taxas são 

estimadas em função do tempo após a deposição, para cada indivíduo, e são integradas para 

estimar a dose e risco de toda a vida. Todo este procedimento é efetuado na simulação com e 

sem a implementação de medidas de proteção, sendo possível acessar os dois resultados 

isoladamente. 

As respostas do programa, ao longo de todo o período da avaliação, incluem: 

as concentrações de atividade nas superfícies, no ar e nos alimentos; 

as taxas de kerma no ar para todos os locais simulados; 

as taxas de dose e doses integradas para os indivíduos; e 

o efeito das medidas de proteção na redução de doses. 

No modelo também é computada a concentração de atividade removida pela aplicação 

das medidas de proteção. Esta informação é útil para a estimativa da quantidade e do nível de 

contaminação do material que pode vir a ser transferido para repositórios de rejeitos e outras 

áreas externas ao sistema modelado (como aterros sanitários, sistemas de drenagem pluvial ou 

estações de tratamento de esgotos). 
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O ponto de partida para todo o cálculo matemático, que deve ser fornecido como dado 

de entrada para o modelo, é a informação da deposição em uma superfície gramada plana e 

uniforme, chamada de superfície de referência Esta informação inclui a atividade depositada 

por unidade de área e o tipo de deposição, para cada uma das regiões simuladas. 

Processos naturais e artificiais influenciam a variação nas doses recebidas por uma 

população com o tempo, após um evento de deposição acidental. Os principais processos 

naturais que afetam a exposição de uma população em uma área urbana são aqueles 

relacionados à deposição inicial de material radioativo sobre as superfícies das construções 

urbanas e sua subseqüente fixação ou arraste, seguido, a longo prazo, por efeitos do 

intemperismo. Estes processos são dependentes tanto do radionuclídeo e de sua forma 

química, quanto do tipo de superfície. A ressuspensâo de material depositado para o ar e o 

transporte físico de poeira para dentro ou fora das construções podem consistir, também, em 

fontes adicionais para a exposição da população e para a recontaminação de superfícies. A 

migração do material depositado para camadas mais profundas de superfícies permeáveis 

também pode afetar a exposição, que é associada à quantidade de material presente nas 

diversas camadas de solo, através das taxas de kerma sobre a superfície e da quantidade de 

material disponível na camada superficial como fonte de espalhamento para o ar e para o 

interior das construções urbanas. Os processos artificiais de remoção da contaminação do 

ambiente também são importantes e são considerados como medidas de proteção. 

3.2.2 - Superfícies Urbanas 

3.2.2.a -Deposição Inicial 

Uma nova abordagem para o tratamento matemático da deposição seca foi adotada no 

PARATI, a partir da utilização da Potência Relativa de Fonte (RSS - relative source strenghf), 

que relaciona a quantidade de material depositado em uma superfície com aquela depositada 

sobre uma superfície de referência, ou a razão entre a velocidade de deposição sobre uma 

superfície e aquela sobre a superfície de referência (Jacob & Meckbach, 1987). A superfície 

mais empregada como referência para fins de avaliação de deposição é uma superfície firme, 

plana, consolidada e uniforme de solo coberto por grama O modelo leva em conta que a 

atividade depositada é, porém, parcialmente blindada em relação à sua contribuição para a 

exposição externa, devido à rugosidade da superfície (Jacob et ai, 1987; Mueck & Steger, 

1991). 
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A deposição em cada tipo de superfície urbana é estimada em função da deposição na 

superfície de referência, através do uso da Potência Relativa de Fonte (RSS): 

Ds = Dref*RSSs*fp (3-1) 

onde: 

Ds = deposição na superfície £ (Bq.m" 2) 

Dref = deposição na superfície de referência (Bq.m" ) 

RSSs = fator de Potência Relativa de Fonte para a superfície S, adimensional 

fp = fator de precipitação pluviométrica 

O fator de Potência Relativa de Fonte tem um valor característico para cada superfície, 

em função do tipo de deposição. Para a deposição seca, este fator representa a razão entre as 

velocidades de deposição na superfície e na superfície de referência. Para uma deposição 

úmida, com alta ou baixa intensidade pluviométrica, o fator reflete, também, as propriedades 

de retenção inicial das diferentes superfícies. 

Se a deposição ocorre sob condição seca, com a ocorrência de precipitação 

pluviométrica nas primeiras 24 horas seguintes, considera-se que ocorre uma lavagem das 

superfícies pavimentadas, com a conseqüente remoção, no caso de radioisótopos do césio, de 

40% do material inicialmente depositado, para baixa intensidade de chuva, e de 60% para alta 

taxa de precipitação. 

Todos os materiais de construções urbanas têm uma capacidade característica de reter 

radionuclídeos a partir de soluções aquosas (Sandalls, 1987b). A retenção inicial de um 

material após uma deposição seca sobre as superfícies urbanas pode ser explicada devido ao 

sereno e ao orvalho, que fornecem umidade suficiente para a dissolução, mas não para 

provocar o arraste (Wilkins, 1987). Após uma deposição seca, a retenção inicial sobre 

superfícies impermeáveis vai depender do momento e da quantidade da primeira precipitação 

pluviométrica, que pode remover uma quantidade considerável do material depositado. 

Para uma deposição úmida, há um arraste imediato das superfícies mas, no caso do 

césio, chuvas posteriores vão remover muito pouco do material que ficou retido. O grau de 

retenção parece ser dependente da taxa de precipitação, que determina os níveis de 

umidificação e arraste das superfícies, e pode ser muito baixo sob chuvas torrenciais (Kelly, 

1987; Wilkins, 1987). A quantidade de material removido junto com a água de arraste 

depende tanto do tipo de material da superfície, quanto de propriedades físico<[uímicas do 

material depositado (Cremers & Paterson, 1990). 
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Para a avaliação de taxas de kerma no ar e taxas de dose efetiva, além do conhecimento 

da atividade presente nas superfícies é necessário, também, o conhecimento da blindagem 

inicial, devido a fatores como a infiltração inicial, rugosidade da superfície ou inundação da 

superfície. No caso da migração para camadas internas da superfície poder ser desprezada, 

esta é considerada impermeável. A profundidade efetiva da fonte para superfícies 

pavimentadas é considerada, no modelo, como sendo em tomo de 1 mm (Jacob et ah, 1987). 

3.2.2.b - Efeitos de Intempetismo 

Intemperismo é o termo usado para descrever a redução nas taxas de exposição ou na 

atividade das superfícies com o tempo, devido a processos naturais de remoção, tais como 

lavagem por chuvas, ressuspensão e migração, e, algumas vezes, pode incluir atividades 

humanas, como limpeza rotineira de ruas e trânsito (Karlberg, 1987; Roed & Sandalís, 1990). 

A variação da atividade nas superfícies em função do tempo é estimada por: 

Âs(t)=Ds*Ys(t)*e(x^ (3.2) 

onde: 

As(t) - atividade do radionuclídeo na superfície S, no instante t (Bq. m") 

Ds = deposição inicial na superfície S, eq. 3.1 (Bq. m"2) 

ré) = fração de atividade retida na superfície S no tempo t 

K = constante de decaimento radioativo (a"1) 

i = tempo após a deposição inicial (a) 

Cada superfície tem seu próprio comportamento em relação à perda do material 

inicialmente depositado, de acordo com as características de retenção e fixação específicas 

dos materiais que a compõem. O material perdido devido ao intemperismo é considerado para 

todas as superfícies do modelo, mas a transferência deste material para outros compartimentos 

não é computada, uma vez que o intemperismo é, normalmente, um processo muito lento para 

a maior parte das superfícies urbanas, acarretando um acréscimo desprezível para as outras 

superfícies devido à diluição. 

Após a primeira chuva ou a fixação do material por umidade, o comportamento do 

material retido nas superfícies toma-se, aparentemente, independente do processo de 

deposição. Assim, após a fixação inicial, o material presente por deposição seca ou por 
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deposição úmida segue o mesmo comportamento em relação ao intemperísmo (Wilkins, 

1987). 

A variação da atividade com o tempo, na maior parte das superfícies urbanas, parece 

seguir um comportamento exponencial duplo. A quantidade mais fracamente ligada à 

superfície é chamada "fração móvel" e representa a fração do material retido que é removida 

com uma velocidade maior do que a quantidade mais fortemente ligada à superfície, chamada 

de "fração retida" (Karlberg, 1987; Jacob & Meckbach, 1990): 

Y(t)~a.eb-' + c.e-dífl (3.3) 

onde a e c correspondem às frações móvel e retida, que decrescem com constantes b Q d, 

respectivamente. 

Os parâmetros a,b,ced são característicos de cada superfície, com a+ 0-1. 

Além do intemperismo, também o decaimento radioativo contribui para a dirrnnuiçâo de 

atividades e taxas de exposição das superfícies contaminadas, e esta perda é, também, incluída 

no modelo. 

3.2.3 - Concentrações em Outros Compartimentos Ambientais 

Além das superfícies que compõem a estrutura de cada casa ou ambiente urbano, 

considera-se que superfícies internas de casas e prédios são recontaminadas por deposições a 

longo prazo, a partir do material ressuspenso, e por carreamento de poeira para dentro dos 

ambientes, por sapatos. A concentração de atividade do material no ar é estimada 

considerando processos de ressuspensâo do material depositado em áreas não pavimentadas. 

O material depositado em solo e gramados pode, também, migrar para camadas internas 

do solo, levando a uma diminuição da quantidade de material disponível nas camadas 

superiores e a uma maior contaminação de camadas mais profundas. 

3.23.a-Solo 

Em estudos realizados na Alemanha, após o acidente de Chernobyl, observou-se uma 

distribuição exponencial da atividade com a profundidade, com o comprimento de relaxação 

sendo uma função do tempo (Jacob et ai, 1987; Jacob & Meckbach, 1990). Esta equação e os 



parâmetros experimentais determinados por estes dados foram utilizados neste modelo para a 

avaliação da migração no solo: 

Cs (d, t) = Dsob * Ai (t) * eUL<,)td"p) (3.4) 

onde: 

Cs(d,t) - atividade específica na profundidade d do solo, no tempo / (Bq.kg"1) 

Dsoio = deposição inicial no solo, eq. 3.1 (Bq.m" 2) 

d = profundidade no solo (m) 

p = densidade do solo na camada d (kg.m" ) 

• 2 1 

Xi = recíproco do comprimento de relaxação (m .kg ) 

O parâmetro Xi tem uma dependência temporal que pode ser aproximada por um ajuste 

matemático dos dados levantados após o acidente de Chernobyi, por Jacob & Meckbach 

(1990): 

XL(t) = (3.5) 
(15*t + 10) ' 

onde t é o tempo após a deposição inicial, em anos. 

3.2.3.b - Grama 

A atividade do material depositado que permanece na grama após o tempo /, excluindo 

o decaimento radioativo, é estimada por: 

Agnm = Dref*a*e<b*t) (3.6) 

onde: 

Drej = deposição na superfície de referência (Bq.m"2 ) 

a = fração da deposição inicial no gramado que é retida na grama 

b = constante de decaimento por intemperismo (d"1) 

Para o gramado de referência, é considerado que a fração inicialmente retida na grama 

seja igual a 1. 

3.2.3.c~Ar 

Após a passagem da nuvem, o material que é depositado no solo e em outras superfícies 

urbanas, que são subseqüentemente expostas ao intemperismo, dá origem a uma 
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recontaminação do ar por processos de ressuspensão. A ressuspensão é, principalmente, um 

processo localizado e o espalhamento da contaminação por processos de dispersão em áreas 

urbanas é desprezível (Amaral et al, 1992; Pires do Rio, 1993; Pires do Rio et ai, 1994). 

Assim, considera-se que o ar externo de cada ambiente urbano é conterninado, apenas, devido 

à ressuspensão dos solos locais, seguindo a equação: 

Car(t) = m*A*,,M,t) (3.7) 

onde: 

Car(t) = concentração de atividade no ar (Bq.m" ) 

K(s) = fator de ressuspensão, em função da estação do ano s (m" 1) 

Asoio (l,t) = atividade na camada de 1 cm superficial do solo, eq.3.8 (Bqjn" ) 

O parâmetro K(s) é considerado constante, em função apenas da estação do ano (seca ou 

úmida). Os valores para este parâmetro, usados no PARATI, são 5E-8 e 5E-9, para as 

estações seca e chuvosa, respectivamente, derivados de dados de literatura posteriores ao 

acidente de Chernobyl (Garland & Pattenden, 1990) e de estudos de campo realizados após o 

acidente de Goiânia (Pires do Rio, 1993). 

Asoh (d,t) é a atividade da camada superficial do solo de profundidade <i, por unidade de 

área (Bq.m"2), calculada por: 

A^(t) = d*p*f0Cstet)dz ' (3.8) 

onde Cs é concentração de atividade no solo, calculada pela equação 3.4, e os 

parâmetros d e p são definidos, também, na equação 3.4. No caso da ressuspensão, a 

profundidade d considerada é de 1 cm. 

A concentração de atividade do ar dentro de casas e prédios é estimada no modelo como 

sendo uma fração daquela do ar externo. Para diversos tipos de construções européias, dados 

de literatura (Christensen & Mustonen, 1987; Roed & Sandalls, 1990) sugerem que a 

concentração de atividade de césio dentro de prédios seja cerca de 40 a 90% da concentração 

de atividade do ar externo; um valor de 70% é usado no PARATI. 

3.2.3.d - Superfícies Internas 

As superfícies internas de casas e prédios são continuamente recontaminadas pela 

deposição de material presente no ar e por ingresso de poeiras de solo trazidas nos sapatos. A 
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perda de material destas superfícies inclui, além do intemperismo, procedimentos rotineiros 

de limpeza de casas. A equação utilizada para estimar a atividade presente em superfícies 

internas é: 

A,,(t) = ( Ds.i. + Csap ( 0 + CM*) ) * Ys,.(t) (3.9) 

onde: 

Ds.i. = deposição inicial nas superfícies internas, estimada pela equação 3.1 (Bq.m" ) 

Y&L (t) - fração retida (levando-se em conta procedimentos rotineiros de limpeza), eq. 3.3 

Csap (0 ~ contribuição devido ao ingresso de poeiras em sapatos, estimada por: 

Cm (t) = (A,,,, (l,t)*L)/(S*d*p) (3.10) 

onde: 

Asoio (l,t) - atividade da camada superficial de solo de profundidade igual a 1 

cm, por unidade de área, estimada pela equação 3.8 (Bq.m"2) 

Is - taxa de ingresso de solo superficial nas casas, estimada como 1 g/d 

S = área interna contaminada por sapatos, estimada em 50 m 

Coep (t) ~ contribuição do ar interno para a atividade nas superfícies internas, estimada 

por: 

CDeP(t)=C~ar(t)*Vg*& (3.11) 

onde: 

Car(t) - concentração de atividade média no ar no período de (t-At) a t 

vg = velocidade de deposição de material no ar em superfícies internas 

3.2J.e - Pele e Roupas 

A pele e roupa dos indivíduos podem ser contaminadas devido à atividade presente no 

ar. Considera-se que a atividade depositada é completamente removida, diariamente. Desta 

forma, a atividade em pele e roupas é calculada, em uma base diária, por: 

Ap/r(t) - -Lj(Car*vd *Se*Ocj) (3.12) 

onde j se refere ao local, e: 
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Cgrj = Concentração de atividade no ar no localj (Bq.m"3) 

Vd = velocidade de deposição em pele e roupas (m.s"') 

Se = área exposta (cm2) 

Ocj = taxa de ocupação do local j 

3.2.4 - Processos Artificiais de Remoção de Atividade: Medidas de Proteção 

Diversos processos artificiais de remoção de material radioativo das superfícies podem 

ser simulados no modelo. Diferentes tipos de medidas de proteção podem ser programadas e 

aplicadas a uma ou a várias superfícies, a qualquer tempo durante o período de avaliação. 

Exemplos de possíveis medidas de proteção a serem simuladas são o corte de grama, a 

remoção de camadas de solo ou de areia, a poda de árvores, a lavagem de superfícies com 

água ou com produtos químicos, a raspagem de camadas de superfícies e a remoção ou 

cobertura de superfícies. 

A maior parte das medidas é avaliada pela aplicação de coeficientes de 

descontaminação às frações móvel e retida do material, em cada tipo de superfície. Exceções 

são o corte de grama, onde a atividade removida é calculada em função da atividade que 

permanece na grama no momento da aplicação da medida, e a remoção de camadas de 

superfícies não pavimentadas, onde a atividade removida é calculada em função da 

quantidade de radionuclídeo presente na camada a ser removida no momento de aplicação da 

medida. As medidas de proteção podem ser consideradas uma a uma ou em conjunto e seus 

efeitos podem ser avaliados para cada indivíduo, para grupos de indivíduos ou para a 

população como um todo. 

Medidas de proteção relacionadas à dose interna estão, principalmente, relacionadas à 

ingestão de alimentos e podem incluir o corte ou poda das folhagens do vegetal, caso em que 

uma contaminação residual vai ocorrer devido à incorporação pela raiz, ou a interrupção do 

consumo de alimentos. 

Os efeitos da implementação de medidas de proteção são avaliados no modelo pelo uso 

de fatores de redução ou de descontaminação. É possível especificar contramedidas que 

tenham efeitos diferentes sobre as frações "móvel" e "retida" da atividade nas superfícies. 

Qualquer medida de proteção que possa ser simulada pela aplicação direta de fatores de 

redução pode ser incluída no modelo, cada uma podendo assumir diferentes coeficientes para 

cada uma das frações de cada uma das superfícies simuladas no modelo. A avaliação da 
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medida requer a descrição, como dado de entrada do programa, da superfície, do ambiente, da 

região e do momento em que a medida deve ser aplicada. 

3.3 - SIMULAÇÃO DA ÁREA URBANA 

A região urbana é caracterizada, no modelo, por ter uma deposição homogênea sob uma 

condição meteorológica específica. A deposição na área urbana é descrita por dois 

parâmetros. O primeiro, qualitativo, refere-se ao tipo de deposição na região, que pode ser 

seca, úmida, ou com alta taxa de precipitação pluviométrica. O segundo parâmetro, 

quantitativo, se refere à quantidade de radionuclídeo depositado por unidade de área de 

gramado liso, plano e homogêneo, que é adotado no modelo como superfície de referência. 

Estes dois parâmetros iniciais podem ser originados de medidas ambientais reais, ou 

estimados por modelos de dispersão atmosférica e deposição. 

A região urbana é composta por ambientes, selecionados de acordo com as principais 

características de comportamento humano consideradas pelo modelo, que são a residência, o 

trabalho ou estudo, o lazer e o trânsito. Estes ambientes incluem construções residenciais, 

casas comerciais (ambas coristruídas com materiais que proporcionam diferentes blindagens), 

praias, parques, ruas de diversos tipos, e outros. 

Cada ambiente pode ser subdivido em locais, de acordo com o uso ou características 

específicas de exposição. Assim, por exemplo, casas podem ser subdivididas em locais 

internos e externos e ruas podem ser subdivididas em relação ao tipo de transporte usado 

pelos indivíduos. No Capítulo 4 estão descritos os principais tipos de ambientes urbanos 

simulados neste trabalho. 

A exposição dos indivíduos, exceto para a via de ingestão, está relacionada às taxas de 

ocupação dos locais urbanos.. 

3.4 - EXPOSIÇÃO EXTERNA EM AMBIENTES URBANOS 

3.4.1 - Exposição Externa a Radionuclídeus no Ar 

A avaliação das taxas de dose externa gama devido à atividade presente no ar utiliza 

fatores de blindagem específicos para cada local dos ambientes urbanos. Fatores de 

blindagem, S, são definidos por Lauridsen & Jensen (1982) como: 
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S = — (3.13) 
Xo 

onde X é a taxa de exposição de um determinado local e Xo é a taxa de exposição de 

referência» correspondente àquela devido a uma nuvem semi-infinita homogênea, e medida a 

1 m acima de uma superfície semi-infinita lisa e plana. Fatores de blindagem são função da 

energia, do material de construção do prédio e do arranjo geométrico da área. 

3.4.La - Exposição à Radiação Gama 

A dose externa gama, para cada radionuclídeo, devido ao material no ar é calculada por: 

Da(t) - (Zjf Car(t) * Ocj* Sj)) * DCF ar (3.14) 

onde j se refere ao local e: 

Car(t) = concentração de atividade no ar (Bqjn J ) 

Ocj = taxa de ocupação no local j (h/d) 

Sj = fator de blindagem para o local j 

DCFar - fator de conversão de dose, em função da faixa etária (Sv.a^/Bq.m"3) 

A contribuição do ar interno dos prédios para a exposição externa gama normalmente é 

desprezível e não é considerada no modelo. 

3.4.Lb - Exposição a Partículas Beta 

A atividade no ar contribui, também, para a fração da taxa de dose efetiva devido a 

partículas beta: 

DpAr (t) =(Xj( Carj * DCFp, *OcJ)wl (3.15) 

onde i se refere ao indivíduo,/ ao local e: 
Car(t) = concentração de atividade no ar (Bqjn°) 

DCFfrar = fator de conversão de dose para o radionuclídeo presente no ar (Sv.a^/Bq.cm"3) 

OCJ = taxa de ocupação no local j (h/d) 

wt = fator de ponderação de tecido para a pele 
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3.4.2 - Exposição Externa a RadionucHdeos Depositados em Ambientes 

Urbanos 

A exposição gama em ambientes urbanos difere da exposição sobre gramados, não 

apenas devido à blindagem das estruturas, mas, também, devido à presença de diversas 

superfícies, com diferentes níveis de contaminação. A taxa de dose externa para um indivíduo 

localizado dentro de um prédio, por exemplo, vai depender da atividade depositada e retida 

nas paredes externas, no telhado e em outras estruturas vizinhas. O grau de proteção fornecido 

pelo prédio vai depender de fatores tais como espessura e composição das paredes, presença 

de porão e sótão, área de janelas e outros. As taxas de dose recebidas pelos indivíduos são, 

então, dependentes dos diferentes padrões de construção dos diversos ambientes utilizados em 

uma área urbana (Crick et ai, 1985; Steinháusler, 1987; Meckbach et ah, 1988). Fatores de 

redução, definidos como a razão entre a exposição em um determinado local e aquela sobre 

uma fonte plana, lisa e infinita, têm sido usados para caracterizar a exposição externa em 

diversos ambientes. 

Para o modelo PARATI, a avaliação da taxa de dose externa gama devido ao material 

depositado segue o procedimento desenvolvido por Jacob e Meckbach (Jacob & Meckbach, 

1987; Meckbach & Jacob, 1988; Meckbach et al, 1988), no qual a potência relativa de fonte 

(RSS), para cada superfície, é combinada com valores de taxa de kerma no ar por unidade de 

atividade superficial (atividade por unidade de área), somadas para todas as superfícies que 

compõem um determinado local, obtendo-se, assim, as taxas de kerma específicas para cada 

local da área urbana. A razão entre a exposição calculada para cada local e aquela a 1 metro 

acima de um gramado plano, uniforme e mfinito é chamada de "fator de local" (iocation 

factor). 

Fatores de local são urna função do tempo, por causa das diferentes dependências 

temporais da contaminação em gramados e nas demais superfícies urbanas. Neste trabalho, 

entretanto, as taxas de kerma são calculadas a cada momento, a partir da dependência 

temporal da atividade presente em cada uma das superfícies. Desta forma, é possível indicar 

aquelas que mais contribuem para a exposição de um indivíduo e avaliar as conseqüências da 

aplicação de medidas de proteção a cada superfície, individualmente, sem alterar o efeito das 

demais que, também, contribuem para a exposição em um determinado local (VAMP, 1992). 
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3.4.2.a - Exposição à Radiação Gama 

Uma vez que a contaminação radioativa em todas as superfícies é calculada (sem e com 

a aplicação de medidas de proteção), a avaliação da taxa de kerma no ar é efetuada, para cada 

local, peia soma das contribuições de todas as superfícies que compõem aquele local: 

KM~%mt* Ai®* Fbt (3.16) 
i 

onde : 

j - local de um determinado ambiente urbano 

i - superfícies que vão contribuir para a taxa de kerma do local / 

A,{t) = concentração de atividade do radionuclídeo na superfície z, no instante / (Bq.m - 2) 

Fbi = fator de blindagem inicial devido à rugosidade da superfície, para a superfície i e 

para o tipo de deposição inicial (Jacob et al.9 1987; Roed & Sandalls, 1990; Mueck & 

Steger, 1991; VAMP, 1992). A blindagem posterior está implicitamente considerada 

na variável Ai(t). 

Kep = taxa de kerma no ar no local j , devido a urna unidade de atividade na superfície i 

(Gy.h"1/Bq.m"2) 

A dose efetiva devido à exposição externa gama, recebida durante um dia no tempo / 

após a deposição inicial, é calculada pela soma das doses devido à ocupação dos locais usados 

por cada indivíduo, utilizando as taxas de kerma calculadas para cada superfície: 

O. (t) - £ Oc,.j Ytfejt)* DCF,) (3.17) 

J > 

onde i se refere às superfícies que compõem o compartimento j e : 

Kep = taxa de kerma no ar no local j \ devido a uma unidade de atividade na superfície i 

(Gy.hr1) 

DCFj = fator de conversão de dose para a superfície i (Sv.Gy"1) 

Ocij = taxa média de ocupação diária do local/ 

Os fatores de conversão de dose DCFy utilizados são definidos em função da energia da 

radiação emitida pelos radionuclídeos envolvidos, da faixa etária e da geometria de irradiação 

(Zankl et al.+ 1992; Yamagushi, 1994; Conti, 1999), sendo que esta última varia de acordo 

com a superfície em questão. 
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3.4.2.b - Exposição a Partículas Beta 

O modelo também considera a fração da dose efetiva devido à exposição à radiação 

beta, decorrente do material depositado em solo e areia. A taxa de dose é estimada por: 

Dp (l) = ( Zj( AsoJOXO * ExAl * DCFp * Ocj) * w, (3.18) 

onde i se refere ao indivíduo,/ ao compartimento e: 

Asoio(0.l,t) m concentração de atividade do radionuclídeo na camada de 0,1 cm do topo do 

solo ou areia (Bq.cm") 

EXAÍ - fração da área corporal de pele exposta do indivíduo i 
1 2 

DCFp = fator de conversão de dose para exposição externa fi (Sv.h" /Bq.cm") 

OCJ = taxa de ocupação para o local j (h .d 1 ) 

wt = fator de ponderação para pele 

A taxa de dose beta devido ao material depositado na pele e em roupas é estimada por: 
Bpjt) = Ap/r(t)*DCFp*wt (3.19) 

onde DCFp é o fator de conversão de dose QW(O fator de ponderação, descritos na equação 

3.18, eAp/r(t) é a concentração de atividade na superfície da pele e de roupas. 

3.5 - EXPOSIÇÃO INTERNA 

A exposição interna de indivíduos em uma área urbana pode ocorrer devido à inalação 

de atividade ressuspensa e à ingestão de alimentos contaminados. 

A via de inalação foi incluída no modelo PARATI, de forma a permitir a sua aplicação 

na avaliação das conseqüências de acidentes que envolvam radionuclídeos para os quais esta 

via seja relevante, como, por exemplo, para o caso de acidentes envolvendo a liberação de 

emissores alfa, como isótopos de plutónio. 

A contaminação de alimentos em áreas urbanas pode incluir vegetais que crescem na 

área contaminada, tais como frutas e verduras de hortas caseiras, e animais de pequeno porte 

criados na área (galinha e ovos). A contaminação de vegetais é afetada tanto pela deposição 

inicial sobre as folhas, com subseqüente translocação para as partes comestíveis, quanto pelos 

efeitos a longo prazo devido à incorporação, pelas raízes, de material do solo. No Sistema 

Integrado de Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental em Situações de Emergência 
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(SIEM) foi adotada uma metodologia baseada no modelo alemão ECOSYS (Prõhl et al, 

1986; Prõhl, 1990) e, neste trabalho, considerou-se, apenas, a ingestão de vegetais folhosos, 

legumes e galinha. 

A contaminação de produtos de origem animal deve-se, principalmente, à ingestão de 

solo superficial pelos galináceos que ciscam em liberdade no terreno. A equação utilizada 

para estimar a concentração de atividade na carne de galinha e nos ovos é, também, derivada 

do modelo alemão ECOSYS (Prõhl et al, 1986; Voigt et al, 1988, 1989; Prõhl, 1990; 

Amaral etal, 1992,1995). 

3.5.1 - Alimentos de Origem Vegetal 

O modelo considera que um indivíduo possa estar sujeito à exposição interna devido à 

ingestão de produtos cultivados em uma das regiões da área urbana. São considerados dois 

processos de contaminação, a deposição foliar e a incorporação pela raiz. A concentração de 

atividade total no produto, em Bq.kg"1, é estimada pela soma da contribuição destes dois 

processos: 

CvV^Céep+C^ (3.20) 

Onde Cdepv é a deposição e incorporação, estimada em função da deposição inicial nas 

folhas dos vegetais pela seguinte equação (Prõhl, 1990; Müller & Prõhl, 1993): 

C*P,(t) = f-*Dr*f*T„*eH'") (3.21) 

onde v se refere ao tipo de produto vegetal e: 

Rv - fração retida nas folhas do vegetal v 

Yv - produtividade do produto vegetal v (kg.m"2) 

Dref - deposição inicial da superfície de referência 

Tv = fração do material depositado que é translocada para a parte comestível 

do vegetal v 

Xv - Xr + Xb = constante efetiva de decaimento radioativo e de intemperismo 

(d-1) 

Valores para Rv, Yv e Tv são dados de entrada do programa e devem ser escolhidos de 

acordo com o estágio de crescimento da planta no momento da deposição. 

Criiy é a concentração de atividade no produto vegetal devido à incorporação pela raiz: 
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CrJt) = Cs(0-15,t)*FTv(t) (3.22) 

onde: 

Cs (0-15J) 

FTv(t) 

atividade específica no solo, na zona da raiz (15 cm) (Bq.kg" ) 

fator de transferencia solo-planta (kg solo seco/ kg vegetal fresco) 

Considera-se que, após algum tempo, a concentração de atividade na planta está em 

equilíbrio com a concentração de atividade presente na zona de raiz do solo. Até que seja 

atingido o equilíbrio é utilizada uma variação linear, de zero até um valor de equilíbrio, 

característico para cada tipo de produto. Valores de equilíbrio para FTV devem ser 

selecionados de forma específica para a parte comestível da planta. 

3.5.2 - Alimentos de Origem Animal 

A equação utilizada no PARATI para estimar a concentração de atividade em produtos 

alimentares de origem animal é uma aproximação da equação desenvolvida por Prõhl (1990) 

e inclui uma função de retenção de primeira ordem e uma remoção exponencial: 

onde: 

ap = fração da atividade incorporada que decai com constante de decaimento Ãp 

TFP = fator de transferência do alimento para o produto animal p (d.kg"1 ) 

Ud = incorporação de atividade diária pelo animal (Bq.d"1 ) 

Ãp ~ constante de decaimento da atividade no produto p, sem o decaimento radioativo (d"1) 

Xr ~ constante de decaimento radiológico (d"1 ) 

Considera-se, no PARATI, que os animais domésticos são contaminados devido à 

ingestão de solo. Assim: 

CP(t) - aP * TFP * SI üé (*) * Xp * eH>n')(í-T) * dr (3.23) 

Uo(t)=Cs(0-lt)*Qp 
(3.24) 

onde: 

Cs(0~l,t) = concentração de atividade na camada de lcm do topo do solo 

(Bq.kg 1 ) 

Qp - ingestão diária de solo (kg.d" 1) 
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3.5.3 - Dose Interna 

3.5.3.a - Ingestão 

A taxa de dose efetiva comprometida devido à ingestão de alimentos é calculada por: 

Dingp(t) = ( 2 / cPr(t) * UPl)) * DCFingt (3.25) 

onde i se refere ao indivíduo e p ao produto produzido na região r. £/A f é a taxa de ingestão do 

produto p pelo indivíduo i. Os valores usados devem levar em conta uma produtividade 

razoável para áreas urbanas. DCFing é o fator de conversão de dose para a via de ingestão, 

dependente da idade. 

3.5.3.b - Inalação 

A exposição interna devido à inalação é calculada por: 

Dmfi) =(Xj( Car}(t)*Och*Inh))*DCFinhi (3.26) 

onde i se refere ao indivíduo e j ao local. Car(t) é a concentração de atividade do radionuclídeo 

no ar (Bq.m"3)s OCJ é a taxa de ocupação do local j , Inh é a taxa de inalação, dependente da 

idade e do tipo de atividade física (m 3.h _ 1) e DCFinh é o fator de conversão de dose para a via 

de inalação, dependente da idade (Sv/Bq). 

3.6 - SIMULAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A seleção dos grupos humanos deve levar em conta as diferenças entre as atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos, entre a ocupação dos diversos ambientes urbanos e entre 

outros fatores relacionados à exposição. Assim, os indivíduos são caracterizados, no modelo, 

de acordo com a faixa etária, com o tipo de hábitos e com o padrão de ocupação dos 

diferentes ambientes urbanos. 

Os grupos de hábitos podem ser definidos de acordo com o tipo de ocupação da área 

urbana (por exemplo, residência permanente ou de fim de semana), em função de hábitos 

específicos relativos a alguma via de exposição (por exemplo, ingestão de produtos locais), 

em função do tipo de residência ou local de trabalho, e outros. 
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Estes grupos foram criados de modo a tomar o modelo suficientemente flexível para ser 

adaptado a diversos tipos de população e de ambientes. 

O modelo simula os indivíduos ao longo do tempo. À medida que a simulação avança 

no tempo, cada indivíduo vai alterando a sua faixa etária, incorporando os hábitos definidos 

para as faixas etárias subseqüentes. 
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4 - PARÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES 

4.1 - DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES URBANOS SIMULADOS 

Foram realizadas simulações de alguns tipos de construções urbanas e áreas de 

lazer para compor os ambientes urbanos, baseado em tipos de residências observados na 

região de cerca de 15 km de raio em torno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, 

em Angra dos Reis, incluindo as vilas residenciais de propriedade do operador da planta 

(Vetere et ai 2001). Os ambientes utilizados neste trabalho foram: 

Casa 1: Este ambiente simula casas residenciais de um andar, construídas com 

material de baixa blindagem (madeira), afastadas umas das outras, com telhados de 

cerâmica e sem forro em laje (Figura 4.1). 

Casa 2: Este ambiente simula casas residenciais de baixa blindagem (madeira), de 

um andar, localizadas próximas umas às outras em fileiras, com telhados de amianto, sem 

forro em laje (Figura 4.2). 

Casa 3: Este ambiente simula casas residenciais de média blindagem (paredes de 

tijolo vertical, sem acabamento), de um andar, isoladas, com telhas de amianto e sem forro 

(Figura 4.3). 

Casa 4: Este ambiente simula casas residenciais de um andar construídas em 

material de alta blindagem (tijolo com acabamento), isoladas, com telhados de cerâmica e 

com forro (Figura 4.4). 

Casa 5: Este ambiente simula casas residenciais de dois andares, de alta blindagem 

(paredes de tijolo com acabamento), localizadas próximas umas às outras em fileiras, com 

telhas de amianto e sem forro (Figura 4.5). 

Parque: Este ambiente simula áreas de lazer ao ar livre (Figura 4.6). 
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Figura 4.1: Casa 1: Baixa blindagem - madeira, 1 andar, isolada, telhas de cerâmica 



Figura 4.3: Casa 3: Média blindagem - tijolo sem acabamento, 1 andar, isolada, telhas de 

amianto 

Figura 4.4: Casa 4: Alta blindagem 

cerâmica 

- tijolo com acabamento, 1 andar, isolada, telhas de 
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Figura 4.5: Casa 5: Alta blindagem - tijolo com acabamento, 2 andares, enfileiradas, 

telhas de amianto 



4.2 - DEPOSIÇÃO 

Os valores numéricos de Potência Relativa de Fonte para a deposição seca, para 

diversas superfícies, estão apresentados na Tabela 4.1, Os valores para césio foram 

selecionados de Rochedo (1994) e os referentes aos demais elementos foram derivados dos 

valores medidos por Roed (1997). Valores para estrôncio não foram encontrados na 

literatura, para este tipo de deposição; foram assumidos, então, os valores de deposição 

seca relativos ao bário, por pertencer este elemento ao mesmo grupo do estrôncio, na 

classificação periódica (Roed, 1997). 

Tabela 4.1: Potência relativa de fonte para deposição seca dos elementos estudados, em 

diferentes superfícies 

Potência Relativa de Fonte 

Elemento 
Solo/ 

Grama 
Arvores 

Paredes 

e Prédios 

Vizinhos 

Telhas de 

Cerâmica 

Telhas de 

Amianto 

Areas 

Pavimentadas 

Cs 1 1,67 0,03 0,67 0,67 0,17 

I 1 3,40 0,12 1,40 1,40 0,20 

Sr 1 5,00 0,08 10,0 10,0 0,83 

Ru 1 6,36 0,09 0,91 0,91 0,91 

A tabela 4.2 apresenta os valores numéricos de Potência Relativa de Fonte para a 

deposição úmida, para as superfícies incluídas na simulação. Os valores referentes a césio 

foram os mesmos utilizados por Rochedo (1994). Os valores para os demais elementos 

foram derivados a partir de Roed & Jacob (1990) e de Pioch (1993). 

Foram utilizados, preferencialmente, os parâmetros apresentados em Roed & Jacob 

(1990), quando disponíveis, pois os parâmetros de retenção obtidos por Pioch (1993) não 

refletem, exatamente, eventos de deposição úmida e sim uma incorporação dos elementos a 

partir de um contato prolongado com uma solução contaminada. 

Para rutênio em áreas pavimentadas foi utilizado o mesmo valor que para o césio, 

devido ao fato destes dois elementos possuírem um comportamento similar neste tipo de 

superfície (Pioch, 1993). 
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Quando não foi possível encontrar na literatura valores específicos, foi assumido 

que os elementos teriam um comportamento similar ao do césio, tendo sido adotados 

valores semelhantes, como ocorreu no caso da deposição úmida de estrôncio, rutênio e 

iodo em árvores e de estrôncio e rutênio em paredes. Os valores apresentados para 

estrôncio em telhas de cerâmica, telhas de amianto e áreas pavimentadas foram obtidos em 

Pioch (1993). 

Tabela 4.2: Potência relativa de fonte para deposição úmida dos elementos estudados, em 

diferentes superfícies 

Potência Relativa de Fonte 

Elemento 
Solo/Grama Árvores 

Paredes e 

Prédios 

Vizinhos 

Telhas de 

Cerâmica 

Telhas de 

Amianto 

Áreas 

Pavimentadas 

Cs 1 1,00 0,03 0,70 0,90 0,70 

I 1 1,00 0,03 0,43 0,00 0,03 

Sr 1 1,00 0,03 0,45 0,60 0,20 

Ru 1 1,00 0,03 0,60 0,65 0,70 

A Tabela 4.3 mostra as frações da deposição inicial retidas nas diferentes 

superfícies, para todos os elementos, após a ocorrência de uma chuva no período de 24 

horas após uma deposição seca. 

Todos os valores apresentados para o césio foram os mesmos adotados por 

Rochedo (1994). Os valores adotados para estrôncio em paredes e prédios vizinhos, telhas 

de cerâmica, telhas de amianto e áreas pavimentadas foram obtidos em Pioch (1993). 

Os valores para iodo em telhas de cerâmica e de amianto e para rutênio em paredes 

e prédios vizinhos, telhas de cerâmica e telhas de amianto foram obtidos em Roed (1987c). 

Para o iodo, em paredes e áreas pavimentadas, e rutênio, em áreas pavimentadas, não 

foram encontrados valores referentes a chuvas após uma deposição seca, tendo sido 

adotados, então, os valores apresentados em Pioch (1993), que são valores para deposição 

úmida. 
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Uma vez que não foram encontrados, na literatura, valores específicos para 

solo/grama e para árvores, foram adotados os mesmos valores que para o césio, 

assumindo-se que os outros elementos se comportariam de forma semelhante àquele. 

Tabela 4.3: Fração da deposição inicial retida nas superfícies, após a ocorrência de chuva 

no período de 24 horas após uma deposição seca 

Fração Retida nas Superfícies 

Elemento 
Solo/Grama Árvores 

Paredes e 

Prédios 

Vizinhos 

Telhas de 

Cerâmica 

Telhas de 

Amianto 

Áreas 

Pavimentadas 

Cs 1 0,60 0,60 0,60 0,90 0,60 

I 1 0,60 0,40 0,40 0,00 0,00 

Sr 1 0,60 0,85 0,85 0,85 0,85 

Ru 1 0,60 0,40 0,60 0,65 1,00 

A Tabela 4.4 apresenta os fatores de blindagem inicial devido à rugosidade das 

superfícies, para cada tipo de deposição inicial. Foram adotados os mesmos valores que 

para o Cs, pois não foram encontrados valores específicos na literatura. 

Tabela 4.4: Fatores de blindagem inicial para cada superfície, por tipo de deposição 

(Rochedo, 1994) 

Fator de Blindagem Inicial 
Superfície , 

Deposição Seca Deposição Úmida 

Solo/Grama 0,8 0,7 

Árvores 0,9 0,9 

Paredes e Prédios Vizinhos 0,95 0,95 

Telhas de Cerâmica 1 1 

Telhas de Amianto 0,95 0,95 

Áreas Pavimentadas 0,9 0,9 
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4.3 - INTEMPERISMO 

Na Tabela 4 .5 são apresentados os valores para os parâmetros a, b, c e ¿Z, que 

refletem a dependência temporal do intemperismo nas superfícies estudadas, para todos os 

elementos. Os valores dos parâmetros adotados para o césio, com exceção dos valores para 

telhas de amianto, foram obtidos em Rochedo (1994). Os valores para césio em telhas de 

amianto foram derivados a partir de Roed (1987c). 

Os valores para estroncio em solo/grama são semelhantes aos do césio (Pioch, 

1993). Os valores para iodo, nestas mesmas superfícies, foram estimados a partir de 

informações fornecidas pelo UNSCEAR (2000), que reporta um tempo médio de 
1 00 

residência para o I no solo superficial de cerca de 10000 anos. 

Para rutênio em solo/grama, foram considerados os mesmos valores que para o 

césio, pois não foram encontrados dados na literatura. Os valores para rutênio em árvores 

foram obtidos a partir de Bunzl et al. (1989) e Prister et al. (1994) e para iodo, nestas 

superfícies, a partir de Prister et al. (1994). 

Não foram encontrados valores para estrôncio em árvores na literatura, tendo sido 

adotados valores semelhantes aos do césio. Os valores referentes a estrôncio e rutênio em 

paredes e prédios vizinhos, telhas de cerâmica e telhas de amianto foram obtidos a partir de 

Roed (1987c), por meio de um ajuste exponencial. Valores para iodo, nestas superfícies e 

em áreas pavimentadas, também foram estimados com base nos dados apresentados em 

Roed (1987c). Os valores para estroncio e rutênio em áreas pavimentadas (asfalto) foram 

obtidos em Warming (1982), sendo que, para o estrôncio, foram adotados os valores 

referentes ao bário. 

Foram assumidos como valores do parâmetro d (constante de decaimento da fração 

retida) para estrôncio e rutênio em quase todas as superfícies, com exceção de solo/grama e 

árvores, os mesmos valores que para o césio, por não terem sido encontrados dados 

específicos na literatura. O mesmo procedimento foi adotado para a obtenção deste 

parâmetro para o iodo, em telhas de cerâmica. 
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Tabela 4.5: Parâmetros que descrevem a dependência temporal do intemperismo nas 

superfícies 

Elemento Solo/Grama Arvores 

Paredes e 

Prédios 

Vizinhos 

Telhas de 

Cerâmica 

Telhas 

de 

Amianto 

Áreas 

Pavimentadas 

Cs a 0,5 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 

b 0,4 18 0,7 6,5 13 0,7 

c 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 

d 0,1 3,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

I a 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 

b 0,0001 84 120 16,7 120 120 

c 0 0 0 0,1 0 0 

d - - - 0,1 - -

Sr a 0,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 

b 0,4 18 6,9 6,2 5,7 3,4 

c 0,5 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 

d 0,1 3,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Ru a 0,5 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 

b 0,4 50 34,9 14,0 8,6 3,4 

c 0,5 0,1 0 0,2 0,2 0,1 

d 0,1 3,0 0,1 0,1 0,2 0,1 

4.4 - CÁLCULO DE DOSES 

4.4.1 — Fatores de Conversão de Dose 

Os fatores de conversão de dose interna para a via de ingestão de alimentos 

contaminados estão expostos na Tabela 4.6, para todos os radionuclídeos estudados e para 

todas as faixas etárias (IAEA, 1996). 
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Tabela 4.6: Fatores de conversão de dose interna para a via de ingestão de alimentos 

contaminados 

Fator de Conversão de Dose (Sv/Bq) 
Radio-

nuclídeos 
0-1 anos 1-2 anos 2-7 anos 7-12 anos 12-17 anos Adulto 

s*Sr 3,6 E-8 1,8 E-8 8,9 E-9 5,8 E-9 4,0 E-9 2,6 E-9 

*% 2,3 E-7 7,3 E-8 4,7 E-8 6,0 E-8 8,0 E-8 2,8 E-8 
1 0 3 Ru 7,1 E-9 4,6 E-9 2,4 E-9 1,5 E-9 9,2 E-10 7,3 E-10 

1 0 6 Ru 8,4 E-8 4,9 E-9 2,5 E-8 1,5 E-8 8,6 E-9 7,0 E-9 
1 2 9 I 1,8 E-7 2,2 E-7 1,7 E-7 1,9 E-7 1,4 E-7 1,1 E-7 

131 j 1,8 E-7 1,8 E-7 1,0 E-7 5,2 E-8 3,4 E-8 2,2 E-8 

1 3 3 i 4,9 E-8 4,4 E-8 2,3 E-8 1,0 E-8 6,8 E-9 4,3 E-9 

2,6 E-8 1,6 E-8 1,3 E-8 1,4 E-8 1,9 E-8 1,9 E-8 
I 3 7 C s 2,1 E-8 1,2 E-8 9,6 E-9 1,0 E-8 1,3 E-8 1,3 E-8 

A Tabela 4.7 apresenta os fatores de conversão de dose interna devido à inalação de 

ar contaminado (IAEA,1996). 

Tabela 4.7: Fatores de conversão de dose interna para cada faixa etária, para a via de 

inalação de ar contaminado 

Radio- Fator de Conversão de Dose (Sv/Bq) 

nuclídeos 0-1 anos 1-2 anos 2-7 anos 7—12 anos 12-17 anos Adulto 

'"Sr 3,9 E-8 3,0 E-8 1,7 E-8 1,2 E-8 9,3 E-9 7,9 E-9 
9 0 Sr 4,2 E-7 4,0 E-7 2,7 E-7 1,8 E-7 1,6 E-7 1,6 E-7 

1 0 3 Ru 1,3 E-8 1,0 E-8 6,0 E-9 4,2 E-9 3,7 E-9 3,0 E-9 
1 0 6 Ru 2,6 E-7 2,3 E-7 1,4 E-7 9,1 E-8 7,1 E-8 6,6 E-8 

129j 7,2 E-8 8,6 E-8 6,1 E-8 6,7 E-8 4,6 E-8 3,6 E-8 
131j 7,2 E-8 7,2 E-8 3,7 E-8 1,9 E-8 1,1 E-8 7,4 E-9 
133j 1,9 E-8 1,8 E-8 8,3 E-9 3,8 E-9 2,2 E-9 1,5 E-9 

l 3 4 C s 7,0 E-8 6,3 E-8 4,1 E-8 2,8 E-8 2,3 E-8 2,0 E-8 
1 3 7 Cs 1,1 E-7 1,0 E-7 7,0 E-8 4,8 E-8 4,2 E-8 3,9 E-8 
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4.4.2 - Outros Parâmetros 

4.4.2.0- - Concentração no Ar 

Os fatores de blindagem utilizados para o cálculo da exposição à radiação 

gama do material presente no ar, nos diferentes tipos de ambientes, são apresentados na 

Tabela 4.8. 

Tabela 4.8: Fatores de blindagem para irradiação externa devido a radionuclídeos 

presentes na nuvem (Rochedo, 1994) 

Fator de Blindagem 
Ambiente — — 

Exterior Interior Térreo Sobrado 

Casa 1 0,5 0,7 - -

Casa 2 0,5 0,7 - -

Casa 3 0,5 0,7 - -
Casa 4 0,5 0,3 — -

Casa 5 0,1 - 0,5 0,3 

Parque 1 - - -

Para calcular a dose por inalação, foi utilizado um fator de filtração de 0,7 para a 

estimativa da concentração do ar no interior das residências. 

A Tabela 4.9 apresenta as frações de áreas da pele e roupa dos indivíduos que 

podem estar expostas a partículas beta, devido a uma contaminação pelo material presente 

no ar. 
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Tabela 4.9: Fração de área de pele exposta, para radiação beta, para as diferentes faixas 

etárias, em ambientes externos 

Idade (anos) Fração exposta 

0-1 0,3 

2-5 0,15 

6-10 0,15 

11-15 0,03 

16-20 0,03 

21-70 0,03 

4.4.2.b - Taxas de Inalação, Taxas de Ingestão e Taxas de Ocupação 

As Tabelas 4.10, 4.11 e 4.12 apresentam as taxas de inalação, de ingestão e de 

ocupação, respectivamente, para cada grupo de idade dos indivíduos. As taxas de ocupação 

para as casas 1 a 4 são semelhantes. 

Os parâmetros relativos aos alimentos foram obtidos em Muller & Prõhl (1993) e 

são apresentados na Tabela 5.2, Capítulo 5. 

Tabela 4.10: Taxas de inalação para os diferentes grupos de idade ( ICRP, 1975) 

Idade (anos) Taxa de inalação (irrVh) 

0-1 0,1 

2-5 0,3 

6-10 0,6 

11-15 0,8 

16-20 1,1 

21-70 1,2 
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Tabela 4.11: Taxas de ingestão de produtos locais, para as diferentes faixas etárias (ICRP, 

1975) 

Idade (anos) 
Taxa de Ingestão (g/dia) 

Idade (anos) 
Vegetais Folhosos Legumes Galinha 

0-1 0,3 3,5 5 

2-5 2,4 4,9 10 

6-10 2,4 4,9 10 

11-15 3,6 13 20 

16-20 3,6 13 30 

21-70 6 12 30 

Tabela 4.12: Taxas de ocupação dos diferentes ambientes utilizados, para cada faixa etária 

Taxa de Ocupação (h/dia) 

Idade (anos) Casa 1 Casa 5 

Interior Exterior Térreo Sobrado Exterior 

0-1 21 3 6 12 6 

2-5 20 4 6 12 6 

6-10 18 6 6 12 6 

11-15 16 8 6 12 6 

16-20 16 8 6 12 6 

21-70 16 8 6 12 6 

4.5 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Os fatores de redução para as medidas de proteção utilizadas neste trabalho são 

fatores referentes ao Cs, pois este é o único conjunto consistente de dados disponível. As 

medidas de proteção simuladas foram a poda de árvores, a raspagem de telhas e a remoção 

da camada superficial do solo. 
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Nos dois primeiros casos, a fração removida é a atividade presente na superfície no 

momento da aplicação da medida, independente do radionuclídeo. A fração que permanece 

na superfície após a aplicação da medida é apresentada na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13: Fração da contaminação residual, que permanece nas superfícies após a 

aplicação das medidas de proteção 

Superfície Ação 
Fração 

Superfície 
Móvel Retida 

Arvore Poda 0,1 0,1 

Telhado Raspagem 0,1 0,1 

No caso da remoção de solo, a atividade removida vai depender da espessura da 

camada de solo removida e, portanto, a fração que permanece disponível para exposição 

depende do comportamento do radionuclídeo no solo, em particular, da migração em 

função do tempo (Amaral et ai, 1991). 

4.6 - ESTIMATIVAS DOS TERMOS-FONTE PARA SIMULAÇÃO DE 

ACIDENTES 

A fim de serem efetuadas avaliações mais realistas das conseqüências de acidentes 

com reatores envolvendo liberações para a atmosfera, foram estimados os termos-fonte 

para dois tipos de acidentes possíveis de ocorrerem com reatores do tipo PWR: acidentes 

envolvendo a fusão do núcleo (core melt) e acidentes causados pelo vazamento do material 

radioativo presente no espaço existente entre as pastilhas de combustível e o revestimento 

das varetas que contêm as pastilhas, decorrente de fendas neste revestimento (gap release). 

Estas estimativas foram baseadas em procedimentos apresentados pela IAEA (1997), em 

dados apresentados no UNSCEAR (2000) relativos ao reator de Chernobyl e em dados 

apresentados no Relatório Final de Análise de Segurança (ELETRONUCLEAR, 2001) 

para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade 2 (CNAAA-2), localizada em 

Angra dos Reis. 

A partir do inventário dos produtos de fissão e de ativação presentes no núcleo de 

reatores PWR, aproximadamente 30 minutos após uma paralisação (IAEA, 1997), foram 
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estimadas as concentrações totais prováveis dos radionuclídeos de interesse no núcleo do 

reator da Unidade 2 de Angra dos Reis, que possui capacidade nominal de 1300 MW. 

Os termos-fonte foram calculados por (IAEA, 1997): 

TFi = FPIt * CRFj * Y\ RDF(ij) * EF, 
M 

onde: 

FPIt - inventário do isótopo i 

CRFi = quantidade do isótopo i liberada do núcleo/inventário do isótopo i no 

núcleo 

RDF(ij) = fração da atividade do isótopo i disponível para liberação após um 

mecanismo de redução 

EFi ~ fração de atividade, disponível para liberação, que é liberada 

Para acidentes com liberações por fendas não há valores para todos os 

radionuclídeos estudados, pois apenas os mais voláteis são liberados. Os valores assumidos 

para RDF foram de 1, ou seja, assumiu-se não haver nenhum mecanismo de redução, para 

os dois tipos de acidentes. Para EF foram adotados os valores de 1 e de 0,04, de acordo 

com o tipo de falhas assiunidas que poderiam ocorrer nos acidentes. 

Com base nas estimativas de liberação dos principais radionuclídeos no acidente 

com o reator de Chemobyl (UNSCEAR, 2000) foram calculadas as frações liberadas de 

cada radionuclídeo. 

A partir das estimativas de deposição de cada radionuclídeo, após o acidente, na 

zona próxima ao reator de Chemobyl (< 100 km) (UNSCEAR, 2000), foram calculadas as 

frações depositadas dos mesmos, em relação às quantidades liberadas. 

De posse destes dados, foi possível fazer uma estimativa das deposições esperadas 

de cada radionuclídeo, para os tipos de acidentes simulados neste trabalho. Foram 

estimadas deposições, para cada radionuclídeo, relativas a uma deposição de 1 kBq/m 2 de 

Cs na zona próxima ao reator (< 100 km); estas estimativas foram efetuadas para 

acidentes não catastróficos com derretimento do núcleo e para acidentes com liberações 

por fendas. Estes valores estão apresentados na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14: Estimativas das deposições dos radionuclídeos estudados, relativas a uma 

deposição de lxlO 3 Bq/m 2 de 1 3 7 Cs, no caso da ocorrência de dois tipos de 

acidentes com o reator da CNAAA - Unidade 2 

Deposição relativa à deposição de Cs (Bq/m ) 

Radionuclídeo 
Derretimento do 

Núcleo 

(não catastrófico) 

Liberação por Fendas 

8>Sr l,2E+03 -

""Sr l,0E+02 -
1 0 3 Ru l,0E+03 -
w 6 R u 2,0E+02 -

129j 5,4E-01 3,8E-01 

l 3 1 i 2,lE+04 l,5E+04 

139, 4,2E+04 3,0E+04 

1 3 4 Cs l,3E+03 l,3E+03 

1 3 7 Cs l,0E+03 l,0E+03 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - DEPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os resultados apresentados nesta seção refletem uma deposição homogênea de 1 

kBq/m 2 na superfície de referência, de forma independente, para cada radionuclídeo, e 

visam, apenas, a analisar as diferenças de comportamento entre os diferentes radionuclídeos 

nos diferentes meios ambientais envolvidos nos processos de exposição de membros do 

público, após uma contaminação acidental de ambiente urbano ou semi-urbano. 

Em relação à exposição, para qualquer acidente real, os valores de concentração de 

atividade, kerma no ar e dose não devem ser vistos de forma absoluta, uma vez que, para 

cada tipo de acidente, a exposição vai depender, principalmente, do termo-fonte associado 

àquele tipo de acidente, envolvendo liberações diferenciadas para cada radionuclídeo. Um 

estudo relativo a dois acidentes postulados para reatores do tipo PWR é apresentado na 

seção 5.2. 

5.1.1 — Concentração de Atividade em Superfícies 

Para uma deposição seca de 1 kBq/m 2 na superfície de referência, observam-se, na 

Figura 5.1 (a e b), as diferenças de comportamento dos radionuclídeos estudados em cada 

uma das superfícies urbanas simuladas. Para o estrôncio, as maiores concentrações de 

atividade são observadas nos telhados, enquanto que para os demais elementos (césio, 

rutênio e iodo) as maiores concentrações são observadas nas árvores. 

O intemperismo atua de forma diferenciada para cada elemento químico e para cada 

superfície, de forma que, a longo prazo, a superfície com maior concentração de atividade 

pode variar. Por exemplo, analisando-se a Figura 5.1 (b), observa-se, claramente, que para 

o I 0 6 Ru, no primeiro momento, as árvores são as superfícies com maiores concentrações de 

atividade. Após cerca de 2 semanas, o solo passa a ser a superfície de maior concentração 

de atividade, devido ao rápido efeito do intemperismo associado às árvores. Já para o 9 0 S r 

verifica-se que o telhado é a superfície que apresenta maior concentração de atividade 

durante praticamente todo o período de estudo (70 anos), sendo que, a partir de cerca de 2 

anos, o efeito da maior retenção da fração fixa nas telhas de cerâmica j á diferencia seu 

comportamento em relação às telhas de amianto. 
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Enquanto as telhas de cerâmica se mantêm com uma concentração mais elevada, as 

telhas de amianto apresentam uma perda maior. Após um período de cerca de 50 anos a 

maior retenção no solo faz com que a atividade retida nesta superfície ultrapasse aquela 

retida nas telhas de amianto. 

Na Tabela 5.1 observa-se que o tempo em que a concentração de atividade na 

superfície de maior concentração atinge um valor de 1 Bq/m reflete tanto a retenção de 

cada radionuclídeo na superfície, quanto a sua meia-vida física e os efeitos do 

intemperismo na mesma, e pode ser comparado com o tempo necessário para a 

concentração no solo decair a um valor de 1 Bq/m 2 no solo. Após 70 anos, apenas os 

radionuclídeos de meia-vida longa contribuem para a exposição da população, sendo que a 

maior contribuição relativa se deve ao I, não só devido à sua longa meia-vida, como 

também à sua alta retenção no solo. 

Tabela 5.1: Resultados de concentração de atividade dos radionuclídeos em superfícies 

Radionuclídeo Superfície 

Conc.Máx. 

(t=l d) 

(Bq/m 2) 

t (d) para 
Solo 

Radionuclídeo Superfície 

Conc.Máx. 

(t=l d) 

(Bq/m 2) 
C s u p =l Bq/m 2 t (d) para 

C s oio=l Bq/m 2 

Csoio em 

t -70 anos 

8 9 Sr Telhado l,0E+04 560 480 -

9 0 Sr Telhado l,0E+04 20000 18000 9,0E-02 

, 0 3 R u Árvore 6,0E+03 250 380 -
1 0 6 Ru Árvore 6,0E+03 640 2000 -

l 2 9 I Árvore 3,0E+03 <25000 <25000 5,0E+02 

lai. 
Árvore 3,0E+03 26 80 -

I33j 
Árvore 3,0E+03 5 8 -

l 3 4 C s Árvore 5,0E+03 640 7000 3,0E-11 
, 3 7 C s Arvore 5,0E+03 700 20000 9,0E-02 

É importante notar, no entanto, que a contribuição de cada superfície para a 

exposição da população vai depender não apenas da concentração de atividade do 

radionuclídeo na superfície, mas também do tipo de decaimento e das energias associadas a 

este decaimento. 
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Figura 5.1 (a): Concentração de atividade nas superfícies, para os isótopos de cé

sio e iodo 
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Figura 5.1 (b): Concentração de atividade nas superfícies, para os isótopos de es
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5.1.2 - Taxa dc Kcrma no Ar em Ambientes Urbanos 

Na Figura 5.2 (a e b) podemos ver a taxa de kerma no ar no interior de cada uma 

das casas simuladas neste estudo. Pode-se observar que as diferenças de comportamento 

entre diferentes tipos de residência não são muito significativas, para um determinado 

radionuclídeo, embora possam ser observadas diferenças de, até, uma ordem de grandeza 

entre as taxas de kerma no ar, em função da blindagem oferecida por cada tipo de 

construção. Esta blindagem é função, principalmente, das características dos materiais de 

construção utilizados em cada tipo de casa. 

As diferenças entre os radionuclídeos são bastante visíveis, tanto no que se refere 

aos valores de taxas de kerma no ar, quanto ao seu comportamento a longo prazo. Por 

exemplo, as taxas iniciais de kerma no ar variaram de 5x10"9 Gy/h para o 1 3 3 I , até 2x10" 1 3 

Gy/h para o 9 0 Sr. Esta diferença reflete, principalmente, as diferenças relativas ao 

decaimento radioativo, uma vez que o , 3 3 I tem um decaimento gama com energias de até 

1350 keV, enquanto que o 9 0 Sr tem decaimento principalmente beta. 

Em relação ao comportamento a longo prazo, vemos uma influência direta da meia-

vida física do radionuclídeo; por exemplo, para o I, radionuclídeo de menor meia-vida 

dentre os estudados, a taxa de kerma decresce rapidamente, enquanto que para o , 2 9 I , de 

comportamento semelhante nas superfícies mas com uma meia-vida longa, há, apenas, um 

discreto decréscimo no período simulado. 
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Figura 5.2 (a): Taxas de kerma no ar no interior das residências, para os isótopos 

de césio e iodo 

-62 -



Rj-103 Rt-106 

10 100 1000 10000 100000 

Tenpo(ci 

10 

CfiSM 

-CAS\5T 

- Q S i S \ 5 S 

100 1000 

Terrpo(d) 

100CO 100000 

Figura 5.2 (b): Taxas de kerma no ar no interior das residências, para os isótopos 

de estroncio e rutênio 

- 6 3 -



5.1.3 - Concentração de Atividade em Alimentos 

Conforme descrito anteriormente, os alimentos incluídos na simulação, neste 

trabalho, são, apenas, aqueles comuns em áreas urbanas e semi-urbanas, o que inclui hortas 

caseiras e galinhas. As concentrações de atividade nos alimentos considerados, carne de 

galinha, vegetais folhosos e vegetais não folhosos, são apresentadas na Figura 5.3 (a e b). 

5.1.3.a - Carne de Galinha 

No estudo realizado, envolvendo áreas urbanas e semi-urbanas, considera-se que a 

galinha é contaminada, apenas, devido à ingestão de solo contaminado. Os resultados 

podem ser observados na Figura 5.3 (a e b) e na Tabela 5.2. 

As concentrações dos radionuclídeos na carne da galinha apresentam um comportamento 

relacionado ao processo de incorporação crônica, isto é, apresentam um crescimento até 

atingirem um valor de equilíbrio com o solo, função do fator de transferência característico de 

cada elemento. A longo prazo, o comportamento acompanha aquele do radionuclídeo no solo. 

O modelo utilizado reflete a concentração de atividade em galinhas que crescem na área 

contaminada, isto é, a dinâmica de incorporação até atingir o equilíbrio no solo só é observada 

para a fase inicial do acidente. A partir deste ponto, considera-se que as galinhas serão 

consumidas após o equilibrio com o solo já ter sido atingido e, conseqüentemente, o 

comportamento a longo prazo é mantido. 

5.L3.b - Vegetais Folhosos 

Observa-se, na Figura 5.3 (a e b), que, para todos os radionuclídeos, o valor máximo de 

concentração de atividade em vegetais folhosos ocorre logo no primeiro dia após o acidente, 

devido à deposição foliar a partir do material na pluma. 

O material inicialmente depositado vai sendo removido da planta por intemperismo e por 

decaimento radioativo. O efeito do intemperismo pode ser observado pela queda na concentração 

de atividade a partir da segunda semana após a deposição. A partir daí, a concentração residual 

no vegetal se deve, principalmente, aos mecanismos de incorporação ligados ao sistema solo-

planta. O valor inicial desta contaminação residual depende, então, do fator de transferência solo-

planta. A partir deste valor inicial, o comportamento a longo prazo é dominado pelo 

comportamento do radionuclideo no solo e pela meia-vida do radionuclídeo. 
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Figura 5.3 (a): Concentrações de atividade de césio e iodo em galinha, vegetais 

folhosos e legumes 
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Figura 5.3 (b): Concentrações de atividade de estrôncio e rutênio em galinha, ve
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Tabela 5.2: Principais parâmetros e resultados relativos à concentração em alimentos 

Vegetais Folhosos Legumes Carne de Galinha 

Nucíídeo M e i a _vi(ia Conc.Máx. tmáx. TF Conc.Máx. t máx. TrMáx. TF Conc.Máx. t máx. TF 

(d) (Bq/kg) (d) (Bq/kg) (d) (%) (Bq/kg) (d) (d/kg) 

8 9 Sr 50,5 389 1 0,4 0,005 90 0,02 0,2 0,02 2 0,04 

9 0 Sr l,06E+04 394 1 0,4 6 90 0,02 0,2 0,02 12 a 24 0,04 

1 0 3 Ru 3,9 388 1 0,01 1 90 0,02 0,01 0,00009 42 0,007 

1 0 6 Ru 368 394 1 0,01 5 90 0,02 0,01 0,0003 254 a 288 0,007 

I 2 9 I 5,7E+09 425 1 0,1 37 90 0,1 0,001 0,005 46 a 54 0,01 

1 3 1 I 8,04 390 1 0,1 122 90 0,1 0,001 0,001 8 0,01 

1 3 3 I 0,87 191 1 0,1 - - 0,1 0,001 0,0002 2 0,01 

, 3 4 C s 752,6 394 1 0,02 27 90 0,1 0,01 2 78 a 93 4,5 

1 3 7 Cs 1,10E+Q4 394 1 0,02 29 90 0,1 0,01 2 96 a 114 4,5 



Na Tabela 5.2 observa-se que o valor inicial de concentração de atividade nos 

vegetais folhosos é bastante semelhante para todos os radionuclídeos, uma vez que a todos 

é associado o comportamento característico de material particulado na atmosfera, sendo a 

deposição dependente, principalmente, do tipo de vegetal considerado. Uma exceção pode 

ser observada em relação ao I, para o qual os efeitos da meia-vida bastante curta, de 

aproximadamente 21 horas, já se fazem sentir desde o primeiro dia após a contaminação. 

5.1.3.C - Legumes 

Na Figura 5.3 (a e b) podem ser observados os resultados previstos para a 

concentração de atividade dos radionuclídeos em legumes, para uma deposição cerca de 90 

dias antes destes estarem prontos para o consumo. Para radionuclídeos de meia-vida muito 

curta, da ordem de dias, tais como 1 3 I I e I , observa-se que a concentração de atividade no 

produto no momento do consumo já sofreu uma considerável redução devido ao 

decaimento radioativo. Para os radionuclídeos de meia-vida mais longa, o valor máximo de 

concentração de atividade observado reflete, principalmente, as características de 

translocação do radionuclídeo a partir do local de deposição, isto, é, das folhas para o 

produto comestível. 

Após a fase inicial, que envolve a primeira safra após a deposição, o 

comportamento da contaminação a longo prazo também segue o comportamento do 

radionuclídeo no solo, controlado pelo valor do coeficiente de transferência solo-planta 

adequado a cada elemento químico considerado. 

O efeito da época em que ocorre a contaminação em relação ao período em que os 

legumes são colhidos para consumo pode ser observado na Figura 5.5, que apresenta, para 

os radionuclídeos 1 3 7 Cs e 1 3 1 1 , os resultados da simulação de acidentes ocorrendo em 

diversos momentos ao longo do ano, conforme o esquema mostrado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Períodos de plantio e colheita de vegetais e datas em que os acidentes são 

Observa-se que, para uma deposição ocorrendo no mês de maio, a intercessão ainda não 

é efetiva, devido à pequena produtividade, já que o vegetal foi recém plantado. Os legumes só 

começam a se desenvolver mais tarde e não sofrem o efeito da deposição direta, não havendo, 

também, deposição nas folhas presentes nesta fase. A concentração no produto reflete, apenas, a 

incorporação pelas raízes. A concentração máxima observada, neste caso, é menor do que 

quando as deposições ocorrem nos meses de julho e setembro, em que já existem plantas em 

estágio avançado de crescimento e a área foliar já é significativa. 

Para deposições nos meses de março e novembro, em que ainda não houve o plantio, não 

se observa o efeito da deposição foliar. O comportamento a longo prazo destes radionuclídeos 

nos legumes segue o comportamento no solo. 

Para o , J / Cs , que possui uma meia-vida longa, observa-se que, quando a deposição 

ocorre no mês de setembro, a concentração no legume cresce em função da translocação, até 

atingir o equilíbrio. Para deposições ocorrendo no mês de julho, a concentração, na época da 

colheita, já atingiu o equilíbrio da translocação, permanecendo neste nível até o final da colheita. 

A longo prazo, a concentração de 1 3 7Cs em legumes segue o mesmo comportamento que 

no solo, ponderado pelo fator de transferência. 

Para o l 3 , I , cuja meia-vida é de cerca de 8 dias, o efeito do decaimento radioativo é 

facilmente observado, verificando-se um decréscimo de mais de quatro ordens de grandeza nas 

concentrações de atividade dentro de um período de menos de cem dias após a deposição. Para 

as deposições ocorridas fora dos períodos de plantio ou de colheita, não se observa 

contaminação dos alimentos, uma vez que, até o momento do consumo, já ocorreu o decaimento 

radioativo deste nuclídeo. 

simulados: 1 de março - período anterior ao plantio; 1 de maio - início de plantio; 

1 de julho - fase de crescimento e de plantio; 1 de setembro - durante a colheita; 1 

de novembro- após o término da colheita 
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5.1.4 - Dose em Membros do Público 

As Figuras 5.6 (a e b) e 5.7 (a e b) apresentam, para cada um dos radionucíídeos em 

estudo, as composições das doses, pelas diversas vias de exposição externa e interna, para 

o primeiro dia após a deposição e para 70 anos após a deposição, em função da faixa etária 

do indivíduo no momento do acidente. 

Para o , 3 4 Cs , , 3 7 C s , I 3 3 I e , 0 3 R u a maior contribuição para a dose no primeiro dia 

(Figura 5.6 a) é a exposição externa, para todos os indivíduos da população exposta. Para o 

l 0 6 R u (Figura 5.6 b), a principal via de exposição vai depender da idade do indivíduo. Para 

o I, 1 3 % 8 9 Sr e 9 0 Sr a maior contribuição para a dose, para todos os indivíduos expostos, 

é a via de ingestão. 

Após 70 anos (Figura 5.7, a e b) a ingestão só representou a maior contribuição 

para a dose total recebida pelos indivíduos no caso dos isótopos de estrôncio e para o 1 3 1 1 . 

A Figura 5.8 ( a e b) apresenta a relevância de cada via de exposição para a dose 

integrada de vida inteira, para o caso de um indivíduo que tivesse de 0 a 1 ano de idade no 

momento da deposição. Os resultados se referem a residentes de casas do tipo 1, isto é, 

construídas por material que fornecem baixa blindagem em relação ao material depositado 

nas áreas externas. 

Observa-se que a contribuição da via de ingestão é de cerca de 98% para os 

isótopos de estrôncio, 40% para o 1 3 1 I , e inferior a 7% para todos os demais radionucíídeos. 

A via de inalação é desprezível para todos os radionucíídeos estudados. Deve ser 

considerado, entretanto, que o modelo inicia a sua simulação após a passagem da pluma, 

quando o material já está depositado sobre as superfícies do ambiente. A dose relativa à 

fase inicial não está computada nas previsões do modelo, apenas a dose de inalação devido 

à ressuspensão do material depositado. 

Não considerar a inalação na estimativa da dose iria incluir um erro inferior a 0 ,1%, 

para todos os radionucíídeos, por todo o período envolvido na simulação. Deve ser 

considerado, também, que este resultado pode ser significativamente diferente no caso de 

uma contaminação por radionucíídeos alfa-emissores, devido aos altos fatores de dose 

relacionados à sua incorporação por esta via de exposição. 

-71 -



1-129 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-70 
I d a d e ( a n o s ) 

1-131 

s 
A 

11-15 16-20 21-70 

Idade (anos) 

1-133 

Idade (anos) 

Figura 5.6 (a): Dose integrada, para os isótopos de césio e iodo e para cada faixa etária, 

no primeiro dia após uma liberação acidental com deposições de 1 kBq/m 2. 
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Figura 5.6 (b): Dose integrada, para os isótopos de estrôncio e rutênio e para cada faixa 

etária, no primeiro dia após uma liberação acidental com deposições de 1 

kBq/m2. 
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Figura 5.7 (a): Dose integrada de vida inteira (70 anos) para césio e iodo após 

deposições de lkBq/m 2 de cada radionuclídeo. 
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Figura 5.7 (b): Dose integrada de vida inteira (70 anos) para estrôncio e rutênio, em fun

ção da faixa etária e das vias de exposição, após deposições de 1 kBq/m2 

de cada radionuclídeo 
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Figura 5.8 (a): Contribuição de cada via de exposição para a dose integrada de vida inteira 

(70 anos), devido aos isótopos de césio e iodo, para indivíduos da faixa etá

ria de 0-1 ano no momenlo da deposição 
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A Figura 5.9 (a e b) mostra a dose integrada ao longo do tempo para um indivíduo que 

tivesse de 0 a 1 ano no momento da deposição. Observa-se que, para radionucíídeos de meia-

vida curta, a dose integrada atinge o valor máximo em um tempo proporcional à sua meia-vida 

Assim para o 1 I , a dose integrada já atinge o seu valor máximo poucos dias após o 

acidente, o que significa que toda a dose devido a este radionuclideo é recebida em menos de 

uma semana Desta forma medidas de proteção em relação à exposição ao I , 3 I ( t i 2 = 20,8 h) 

depositado só teriam algum efeito se aplicadas imediatamente após a deposição e. portanto, se 

implementadas junto às medidas urgentes. A dose devido à exposição de 1 3 1 1 (ha = 8,04 dias) é 

recebida em pouco mais de um mês após a deposição e as do ^ S r (tm~ 50,5 dias) e do 1 0 3 Ru (ti/2 

= 39,3 dias) são recebidas no período de alguns meses. A dose devido ao 1 0 6 R u (Ua= 368 dias) é 

recebida em cerca de 5 anos e a do 1 3 4 C s (tia~ 2,06 anos), em menos de 10 anos. 

Para os radionucíídeos de meia vida longa, da ordem de alguns anos, a curva se apresenta 

crescente durante todo o período de avaliação, sendo que a dose integrada devido ao k V 7 C s (Xirz-

30 anos) praticamente já atinge seu valor máximo ao final de 70 anos, enquanto que a do ^ S r (tm 

= 29,12 anos) ainda está com discreto crescimento e a do 1 2 9 I (Ua= 1,57x107 anos) continua 

crescente, sem aparentar, ainda, estar próxima de atingir seu valor máximo. 

A Tabela 5.3 apresenta o percentual da dose total recebida no primeiro ano após o 

acidente, relativa a cada radionuclideo, para crianças de 0 a 1 ano de idade e para adultos. Toda a 

dose referente aos nuclídeos com meia-vida inferior a 2 meses é recebida no primeiro ano após o 

acidente. Para os demais radionucíídeos, a contribuição da dose no primeiro ano varia com a via 

de exposição dominante e com a meia vida do radionuclideo. Para o 1 3 7 C s , ^ S r e 1 2 9 I , apenas 

uma pequena fração da dose total é recebida no primeiro ano, indicando que podem ser 

necessárias medidas de proteção a longo prazo. 

A Figura 5.10 apresenta os resultados da dose externa integrada de vida inteira para 

indivíduos que tivessem de 0 a 1 ano de idade (crianças) e mais de 20 anos (adultos) no momento 

do acidente para cada uma das casas simuladas no modelo. Para rins de comparação são 

apresentadas, também, as doses relativas a uma ocupação de 24 horas em ambientes externos, no 

caso, áreas de parques, que não sofrem influência de construções urbanas. Não foram incluídos 

nas figuras os radioisótopos do estrôncio, por não terem, em qualquer momento, uma 

contribuição significativa para a exposição externa 

Os fatores de local, descritos como a razão entre a dose recebida pelos indivíduos 

residentes na área urbana e a dose para uma ocupação de 24 h sobre a superfície de referência, 

são apresentados na Tabela 5.4, para crianças e adultos e para cada tipo de casa simulada 
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Figura 5.9 (a): Doses integradas relativas a césio e iodo, ao longo do tempo, para 

indivíduos da faixa etária de 0 a 1 ano no momento da deposição 
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Tabela 5.3: Percentual da dose total recebida no primeiro ano após o acidente 

T i ^ Ws " a ""I ®Sr ^Sr l ( % u , U I I , U i l ^ 

Externa 18.1 16.4 42.5 40.7 4.7 2.6 99.6 99.7 20.6 41.1 100 100 58.1 59.6 

Ingestão 11.3 36.5 56.1 72.2 15.3 37.7 100 100 0.50 22.5 100 100 98.2 99.6 

Total 18.0 19.9 42.6 41.8 5.4 6.3 100 100 0.60 22.4 100 100 59.3 62.2 

Tabela 5.4: Fatores de local efetivos para os diversos tipos de construções urbanas 

Ws ^ c s ""i ™i ™i " " r S 
Casa 

Criança Adulto Criança Adulto Criança Adulto Criança Adulto Criança Adulto Criança Adulto Criança Adulto 

1 0.56 0.60 0.52 0.59 0.76 0.75 0.56 0.65 0.71 0.79 0.54 0.63 0.48 0.56 

2 045 0.50 0.40 0.49 0.53 0.52 0.39 0.50 0.50 0.57 0.42 0.52 0.38 0.47 

3 0.39 0.45 0.33 0.43 0.65 0.65 0.33 0.46 0.51 0.63 0.36 0.49 0.30 0.42 

4 0.30 0.38 0.24 0.37 0.52 0.52 0.25 0.40 0.33 0.45 0.24 0.39 0.21 0.35 

5 0.25 0.25 0.24 0.24 0.36 0.35 0.25 0.26 0.32 0.31 0.26 0.27 0.23 0.23 



Figura 5.10: Dose externa integrada de vida inteira para indivíduos com idades de 0 a 1 ano 

(erianças) e de mais de 20 anos (adnltos) no momento da deposição, para eada 

ambiente simulado 
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5.2 - SIMULAÇÃO DE ACIDENTES POSTULADOS 

Conforme descrito no Capítulo 4, dois diferentes tipos de acidentes foram 

simulados neste trabalho. Ambos envolvem a perda do refrigerante primário com 

agravamento, isto é, ambos se referem a acidentes mais graves do que o acidente base de 

projeto, uma vez que toda central nuclear contém sistemas de segurança projetados para 

evitar a ocorrência deste tipo de acidente. Desta forma, só acidentes mais graves podem vir 

a ter conseqüências ambientais. 

Além da perda de refrigerante, o primeiro tipo de acidente envolve liberações 

devido a fendas nas varetas de elemento combustível, e o segundo envolve o derretimento 

do núcleo. Em ambos os casos foram consideradas, também, falhas simultâneas nos 

sistemas de segurança e, embora estes acidentes sejam improváveis de acontecerem, são 

usados aqui como exemplos, de forma a demonstrar a capacidade de previsão do modelo e 

a exemplificar a metodologia para a aplicação dos resultados, inclusive para a 

recomendação de medidas de proteção da população, em casos de acidentes envolvendo 

termos-fonte complexos. 

5.2.1 - Acidente com Liberação por Fendas 

O termo-fonte para este tipo de acidente inclui apenas os radionuclídeos mais 

voláteis, como os isótopos de iodo e césio, depositados na proporção descrita na Tabela 

4.14 (Capítulo 4). 

A contribuição para a dose total recebida pelos indivíduos do público devido a cada 

um dos radionuclídeos é apresentada na Figura 5.11, para crianças e para adultos, em 

função do tempo de exposição. Observa-se que a contribuição do I para a dose é 

desprezível, em todas as fases do acidente, devido à baixa taxa de liberação deste nuclídeo 

em acidentes com reatores. 

A curto prazo, as maiores contribuições para a dose se devem aos isótopos de iodo 

de meia-vida curta. A longo prazo, os isótopos de césio se tornam os principais 

responsáveis pela dose, devido a possuírem meias-vidas mais longas do que os 

radioisótopos de iodo. O 1 3 4 Cs é o radionuclídeo que mais contribui para a dose a médio 

prazo, devido à sua maior liberação e, conseqüentemente, maior deposição. 
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Após cerca de 10 anos, observa-se que a contribuição relativa do Cs começa a 

decrescer, enquanto a do 3 7 Cs aumenta, pois, conforme já visto, anteriormente, na Figura 

5.9 (a), a partir deste período o 1 3 4 Cs não mais contribui, significativamente, para a dose, 

enquanto a dose devido ao 1 3 7 Cs continua crescente. Este efeito pode ser visto, também, na 

Figura 5.12, onde as contribuições para as taxas de dose são apresentadas, para crianças e 

para adultos, em função do tempo de exposição. 

A contribuição relativa a cada via de exposição para a dose total a curto e longo 

prazos é apresentada na Figura 5.13, para crianças e para adultos. Observa-se que a 

principal contribuição para a dose durante todo o período envolvido na simulação ocorre 

pela via de exposição externa, tanto para crianças quanto para adultos, sendo que, para 

crianças, a contribuição da via de ingestão é relativamente menor do que para adultos. 

A contribuição relativa a cada radionuclídeo, para as principais vias de exposição, é 

apresentada na Figura 5.14, para crianças e para adultos, no primeiro dia após o acidente e 

após 70 anos. O l 3 3 I , a curto prazo, e os isótopos de césio, a longo prazo, apresentam uma 

contribuição maior devido à exposição externa. O I é responsável por uma maior 

contribuição devido à exposição interna por ingestão de alimentos contaminados. 

A Figura 5.15 mostra o comportamento da dose integrada e da taxa de dose ao 

longo do tempo. Observa-se que, embora a dose integrada tenha um valor crescente 

durante todo o período, as taxas de dose decrescem de maneira significativa. Este 

comportamento tem alta relevância para o estudo de possíveis medidas de proteção, porque 

algumas medidas de curto prazo podem ter um efeito significativo na fase inicial, quando 

as taxas de dose são mais elevadas, apesar de não serem significativas para a redução da 

dose integrada a longo prazo. 
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Figura 5.12: Contribuições dos radionuclídeos para as taxas de dose em função do 
tempo de exposição, no caso de um acidente de liberação por fendas 
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Figura 5.13: Contribuição relativa a cada via de exposição para a dose total de crianças e adultos 
no primeiro dia após a deposição e ao final de 70 anos, devido a um acidente com 
liberação por fendas 

- 8 7 -



C o n t r i b u i ç ã o para a d o s e externa 

( % ) 1 0 0 i 1 

criança adulto criança adulto 
primeiro ano vida inteira 

C o n t r i b u i ç ã o para a d o s e interna 
( i n g e s t ã o ) 

criança adulto 
prime iro ano 

criança adulto 
v ida inte ira 

C s - 1 3 7 B C s - 1 3 4 • 1-1 2 9 1-131 1-133 

Figura 5.14: Contribuição relativa de cada radionuclídeo para as principais vias de 

exposição, para crianças e adultos, no primeiro dia após a deposição e 

no final de 70 anos, no caso de um acidente com liberação por fendas. 
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Figura 5.15: Dose integrada e taxa de dose para adultos, em função do tempo 
de exposição, devido a um acidente com liberação por fendas 
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A Figura 5.16 mostra o efeito da poda de árvores nas concentrações de atividade 

em árvores e a Figura 5.17 mostra o efeito da aplicação desta medida de proteção na dose 

externa, em vários momentos, para radionuclídeos individuais, em relação à dose integrada 

no primeiro ano após o acidente e à dose integrada de vida inteira. Na Figura 5.17 pode ser 

visto, também, o decréscimo da eficiência de medidas de proteção para a raspagem de 

telhas e para a remoção da camada superficial de lcm de solo. 

Uma vez que a retenção nas árvores só é efetiva por um período curto, um atraso na 

aplicação da medida de proteção resulta numa redução significativa de sua eficiência. 

Embora este fato seja real para qualquer medida de proteção, aquelas que visam à 

redução das doses de longo prazo ainda podem ter uma boa eficiência, mesmo se aplicadas 

alguns meses após o acidente, como pode ser visto, por exemplo, no caso da remoção da 

camada superficial de solo. 

A Figura 5.18 mostra o efeito da aplicação das medidas de proteção na redução das 

doses de vida inteira, para todos os radionuclídeos. Observa-se que a poda de árvores só 

tem um efeito significativo se implementada a curto prazo. O efeito em relação à raspagem 

de telhas também não afeta muito a dose de vida inteira, mas não depende tanto do 

momento de aplicação. A remoção de solo tem um efeito bastante grande (> 70 %) na 

redução da dose, refletindo a relevância da exposição externa devido aos isótopos de césio 

neste tipo de acidente. 

A poda de árvores, apesar de afetar pouco a dose de vida inteira, pode contribuir 

para reduzir as taxas de dose a curto prazo, quando estas são mais elevadas, além de serem 

medidas simples e de fácil aplicação. A raspagem de telhas, embora com efeito maior na 

redução de doses, é uma medida mais cara e trabalhosa. Já a remoção de solo superficial 

tem uma alta eficiência e pode ser efetuada a mais longo prazo, com um planejamento 

adequado. E necessário considerar, também, dentro de um processo de tomada de decisão, 

a quantidade e tipo de rejeito gerado, seu acondicionamento e condições de 

armazenamento. 
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Figura 5.16: Concentrações de atividade em árvores após a aplicação da medida de 
proteção (poda) em três períodos distintos, no evento de um acidente com 
liberação por fendas 
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Figura 5.17: Eficiência das medidas de proteção na redução da dose externa, em relação a 

cada radionuclídeo, no caso de um acidente com liberação por fendas 
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Figura 5.18: Efeito da aplicação das medidas de proteção na redução 
da dose externa, para todos os radionuclídeos, no caso de 
um acidente com liberação por fendas 
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Devido à pouca contribuição da ingestão para as doses a longo prazo, medidas de 

proteção relativas a esta via de exposição podem ser eficientes na redução de doses a curto 

prazo. Embora o efeito de qualquer medida de proteção não vá ser significativo na dose de 

vida inteira dos indivíduos, de 10 a 30% da dose no primeiro ano pode ser evitada, 

dependendo da idade e dos hábitos dos indivíduos expostos, e estas medidas devem ser 

consideradas quando as taxas de dose no primeiro ano forem elevadas. 

Deve ser levado em conta, pela dinâmica da concentração de atividade nos 

alimentos, descrita no item 5.1, que o momento de aplicação da medida de proteção é 

fundamental para sua eficiência. No caso da recomendação de não consumir alimentos 

caseiros, por exemplo, vegetais folhosos, apenas a aplicação em muito curto prazo, da 

ordem de dias, vai ser efetiva, enquanto que para vegetais não folhosos o momento de 

aplicação vai depender do estágio de desenvolvimento do produto. Para galinhas, como a 

dose tem uma distribuição mais homogênea ao longo do ano, a medida tem sua eficiência 

proporcional ao período em que é aplicada. 

A longo prazo, a contaminação presente nos alimentos não é facilmente removível, 

por exemplo, por lavagem do material, e as medidas de proteção só serão eficientes se 

implementadas a nível de descontaminação do solo ou se envolverem a adição de produtos 

que interfiram na incorporação, pelo vegetal ou pelo animal, do material presente no solo. 

5.2.2 - Acidente com Agravamento por Derretimento do Núcleo 

Este acidente tem um termo fonte mais complexo, envolvendo todos os 

radionuclídeos considerados neste trabalho, conforme descrito na Tabela 4.14 (Capítulo 4). 

As contribuições das diferentes vias de exposição, a curto e a longo prazos, para crianças e 

adultos, são apresentadas na Figura 5.19. 

As contribuições de cada radionuclídeo para a dose total, para a dose interna e para 

a dose externa, a curto e longo prazos, para crianças e adultos, são apresentadas na Figura 

5.20. O comportamento da dose integrada em função do tempo de exposição é apresentado 

na Figura 5.21, mostrando as contribuições das vias de exposição e dos radionuclídeos. 

Observa-se que a exposição externa é a principal via de exposição em áreas 

urbanas, mesmo na existência de hortas caseira, para todas as faixas etárias. Embora a via 

de ingestão seja a principal via de exposição para os isótopos de estrôncio, a contribuição 

destes radionuclídeos para a dose da população é bastante discreta, devido à sua limitação 
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no termo-fonte do acidente postulado. Este comportamento contraria as observações 

devido ao "fallout" de testes nucleares (UNSCEAR, 1982), porém confirma as observações 

feitas após o acidente de Chernobyl (UNSCEAR, 2000), demonstrando, claramente, a 

necessidade de uma correta caracterização do termo-fonte específico para um determinado 

evento de contaminação. 

A curto prazo, a principal contribuição, tanto para a dose externa quanto para a dose 

interna, se deve ao isótopos de meia-vida curta do iodo. O 1 3 3 1 constitui a maior 

contribuição para a dose externa, mas sua meia-vida extremamente curta, de cerca de 21 

horas, praticamente impede qualquer medida de proteção, a não ser se implementada ainda 

na fase inicial de liberação. 

O 1 3 l I é o maior contribuinte para a dose interna e sua meia-vida curta, de cerca de 

8 dias, demanda a implementação de medidas de proteção a curto prazo, isto é, logo nos 

primeiros dias, de forma a ser efetiva a redução das taxas de doses na fase mais crítica do 

acidente, após a deposição. Mais uma vez observa-se a contribuição desprezível do 1. 

A longo prazo, as medidas de proteção devem estar voltadas, principalmente, para a 

redução da dose externa, em particular para os radioisótopos do césio. A remoção de solo 

superficial é a medida de proteção mais eficiente, em relação à exposição em áreas urbanas 

para estes radionuclídeos, conforme já visto, anteriormente, no item 5.2.1. 
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Figura 5.19: Contribuição das vias de exposição para as doses a curto e longo 

prazos, para crianças (0-1 ano) e adultos ( > 20 anos), no caso de 

um acidente com agravamento por derretimento do núcleo 
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Figura 5.20: Contribuição de cada radionuclídeo para as doses total, 

externa e interna, a curto e longo prazos, para crianças 

e adultos, no caso de um acidente com derretimento do 

núcleo 
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5.3 - DISCUSSÃO GERAL 

A avaliação de doses em uma determinada situação não é trivial e deve ser feito um 

treinamento com a equipe de avaliação radiológica ambiental, de modo a levar em conta os 

aspectos relativos à deposição inicial (termo-fonte), às características dos ambientes 

contaminados, a prazos de implementação de medidas de proteção, aos usos do ambiente 

pela população e a exposições de curto, médio e longo prazos. 

Mesmo não estando relacionadas a medidas urgentes, definidas, principalmente, 

pela exposição ao material liberado ainda na fase de dispersão, diversas medidas de 

proteção só são eficientes na redução das exposições nos casos em que são implementadas 

a curto prazo, isto é, nos primeiros dias após o acidente, quando as taxas de dose são 

maiores. 

Para que seja possível recomendar a implementação destas medidas de forma 

eficiente e a tempo, é importante que, desde o início do acidente, seja efetuada a 

caracterização do termo-fonte e comecem a ser estimadas as projeções de dose. Este 

aspecto é fundamental, por exemplo, para a via de ingestão, uma vez que a deposição foliar 

é a principal contribuição para a contaminação de alimentos e a redução de doses por esta 

via de exposição só é possível se implementada a muito curto prazo. 

No entanto, a aplicação da medida, sem a necessária caracterização da deposição, 

pode ser inadequada e criar problemas relacionados ao abastecimento de uma determinada 

área, à comercialização de alimentos não contaminados ou à indução de mais um estresse 

desnecessário na população envolvida, como no caso, por exemplo, de um acidente com 

características semelhantes ao acidente de Three Miles Island, onde a liberação era 

composta, principalmente, de gases nobres. 

A liberação de radionuclídeos de meia-vida muito curta também pode tomar tais 

medidas de proteção desnecessárias, principalmente levando-se em conta o tipo de área 

urbana e a produtividade de hortas caseiras. No caso da liberação dos isótopos de meia-

vida curta do iodo, a medida pode ser bastante eficiente na redução da dose, porém, apenas 

se implementada de forma preventiva, ainda na fase inicial do acidente. 

A longo prazo, apenas as doses devido à presença de poucos radionuclídeos podem 

vir a ser afetadas por medidas de proteção relativas à ingestão de alimentos, porém, em 

ambos os casos de acidentes postulados simulados, a via de exposição externa é 
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dominante, particularmente a longo prazo, e, desta forma, medidas de proteção a longo 

prazo, visando à via de ingestão, em áreas urbanas, podem ser caras, levar a um estresse da 

população e ser de pouca eficiência na redução de doses. Portanto, a recomendação de 

medidas de proteção só deve ser efetuada após uma efetiva caracterização da extensão da 

contaminação e dos hábitos das populações afetadas. 

O conhecimento do termo-fonte e a possibilidade de projetar as doses a serem 

recebidas para um acidente de termo-fonte complexo permitem, também, derivar valores 

operacionais simples, tais como fatores de blindagem médios, ou níveis de intervenção 

específicos, visando a uma estimativa rápida de doses a longo prazo, ou à implementação 

de medidas de proteção de forma mais confiável do que através do uso de, apenas, um 

radionuclídeo de referência, como, por exemplo, o Cs. 

O modelo fornece, também, estimativas de materiais removidos e que possam vir a 

ser transferidos para outros locais, como redes de drenagem, no caso de lavagens de 

descontaminação, ou repositórios, no caso de rejeitos sólidos. Estudos complementares, 

porém, serão necessários a processos de otimização, levando-se em conta os custos e a 

exposição ocupacional da implementação das medidas de proteção. 

A maior dificuldade relativa à aplicação do modelo está na falta de dados, na 

literatura, capazes de descrever o comportamento dos radionuclídeos, a longo prazo, nos 

diversos compartimentos ambientais incluídos na simulação, em particular, nos ambientes 

urbanos. O estudo sistemático da contaminação de materiais de construção e da eficiência 

de métodos de descontaminação só é efetuado por um único Instituto, o RIS0, na 

Dinamarca (Andersson et al, 2001). 

Todos os demais parâmetros foram derivados de medidas ambientais efetuadas após 

o acidente de Chemobyl, ou de trabalhos isolados de pesquisa. O GSF, na Alemanha, 

acompanhou o efeito do intemperismo em medidas de taxa de dose externa na cidade de 

Munich, durante alguns anos após o acidente de Chemobyl (Jacob et aí, 1990) e, 

atualmente, faz o mesmo acompanhamento em Pypriat. Estes últimos dados, porém, devem 

ser utilizados com cautela, porque não representam, adequadamente, o intemperismo em 

uma área urbana habitada, onde os efeitos de tráfego, da poda constante de árvores e de 

reconstruções urbanas aceleram a perda da contaminação. 

No Brasil, o ambiente urbano da cidade de Goiânia foi acompanhado por um 

período de 10 anos e foram observadas diferenças significativas entre os efeitos de 

intemperismo nesta cidade e^os dados reportados para países europeus, mostrando que 
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existe uma incerteza significativa no uso de dados de literatura levantados em países de 

clima temperado (Rochedo et ai, 2000, 2001). Outras incertezas, associadas aos 

parâmetros do modelo e à diferença de hábitos entre os indivíduos de uma população, 

foram estudadas anteriormente (Rochedo et ai, 1998). 

Apesar das incertezas, a disponibilidade de uma ferramenta adequada para efetuar 

estimativas e projeções de dose é essencial no gerenciamento após a ocorrência de um 

acidente e os estudos para complementar e melhorar a qualidade das previsões devem 

constituir uma atividade permanente. Em uma próxima etapa, o modelo deve ser 

complementado para incluir parâmetros que permitam a avaliação de radionuclídeos alfa-

emissores, como o urânio natural, concentrado, enriquecido e empobrecido, além de 

americio e plutónio. 
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6 - CONCLUSÕES 

O modelo PARATI foi complementado, de forma a ser possível simular o 

comportamento dos radionuclídeos de maior relevância para a exposição do público, no 

caso de acidentes com reatores nucleares, a curta (raio de 10 a 15 km) e média (raio de 50 a 

100 km) distâncias em tomo do reator, baseado na experiência do acidente de Chernobyl e 

considerando as diversas fases de um acidente (curto, médio e longo prazos). 

A complementação efetuada disponibilizou uma importante ferramenta para a 

avaliação de doses de indivíduos do público em acidentes nucleares, permitindo a 

estimativa das conseqüências a longo prazo, a nível de radionuclídeos e de vias críticas 

para a exposição da população. Além disso, permite, também, um planejamento adequado 

de medidas de proteção para a população, tanto em relação ao tipo de medida quanto em 

relação à sua eficiência, em fiinção do momento de sua implementação. 

Nos dois casos de acidentes simulados, verificou-se que a principal via de 

exposição para a população foi a via de exposição externa, particularmente a longo prazo, e 

que os isótopos de césio foram aqueles que mais contribuíram para estas exposições. 

No entanto, radionuclídeos de meia-vida curta, como os isótopos de iodo, podem 

ter uma relevância apreciável logo após o acidente. 

Diversas medidas de proteção só serão eficientes na redução das exposições se 

forem implementadas a curto prazo, isto é, nos primeiros dias, quando as taxas de dose são 

maiores. 

As informações fornecidas pelo modelo possibilitam, ainda, uma otimização 

operacional do atendimento à emergência, fornecendo uma orientação sobre a efetividade 

de programas de monitoramento e de amostragem ambiental e permitindo um melhor 

direcionamento das equipes de campo. 

A continuidade deste trabalho demanda o desenvolvimento do estudo da avaliação 

da exposição de emissores alfa e o levantamento de fatores de kerma para outros ambientes 

tipicamente tropicais. 
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ANEXO 

CARACTERÍSTICAS B G $ RABÍONUCLÍBEOS 

A.1 - 1 3 4 C s 

O I 3 4 C s possui meia-vida de 2,06 anos e se desintegra, por meio de emissões beta, 

para o 1 3 4 Ba. Cerca de 1% de seu decaimento leva ao i M X e , também estável. 134-

134 134 

5 5 Cs -> 5 6 Ba (estável) 

4- (< 1%) 
134 

5 4 Xe (estável) 

Suas principais características físico-químicas estão apresentadas na Tabela A.1 e 

os detalhes do seu decaimento, com as principais energias e trações, estão resumidos na 

Tabela A.2. 

Tabela A.1: Características físico-químicas do 1 3 4 C s 

Massa atômica 

Número atômico 

Meia-vida 

Modo de decaimento 

Radionucíídeos descendentes 

Alfa 

Beta 

Elétron 

Pósitron 

Gama 

134 

55 

7,526E+2dias (2,06 anos) 

Captura eletrônica, p" 

0 

3 

7 

0 

9 
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Tabela A.2: Detalhamento do decaimento do 

decaimento) (ICRP, 1983) 

l 3 4 C s (principais energias e frações de 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 2,31E-2 0,274 

1,23E-1 0,025 

2,10E-1 0,701 

Fótons 4.75E-1 0,015 

5,63E-1 0,084 

5,6914 0,154 

6,05E-1 0,976 

7.96E-1 0,854 

8,01E-1 0,087 

1,04 0,010 

1,17 0,018 

1,37 0,030 

A meia-vida efetiva do Cs no corpo humano é de 65 dias (Piocn, 1993). O Cs é 

formado pela ativação do produto de fissão 1 3 3 Cs em reatores nucleares, sendo, portanto, 

um produto de fissão de segunda ordem (Cambray eí al^ 1987). Este radioisótopo não é 

formado em testes com armas nucleares e, conseqüentemente, a única fonte provável 

significativa de I 3 4 Cs para o meio ambiente foi o acidente do reator de Chernabyl 

(Nicholson, 1987). 

Em superficies verticais de tijolo, presentes em construções urbanas, a velocidade 

de deposição seca para partículas pequenas é reduzida. Cambray et al. (1987) 

determinaram velocidades de deposição para o 1 3 4 C s , em paredes de tijolo, inferiores a 

10"3cm/s. Nicholson (1987) encontrou valores de velocidade de deposição nestas 

superfícies, para a pluma de Chemobyl, de < 4 x 10"3 cm/s e < 5 x 10"4 cm/s. As 

velocidades de deposição seca do 1 3 4 Cs e do 1 3 7 Cs , em telhados de cerâmica, foram 

semelhantes, variando de 3 a 9 x 10"2 cm/s. 

Roed (1987a) encontrou uma velocidade de deposição média de 1 x IO"4 m/s, para o 

, 3 4 C s , em estradas asfaltadas e ruas de laje. 
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A.2 - , 3 7 C s 

O 1 3 7 Cs, com meia-vida de 30 anos, decai, por emissões beta, para o nível excitado 

(meta-estável) do bário-137, que então decai para o estado fundamental. Cerca de 5% do 

seu decaimento leva diretamente ao estado fundamentai do 1 7Ba. 

137 137« 

5 5 C s -» 5 6 B a 

i (5%) i (95 %) 

137 

-> 5 6 Ba (estável) 

Nas Tabelas A.3 e A.4 estão apresentados os dados relativos às características 

físico- químicas do 1 3 7 Cs e ao seu decaimento, respectivamente. 

A meia-vida efetiva do l 3 7 C s no corpo humano é de cerca de 70 dias (Pioch, 1993). 

Devido à sua meia-vida longa e à sua relevância para a exposição da população, o 
11*7 

comportamento ambiental do Cs tem sido muito estudado, havendo disponível na 

literatura uma grande quantidade de informações, inclusive sobre o comportamento a longo 
prazo nos diversos compartimentos ambientais. 

Tabela A.3: Características físico-químicas do 1 3 7 Cs 

Massa atômica 137 

Número atômico 55 

Meia-vida l,095E+4dias (30 anos) 

Modo de decaimento P-

Radionuclídeos descendentes Ba-137m ( t l / 2 = l,77E-3 dias) 

Alfa 0 

Beta 2 

Elétron 0 

Positrón 0 

Gama 0 
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Tabela A.4: Detalhamento do decaimento do Cs (principais energias e frações de 

decaimento) (ICRP, 1983) 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 1,73E-1 0,946 

4.25E-1 0,054 

Elétron 6.24E-1 (Ba-137m) 0,083 

6,56E-I (Ba-137m) 0,012 

3,58E-3 (Ba-137m) 0,048 

4.53E-3 (Ba-I37m) 0,028 

9,28E-4 (Ba-137m) 0,149 

Fótons 6,62E-1 (Ba-137m) 0,898 

3,22E-2 (Ba-137m) 0,039 

3,18E-2 (Ba-137m) 0,021 

A migração vertical do Cs em solos de diferentes tipos é bastante lenta e a fração 

maior deste radionuclídeo, anos após a deposição, se concentra na camada superior, de 0 a 

10 cm. No caso de solos minerais, em média até 90% do Cs é encontrado nos primeiros 

5 cm. No caso de solos turfosos, nos quais a migração dos radionuclídeos é mais rápida, 

apenas 40 a 70% é encontrado nesta camada (UNSCEAR, 2000). 

Em um estudo da distribuição vertical de I 3 7 Cs em solos, Jia et ai (1999) 

observaram que 97% ficou retido nos primeiros 20 centímetros. Em solos de florestas foi 

observada uma concentração maior de I 3 7 C s na camada entre 3 e 5 cm. Abaixo de 35 cm 

este radionuclídeo não foi detectado. 

A migração do Cs em solos nus é maior do que em solos cobertos por vegetação. 

A maior parte do 1 3 7 Cs presente em solos minerais se torna firmemente ligada em um 

período de tempo relativamente curto e, desta forma, pouco fica disponível para um 

movimento subseqüente. Entretanto, em solos com baixo CTC (capacidade de troca 

catiônica) e pouco conteúdo de argila, cálcio ou matéria orgânica, pode ocorrer alguma 

mobilidade (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

A meia-vida efetiva de perda da zona de raiz (0-10 cm) para o 1 3 7 C s , em solos 

minerais, tem sido estimada como sendo em tomo de 10 a 25 anos (UNSCEAR, 2QQQ). 
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Cambray et aí. (1987) observaram que a perda de Cs depositado na grama 

poderia ser descrita por um processo de exponencial simples, com uma meia-vida de cerca 

de 14 dias. 

Após o acidente de Chernabyl, o conteúdo de 1 3 7 C s nas plantas alcançou o seu valor 

máximo durante o ano de 1986, no qual a contaminação se dava pela deposição direta 

sobre as superfícies expostas. No ano de 1987, este valor foi cerca de 3 a 6 vezes inferior, 

pois a contaminação das plantas era devido, principalmente, à incorporação pelas raízes. A 

partir deste ano, os coeficientes de transferência para a planta continuaram a decrescer, 

embora numa taxa mais lenta; de 1987 a 1995 os coeficientes de transferência do l 3 7 C s 

diminuíram, em média, de 1,5 a 7 vezes. O decréscimo, com o tempo, das concentrações 

de I 3 7 Cs em gêneros alimentícios da região tem sido bastante lento, com as variações, de 

um ano para o outro, dependendo das condições climáticas (UNSCEAR, 20QQ). 

Em comparação com o 1 3 7 C s proveniente do fallaut global dos testes nucleares, o 

1 3 7 Cs proveniente de Chernabyl, presente na zona distante (entre 10Q e 2Q00 km de 

distância do reator), comportou-se de maneira mais móvel durante os primeiros quatro 

anos após o acidente, pois a fração solúvel em água deste último era de cerca de 70%, 

enquanto que a do primeiro era de, aproximadamente, 8% (UNSCEAR, 2000). 

Aparentemente, a translocação do Cs nas plantas é menor nos casos em que há a 

ressuspensão deste radionuclídeo do que quando a contaminação é por deposição direta 

sobre suas partes expostas. Pode haver duas razões para a menor disponibilidade de 

partículas ressuspensas, em comparação com o fallout depositado diretamente: 1) pode ser 

esperada uma perda maior para partículas ressuspensas do que para fallout global; e, 2) o 

Cs se adere a minerais, especialmente a argilas, o que faz com que fique menos 

disponível para absorção pelas plantas e, conseqüentemente, para translocação para os 

grãos (UNSCEAR, 2000). 
1 

A incorporação de Cs pelas raízes das plantas normalmente decresce com o 

tempo, no início de forma bastante rápida e, mais tarde, mais lentamente. Este decréscimo 

é observado, particularmente, em solos argilosos e se deve à fixação do césio por minerais 

como ilita e vermiculita. Em solos orgânicos este decréscimo é devido, principalmente, à 

redistribuição do césio dentro da zona de raiz e ao seu transporte para fora desta zona. 
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Em experimentos realizados com aplicações de Cs em folhas de plantas, 

observou-se que a proporção da atividade de césio absorvida dependia da espécie de 

planta, do estágio de desenvolvimento em que se encontrava e do status de nutrientes na 

mesma, mas podia ser esperado que este percentual atingisse 30% do total aplicado em um 

período relativamente curto (cerca de 48 horas). E provável que uma proporção 

considerável do 1 3 7 Cs associado aos vegetais comestíveis seja perdida durante o seu 

preparo para consumo (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Uma das vias importantes de exposição para o homem devido ao Cs, no caso da 

ingestão de alimentos de origem animal, é o consumo de leite (UNSCEAR, 2000). A 

concentração de 1 3 7 Cs no queijo é de cerca de 70% da concentração no leite; a manteiga 

não retém o conteúdo de 1 3 7 Cs presente no leite (UNSCEAR, 2000). 

Toader & Vasilache (1997) utilizaram os resultados de medidas de radioatividade 

em vários produtos alimentícios da região da Romênia para avaliar as doses recebidas pela 

população da área de Bucareste, devido à incorporação de Cs, após o acidente de 

Chernobyl. Foram medidos altos níveis de contaminação de 1 3 7 C s nos alimentos nos dois 

primeiros anos após o acidente, havendo, nos anos seguintes, um decréscimo contínuo de 

sua concentração nos mesmos. Os vegetais sofreram uma contaminação direta e rápida por 

fallout. O pão e as frutas também foram contaminados, mas numa fase em que cereais e 

frutas ainda não estavam maduros, apresentando, portanto, picos inferiores e mais largos. 

Dentre os produtos animais, que são caracterizados por uma contaminação indireta 

(devido à ingestão de forragem contaminada), o conteúdo mais alto de i J / C s ocorreu em 

carne bovina, seguido pela carne de porco e pelo leite. 

Roed et ai. (1996) estudaram os efeitos do intemperismo no Cs depositado em 

diferentes tipos de superfícies de áreas urbanas, suburbanas e industriais da região de 

Gavle, na Suécia, que recebeu um alto nível de contaminação, com a ocorrência de fortes 

chuvas logo após o acidente de Chernobyl. Foram efetuadas medidas em paredes, telhados, 

áreas gramadas, pavimentos, ruas de pedestres e estradas. As reduções nas taxas de dose 

em áreas gramadas mostraram-se grandemente dependentes do tipo de solo e os solos 

investigados demonstraram várias formas diferentes de perfil vertical para o Cs. Foi 

observado que, de uma forma geral, a taxa de dose em áreas de solo teve um decréscimo de 

40-60% durante um período de oito anos e meio após a deposição. 
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Durante este mesmo período, os níveis de radiocésio medidos em paredes de 

construções tiveram um decréscimo muito pequeno, chegando, até mesmo, a aumentar em 

um ponto, provavelmente devido a uma lavagem do material radioativo presente nas partes 

superiores da parede. A retenção de radiocésio é mais eficaz em materiais de construção 

micáceos, especialmente naqueles que foram queimados a temperaturas comparativamente 

baixas, onde as pequenas aberturas da estrutura da mica permanecem intactas. 

Ao contrário do que ocorreu com as paredes, os níveis de radiocésio em superfícies 

asfaltadas tiveram um grande decréscimo com o tempo, tendo sido medido, no final do 

período de oito anos e meio, menos de 10% do que era medido inicialmente, significando 

que menos de 2% do césio depositado permaneceu nas estradas. Estudos de laboratório 

mostraram que apenas uma fração muito pequena de uma contaminação por césio é 

associada com a fração de betume do asfalto. Uma grande fração deste radionuclídeo tem 

sido encontrada associada à poeira das ruas, que é mais móvel e contém, normalmente, 

substâncias micáceas provenientes do desgaste de várias superfícies. Tanto para as 

superfícies asfaltadas como para as superfícies pavimentadas com concreto observou-se 

que o percentual de 10% do radiocésio inicialmente depositado que ficou retido estava, 

aparentemente, firmemente fixado, não tendo sido registrado um decréscimo significativo 

nos últimos três anos do período estudado. O intemperismo em superfícies horizontais 

rígidas mostrou-se mais rápido, geralmente, nos locais de tráfego mais pesado. O 

decréscimo na concentração de í 3 7 C s depositado em telhas de cerâmica foi de 28 a 35 %. 

O 1 2 9 I possui uma meia-vida de 1,57 x 10 7anos e decai para o 1 2 9 Xe, que é estável 

(Coughtrey & Thorne, 1983b). 

129 129 

5 3 1 5 4 Xe (estável) 

A Tabela A.5 apresenta as principais características físico-químicas do i 2 9 I e na 

Tabela A.6 estão expostos os detalhes do seu decaimento. 
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Tabela A.5: Características físico-químicas do l / v l 

Massa atômica 129 

Número atômico 53 

Meia-vida 5,731E+9dias (1.57E+7 anos) 

Modo de decaimento ß" 

Radionuclídeos descendentes 

Alfa 0 

Beta 1 

Elétron 13 

Positron 0 

Gama 9 

Tabela A.6: Detalhamento do decaimento do 

decaimento) (ICRP, 1983) 

I (principais energias e frações de 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 4,89E-2 1,00 

Elétron 5,02E-2 0,79 

3.32E-3 0,46 

4,17E-3 0,25 

3.36E-2 0,07 

Fótons 3,96E-2 0,08 

2.98E-2 0,37 

2,95E-2 0,20 

O I é liberado no ambiente durante operações normais de instalações nucleares e, 

também, foi lançado na atmosfera durante os testes com armas nucleares (UNSCEAR, 

2000). Com início por volta de 1945 e com um pico em 1963, os testes com bombas 

nucleares acrescentaram uma grande porção de 1 2 I na atmosfera. 
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Diferentemente da maioria dos radionuclídeos produzidos durante testes 

atmosféricos, que retomaram a níveis próximos aos pré-nucleares, a quantidade de I na 

atmosfera e em águas superficiais continuou a aumentar, devido, principalmente, a 

liberações provenientes de instalações de reprocessamento de combustível nuclear. Estas 

liberações contribuem com a fração mais significativa de 1 2 9 I na atmosfera global atual. 

Uma pequena fração de l 2 9 I , que alcançou a estratosfera a partir do fallout de testes com 

amias nucleares, pode estar, ainda, circulando na atmosfera devido à volatilização a partir 

das plantas. O transporte na troposfera se dá, principalmente, sob a forma do gás orgânico 

iodeto de metila (Moran et ah, 1999). 

O I toma-se globalmente disperso e tem o potencial de irradiar a população 

mundial por dezenas de milhões de anos, devido a sua meia-vida muito longa, o que faz 

com que seja um radionuclídeo importante na avaliação do comprometimento de dose 

coletiva, a longo prazo (UNSCEAR, 1988). 

As doses para o homem são causadas, principalmente, pela sua incorporação por 

ingestão ou por inalação. O I, como todos os isótopos de iodo, se acumula 

primariamente na tireóide, mas a baixa atividade específica deste radionuclídeo (6,55 

MBq/g) limita a sua atividade presente na glândula (UNSCEAR, 2000). 

Devido à sua mobilidade ambiental, o 1 2 9 I liberado para a atmosfera torna-se 

rapidamente incorporado em produtos alimentícios ingeridos pelos indivíduos {Moran 

et ai., 1999). Como o iodo se acumula no solo, os níveis de , 2 9 I em solos coletados nas 

vizinhanças de plantas de reprocessamento de material nuclear são notavelmente 

superiores aos níveis em outras localidades. A distribuição vertical deste radionuclídeo no 

solo mostra que a maior parte fica retida na camada superior (<10 cm) (UNSCEAR, 2000). 

Estas observações indicam que a transferência de I do ambiente terrestre para os oceanos 

ocorre de forma relativamente lenta (UNSCEAR, 2000). 

Estima-se que o tempo médio de residência do iodo na superfície do solo seja da 

ordem de 10000 anos, sendo esse o parâmetro mais importante na determinação de taxas 

de dose e de doses cumulativas após a liberação de (UNSCEAR, 2000). 
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A.4 - 1 3 , I 

O 1 3 1 1 , que possui uma meia-vida de 8,04 dias, é um emissor beta e gama e se 

desintegra para o 1 3 1 Xe, sendo 1% do decaimento via o estado excitado deste nuclídeo 

(Pioch, 1993). 

As Tabelas A.7 e A.8 apresentam, respectivamente, as principais características 

físico-químicas do I e os detalhes do seu decaimento. 

131 [31oi 

54 X e 

1(99%) ¿ (1%) 

131 

-> 5 4 Xe (estável) 

Tabela A.7: Características físico-químicas do I 

Massa atômica 131 

Número atômico 53 

Meia-vida 8,04 dias (2,2E-2 anos) 

Modo de decaimento P" 

Radionuclídeos descendentes Xe-131m (1%) 

Alfa 0 

Beta 5 

Elétron 5 

Pósitron 0 

Gama 11 
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Tabela A.8: Detalhamento do decaimento do 

decaimento) (ICRP, 1983) 

13ll (principais energias e frações de 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 6,94E-2 0,021 

9,66E-2 0,074 

1,92E-1 0,894 

Elétron 4,56E-2 0,036 

3,30E-1 0,016 

Fótons 8,02E-2 0,026 

2,84E-2 0,061 

3,65E-1 0,812 

6,37E-1 0,073 

7.23E-1 0,018 

2,98E-2 0,026 

2,95E-2 0,014 

Devido à sua meia-vida curta, o I permanece pouco tempo na troposfera, após 

liberações atmosféricas. As liberações deste radionuclídeo contribuem, apenas, para doses, 

coletivas locais e regionais, porém sua avaliação é complicada devido às diferentes formas 

químicas nas quais é liberado (elementar, orgânico ou particulado) (UNSCEAR, 2000). 

Para radionuclídeos de meia-vida curta, como o 1 3 I, a principal via de exposição 

para o homem é a transferência do material depositado diretamente sobre vegetais 

folhosos, que são consumidos em poucos dias, ou sobre pastos, que são diretamente 

consumidos pelo gado, dando origem à contaminação do leite (UNSCEAR, 2000). 

A ingestão de leite fresco é uma via importante de exposição do homem ao 1 3 I I , 

devido às grandes áreas de pastagens de gado disponíveis para a deposição e ao curto 

período de armazenamento do leite, normalmente usado para consumo imediato 

(UNSCEAR, 1977). No caso de liberações acidentais para a atmosfera, a inalação a partir 

da pluma radioativa também é uma via importante. 

A meia-vida efetiva do I na tireóide de um adulto é de 7,6 dias (Pioch, 1993). 
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Crianças recebem doses maiores em suas tireóides do que adultos, para uma mesma 
* 131 

incorporação de , J % devido à menor massa de suas glândulas, ao seu metabolismo e ao 

consumo maior de leite, principalmente, e de vegetais folhosos (UNSCEAR, 2000). As 

doses em adultos são, pelo menos, uma ordem de grandeza inferiores às doses em crianças, 

pois suas tireóides são cerca de dez vezes maiores e seu consumo de leite é menor 

(UNSCEAR, 1977). 
131 

A concentração de I no leite de vaca é, normalmente, similar à sua concentração 

no plasma. No leite de cabra este elemento é concentrado por um fator de cinco ou seis, 

relativo ao plasma (Coughtrey & Thorne, 1983b). 
131 

Cerca de 10% do I eventualmente presente no solo permanece disponível para 

incorporação pelas plantas; a quantidade exata depende do pH do solo e de seus conteúdos 

de argila, de matéria orgânica e de água (Coughtrey & Thome, 1983b). 
1 3 1 * 

O I depositado sobre a vegetação é retido com uma meia-vida de cerca de duas 

semanas, antes de sua remoção para o solo. A transferência, a longo prazo, do i 3 l I 

depositado no solo para produtos alimentícios que são consumidos várias semanas após a 

ocorrência da deposição não necessita ser considerada, devido à sua meia-vida física de, 

apenas, 8 dias (UNSCEAR, 2000). 

Após o acidente de Chemobyl, as concentrações de 1 3 ' l no ar e na vegetação 

apresentaram variações diurnas, que podem ter refletido a volatilização deste radionuclídeo 

a partir das superfícies do solo e da vegetação. As concentrações no leite alcançaram um 

pico um a dois dias após o pico de concentração no ar, nos locais em que os animais já 

estavam pastando. Nos países onde foi proibido aos animais pastarem, as concentrações 

freqüentemente aumentaram após a suspensão da proibição, e declínios subseqüentes 

foram menos notáveis do que se poderia antecipar (Coughtrey et ai, 1990). 

Cambray et aí. (1987) observaram um processo de perda efetiva da atividade de 

1 3 1 I , depositado na grama, com uma meia-vida de 4,7 dias, considerando o decaimento 

radioativo deste radionuclídeo (meia-vida de 8,04 dias). Considerando a taxa constante de 

perda pela grama, calcularam uma meia-vida, para o 1 3 1 í , equivalente a l i dias, não 

significativamente diferente daquela observada para o 1 3 7 Cs (14 dias), sugerindo a 

existência de processos de remoção comuns para os dois elementos. 
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A.5 - 1 3 3 I 

O 1 3 3 I possui uma meia-vida de 20,8 horas e se desintegra para o '""Cs, estável, 

passando pelos estados excitados do 1 3 3 Xe. 

133, 

i 33 

53 

i (3%) 
133m 

5 4 Xe (meia-vida de 2,19 dias) 

i (1%) 
133 

5 4 Xe (meia-vida de 5,25 dias) 

4 (1%) 
133 

55 Cs (estável) 

A Tabela A.9 apresenta as principais características físico-químicas do I 3 3 I e a Tabela 

A. 10 reúne os dados relativos ao seu decaimento. 

Tabela A.9: Características físico-químicas do 1 3 3 I 

Massa atômica 

Número atômico 

Meia-vida 

Modo de decaimento 

Radionuclídeos descendentes 

Alfa 

Beta 

Elétron 

Positron 

Gama 

133 

53 

20,8 horas (2,4E-3 anos) 

P" 
Xe-133m, Xe-133 

0 

9 

1 

0 

18 
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Tabela A.IO: Detalhamento do decaimento do 

decaimento) (ICRP, 1983) 

133 . . . 

I (principais energias e frações de 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 4,41 E-l 0,835 

2.99E-1 0,042 

1,62E-1 0,031 

1,40E-1 0,037 

Elétron 4,95E-1 0,006 

Fótons 5,11E-1 0,018 

5,30E-1 0,086 

7,07E-1 0,015 

8,56E~1 0,012 

8.75E-1 0,045 

1,24 0,015 

1,30 0,023 

A - é - ^ S r 

8 9 £ O Sr possui uma meia-vida física de 50,5 dias e decai, com a emissão de uma 

partícula beta com energia média de 583 KeV, para o 8 9 Y, que é estável. 

89 89 

38 Sr -> 3 9 Y (estável) 

Na Tabela A. 11 estão reunidos os dados referentes às características físico-químicas do 

Sr e a Tabela A. 12 apresenta os dados relativos ao seu decaimento. 
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Tabela A.1Ï: Características físico-químicas do 8 9 Sr 

Massa atômica 89 

Número atômico .18 

Meia-vida 50,5 dias (1,4E-1 anos) 

Modo de decaimento p" 

Radionuclídeos descendentes 

Alfa 0 

Beta 1 

Elétron 0 

Positron 0 

Gama 1 

Tabela A.12: Detalhamento do decaimento do Sr (principais energias e frações de 

decaimento) (ÏCRP, 1983) 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 5,83E-Ï 1,00 

Fótons 9,09E-1 9,3E-5 

O 8 y Sr foi um dos principais componentes da atividade de fallout nos primeiros 

meses após os testes atmosféricos realizados com armas nucleares, tendo sido medido em 

amostras de leite provenientes de várias cidades americanas (UNSCEAR, 1977). 

Sua meia-vida efetiva no corpo humano é de 50,3 dias (Pioch, 1993). Sendo 

praticamente um emissor beta puro, sua contribuição é, principalmente, pela via de 

ingestão. 

A . 7 - 9 0 S r 

O 9 0 Sr é um emissor beta puro que decai, com uma meia-vida física de 29,12 anos, 

para o 9 0 Y ; este, com uma meia-vida de 2,67 dias (65 horas), também é um emissor beta e 

decai para o 9 0 Zr, que é estável (UNSCEAR, 1977). A meia-vida efetiva do 9 0 Sr no corpo 

humano é de 15,6 anos (Pioch, 1993). 
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90 90 

5 8 Sr -» TOY 

ir 
90 

4 0 Zr (estável) 

As principais características físico-químicas do 9 0 Sr estão apresentadas na Tabela 

A. 13. A Tabela A. 14 apresenta os detalhes do seu decaimento. 

Tabela A. 13: Características físico-químicas do Sr 

Massa atômica 90 

Número atômico 38 

Meia-vida l,06E+4dias (29 anos) 

Modo de decaimento 

Radionuclídeos descendentes -

Alfa 0 

Beta 1 

Elétron 0 

Pósitron 0 

Gama 0 

Tabela A. 14: Detalhamento do decaimento do Sr (principais energias e trações de 

decaimento) (ICRP, 1983) 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 1.96E-1 1.00 

9.35E-1 (Y-90) 1.00 
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Salbu et ai. (1997) estudaram a mobilização do Sr associado a partículas de 

combustível e observaram que, após o acidente de Chemobyl, a deposição próximo ao 

reator (dentro da zona de 30 km) de partículas contendo 9 0 Sr foi alta. Com o aumento da 

distância, foi observado um decréscimo não apenas do nível total de atividade e da 

contribuição relativa de 9 0 Sr, de transurânicos e de produtos de fissão refratários, mas 

também do tamanho e do número de partículas depositadas. Entretanto, partículas 

pequenas foram encontradas em áreas muito distantes, como na Escandinávia. 

Após a deposição ocorrem processos de transformação dependentes do tempo, que 

influenciam a especiação dos radionuclídeos. Estes são liberados para o sistema solo-água 

devido aos efeitos do intemperismo sobre as partículas. Podem se distribuir entre espécies 

em solução no solo (íons, complexos, colóides) e espécies reversivelmente (sorção física 

ou eletroquímica) e irreversivelmente (sorção química) fixadas a componentes sólidos do 

solo. Para o 9 0 Sr as taxas de intemperismo e mobilização em solução de solo são maiores 

que a taxa de fixação a componentes sólidos do solo. Portanto, são previstos a mobilização 

tardia do 9 0 Sr e um subseqüente aumento da incorporação biológica em áreas contaminadas 

por partículas de combustível (Salbu et ai, 1997). 

Estes autores observaram, ainda, que em solos contendo partículas de combustível a 

extratibilidade do 9 0 Sr foi muito lenta e que a distribuição das frações móveis e inertes era 

significativamente diferente daquela do estrôncio estável. Este último estava presente, 

predominantemente, em formas móveis, enquanto o 9 0 Sr era predominantemente inerte 

nestes solos. A fração relativa de 9 0 Sr ( 9 0Sr/Sr estável) em formas móveis em sistemas 

solo-água, isto é, o fator de mobilidade, aumentou com a distância da fonte e com o tempo 

após a deposição. 

O comportamento do 9 0 Sr no solo difere do comportamento do estrôncio natural. 

Na maior parte dos solos, a adição de compostos solúveis de 9 0 Sr resulta em uma grande 

proporção (80-90%) que permanece disponível em sítios de troca ou solução de solo. 

Apenas uma pequena proporção (10-20%) pode ficar firmemente adsorvida e indisponível, 

até mesmo por períodos de tempo consideráveis. A extensão destas reações de adsorção vai 

depender do pH e do conteúdo de matéria orgânica do solo (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

O 9 0 Sr pode se depositar tanto no meio aquático como no meio terrestre, sendo este 

último o meio mais importante em termos de exposição do homem. Medidas de perfil do 

solo têm demonstrado que o 9 0 Sr está presente, principalmente, nas camadas superiores, 

com 50% nos primeiros 4 cm e praticamente 100% nos primeiros 30 cm. Apenas pequenas 
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quantidades são lixiviadas do solo e transportadas para rios e lagos. A longo prazo, porém, 

este mecanismo de transferencia pode se tornar relevante, quando estiverem envolvidos 

lagos de baixa circulação associados à produção de peixes. As concentrações em água 

potável são, pelo menos, uma ordem de grandeza inferiores às encontradas em gêneros 

alimentícios (UNSCEAR, 1977). 

O comportamento do 9 0 Sr em relação à sua migração vertical em solos é semelhante 

ao do 1 3 7 Cs. A migração do 9 0 Sr em solos de diferentes tipos é bastante lenta. Em solos 

minerais este radionuclídeo se concentra na camada de 0-5 cm, podendo ser encontrado, aí, 

num percentual de até 90%. Em solos turfosos, em que a migração acontece de maneira 

mais rápida, é encontrado, nesta camada, apenas 40 a 70% de 9 0 Sr (UNSCEAR, 2000). 

A meia-vida efetiva de perda da zona de raiz para o 9 0 Sr em prados (0-10 cm), em 

solos minerais, é de 1,2 a 3 vezes mais rápida do que para o 1 3 7 Cs, sendo estimada, 

portanto, como sendo de 7 a 12 anos (UNSCEAR, 2000). 

Ao contrário do que ocorre com o 1 3 7 Cs, parece que a capacidade de troca do 9 0 Sr 

não vem se mantendo decrescente com o tempo, após o acidente de Chernobyl, e pode, até 

mesmo, estar aumentando. Não foi observada nenhuma mudança estatisticamente 

significativa no coeficiente de transferência da deposição no solo para a grama durante os 

primeiros 4 a 5 anos após o acidente, na Federação Russa. Isto é atribuído a dois processos 

competitivos: a conversão do 9 0 Sr de uma forma pobremente solúvel, característica das 

partículas de combustível, para uma forma solúvel, facilmente assimilada pelas raízes das 

plantas; e a migração vertical do 9 0 Sr para camadas mais profundas do solo, impedindo sua 

assimilação pela vegetação (UNSCEAR, 2000). 

A incorporação de 9 0 Sr pelas raízes das plantas geralmente permanece 
• 1 ^7 

significativamente maior do que a do Cs, por períodos de vários anos. Para alimentos 

cultivados na terra, geralmente a razão 9 0 Sr / 1 3 7 Cs cresce com o tempo após a deposição. 

Sob circunstâncias especiais, a incorporação pelas raízes pode aumentar com o 

tempo após a contaminação, principalmente no caso do 9 0 Sr. Este fato foi observado na 

zona próxima ao reator de Chernobyl, onde uma parte deste radionuclídeo estava envolvida 

por partículas de combustível de urânio. O intemperismo, ao longo dos anos, dissolveu 

essas partículas, tornando o 9 0 Sr disponível para uma incorporação tardia pelas plantas. 
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A principal via de exposição do homem ao Sr se dá por meio da sua dieta, pela 

ingestão, principalmente, de leite e derivados, grãos, frutas, verduras e legumes. A dose 

por inalação devido a este radionuciídeo é, comparativamente, desprezível (UNSCEAR, 

1977). 

O conteúdo de 9 0 Sr em alimentos da região de Bucareste, na Romênia, após o 

acidente de Chernobyl, não foi tão alto quanto o de 1 3 Cs (item 2.1.2), mas os níveis de 

contaminação podem ser considerados tão altos quanto, levando-se em consideração a total 

ausência de radioestrôncio naquele ambiente antes do acidente. Da mesma forma que para 

o Cs, o primeiro pico ocorreu em vegetais, logo após o acidente, seguindo-se pelas frutas 

e pão e, mais tarde, pela carne e pelo leite. O maior teor de 9 0 Sr ocorreu em carne de porco; 

em seguida, em ordem decrescente, em pão, carne de vaca, frutas, leite e vegetais. O 

conteúdo de 9 0 Sr em alimentos decresceu de forma mais lenta do que o de I 3 7 C s . Dez anos 

após o acidente, o 9 0 Sr ainda era identificado no meio-ambiente, enquanto os níveis de 
1 "XI 

contaminação pelo Cs já estavam bastante baixos; entretanto, os teores destes 

radionuclídeos em alimentos ainda não haviam alcançado os valores registrados antes do 

acidente (Toader & Vasilache, 1997). 

Em relação à ingestão de alimentos de origem animal, a principal via de exposição 

para o homem, no caso do 9 0 Sr , é o consumo de leite. Este radionuciídeo é prontamente 

transferido da ração dos animais para o leite. 

O processamento e preparo dos alimentos interferem no conteúdo de 9 0 Sr nos 

produtos finais. A conversão de leite em queijo resulta em concentrações de 9 0 Sr, no 

queijo, 5 a 10 vezes maiores do que no leite. A manteiga não apresenta nenhum teor do 

9 0 Sr presente no leite (UNSCEAR, 2000). 

A maior parte do 9 0 Sr que se depositou nos oceanos, proveniente áofallout de testes 

com armas nucleares, ainda se encontra presente na camada acima da termoclina. Apenas 

uma porcentagem muito pequena, de cerca de 1%, alcançou os sedimentos do fundo. Em 

áreas costeiras e estuários as concentrações de atividade são cerca de 5 ordens de grandeza 

superiores às concentrações em mar aberto. O 9 0 Sr é incorporado pela biota marinha, mas 

as concentrações em peixes não contribuem significativamente para a incorporação deste 

radionuciídeo pelo homem (UNSCEAR, 2000). 
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A . 8 - , 0 3 R u 

O , 0 3 R u possui meia-vida de 39>3 dias e se desintegra, por emissões beta, para o 

nível excitado do ródio-103, que decai para o l 0 3 R h estável. A meia-vida efetiva do 1 0 3 Ru 

no corpo humano é de 2,3 dias (Pioch, 1993). 

103 I03m 

4 4 Ru 4 5 R h 

í 
103 

4 5 R h ( e s t á v e l ) 

As Tabelas A. 15 e A. 16 apresentam as principais características físico-químicas do 
Ru e os dados referentes ao seu decaimento, respectivamente. 

Tabela A.15: Características físico-químicas do Ru 

Massa atômica 103 

Número atômico 44 

Meia-vida 39,3 dias (1,1E-1 anos) 

Modo de decaimento P" 
Radionuclídeos descendentes Rh-103m (ti/2-3,9E-2 dias) 

Alfa 0 

Beta 5 

Elétron 4 

Pósitron 0 

Gama 6 
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Tabela A. 16: Detalhamento do decaimento do Ru (principais energias e frações de 

decaimento) (ICRP, 1983) 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta (Média) 2.95E-2 0,064 

6.28E-2 0,868 

2,39E-1 0,064 

Elétron l,65E-2(Rh-103m) 0,098 

3,66E-2(Rh-103m) 0,300 

3,68E-2 (Rh-103m) 0,424 

3,93E-2 (Rh-103m) 0,147 

3,98E-2 (Rh-Í03m) 0,025 

1.68E-2 (Rh-103m) 0,013 

2.27E-3 (Rh-103m) 0,531 

2,75E-3 (Rh-I03m) 0,23 

3,05E-3 (Rh-103m) 0,028 

3,92E-4(Rh-103m) 1,490 

Fótons 4,97E-1 0,864 

6,10E-1 0,053 

2,02E-2 (Rh-103m) 0,043 

2,01E-2 (Rh-103m) 0,023 

2,70E-3 (Rh-i03m) 0,018 

2,85E-3 (Rh-103m) 0,016 

Em estudos em que plantas de trigo foram colhidas e armazenadas após uma 

aplicação foliar de Ru observou-se que, em relação ao estrôncio, o rutênio 

aparentemente não foi translocado. Nas plantas em que a contaminação foi efetuada onze 

dias antes da colheita, houve uma retenção de, apenas, 15 a 20% da atividade inicial; 

naquelas que foram borrifadas mais de 60 dias antes da colheita, a retenção foi de menos 

que 5%. Estes dados sugerem que há uma incorporação foliar limitada de 1 0 3 Ru após 

aplicação de sprays (Coughtrey & Thorne, 1983a). 
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Após uma contaminação foliar de cevada e trigo com 1 0 3 Ru observou-se que os 

grãos destas plantas retiveram menos que 1% da atividade inicial, independente do 

momento em que havia sido feita a contaminação. Em relação à distribuição de atividade 

entre grãos, cascas e palhas, as cascas, inicialmente, retiveram uma proporção mínima da 

atividade mas, próximo à colheita, esse percentual chegou a cerca de 50%. O componente 

das cascas só está disponível para consumo humano nas farinhas integrais (Coughtrey 8c 

Thorne, 1983a). 

Devido à sua meia-vida curta, o , 0 3 R u só tem importância para a exposição do 

homem nos primeiros meses após uma liberação acidental para a atmosfera. Em áreas 

urbanas, a sua contribuição para a dose para o homem é uma função da retenção nas 

diversas superfícies, sendo solo e telhados as superfícies que apresentaram maior retenção 

após o acidente de Chemobyl (Roed, 1987c). 

A . 9 - l 0 6 R u 

O 1 0 6 Ru possui meia-vida de 368 dias e decai, por emissões beta, para o nível 

fundamental do l 0 6 R h (Pioch, 1993). Este, com meia-vida de 30 segundos, decai por 

emissões beta e emite, também, vários raios gama, até o I 0 6 Pd, estável (UNSCEAR, 1977). 

A meia-vida efetiva do 1 0 6 R u no corpo humano é de 2,4 dias (Pioch, 1993). 

106 106 

4 4 R u 4 5 R h 

i 
106 

46 Pd (estável) 

Na Tabela A. 17 estão resumidas as principais características físico-químicas do 

'Ru. Na Tabela A. 18 estão representados os detalhes do seu decaimento radioativo. 
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Tabela A.17: Características físico-químicas do l 0 6 R u 

Massa atômica 106 

Número atômico 44 

Meia-vida 368 dias (1,0 ano) 

Modo de decaimento p~ 

Radionuclídeos descendentes Rh-106 (tj^r 3,46E-4 dias) 

Alfa 0 

Beta 1 

Elétron 0 

Positron 0 

Gama 0 

Tabela A. 18: Detalhamento do decaimento do 1 0 6 Ru (principais energias e frações de 

decaimento) (ICRP, 1983) 

Tipo Energia (MeV) Fração 

Beta l,00E-2 1,00 

7,79E-1 (Rh-106) 0,017 

9,76E-1 (Rh-106) 0,097 

1,27E00 (Rh-106) 0,084 

1,51E00 (Rh-106) 0,788 

Fótons 5,12E-1 (Rh-106) 0,206 

6,22E-1 (Rh-106) 0,098 

1,05E00 (Rh-106) 0,015 

Em estudos realizados por vários autores com o 1 0 6 Ru em solos, observou-se que as 

formas catiônicas eram rapidamente sorvidas pela fração mineral, enquanto as formas 

aniônicas permaneciam móveis. A maior parte do 1 0 6 Ru adicionado a vários tipos 

diferentes de solo ficou fortemente fixada. O íon solúvel de 1 0 6 Ru fica ligado a frações 

minerais orgânicas e finas, havendo, portanto, uma ligação maior a frações "lodosas" de 

solos com textura de lama-areia, o que faz com que o rutênio migre mais profundamente 

em solos arenosos. O 1 0 6 Ru possui algum grau de mobilidade e é mais solúvel em 
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condições ácidas. Este radionucíídeo forma complexos de nitrosil-rutênio (RuNO) no solo, 

que são os mais prováveis de estarem disponíveis para a solução de solo e, 

conseqüentemente, para as plantas (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Estudos da distribuição vertical do 1 0 6 Ru em solos mostraram que 76% do total 

permanecia retido nos primeiros 3 cm de solo, com apenas alguns traços aparecendo 

abaixo de 15 cm. Estes estudos sugeriram que a transferência descendente do rutênio em 

solos era da ordem de poucos milímetros por ano. Em outros estudos, em que o 1 0 6 Ru foi 

adicionado ao solo em níveis que simulavam liberações acidentais, este radionucíídeo foi 

encontrado, dez meses após a contaminação, apenas nas camadas superficiais (Coughtrey 

& Thorne, 1983a). 

Aparentemente, a disponibilidade de 1 0 6 Ru para as plantas é alta. Sua incorporação 

pelas plantas depende de sua forma química no solo. Em pastos contaminados, 

experimentalmente, por aplicação foliar de 1 0 Ru observou-se que, dois dias após a 

contaminação, 9,5% da atividade aplicada ficou retida na vegetação. A meia-vida para a 

perda das plantas foi de, aproximadamente, oito dias e para a perda no solo superficial de, 

aproximadamente, dez dias, sugerindo um grau de mobilidade regular. O fator que mais 

influenciou a atividade de rutênio nas partes aéreas das plantas foi a contaminação 

secundária da base da planta, com subseqüente transferência, ao invés da contaminação 

foliar direta. A contaminação terciária a partir do solo foi limitada, pois o rutênio se fixou 

nas frações orgânicas e minerais do solo mais profundo. Em arbustos lenhosos, 

contaminados por aplicação foliar, o 1 0 6 Ru mostrou-se relativamente imóvel após a 

aplicação (Coughtrey & Thorne, 1983a). 

Em todas as espécies estudadas, quando o rutênio era adicionado à cultura de 

solução como cloreto, cerca de 99% ficava localizado nas raízes, sugerindo uma adsorção, 

nas superfícies destas, que reduzia a disponibilidade para a translocação. Em prazos mais 

longos, a fração de 1 0 6 Ru que é absorvida pelas raízes fica disponível para as partes da 

planta que ficam acima do solo. Estes dados sustentam a conclusão de que, quando o 1 0 6 Ru 

é aplicado ao solo, há uma considerável translocação das raízes para as folhas da maioria 

das espécies, porém a redistribuição para os grãos parece ser limitada. (Coughtrey & 

Thorne, 1983a). 
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