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  “Assim é a vida: a impotência, às vezes, nos invade 

E nos sentimos como que presos numa masmorra 

Mas eis que alguém nos dá uma lição de humildade 

Mostrando que há altos e baixos até numa simples gangorra” 

 

(Diogo Silva) 
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RESUMO 
 
Quando ocorre um acidente radiológico ou nuclear que leve à liberação de material 

radioativo para o meio ambiente, torna-se importante a implementação de procedimentos de 
proteção e de remediação, de forma a reduzir a exposição do ser humano aos radionuclídeos 
liberados para o meio ambiente. Por isso, é preciso que os procedimentos a serem escolhidos 
pelas autoridades do país acidentado sejam os mais eficientes, o que somente pode ser definido 
baseado em critérios previamente estabelecidos. No Brasil, desde o acidente radiológico de 
Goiânia, em 1987, foi iniciado o desenvolvimento de ferramentas de apoio a processos de 
tomada de decisão em casos de emergências dessa natureza. O objetivo principal deste trabalho 
foi estabelecer uma base de atuação para áreas contaminadas, com vistas à proteção de 
indivíduos do público para o caso de um eventual acidente relacionado à central nuclear 
Almirante Álvaro Alberto, no município de Angra dos Reis (RJ), que leve à contaminação do 
meio ambiente e à consequente exposição da população local ou de regiões mais distantes à 
radiação ionizante. Inicialmente, foram definidas as áreas de maior risco próximas à localidade 
da central nuclear. Ambientes urbanos típicos encontrados nas principais cidades desses 
municípios foram pesquisados, incluindo residências, ruas e áreas de lazer. As principais 
características da área de estudo foram avaliadas por meio de imagens do Google Earth® e das 
páginas web dos municípios. Uma vez selecionados os tipos de áreas a serem simuladas, estas 
foram quantificadas em termos de número de residências, a dimensão das ruas, e o número de 
árvores, entre outros, por unidade de area. Considerando as diferentes características da 
habitação dos municípios selecionados, seis cenários-padrão principais foram desenvolvidos 
para áreas urbanas, incluindo casas com diferentes blindagens, prédios e parques. A simulação 
dos procedimentos para cada um dos cenários foi efetuada através do modelo SIEM, 
desenvolvido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), formado pela 
integração de diversos modelos, incluindo o CORAL, com foco em áreas agrícolas, e o 
PARATI, voltado para áreas urbanas. Nas simulações, para cada tipo de procedimento, foram 
considerados diferentes momentos de aplicação dos procedimentos. A partir dos resultados 
obtidos e tendo em vista os critérios subjetivos definidos em um trabalho anterior, foram então 
estabelecidos os valores de classificação para os seguintes critérios técnicos: redução da dose 
de vida inteira, redução da dose a curto e médio prazos, geração de rejeitos radioativos, 
disponibilidade de liderança treinada, infraestrutura necessária (materiais e equipamentos), 
equipe de trabalho, exposição ocupacional e redução da contaminação. A fim de validar o 
modelo proposto neste trabalho, foi realizado um estudo de caso, envolvendo dois 
procedimentos: poda de árvores e remoção de 5 cm de solo. Os resultados obtidos indicaram 
que a remoção de solo é o procedimento mais efetivo para remediação, sob o ponto de vista de 
radioproteção, a qualquer momento enquanto que a poda de árvores só representa um 
procedimento eficiente se efetuada em curto prazo após a contaminação, o que coincide com a 
experiência obtida em acidentes anteriores. Em relação a áreas rurais, foi feito um estudo inicial 
de priorização de municípios e produções agropecuárias mais relevantes para estudos futuros, 
considerando a perda econômica e a dose evitada, associadas ao banimento da venda de 
alimentos produzidos na área de estudo.  A produção de leite foi verificada ser a mais relevante, 
tanto do ponto de vista econômico quanto em relação as doses na população. 

 
Palavras-chave: Medidas de proteção, Procedimentos, Remediação, Exposição do público, 
Análise multicritério, Tomada de decisão. 
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ABSTRACT 
 

When a radiological or nuclear accident that leads to the release of radioactive material 
to the environment occurs, it is important to implement protective and remediation measures in 
order to reduce human exposure to radionuclides. Therefore, it is necessary that the procedures 
to be chosen by the affected country authorities are the most efficient ones, which can only be 
defined based on previously established criteria. In Brazil, since the radiological accident in 
Goiânia, in 1987, the development of tools to support decision-making in emergencies of this 
nature was started. The main objective of this work was to establish an acting basis for 
contaminated areas, in order to protect the individuals of public in case of any accident related 
to Almirante Álvaro Alberto nuclear power plant, in the municipality of Angra dos Reis (RJ), 
which leads to contamination to the environment and the consequent exposure of local 
population or from more distant regions to ionizing radiation. Initially, the high-risk areas near 
the location of the nuclear power plant were defined. Typical urban environments found in the 
main cities of these municipalities were surveyed, including homes, streets and recreation areas.  
The main characteristics of the study area were evaluated using images from Google Earth® 
and web pages of the municipalities. After the types of areas to be simulated were selected, 
these were quantified in terms of the number of residents,  the size of the streets, and the number 
of trees, among others, per unit area. Considering the different housing characteristics for the 
selected municipalities, six main standard scenarios were developed for urban areas, including 
homes with different shielding, buildings and parks. The simulation of the procedures for each 
scenario was made with SIEM model, developed by the Institute of Radiation Protection and 
Dosimetry (IRD/CNEN), formed by the integration of various models including CORAL, 
focusing on agricultural areas, and PARATI, related to urban areas. In the simulations, for each 
type of procedure,  different times for the application of procedures were considered. From the 
results obtained  and considering the subjective criteria defined in a previous work, the 
classification values for the following technical criteria were then established: reduction of 
lifetime dose, dose reduction in the short and medium term, generation of radioactive waste, 
availability of trained leadership, necessary infrastructure (materials and equipment), team 
work, occupational exposure and contamination reduction. In order to validate the model 
proposed in this work, it was additionally conducted a case study involving two procedures: 
tree pruning and 5 cm removal of soil. The results indicated that the soil removal is far more 
effective for remediation at any time, from the point of view of radioprotection, while pruning 
trees is only an efficient procedure if it is implemented in the short term after contamination, 
which coincides with the experience of previous accidents. With regard to rural areas, an initial 
study of prioritizing the most relevant municipalities and agricultural production for future 
studies was made, considering the economic loss and averted dose, associated with the ban on 
the sale of food produced in the study area. Milk production was found to be the most important 
one, both from an economic point of view and in relation to the dose in the population. 

 
Keywords: Protective measures, Procedures, Remediation, Public exposure, Multi-criteria 
analysis, Decision-making process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das preocupações permanentes das autoridades da área nuclear no mundo é a 

possibilidade da ocorrência de acidentes com consequências ambientais, uma vez que o ser 

humano pode ser afetado. Quando se consideram acidentes envolvendo materiais radioativos, 

as consequências podem ser sérias, uma vez que a exposição pode gerar doses1 em indivíduos 

do público e nos trabalhadores responsáveis por remediar as áreas contaminadas, devido aos 

efeitos biológicos das radiações ionizantes (determinísticos e estocásticos) (UNSCEAR, 2014, 

2011, 1993; TAUHATA et al., 2006; IAEA, 2004, 1998, 1988).  

 Quando ocorre um acidente com material radioativo que leve à liberação para o meio 

ambiente, torna-se importante a implementação de medidas2 de proteção e de remediação, de 

forma a reduzir a exposição do ser humano aos radionuclídeos via aérea, terrestre ou aquática. 

Tais procedimentos de proteção estão relacionados a reduzir, o máximo possível, as doses 

efetivas recebidas por indivíduos do público (por exposição externa ou interna, como é o caso 

da ingestão de água ou alimentos e da inalação de ar contaminados com material radioativo), 

enquanto que o termo “remediação” se aplica à descontaminação de superfícies e áreas afetadas 

Por isso, é preciso que os procedimentos a serem escolhidos pelas autoridades do país 

acidentado sejam as mais eficientes, o que somente pode ser definido através de critérios 

previamente estabelecidos. Desse modo, torna-se possível diminuir o estresse da população, 

que geralmente fica muito apreensiva devido ao acidente e desconfiada em relação às decisões 

tomadas pelas autoridades após a ocorrência do acidente (IAEA, 1998, 1996, 1991).  

Com o intuito de estarem preparados para agir em situações de emergência como um 

acidente nuclear (que envolve a liberação acidental de radionuclídeos provenientes de reatores 

nucleares) ou radiológico (que envolve esse mesmo tipo de liberação a partir de outros tipos de 

fontes), alguns países começaram a desenvolver diversas pesquisas, a fim de compreender 

profundamente o comportamento ambiental dos radionuclídeos mais prováveis de estarem 

presentes nesses tipos de acidentes (NISBET et al., 2008; CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 

                                                 
1 A dose, seja ela ocupacional, seja recebida por indivíduos do público, constitui uma forma de quantificação da 
radiação ionizante, realizada através de uma medição realizada na própria radiação ou nos efeitos e subprodutos 
de suas interações com a matéria (neste caso, o corpo humano). O termo aqui utilizado se refere à dose efetiva, 
medida em Sievert (Sv), uma grandeza limitante que pode trazer consequências deletérias ao organismo do 
indivíduo (como o câncer, por exemplo) e é calculada, levando-se em consideração a energia absorvida, a massa 
do corpo que a absorveu e o tipo de radiação. Por isso, a dose indica o risco à saúde humana devido à exposição à 
radiação ionizante (TAUHATA et al., 2006). 
 
2 Considerando que o termo “medidas” pode ser compreendido como “medições” ou “mensurações”, foi decidido 
adotar “procedimentos”, a fim de evitar possíveis equívocos. 
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2002). O passo seguinte foi o desenvolvimento de modelos computacionais capazes de simular 

o comportamento dinâmico dos radionuclídeos dispersos no meio ambiente.  

No Brasil, desde o acidente radiológico de Goiânia, em 1987 (CARDOSO et al., 1996b), 

foi iniciado o desenvolvimento de ferramentas de apoio a processos de tomada de decisão em 

casos de emergências dessa natureza (IAEA, 1988). Esses processos incluíram o 

estabelecimento de um modelo multicritério relacionado à aplicação de procedimentos de 

proteção e de remediação de áreas contaminadas em ambientes tropicais, onde se insere o 

presente trabalho (SAN CRISTOBAL, 2012; HEALTH PHYSICS, 1991; ROCHEDO, 

AMARAL e BARTELL, 1991). 

Procedimentos de análise multicritério têm se mostrado, na literatura, como 

metodologias bastante úteis como suporte para processos de tomadas de decisão e têm sido 

empregados em diversas áreas do conhecimento, tais como na Economia, no Transporte, na 

Indústria e na Engenharia (SAN CRISTOBAL, 2012; MARTINS, 2009). Tal método se baseia 

na comparação de alternativas, envolvendo diferentes aspectos de naturezas diferentes, 

resultando em recomendações de ações otimizadas a fim de auxiliar as autoridades em nesses 

tipos de situações importantes. Através dessa abordagem, os critérios podem ser previamente 

definidos, levando à seleção de opções tecnicamente justificadas e tornando o processo de 

tomada de decisão mais confiável e transparente. Tais aspectos são relevantes para a aceitação 

do público, quando um determinado procedimento de remediação é adotado (ZEEVAERT et 

al., 2001; SCHENKER-WICKI, 1988). 

 

1.1 A usina nuclear brasileira 

 

No momento presente, a única usina nuclear brasileira é a Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto (CNAAA). Esta central possui uma área de 12,5 km2 e se localiza na praia de 

Itaorna, próxima à Rodovia Governador Mário Covas (BR 101 Sul), km 517 (Rio Santos), no 

distrito de Cunhambebe (ANEEL, 2005), do município de Angra dos Reis (Rio de Janeiro).  

Nesta central, existem duas unidades em funcionamento, chamadas de Angra 1 e de 

Angra 2 (inauguradas em 1985 e em 2001, respectivamente). Há ainda uma terceira unidade, 

que atualmente se encontra em construção (Figura 1), e será implantada em Ponta Grande, 

também na praia de Itaorna (ANEEL, 2008). Este local, que tem sido alvo de estudos ambientais 

desde a década de 70, foi aprovado legal e oficialmente pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) em 2002 (RIMA, 2005). 
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 Fonte: www.eletronuclear.gov.br 

Figura 1: Vista aérea da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, mostrando a localização da rodovia BR 101 
Sul, da praia de Itaorna e de suas três unidades, o ano em que entraram em operação e sua potência. Até o 

presente momento, as obras da unidade Angra 3 se encontram em estágio avançado. Quando entrar em 
funcionamento, Angra 3 gerará energia suficiente para o consumo elétrico de 50% do estado do Rio de Janeiro. 

 

Todas as três unidades da CNAAA foram projetadas para serem do tipo PWR (que 

significa “Reator de Água Pressurizada”, ou seja, utilizam água pressurizada para resfriar o 

núcleo do reator e gerar o vapor que vai acionar as turbinas acopladas ao gerador elétrico), por 

ser o mais utilizado nas centrais nucleares da maioria dos países (mais de 62% dos reatores no 

mundo são PWR), principalmente por sua maior segurança, e apresentam núcleos com material 

combustível composto por urânio enriquecido (UO2) (IAEA, 2013; ROCHEDO et al., 2007; 

ANEEL, 2005; RIMA, 2005). 

Dentro das varetas, no vaso de pressão, ocorrem as reações de fissão nuclear, em que o 

núcleo pesado físsil (geralmente, 235U) se divide em dois ou mais fragmentos. Nesse processo, 

ocorre uma grande liberação de energia sob a forma de calor e emissão de raios gama e de 

nêutrons, que atingem outros núcleos, gerando uma reação em cadeia (CARDOSO et al., 

1996a). Após a liberação de nêutrons, quatro eventos podem ocorrer: eles podem escapar do 

material físsil, serem capturados e não causarem fissão do material físsil, serem capturados e 
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não causarem fissão de impurezas não-físseis ou serem capturados e causarem fissão 

(PERROTTA, 1999). 

Em usinas do tipo PWR, existem dois circuitos que apresentam correntes de água 

aquecida: o primário e o secundário, além do sistema de refrigeração (cuja água é retirada da 

praia de Itaorna). Os circuitos primário e secundário são fechados (Figura 2); logo, as correntes 

não se misturam, criando uma barreira contra possíveis vazamentos e dificultando a dispersão 

da água que atravessa o núcleo do reator (circuito primário), a qual apresenta maior 

probabilidade de conter radionuclídeos (ROCHEDO et al., 2007). Não existe qualquer tipo de 

contato entre a água presente no circuito primário ou no circuito secundário (onde o vapor é 

gerado para acionar a turbina) e a água do sistema de refrigeração, proveniente da praia de 

Itaorna e descartada para o meio ambiente (RIMA, 2005). 

 

 
Fonte: www.eletronuclear.gov.br 

Figura 2: Esquema de uma usina nuclear com reator do tipo PWR. O circuito primário contém a água de 
refrigeração do núcleo do reator (onde se localiza o elemento combustível), que passa pelo vaso de pressão, pelo 

pressurizador e pelo gerador de vapor. Dentro das varetas, no vaso de pressão, ocorrem as reações de fissão 
nuclear. O calor produzido por tais reações aquece a água presente no circuito primário, a qual, embora atinja 
altíssimas temperaturas, não evapora devido à presença do pressurizador. O circuito primário fica localizado 
dentro do reator e é empregado para aquecer a água do circuito secundário, exatamente dentro do gerador de 
vapor. O circuito secundário, por sua vez, contém água com boro, filtrada e desmineralizada para o controle 

químico da reatividade dentro desses sistemas. A água passa pelo gerador de vapor, onde efetivamente vaporiza 
e se encaminha para mover as pás de uma turbina que fica acoplada a um gerador elétrico, gerando, 

consequentemente, energia elétrica. Logo em seguida, o vapor passa pelo condensador, onde se resfria por entrar 
em contato com sistema de água de refrigeração (no caso das usinas de Angra, a água é retirada do mar, na praia 

de Itaorna), terminando seu ciclo em um tanque de água de alimentação, onde é bombeada de volta para o 
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gerador de vapor. Este circuito é conhecido como sistema de refrigeração devido ao fato de retirar o calor gerado 
no vaso de pressão do circuito primário. 

 

Na central nuclear, também estão instaladas duas subestações elétricas, pertencentes à 

empresa de geração e de transmissão de energia Furnas Centrais Elétricas S.A. Além delas, está 

localizado um depósito de rejeitos de baixa e de média atividades3 (em geral, são os materiais 

e peças usados no funcionamento da usina), provenientes da operação dos reatores na geração 

da energia elétrica (RIMA, 2005; ELETRONUCLEAR, 2001). 

Os rejeitos ficam bem acondicionados até que a CNEN estabeleça o local definitivo para 

um armazenamento mais adequado. Dentre eles, destacam-se tanto peças pertencentes ao reator 

quanto materiais utilizados pelos próprios funcionários da usina, como por exemplo: 

equipamentos de proteção individual, filtros, utensílios de limpeza e até efluentes solidificados 

(RIMA, 2005). Vale lembrar que todos os rejeitos sofrem um processo de descontaminação e, 

em seguida, são devidamente blindados para o acondicionamento temporário. Após sucessivos 

decaimentos radioativos, alguns rejeitos podem ser reutilizados (ELETRONUCLEAR, 2001).  

Os rejeitos de alta atividade, por sua vez, ficam estocados dentro da usina (ANEEL, 

2008). O elemento combustível utilizado, ou seja, que já foi retirado do reator e substituído por 

outro, é considerado rejeito de alta atividade e, por isso, recebe um acondicionamento 

específico, depositado em piscinas especiais dentro das usinas. Mais tarde, esses elementos 

podem ser reaproveitados através de um procedimento de reprocessamento ou acondicionados 

de forma permanente (SETTLE, 2009; ROCHEDO et al., 2007; RIMA, 2005; 

ELETRONUCLEAR, 2001).  

Nas proximidades da CNAAA, desenvolveram-se duas vilas residenciais (Praia Brava 

e Mambucaba, distando aproximadamente, 2,1 e 7,8 km da usina), onde moram os trabalhadores 

da usina (Figura 3). Estas áreas incluem hospitais e centros de treinamento, por exemplo. 

 

                                                 
3 A atividade de um material radioativo é uma grandeza radiológica calculada pelo número de transformações 
nucleares por unidade de tempo (segundo) e medida em Becquerel (Bq) ou Curie (Ci) (TAUHATA et al., 2006). 
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Fonte: www.eletronuclear.gov.br 

Figura 3: Mapa indicando uma parte do município de Angra dos Reis e a localização das praias Brava e 
Mambucaba (em vermelho), onde se encontram as vilas residenciais habitados por indivíduos do público que 

podem ser expostos à radiação proveniente de uma liberação acidental da central nuclear e que, pela proximidade 
à usina, terão que, inicialmente, evacuar a área de forma protetiva, a fim de evitar a chance da ocorrência dos 

efeitos biológicos da radiação ionizante. A usina nuclear se encontra no local marcado de azul claro. 
 

1.2 A segurança na central nuclear brasileira 

 

Com o objetivo de manter o funcionamento normal das unidades da usina de Angra, de 

acionar o estado de alerta em casos de emergências radiológicas e de implementar ações de 

resposta em relação a esse tipo de situação, existe uma série de sistemas de segurança internos 

e externos à central nuclear, voltados para proteger trabalhadores, indivíduos do público e o 

meio ambiente do entorno. Tais sistemas envolvem: o próprio projeto de construção e de 

funcionamento da usina, o plano de emergência externo, as monitorações de área e ambiental 

constantes e as ações de pronto atendimento em casos de emergência, as quais incluem medidas 

urgentes, tais como: resgate e socorro de vítimas, combate ao incêndio, isolamento das áreas 

afetadas, levantamento radiométrico, descontaminação externa e interna de pessoas, evacuação 

e abrigagem, realocação e reassentamento de pessoas. Como exemplos de descontaminação 

interna, podem ser realizada a profilaxia de iodo estável (que compete com o iodo radioativo e 
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tende a se acumular na tireoide), administração de Azul da Prússia (que compete pelos mesmos 

sítios do césio nas células do corpo, reduzindo sua meia-vida biológica) e a realização de 

exercícios físicos e a ingestão de bebidas, a fim de que alguns radionuclídeos (como o 137Cs) 

sejam eliminados pelo suor ou pela urina (IAEA, 2000, 1994, 1988; CNEN, 1997, 1995).  

Os sistemas de segurança atuam de forma a garantir que, em situações de normalidade, 

as liberações de radionuclídeos para o meio ambiente não excedam os limites máximos 

estabelecidos pela CNEN, protegendo assim trabalhadores da usina e indivíduos do público de 

uma exposição desnecessária. A liberação acidental, em contrapartida, ocorre quando uma 

instalação radioativa ou nuclear lança, para o meio ambiente, altas concentrações de material 

radioativo via aérea, terrestre ou aquática de forma descontrolada (CARDOSO et al., 1996a; 

IAEA, 1988). Dessa forma, os radionuclídeos podem se dispersar rapidamente por vários 

ecossistemas, atingindo inclusive longas distâncias a partir da fonte.  

Na usina, existe um conceito de projeto, criado para impedir a dispersão do material 

radioativo originado dentro do reator, mantendo-o em funcionamento de forma controlada. Tal 

conceito é conhecido como defesa em profundidade e envolve um sistema de múltiplas barreiras 

físicas sucessivas, as quais podem ser classificadas em níveis (SETTLE, 2009; ROCHEDO et 

al., 2007; RIMA, 2005; ELETRONUCLEAR, 2001, PERROTTA, 1999; CARDOSO et al., 

1996a): a estrutura molecular das pastilhas cerâmicas de UO2 (dióxido de urânio), as varetas 

metálicas de zircalloy, que abrigam os elementos combustíveis no reator, as barras de controle 

do vaso de pressão do reator, o vaso de pressão, feito de aço, a contenção do reator, também de 

aço, e o edifício do reator, feito de concreto armado.  

Vale salientar que, embora o sistema de segurança seja bastante eficiente de modo a 

evitar possíveis falhas humanas, o risco de acidentes continua existindo, ainda que muito 

reduzido. Por isso, a importância de que a fase de recuperação de áreas contaminadas após 

acidentes com material radioativo esteja prontamente definida e organizada, de modo que a 

descontaminação seja realizada no momento propício e que recursos (por exemplo, materiais, 

equipamentos, trabalhadores qualificados, acondicionamento do rejeito, os quais envolvem 

custos) não sejam gastos desnecessariamente (IAEA, 1998, 1988; CARDOSO et al., 1996a).  

O plano de emergência do município de Angra foi criado para abranger regiões 

específicas em torno da CNAAA, chamadas de Zonas de Planejamento de Emergência (ZPEs). 

As ZPEs constituem-se numa medida adicional de segurança com caráter preventivo e são 

classificadas de acordo com o comprimento do raio de distância em relação à central (Figura 

4): ZPE-3 (3 km), ZPE-5 (5 km), ZPE-10 (10 km) e ZPE-15 (15 km). Dependendo do tipo e 
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necessidade da aplicação das ações de pronto atendimento a situações emergenciais, elas podem 

estar inseridas em uma dessas zonas (ELETRONUCLEAR, 2001).  

 

 
Fonte: www.eletronuclear.gov.br 

Figura 4: Zonas de planejamento de emergência (ZPEs 3, 5, 10 e 15) da central nuclear de Angra. A área 
ocupada pelo raio de 15 km abrange diversas comunidades do município, incluindo as duas vilas residenciais e 

parte do centro da cidade. 
 

No que diz respeito à população do entorno, o plano de emergência da central nuclear, 

engloba as ZPEs 3 e 5. Dentro dessa delimitação, existe um sistema de som espalhado por 

diversos locais, a fim de emitir avisos de atenção e de comunicar quaisquer notícias referentes 

a uma possível situação de emergência referente à usina. Além das sirenes, localizadas em áreas 

estratégicas para alertar a população local, o plano de emergência conta também com: estações 

de rádio e de TV locais, campanhas de esclarecimento, palestras e exposições, as quais 

envolvem organizações diferentes em prol da disseminação do conhecimento acerca de como 

funciona o plano de emergência de Angra (ELETRONUCLEAR, 2001). 

O programa de emergência criado especificamente para a central nuclear brasileira 

envolve a realização de treinamentos anuais em Angra dos Reis, com a participação de 

servidores federais, estaduais e municipais, além da própria população circunvizinha ao local 

(ELETRONUCLEAR, 2001). Nessas atividades, são colocadas em prática todas as ações 
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previstas no plano de emergência (CNEN, 1997), incluindo a simulação de evacuação de 

indivíduos do público (IAEA, 2000).  

O principal objetivo de tais treinamentos é testar o funcionamento do plano de 

emergência, mantendo-o sempre em condições de acionamento, caso ocorra um acidente 

nuclear com liberação de radionuclídeos para o meio ambiente. Através deles, também se 

pretende testar a eficácia da cadeia de comunicações, pois a simulação evidencia a capacidade 

de ativação dos centros de emergência, da logística envolvida e a capacidade de comando, de 

coordenação e de controle de toda a situação (WHO, 2012; IAEA, 2000).  

Ao longo da realização do exercício, diversas entidades são convocadas: o Centro de 

Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN, localizado em Angra dos Reis), o 

Centro de Informações de Emergência Nuclear (CIEN), o Centro da Secretaria de Governo e 

Defesa Civil de Angra dos Reis, o Centro Estadual de Gerenciamento de uma situação de 

Emergência Nuclear (CESTGEN, localizado no município do Rio de Janeiro), além de outros 

centros na Comissão Nacional de Energia Nuclear e na Eletronuclear (ELETRONUCLEAR, 

2001; CNEN, 1997; IAEA, 1988). 

O plano de emergência define também o recrutamento de diversos profissionais em rede 

nacional, caso realmente aconteça um acidente nuclear na usina. A supervisão do exercício está 

sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

(GSI/PR), uma vez que esse órgão faz parte do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear 

Brasileiro (SIPRON) (CNEN, 1997, 1995). 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é estabelecer uma base de atuação, com vistas à proteção 

do público, para áreas afetadas em caso de um eventual acidente relacionado à central nuclear 

Almirante Álvaro Alberto, no município de Angra dos Reis (RJ), que leve à contaminação do 

meio ambiente e à consequente exposição da população local ou de municípios mais distantes.  

Os objetivos específicos são: 

1) Definir as principais áreas de risco como consequência da dispersão ambiental de 

radionuclídeos na área de estudo, considerando grupamentos urbanos e rurais; 

2) Caracterizar essas mesmas áreas, a fim de poder efetuar simulações da aplicação de 

procedimentos de remediação a cada uma delas; 

3) Estabelecer cenários específicos para os principais tipos de grupamentos urbanos 

observados na área selecionada; 

4) Avaliar, através de simulações computacionais, os rejeitos gerados e a exposição de 

trabalhadores envolvidos nas operações de remediação. 

5) Definir os critérios técnicos relacionados com a aplicação de procedimentos de 

proteção e de remediação em áreas urbanas contaminadas após a ocorrência de um acidente 

nuclear ou radioativo, associados a cada critério subjetivo previamente definidos; 

6) Definir os modelos matemáticos para efetuar o cálculo dos critérios técnicos 

estabelecidos para áreas urbanas, a fim de que tais modelos sejam incorporados no modelo 

multicritério de tomada de decisão, o qual já se encontra em funcionamento. 

Para áreas rurais, os objetivos específicos abaixo estiveram relacionados com o 

estabelecimento de uma base de atuação para áreas rurais, de forma a estender, no futuro, a 

aplicação de modelos multicritérios a este tipo de ambiente: 

7) Avaliar o efeito da dieta de adultos, em função do tipo de solo, do radionuclídeo e da 

região do Brasil; 

8) Avaliar o efeito do tipo de solo para a dose efetiva comprometida em adultos por 

ingestão de produtos agropecuários contaminados por 137Cs, em função da região do Brasil; 

9) Determinar os alimentos que geram os maiores custos de produção em todos os 

municípios pertencentes a área de estudo e que mais contribuem para as doses coletivas, em 

função da época do ano em que ocorre o acidente; 

10) Definir uma priorização de municípios pertencentes à área de estudo, com base no 

valor da produção total de alimentos e nas doses coletivas por ingestão de tais produtos 
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contendo 137Cs, considerando a população de adultos consumindo tais alimentos provenientes 

do próprio município;  

11) Avaliar a relevância das doses por ingestão de leite contaminado por 137Cs, 90Sr e 
131I em crianças e adultos, considerando dados de dieta fornecidos para a região Sudeste do 

Brasil; 

12) Avaliar o efeito do processamento do leite em relação ao aumento da dose efetiva 

recebida no primeiro ano após o acidente e durante a vida inteira, por ingestão de seus produtos 

(manteiga, leite condensado e leite em pó) contaminados por 137Cs, 90Sr e 131I. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 

 

3.1 Vias de contaminação dos radionuclídeos e de exposição do ser humano 

 

Em casos de liberações acidentais de radionuclídeos em instalações nucleares, ocorre a 

dispersão de efluentes via ar, água e solo. Geralmente, forma-se uma pluma radioativa, que 

pode se propagar por longas distâncias, dependendo das condições meteorológicas do local (tais 

como: estabilidade atmosférica, nível de insolação, turbulência térmica, rugosidade do solo, 

turbulência mecânica e velocidade do vento) e do horário do acidente e da altura atmosférica 

atingida pela pluma (STEINHAUSER, BRANDL E JOHNSON, 2014; POVINEC et al., 2013; 

WHO, 2012; ROCHEDO et al., 2007). Uma vez que a dispersão atmosférica é mais rápida do 

que em ambientes aquáticos e terrestres, as decisões quanto às ações de proteção devem ser 

urgentes e prioritárias (IAEA, 1994). 

Logo após a ocorrência de um acidente envolvendo material radioativo, indivíduos do 

público podem receber doses através da exposição externa aos radionuclídeos diretamente da 

pluma radioativa ou através da inalação desse material que aos poucos vai se depositando no 

solo e que, portanto, também fica suspensa no ar (Figura 5) (WHO, 2012; ROCHEDO et al., 

2007; VETERE, ROCHEDO e CONTI, 2002). Depois da deposição, também pode ocorrer 

ressuspensão dessas partículas presentes na camada superior do solo de volta à atmosfera 

(IAEA, 1994; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 1994). 

Na deposição, ocorrem perdas de material radioativo no processo de transporte 

atmosférico. Ela pode ser classificada em seca ou em úmida, de acordo com ausência ou 

presença ação de chuvas, geadas, neve ou qualquer outro fenômeno natural que contribua para 

a remoção dos radionuclídeos da atmosfera, arrastando-os em direção à superfície terrestre. Tal 

superfície é muito variada e segue as características das diferentes regiões habitadas ou não 

(zona urbana, rural, florestal, por exemplo): uma vegetação, uma plantação, solo, areia, 

serapilheira, um ambiente aquático (lago, rio, mar etc.), uma área asfaltada, uma área 

cimentada, paredes de casas ou prédios, telhados, entre outras (Figura 5). O material radioativo 

irá, consequentemente, contaminar a superfície onde se depositou (podendo gerar exposições 

externa e/ou interna) (VETERE, ROCHEDO e CONTI, 2002), continuando a se dispersar no 

solo ou na água e ser transferido para outros compartimentos ambientais, fato este que está 

envolvido com diversos processos geológicos e pedológicos (ROCHEDO et al., 2007; IAEA, 

1994; AMARAL et al., 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 1991). 
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Adaptado de: WHO (2012) e IAEA (2006). 

Figura 5: Principais vias de exposição do ser humano aos radionuclídeos liberados para o meio ambiente, numa 
situação em que houve acidente envolvendo material radioativo. Os indivíduos podem sofrer exposição externa 
diretamente da pluma radioativa, pelo solo contaminado, por água contaminada, por superfícies urbanas (ruas, 
praças e calçadas, janelas, telhados e paredes) e exposição interna pela inalação de partículas suspensas no ar, e 

pela ingestão de alimentos contaminados. 
 

Em sistemas aquáticos, os efluentes contendo radionuclídeos podem se encontrar 

dissolvidos na água, adsorvidos nos sedimentos ou podem ser incorporados pela biota, sendo 

transferidos de uma espécie a outra através dos níveis tróficos (POVINEC et al., 2013). Os 

processos de sorção e dessorção podem ocorrer em sedimentos em suspensão, de margem ou 

de fundo. Radionuclídeos adsorvidos nos sedimentos podem causar sua deposição no fundo da 

coluna d’água, o que não impede que eles sejam ressuspensos posteriormente por qualquer 

evento que cause perturbação no compartimento aquático (ROCHEDO et al., 2007; GRAY, 

2002).  

A dispersão do material radioativo será influenciada, principalmente, pelo escoamento 

do corpo hídrico, dos processos de sedimentação e pela volatilização, que é considerado um 

processo de perda. Uma vez que os radionuclídeos não estejam adsorvidos ao sedimento de 

fundo, é possível que esse material seja facilmente transportado por correntezas ou pelo vento, 

atingindo praias ou margens do próprio corpo hídrico. A transferência para sistemas terrestres 

pode ocorrer, por exemplo, através da utilização da água para irrigação (COLLE, MADOZ-

ESCANDE e LECLERC, 2009; ROCHEDO et al., 2007; CONNELL et al., 1999).  
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Em se tratando da deposição da pluma radioativa em um rio, lago, estuário ou do mar, 

a biota pode se contaminar através da absorção (ingestão ou difusão pela membrana ou por 

órgãos respiratórios) desse poluente (GRAY, 2002). Se alguma espécie for de interesse 

econômico para o homem, especialmente no que diz respeito à alimentação (CONNEL et al., 

1999), a sua saúde pode ser afetada em decorrência dos efeitos biológicos das radiações 

ionizantes (Figura 5) (FUSHIKI, 2013).  

A absorção de qualquer contaminante pela biota aquática varia de acordo com o tempo 

e com o local, devido a um número muito amplo e complexo de variáveis ambientais, que se 

encontram em constante interação. Por exemplo: a distância entre o termo-fonte e a localização 

do ecossistema aquático; a dispersão dos aerossóis contendo radionuclídeos pelo ar, a qual 

também depende do clima; sua biodisponibilidade, que depende das características químicas e 

físicas dos corpos d’água e do sedimento (CONNEL et al., 1999). As emissões terrestres dos 

contaminantes conseguem potencialmente chegar aos sistemas aquáticos, contaminando a biota 

não só local, pois a transferência da contaminação pode se dar pela cadeia trófica (GRAY, 

2002). 

Em corpos d’água, a principal via de exposição dos radionuclídeos para a maioria dos 

mamíferos é a ingestão. Contudo, não se descarta também, mais especificamente para o homem, 

a contribuição por inalação e a exposição externa por imersão em água (Figura 5) (WHO, 2012; 

IAEA, 1994). Uma vez incorporado pela biota, todo e qualquer poluente poderá ser submetido 

a um processo de bioacumulação. Segundo Gray (2002), tal parâmetro pode ser entendido como  

“a absorção de um composto químico por um organismo diretamente de um ambiente abiótico 

e/ou biótico (o seu próprio alimento)”. Em sistemas aquáticos que possuem leitos de origem 

ígnea, solos orgânicos ou arenosos e água mole, o fator de bioacumulação é elevado, em 

comparação com sistemas com leito sedimentar, solo argiloso e água dura (rica em carbonato 

de cálcio, CaCO3) (ROCHEDO et al., 2007). 

A concentração de radionuclídeos na biota aquática, a partir da liberação de efluentes 

nesse tipo de ambiente dependerá dos seguintes fatores: concentração nos sedimentos em 

suspensão, composição química do corpo hídrico, forma química do radionuclídeo e 

características específicas do organismo (ROCHEDO et al., 2007). A composição química do 

corpo hídrico e a forma química do radionuclídeo compreendem fatores que influenciam 

diretamente na biodisponibilidade do material radioativo (WASSERMAN et al., 2008); 

consequentemente, a taxa de absorção pela biota varia de acordo com essas condições. Se, por 

exemplo, o material for lipossolúvel, certamente ele tenderá a se bioacumular nos organismos 

(GRAY, 2002). 
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As características do organismo também estão associadas com a taxa de absorção do 

radionuclídeo. A idade e o sexo dos animais também são relevantes, pois no primeiro caso, cada 

espécie possui uma taxa de absorção para cada substância que varia de acordo com faixa etária; 

já no segundo, pode haver uma diferença na dieta entre machos e fêmeas, o que poderia gerar 

uma variação na concentração das substâncias entre os sexos (CONNELL et al., 1999). Quando 

se consideram os mamíferos, é preciso ter em mente que as fêmeas, na época da amamentação, 

podem excretar alguns radionuclídeos através do leite, tal como os radioisótopos do iodo e do 

estrôncio (SILVA et al., 2012a, 2012b, 2011). Outros fatores que também afetam a taxa de 

absorção são: a espécie do organismo, a quantidade de tecido adiposo no corpo e a própria 

natureza química do elemento absorvido (GRAY, 2002). Os radioisótopos do césio tendem a 

se acumular em praticamente todos os tecidos moles do corpo, principalmente nos músculos, 

no fígado e nos rins; em se tratando do estrôncio, a preferência pela acumulação ocorre nos 

ossos e nos dentes (por ser um análogo químico ao cálcio) (IAEA, 1994). Como se pode 

observar, a acumulação dos poluentes pode ocorrer em tecidos ou órgãos específicos do 

organismo; logo, dependendo de como ele é consumido por seu predador, poderá causar a 

exposição por ingestão das porções contaminadas.  

A maior contribuição da dose para o homem provém dos sistemas terrestres, pois é o 

compartimento ambiental que a população tem mais contato e dele vem grande parte da sua 

alimentação. Nesse ecossistema também ocorrem diversos processos que definem as vias de 

contaminação dos radionuclídeos (ROCHEDO et al., 2007). Uma vez que a transferência do 

material radioativo pelos níveis tróficos terrestres é muito complexa, ela tem sido objeto de 

diversas pesquisas nas últimas décadas, as quais vêm determinando os vários processos 

envolvidos no solo e nas espécies vegetais (ROCHEDO et al., 2013; SILVA et al., 2012a, 2011; 

WASSERMAN et al., 2011, 2008; COLLE, MADOZ-ESCANDE e LECLERC, 2009; 

WASSERMAN, 2009; VINHAS et al., 2005; VETERE, ROCHEDO e CONTI; 2002; 

ROCHEDO, 2000; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 1994; MÜLLER e PRÖHL, 

1993; AMARAL et al., 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 1991). 

Sendo assim, os radionuclídeos podem estar presentes nos ecossistemas terrestres 

através da deposição seca ou úmida a partir da pluma em dispersão. Outras formas de 

contaminação do meio terrestre podem ocorrer por meio do abandono ou do descarte de 

materiais radioativos, seja dentro de indústrias ou instalações (radioativas, nucleares, depósitos, 

aterros sanitários, ferros-velhos) (IAEA, 2009, 1988; ROCHEDO, 2000; ROCHEDO et al., 

2000), seja pelo mau acondicionamento de rejeitos ou pela perda de fontes denominadas órfãs. 

Uma vez contaminado, o solo pode ser fonte de exposição externa para indivíduos do público; 



29 
 

de outro modo, os radionuclídeos podem sofrer processos de migração para águas de superfície 

ou de arraste ou inundação para águas subterrâneas, podendo atingir o lençol freático, 

consequentemente gerando uma contaminação na água que posteriormente poderá ser utilizada 

para o consumo humano ou ser captada para outros fins, tais como para preparar alimentos ou 

para o consumo de animais. Através de processos de ressuspensão, os radionuclídeos podem 

retornar para o ar, podendo gerar dose interna por inalação (Figura 6) (STEINHAUSER, 

BRANDL e JOHNSON, 2014; ROCHEDO et al., 2007; VETERE, ROCHEDO e CONTI, 

2002; IAEA, 1994; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 1994; ROCHEDO, AMARAL 

e BARTELL, 1991).  

 

 
Adaptado de: WHO (2012) e IAEA (2006). 

Figura 6: Principais vias de contaminação dos radionuclídeos liberados para o meio ambiente, numa situação em 
que houve acidente envolvendo material radioativo. Através de processos de sorção/dessorção, os radionuclídeos 
podem sofrer migração pelo solo, atingindo maiores profundidades ou até lençóis freáticos ou sendo absorvidos 
pelas raízes de vegetais, onde ocorrerá a translocação para outros órgãos (como a folha, o caule ou o fruto). Os 

vegetais também podem incorporar os radionuclídeos diretamente pela absorção foliar. Em ambientes aquáticos, 
os radionuclídeos podem sofrer processos de sedimentação e de sorção/dessorção no sedimento. 
 

Além do consumo direto da água contaminada pelo homem ou para animais, também é 

possível que um sistema aquático ou que efluentes líquidos contaminados atinjam o ambiente 

terrestre através da irrigação (COLLE, MADOZ-ESCANDE e LECLERC, 2009). Tal 

transferência pode ocorrer de três formas distintas: direta ou por borrifamento, indireta e por 

inundação. Na primeira forma, os radionuclídeos se depositarão no solo ou no vegetal de modo 
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semelhante ao que acontece na deposição úmida. Na forma indireta, eles se depositam 

primeiramente no solo e posteriormente alcançam os vegetais por meio dos processos de 

transferência solo-planta (absorção radicular, translocação, ressuspensão de solo). Na 

inundação, assim como na irrigação indireta, não ocorre deposição, mas sim o contato entre a 

água contaminada, o solo e o vegetal (Figura 6). Vale destacar que a absorção pelo vegetal varia 

bastante de acordo com: o tipo de radionuclídeo, a espécie vegetal (uma maior preocupação 

existe para as espécies parcial ou totalmente comestíveis), os processos de translocação no 

vegetal, o tipo de solo (incluindo textura, pH, capacidade de troca catiônica, teor de matéria 

orgânica, composição mineralógica, fertilidade), a concentração e a distribuição do 

radionuclídeo no solo, a concentração dos elementos estáveis (que podem agir como 

competidores químicos pelos mesmos sítios) e a presença de fertilizantes e agroquímicos 

(ROCHEDO et al., 2013; SILVA et al., 2012b; WASSERMAN, 2009; ROCHEDO et al., 2007; 

VINHAS et al., 2005; NISBET et al., 2004; IAEA, 2006, 1994, 1991; MÜLLER e PRÖHL, 

1993; AMARAL et al., 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 1991). 

No solo, os radionuclídeos podem sofrer processos de migração ascendente ou 

descendente. Através de fatores químicos e físicos dos solos, o material depositado pode ser 

levado para fora da zona radicular, ficando impossibilitado de ser absorvido por alguns vegetais; 

por outro lado, pode se tornar biodisponível por meio dos processos de sorção e dessorção nos 

componentes dos solos ou de diluição das partículas na solução do solo (WASSERMAN, 2009; 

WASSERMAN et al., 2008). A migração ascendente pode tornar o material disponível para 

plantas de raízes mais superficiais, enquanto a descendente pode carreá-lo, por ação da água da 

chuva, por exemplo, até águas subterrâneas, alcançando inclusive, lençóis freáticos. Estando 

contaminada, a água proveniente de lençóis freáticos pode constituir uma fonte de exposição 

ao homem ou a algum animal, caso esta água seja posteriormente captada para o consumo 

(Figura 6) (WHO, 2012; ROCHEDO et al., 2007; IAEA, 1994).  

Nos vegetais, a contaminação pode acontecer de três formas distintas: ressuspensão de 

solos, deposição e adsorção nas folhas e/ou nos frutos de radionuclídeos provenientes da pluma 

ou do próprio solo ressuspenso (gerando contaminação externa) e absorção foliar e/ou radicular, 

processo este que resulta na incorporação (contaminação interna) e consequentemente, na 

distribuição do material radioativo pelas plantas (Figura 6). Uma vez presente nos tecidos 

vegetais, através de processos de translocação, os radionuclídeos podem migrar para diversos 

órgãos da planta, podendo se acumular, inclusive, em partes comestíveis, como o fruto (SILVA 

et al., 2012b; ROCHEDO et al., 2007; IAEA, 2006, 1994; VINHAS et al., 2005).  
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Uma vez presente no solo e/ou nos vegetais, o homem pode se contaminar através de 

processos de transferência ao longo dos níveis tróficos. Quando se trata de ambientes rurais, a 

transferência solo-planta constitui um parâmetro importante para a modelagem e é descrito pelo 

fator de transferência (FT), o qual informa a relação entre a atividade do radionuclídeo de 

interesse na parte comestível do vegetal e sua atividade nos primeiros 20 cm do solo 

(WASSERMAN, 2009; WASSERMAN et al., 2008; VINHAS et al., 2005; MÜLLER e 

PRÖHL, 1993). Vale lembrar que, para um mesmo radionuclídeo, os valores de FT solo-planta 

variam bastante em função da espécie vegetal, do tipo de solo e do uso do solo. Isso deve ser 

considerado especialmente quando se analisam os processos geoquímicos que ocorrem entre 

solos tropicais e temperados, os quais geram diferenças notáveis de valores para a modelagem 

ambiental (WASSERMAN, PÉREZ e BARTOLY, 2002). 

Além do fator de transferência solo-planta, existem outros parâmetros que ajudam a 

estimar a probabilidade de um radionuclídeo ser incorporado por espécies vegetais comestíveis 

ou de importância comercial e que, por conseguinte, devem ser considerados em modelagem 

ambiental. São eles: o coeficiente de distribuição (Kd) (WASSERMAN et al., 2011), o fator de 

translocação (FTl) (COLLE, MADOZ-ESCANDE e LECLERC, 2009), a capacidade de troca 

catiônica (CTC), potássio trocável, cálcio trocável (WASSERMAN, 2009), magnésio trocável, 

alumínio trocável (WASSERMAN et al., 2008).  

A contaminação de vegetais pode ser afetada por processos meteorológicos, tais como 

chuvas e ventos, de modo a causar a ressuspensão de solos superficiais ou a lavagem do material 

radioativo através da lixiviação, por exemplo. Juntamente com a temperatura e a luminosidade, 

o clima pode alterar processos de evapotranspiração não apenas dos vegetais como também do 

solo (ROCHEDO et al., 2007).  

Produtos de origem animal consumidos pelo homem (tais como: carne bovina, suína, 

frango, leite e ovos), além de seus derivados (queijo, manteiga, coalhada etc) podem ser 

contaminados por meio de processos de inalação a partir da pluma ou de radionuclídeos 

ressuspensos ou de ingestão de água ou alimentos (como o pasto), nos quais houve deposição 

previamente. Dependendo da espécie, a ingestão de solo e a ressuspensão podem se tornar vias 

de contaminação bastante significantes para estimativas de dose (ROCHEDO et al., 2007).  

Uma vez que a contaminação dos produtos de origem animal varia em função da espécie 

e da idade do animal, do radionuclídeo, do próprio produto de interesse e do metabolismo 

animal, cada elemento apresentará valores distintos do fator de transferência para os diferentes 

produtos de origem animal. Esse fato é resultado da distribuição do radionuclídeo no corpo do 

animal, de sua semelhança química com outro elemento essencial, da possibilidade de 
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acumulação em tecidos ou órgãos considerados alvos e de sua via de saída preferencial. Um 

estudo comparativo entre a redução da dose efetiva de vida inteira em indivíduos adultos, 

gerada pela retirada do consumo de carne bovina, frango e leite mostrou que: uma maior 

eficiência na redução da dose por ingestão foi obtida na carne e no frango contaminados por 
137Cs (até 35% e 5% respectivamente, caso a liberação acidental ocorra no inverno); já para os 

casos do 90Sr e do 131I, a maior eficiência foi alcançada através da retirada do leite (até 82% e 

78%, respectivamente e também no inverno) (SILVA et al., 2012a, 2012b, 2011). Tais 

resultados refletem a importância que se deve fornecer a estudos de comportamento dos 

diferentes radionuclídeos nos variados compartimentos ambientais e biológicos (ROCHEDO et 

al., 2013; VINHAS et al., 2005). 

Levando-se em consideração que uma população exposta a uma liberação acidental de 

material radioativo possa apresentar diferentes ocupações dos ambientes e hábitos alimentares 

que variam bastante, dois aspectos importantes devem ser ressaltados. O primeiro diz respeito 

à taxa de ocupação, ou seja, o tempo em média que os indivíduos do público gastam seu tempo 

diário no interior de residências, prédios comerciais ou em atividades de lazer ao ar livre ou 

não. Uma vez que, em áreas urbanas, a ocupação no interior de construções civis é considerável, 

torna-se relevante observar que, possivelmente, essas estruturas fornecem uma blindagem 

contra a radiação ionizante, o que contribui para a redução da dose recebida desses indivíduos. 

Vale destacar que a blindagem varia em função do tipo de construção (casa, sobrado, prédio, 

ruas, praças, parques), do tipo de material utilizado na construção (pedra, bloco de concreto, 

tijolo, cimento, madeira), além da presença ou não do acabamento (emboço e reboco internos 

e/ou externos), sobretudo quando se comparam construções em regiões de clima tropical e 

temperado (ROCHEDO et al., 2012; ROCHEDO et al., 2007; SALINAS et al., 2006).  

O segundo aspecto a ser ressaltado é a dieta típica do grupo populacional afetado pelo 

acidente ou a origem dos alimentos que serão consumidos. O consumo de alimentos varia de 

acordo com a idade, com a quantidade ingerida e o tipo de alimento. Por exemplo, em áreas 

urbanas, o leite de vaca não costuma ser frequentemente oferecido a bebês com menos de um 

ano (SILVA et al., 2011). Já a carne bovina e o frango são preferencialmente consumidos por 

adultos. Os vegetais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 

classificados em seis grupos: cereais, leguminosas, folhosos, frutosos, tuberosos e fruta. Esse 

tipo de alimento apresenta uma maior abrangência de consumo, pois envolve tanto adolescentes 

quanto adultos (ROCHEDO et al., 2013). O tipo de alimento também influencia na dose por 

ingestão, pois cada espécie vegetal apresenta suas particularidades no que diz respeito à 

sazonalidade. Em consequência disso, em alguns momentos do ano, um determinado alimento 
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pode não estar disponível para a comercialização, por não ser sua época de colheita. Alguns 

vegetais possuem épocas de plantio e de colheita específicos ao longo do ano, o que influencia 

na dieta de um grupo populacional. Em áreas rurais, deve-se observar, além disso, o grau de 

subsistência dos indivíduos em relação aos itens alimentícios (SILVA et al., 2012b). 

Em áreas urbanas, a exposição ocupacional ou de indivíduos do público por 

radionuclídeos liberados no sistema de esgotamento sanitário também deve ser considerada. 

Tal situação envolve duas principais vias de exposição: externa ao lodo, nos casos em que os 

rejeitos são liberados para meios aquáticos, e interna por inalação de material ressuspenso, 

quando esse material está retido na própria planta de tratamento (ROCHEDO et al., 2013). 

Em se tratando de crianças, principalmente até cinco anos de idade, a incorporação 

inadvertida de solo constitui uma via de exposição que pode contribuir para a dose por ingestão, 

especialmente aquelas que permanecem bastante tempo brincando ao ar livre em locais onde 

existe um grande contato com areia. Esse mesmo tipo de exposição pode ser observado em 

adultos ao realizarem atividades associadas com o solo, tal como jardinagem (ROCHEDO et 

al., 2013). 

 

3.2 Modelagem ambiental 

 

Considerando a importância da utilização dos procedimentos de análise multicritério em 

situações de emergência radiológica ou nuclear (SAN CRISTOBAL, 2012), foi decidido, pelo 

grupo de Radioecologia Tropical do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), pertencente 

à CNEN, dar extensão aos trabalhos desenvolvidos. Dentro desse projeto de modelagem 

ambiental, o primeiro passo foi o desenvolvimento de um sistema computacional para avaliar4 

(estimar, a partir de valores default do programa e com base em dados de entrada) doses efetivas 

em membros do público após um evento de contaminação ambiental acidental, incluindo a 

avaliação do efeito dos procedimentos de remediação na redução de tais doses – o SIEM 

(Sistema Integrado de Emergência) (CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 2002).  

Posteriormente, foi desenvolvida uma base de dados (ela é apresentada no subtópico 3.9 

mais detalhadamente porque serviu de base para o desenvolvimento desta tese) contendo 

procedimentos de proteção e de remediação as quais podem ser implementadas em casos de 

acidentes nucleares e/ou radiológicos no território brasileiro, que é predominantemente tropical 

e subtropical, a fim de fornecer suporte a um processo de tomada de decisão. A descrição de 

                                                 
4 Uma descrição mais detalhada acerca da avaliação das doses em membros do público pode ser encontrada no 
subtópico 4.3. 
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cada procedimento considera aspectos técnicos, radiológicos, políticos, sociais e econômicos. 

Os procedimentos foram então classificados de acordo com o tipo de área em que podem ser 

aplicadas: urbanas, rurais e aquáticas (SILVA, ROCHEDO e WASSERMAN, 2009).  

A base de dados apresenta 23 procedimentos de proteção e de remediação possíveis de 

serem aplicados em áreas urbanas do território nacional, 48 procedimentos para áreas rurais e 

10 para ambientes aquáticos (SILVA, 2011; SILVA, ROCHEDO e WASSERMAN, 2009). 

Para as áreas urbanas, os procedimentos foram classificados de acordo com o tipo de método 

envolvido para sua implementação e suas principais características, as quais se relacionam 

diretamente com a geração ou não de rejeitos sólidos, líquidos ou mistos (RESTRAT, 1999): 

remoção física da contaminação, limpeza ou lavagem da superfície contaminada, recobrimento 

da superfície contaminada e diluição da contaminação. Os procedimentos para áreas rurais 

foram subdivididos, considerando o tipo de método, o tipo de alvo a ser descontaminado (solo, 

produto agrícola, pasto, gado), o tipo de uso e as práticas envolvidas com as superfícies a serem 

tratadas: diluição da contaminação, remoção da contaminação, recobrimento ou isolamento da 

contaminação, tratamento do solo, tratamento de animais, alteração do uso, evitamento da 

contaminação, alteração de prática e controle por monitoração. Por fim, os procedimentos para 

ambientes aquáticos foram classificados de acordo com o tipo de alimento proveniente desses 

ecossistemas e com as fontes de água doce utilizadas para o abastecimento de água para a 

população. 

 

3.2.1 Avaliação da eficiência das medidas de proteção e de remediação 

 

A etapa seguinte ao desenvolvimento da base de dados do projeto de modelagem 

ambiental do IRD foi o estudo das medidas de proteção e de remediação que devem ser 

implementadas a fim de proteger o público contra a exposição à radioatividade (ROCHEDO et 

al., 2012; SILVA et al., 2012b). Na literatura, a eficiência da maioria desses procedimentos é 

descrita de acordo com o efeito obtido na redução da concentração em superfícies ou nos meios 

ambientais em que elas são aplicadas. Por isso, com o objetivo de avaliar sua eficiência na 

redução da dose para o público, tida como um processo essencial para a tomada de decisão após 

eventos que gerem a contaminação de ambiente, alguns cenários-padrão de exposição foram 

desenvolvidos para serem simulados no SIEM (SILVA et al., 2012a).  

Para as áreas urbanas, as doses efetivas resultantes da aplicação ou não das medidas de 

proteção e de remediação foram calculadas nas simulações, por um período que vai de 1 semana 

até 50 anos após a contaminação, considerando indivíduos permanecendo dentro de diferentes 
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habitações e expostos a contaminações por 137Cs (VETERE, ROCHEDO e CONTI, 2002). 

Nesse período de 50 anos, foi avaliada a dose de vida inteira que o indivíduo recebeu, tendo em 

consideração que ele era adulto no momento do acidente (aproximadamente 20 anos de idade). 

Para as áreas rurais, foi considerada a contribuição para a dose do público a partir da 

ingestão de diversos produtos alimentícios contaminados de forma independente por 137Cs, 90Sr 

e 131I e que são relevantes para a dieta da população do estado do Rio de Janeiro. Neste caso, 

para o cálculo das doses provenientes da ingestão dos produtos, foram realizadas simulações 

considerando quatro diferentes momentos do ano para o evento acidental, uma vez que existem 

variações sazonais as quais determinam os períodos de cultivo e de colheita de cada espécie 

vegetal (VINHAS et al., 2005). 

Os resultados das simulações permitiram o estabelecimento de quatro critérios 

relacionados com a eficiência do procedimento, os quais serão utilizados para fornecer suporte 

aos processos de tomada de decisão em casos de emergência envolvendo materiais radioativos. 

Dentro dos aspectos radiológicos, foi observado que os procedimentos podem ser classificados 

de acordo com sua eficiência na redução da contaminação no tempo de sua implementação após 

o evento acidental (SILVA et al., 2012a).  

O primeiro critério diz respeito à eficiência na redução da dose recebida pelo público no 

primeiro ano após o evento acidental, período esse em que são observadas as doses mais altas 

(para o 137Cs, cerca de 16% de toda a dose que um indivíduo recebe em 50 anos ocorre durante 

o primeiro ano; para o 131I, toda a dose e recebida nos primeiros meses após o acidente). O 

segundo critério define a eficiência na redução da dose em longo prazo (para adultos, é a dose 

recebida ao longo de 50 anos de vida). O terceiro e o quarto critérios consideram o efeito no 

atraso da aplicação do procedimento na redução da dose efetiva comprometida5 recebida em 

curto prazo (1 ano) e em longo prazo (50 anos), indicando, portanto, o limite de tempo em que 

o procedimento mantém uma eficiência adequada (SILVA, 2011). 

 

3.3 Acidentes com consequências ambientais 

 

Diversos eventos aconteceram no mundo, levando à liberação de material radioativo 

para o meio ambiente e a consequente exposição do público. Embora tenham ocorrido 

fatalidades, a maioria desses casos se restringiram a fontes seladas posteriormente recuperadas. 

Apenas os eventos que levaram a uma contaminação do meio ambiente (incluindo o mar) serão 

                                                 
5 O termo “comprometida” indica que, neste caso, o cálculo da dose foi integrado por um período pré-determinado 
após a incorporação do material radioativo (TAUHATA et al., 2006). 
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descritos nesta seção. Maior ênfase, no entanto, será dada àqueles que levaram à necessidade 

de procedimentos de remediação para as áreas contaminadas (IAEA, 2015, 2006, 1998, 1988; 

UNSCEAR, 2011). 

 

3.3.1 Fontes-órfãs 

 

Fontes-órfãs são as fontes radioativas que nunca estiveram sob controle regulatório ou 

que estavam sob esse controle, mas foram abandonadas, perdidas, extraviadas, roubadas ou 

transferidas sem autorização. As fontes-órfãs têm sido a causa de acidentes graves que 

envolvem membros do público em geral, que não tinham ideia de que estavam sendo expostos 

à radiação. Os principais acidentes registrados na literatura que levaram à necessidade de 

procedimentos de remediação estão descritos a seguir (UNSCEAR, 2011). 

 

3.3.1.1 México, 1983  

 

No início de dezembro de 1983, uma máquina de terapia com 60Co foi desmontada e 

carregada em uma caminhonete. A máquina tinha sido adquirida em novembro de 1977 por um 

centro médico na cidade de Juarez, México, e estava armazenada desde a sua aquisição. A 

atividade da fonte era de cerca de 16,6 TBq contidos em cerca de 6.000 pequenas pastilhas, 

cada uma com uma atividade média de 2,77 GBq. Durante a desmontagem, a proteção da fonte 

foi perfurada e diversas pastilhas (de 800 a 1.000) com uma atividade estimada de 1,85 TBq 

foram derramadas na área de carga da caminhonete. Mais tarde, essa caminhonete foi 

estacionada em uma rua da cidade e não foi descoberta a existência de sua contaminação por 

cerca de 7 semanas. A máquina foi vendida para um depósito de sucata local e, em seguida, 

para fundições em Chihuahua e Durango, México; posteriormente, os produtos de metal, 

tornaram-se contaminados. Durante o movimento da máquina, algumas pastilhas de cobalto 

foram perdidas nas ruas da cidade de Juarez, no depósito de sucata, ao longo das estradas, e nas 

fábricas de fundições (UNSCEAR, 2011). 

O acidente não foi descoberto até janeiro de 1984, quando um caminhão carregado com 

vergalhões contaminados parou na entrada próxima ao Laboratório Nacional de Los Alamos, 

em Novo México (EUA) e ativou alarmes de radiação. Uma investigação levou à descoberta da 

caminhonete. Não foram observados efeitos agudos6 na população em geral. Não houve mortes 

                                                 
6 A Síndrome de Irradiação Aguda ou a Síndrome de Radiação Aguda é caracterizada por uma série de reações 
biológicas que um indivíduo pode desenvolver após ter sido exposto à radiação e ter recebido uma dose absorvida  
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relatadas na sequência do acidente. Os procedimentos de remediação consistiram em 

rastreamento dos locais e recolhimento de fontes, além do recolhimento e descarte do material 

contaminado (UNSCEAR, 2011).  

 

3.3.1.2 Brasil, 1987 

 

Em 1987, na cidade de Goiânia, um dispositivo de teleterapia abandonado, contendo 

50,9 TBq de 137Cs foi levado para um ferro-velho e desmontado; logo após, a cápsula da fonte 

foi rompida. Nas duas semanas seguintes, o pó contendo cloreto de 137Cs se espalhou por todo 

o ferro-velho, nas casas vizinhas, e nas imediações. O problema da exposição à radiação foi 

observado após vários indivíduos apresentarem alguns sintomas, como lesões na pele. 

Posteriormente, uma estação de monitoramento foi criada em um estádio de futebol e 110.000 

pessoas foram avaliadas se estavam contaminadas com material radioativo. Desses indivíduos, 

249 pessoas apresentaram contaminação por 137Cs na pele ou nas roupas e 129 foram 

contaminados internamente. O atendimento ambulatorial foi fornecido a 79 pessoas, e 50 

necessitaram de vigilância médica rigorosa. Desses pacientes, 14 necessitaram de cuidados 

médicos intensivos para: Síndrome da Radiação Aguda, contaminação interna e lesões locais. 

Quatro pessoas morreram, incluindo uma criança. Um grupo de 755 profissionais participaram 

de uma extensa descontaminação ambiental (UNSCEAR, 2011). 

Uma contaminação significativa foi encontrada em 85 casas, das quais 41 foram 

evacuadas. Residências mais afastadas dos principais focos de contaminação foram 

primeiramente descontaminadas. Objetos foram retirados das casas, descontaminados por 

diversos processos tais como raspagem, lavagem ou lavagem química com solução ácida de 

azul da Prússia ou descartados como rejeito. As técnicas de descontaminação utilizadas 

dependiam dos objetos em questão, e a decisão de descontaminação ou eliminação de itens 

dependeu da facilidade de descontaminação, com exceção de itens de valor especial, como joias 

ou objetos pessoais de valor sentimental.  

                                                 
elevada no corpo ou em determinadas partes do corpo, em um caso de acidente envolvendo material radioativo, 
por exemplo. Tais alterações são iniciadas nos cromossomos, gerando aberrações que causam danos à célula 
afetada e posteriormente, podendo atingir o tecido, ao órgão e ao sistema do corpo. Os sintomas podem se 
manifestar externamente, na pele (eritemas, queda de pelos, radiodermite, necroses), nos olhos (catarata), nas 
gônadas (esterilidade), ou internamente, de forma sucessiva, quando atinge a medula óssea (síndrome 
hematopoiética, a partir de 2 Gy), o sistema digestório (síndrome gastrointestinal, a partir de 6 Gy), o sistema 
respiratório (síndrome pulmonar, a partir de 7 Gy) e o sistema nervoso (síndrome do sistema nervoso central, a 
partir de 10 Gy). A dose letal média fica entre 4 e 4,5 Gy. A partir de 8 Gy, torna-se improvável a sobrevivência 
do indivíduo exposto. No acidente de Chernobyl, das 134 pessoas que apresentaram a Síndrome de Irradiação 
Aguda, 106 sobreviveram (79%), sendo que a maioria (85%) recebeu uma dose de até 4,1 Gy (TAUHATA et al., 
2006). 
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Quando o conteúdo de uma casa havia sido removido, aspiradores de pó com filtros de 

alta eficiência foram usadas para limpar todas as superfícies. Paredes contaminadas eram 

raspadas e pisos cerâmicos foram lavados com solução ácida de azul da Prússia. 

Telhados foram limpos com aspiradores de pó pelo lado interno da casa e lavados com 

jatos de água sob pressão pelo lado externo. Este método mostrou não ser muito eficaz, uma 

vez que as taxas de dose eram reduzidas em cerca de 20%, e os telhados de duas casas tiveram 

que ser removidos. Nos jardins, foram realizadas poda de árvores e descarte das frutas.  

A contaminação foi removida de 45 lugares públicos diferentes, incluindo calçadas, 

praças, lojas e bares. Também foi observado que cerca de 50 veículos foram contaminados. 

Procedimentos de descontaminação incluíram raspagens, lavagens e lavagens químicas, ou 

remoção de peças, solo ou areia, dependendo do material em questão.  

Sete casas foram demolidas. Solo dos jardins e quintais fechados também foram 

removidos (gerando rejeitos) com base na medição do perfil do solo. Após a demolição, 

escombros e solo foram retirados até que os critérios estabelecidos fossem cumpridos. Uma 

camada de concreto ou de solo limpo foi, então, depositado sobre o local. 

Após a descontaminação dos principais focos de contaminação, casas e terrenos baldios 

em um raio de 100 m no entorno dos focos foram avaliados e, onde era necessário, camadas de 

solo foram removidas e, em alguns casos, houve recobrimento com uma camada de solo limpo 

(ROCHEDO, 2000; IAEA, 1988).  

 

3.4 Acidentes de transporte 

 

Milhões de embalagens de materiais radioativos são transportadas com segurança em 

todo o mundo a cada ano. Acidentes e incidentes podem ocorrer durante o transporte, embora 

quaisquer consequências são normalmente limitadas por recursos próprios de segurança 

recipientes ou das embalagens, e pela aplicação de controles regulatórios, os quais incluem 

procedimentos de resposta de emergência (UNSCEAR, 2011). 

Alguns acidentes ocorreram durante o movimento militar e civil de materiais nucleares 

ou radiológicos por aeronave, navio, submarino ou veículos espaciais. Esses acidentes 

envolveram pequenos reatores nucleares, Geradores Termoelétricos de Radioisótopos (GTR), 

armas nucleares, rejeitos nucleares e outros carregamentos radioativos. Alguns desses acidentes 

resultaram em perdas de vidas devido a causas não relacionadas à exposição à radiação 

ionizante. Mais uma vez, as consequências foram limitadas pelas características próprias de 
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segurança das embalagens, pela adesão aos controles exigidos para o transporte e pela resposta 

de emergência e pelos procedimentos de recuperação utilizados (UNSCEAR, 2011). 

Atividades militares causaram três graves acidentes documentados, envolvendo 

liberação de material radioativo com consequente contaminação ambiental. Eles ocorreram em 

Palomares, na Espanha, em Thule, na Groenlândia, e no Atol Johnston, no Oceano Pacífico 

(UNSCEAR, 1993). 

 

3.5 Acidentes com perda de fontes contendo material radioativo para o mar 

 

Nesta seção, são abordados acidentes que ocorreram por quedas no mar de sondas e 

naves espaciais que retornaram à atmosfera terrestre, de geradores termoelétricos de 

radioisótopos descartados por helicóptero, de rejeitos, de afundamento de submarinos 

nucleares, de aeronaves contendo armas nucleares, de colisões de aviões de bombardeiro, de 

lançamento de mísseis e explosões de reatores presentes em submarinos. Na maioria desses 

casos, houve a ruptura de geradores de radioisótopos e de reatores do tipo PWR devido a causas 

variadas, como: problemas técnicos, eventos sísmicos, incêndio, tempestades e explosões, com 

posterior liberação acidental desses elementos para a atmosfera ou o mar e que não 

necessariamente levou a uma dispersão significante dos radionuclídeos via marinha. 

 

3.5.1 Federação Russa 

 

A estação interplanetária automática Mars’ 96 foi lançada em 16 de Novembro de 1996, 

porém problemas técnicos fez com que ela retornasse à atmosfera da Terra logo em seguida e 

caísse no Oceano Pacífico, a oeste do Chile. A sonda Mars’ 96 continha 18 GRTs, contendo 
238Pu (plutônio) com uma atividade total de 174 TBq. Uma possível contaminação radioativa 

local do ambiente marinho não pôde ser excluída (IAEA, 2001). 

Em agosto de 1997, houve um descarte de emergência de um GRT contendo 1,3 PBq 

de 90Sr por um helicóptero no Mar de Okhotsk, na Ilha Sakhalin. O Governo russo iniciou uma 

busca pelo GRT perdido. Não houve quaisquer resultados positivos, uma vez que a área de 

descarte estava fechada para ancoragem de navios e para pesca. A taxa de dose gama medida 

acima da superfície da água na região logo após o descarte foi de 25 nGy h-1. 

Em agosto de 2000, o submarino nuclear russo K-141 Kursk afundou nas águas do Mar 

de Barents cerca de 140 km da cidade de Severomorsk na Península Rybatschi. O submarino 

era militar e sua alimentação era fornecida por dois reatores PWR de 190 MW. A causa do 
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acidente não é conhecida; dois eventos sísmicos foram registados na posição do submarino no 

início da manhã no dia do acidente pela matriz sísmica norueguesa (Norsar), o maior com uma 

força de 3,5 na escala Richter. De acordo com informações do governo russo, Kursk não estava 

transportando ogivas nucleares no momento do acidente; os reatores foram desligados quando 

o submarino afundou e não houve liberação significante de substâncias radioativas (IAEA, 

2001).  

 

3.5.2 União Soviética  

 

Em março de 1968, o submarino K-129, que transportava dois torpedos com ogivas 

nucleares e três projéteis, foi perdido no Oceano Pacífico a cerca de 1230 milhas de Kamchatka, 

perto das ilhas havaianas (IAEA, 2001).  

Em abril de 1970, na baía Biscay, a 300 milhas ao noroeste da Espanha, a bordo do 

submarino nuclear K-8, um incêndio começou devido ao óleo ter entrado em contato com o 

sistema de regeneração de ar. Durante o incêndio, ambos os reatores nucleares foram 

desligados. Como resultado, as vedações de borracha no casco falharam, e a água do mar 

começou a invadir o submarino. Ele afundou durante uma tempestade (IAEA, 2001).  

Durante o transporte de rejeitos radioativos sólidos e encapsulados de baixo e médio 

níveis (incluindo 5 geradores de vapor e 2 transformadores elétricos) com uma atividade total 

de 40 Ci equivalente de 90Sr, o dispositivo chamado Nikel foi perdido em 1978 em uma 

tempestade, a 20 milhas ao noroeste da ilha Kolguyev no sudeste do Mar de Barents. Nenhuma 

tentativa foi feita para recuperar o dispositivo (IAEA, 2001). 

Após a conclusão de sua missão no final de dezembro de 1982, o satélite de imagens 

por radar da URSS não conseguiu impulsionar seu reator nuclear em uma órbita mais alta. A 

nave espacial foi dividida em três partes, uma das quais reingressou na atmosfera, incendiando-

se. A segunda parte reingressou em janeiro de 1983 sobre o Oceano Índico, e a terceira parte 

(que continha o núcleo do reator, com produtos de fissão com atividades estimadas de até 1 

PBq) reingressou e se quebrou sobre o Atlântico Sul em fevereiro de 1983, cerca de 1600 km a 

leste do Brasil. Não se sabe até que ponto o núcleo do reator foi vaporizado durante a reentrada 

(IAEA, 2001). 

Em agosto de 1985, durante o trabalho de reabastecimento no submarino nuclear K-431 

em um cais no estaleiro da Marinha da Baía de Chazhma (no extremo oriente russo), ocorreu 

um acidente explosivo  no compartimento do reator. Como resultado, radionuclídeos com uma 
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atividade de cerca de 185 TBq (principalmente radionuclídeos de meia-vida7 curta) foram 

liberados para a atmosfera. Uma fração desses radionuclideos foi depositada nas águas da baía 

em uma área de aproximadamente 0,1 km2. A atividade total de 60Co em sedimentos de fundo 

da parte radioativamente contaminada da baía foi estimada em 185 GBq (IAEA, 2001). 

Em outubro de 1986, o submarino nuclear K-219 afundou cerca de 1000 km a nordeste 

do Triângulo das Bermudas no Oceano Atlântico. O submarino estava submerso quando um 

incêndio começou. Uma explosão ocorreu então no compartimento do projétil, danificando o 

casco. Durante o incêndio, ambos os reatores foram desligados. Após tentar chegar ao porto por 

seus próprios meios durante três dias, o submarino foi rebocado por um navio mercante 

soviético antes de ter afundado a uma profundidade de 6000 m. Não foi feita nenhuma tentativa 

para recuperar o submarino (IAEA, 2001). 

Em agosto de 1987, um descarte de emergência de um GTR (Nº 26) foi realizado no 

mar de Okhotsk, pesando cerca de 2,3 toneladas e equipado com uma fonte de 90Sr, 

apresentando uma atividade de 25,3 PBq ou, de acordo com uma outra fonte de informação, 

12,95 PBq. Todas as tentativas para encontrar este GTR foram malsucedidas. A região em que 

o descarte ocorreu possui uma área de superfície de 5,439 × 107 m2 e uma profundidade média 

de 30 m. O GTR apresenta um casco de pressão feito com aço inoxidável e paredes espessas, 

por trás da qual a fonte é disposta na cavidade estanque no interior da unidade de blindagem 

biológica (IAEA, 2001). 

Em abril de 1989, no Mar da Noruega, o submarino nuclear Komsomolets sofreu um 

acidente e afundou. Ele foi causado por um incêndio, que começou no compartimento da popa 

quando o submarino estava em posição submersa. Quando o incêndio iniciou, o sistema 

automático de proteção do submarino foi acionado. Posteriormente, a equipe desligou o reator 

completamente. No mês seguinte, os navios hidrográficos soviéticos concluíram um 

levantamento preliminar do local do acidente. Inquéritos russos, noruegueses e britânicos foram 

realizados e mostraram que os níveis de radiação em várias profundidades e nas amostras de 

sedimentos não excederam os valores considerados normais para o local (IAEA, 2001).  

 

 

 

                                                 
7 A meia-vida de um radionuclídeo (ou radioisótopo) pode ser expressa em segundos, minutos, dias, meses, sendo 
que a o Sistema Internacional de Unidades utiliza como padrão a unidade em anos, e constitui o intervalo de tempo, 
contado a partir de um determinado instante, necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam 
(TAUHATA et al., 2006). 
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3.5.3 EUA 

 

Em junho de 1962, um míssil com um dispositivo de teste nuclear foi lançado na ilha 

Johnston pouco depois da meia-noite. O míssil voou aparentemente por uma trajetória normal; 

no entanto, o sistema de rastreamento o perdeu. Como havia navios e aeronaves na vizinhança 

e nenhuma maneira de prever se a trajetória era segura, o míssil e sua ogiva foram destruídos. 

Nenhuma detonação nuclear ocorreu. Acredita-se que os materiais nucleares especiais foram 

vaporizados ou bastante fragmentados, como resultado da detonação do material altamente 

explosivo. Nenhuma informação está disponível a respeito da extensão da dispersão do material 

radioativo no ambiente marinho (caso tenha, de fato, havido uma contaminação) (IAEA, 2001).  

O submarino nuclear americano “Thresher” se perdeu no mar em abril de 1963. Várias 

pesquisas de monitoramento foram realizadas no local. Apenas pequenas concentrações de 60Co 

foram detectados em amostras de sedimentos no local. Não foi encontrado 60Co em amostras 

de água, biota marinha ou detritos. O valor total estimado de radioatividade liberada pelo 

submarino foi inferior a 0,04 GBq (IAEA, 2001).  

Em abril de 1964, o satélite de navegação dos Estados Unidos “Transit 5BN-3”, com 

um gerador de radioisótopo SNAP-9A contendo 630 TBq de 238Pu em metal não conseguiu 

atingir a órbita e retornou à atmosfera a 120 km de altitude e incendiou-se no ar, a oeste do 

Oceano Índico e ao norte de Madagascar. O combustível nuclear foi vaporizado durante o 

retorno e se dispersou em todo o globo terrestre (IAEA, 2001). 

Em dezembro de 1965, uma aeronave A-4 carregada com uma arma nuclear saiu do  

porta-aviões dos Estados Unidos e caiu no mar aberto nas proximidades da ilha de Okinawa, 

no Japão, afundando a uma profundidade de 4876,8 metros. O piloto, a aeronave e a arma foram 

perdidos. Uma pesquisa radiológica da área onde a aeronave afundou não mostrou qualquer 

aumento nos níveis de plutônio na água do mar (IAEA, 2001). 

Em janeiro de 1966, um avião de bombardeiro B-52 e um avião petroleiro de 

reabastecimento KC-135 colidiram no ar perto do povoado de Palomares, na Espanha. O 

bombardeiro, que carregava quatro armas termonucleares, ficou destruído. Duas dessas armas, 

no entanto, foram recuperadas intactas: uma caiu no oceano e foi recuperada em abril de 1966; 

a outra foi encontrada caída em terrra firme. O plutônio metálico pirofórico criou uma nuvem 

de fumaça de óxido que contaminou uma área de 2,26 km2. A camada superior de 10 cm do 

solo foi removida imediatamente após o acidente, mas algumas áreas permaneceram 

parcialmente contaminadas por plutônio e amerício. As análises de amostras de sedimentos 

coletados no período de 1985 a 1991, na área marinha próxima a Palomares, mostraram níveis 
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aumentados de elementos transurânicos derivados do acidente. A atividade envolvida no 

acidente Palomares no Mediterrâneo foi estimada como sendo um máximo de 1,37 TBq de 

plutônio (IAEA, 2001). 

Em janeiro de 1968, um avião de bombardeiro B-52 colidiu no gelo perto da base aérea 

de Thule, no norte da Groenlândia. O bombardeiro carregava quatro armas nucleares, que foram 

destruídas, espalhando plutônio sobre uma grande área de gelo. A contaminação se espalhou 

principalmente para o meio marinho. Uma pesquisa de monitoramento efetuada durante quatro 

expedições realizadas entre 1968 e 1979 mostrou que a maior parte da atividade liberada 

(incluindo 241Am), limitou-se aos sedimentos e ao ambiente bentônico, dentro de uma distância 

de 50 km do local do acidente. O inventário total de plutônio estimado por esses levantamentos 

foi de 3,1 TBq (239/240Pu: 1 TBq; 238Pu: 17 GBq; 241Pu: 2TBq; 241Am: 0,1 TBq) (IAEA, 2001). 

O submarino nuclear USS SSN-583 “Scorpion” foi perdido no mar em maio de 1968. 

Várias pesquisas de monitoramento foram realizadas no local. Apenas pequenas concentrações 

de 60Co provenientes de sistemas de refrigeração foram detectados em amostras de sedimentos 

no local. Não foi detectado plutônio proveniente das duas armas nucleares na água, no 

sedimento ou na biota marinha. Também não foram encontrados registros de 60Co em amostras 

de água, biota marinha ou detritos. O valor total estimado de radioatividade liberada pelo 

submarino foi inferior a 0,04 GBq (IAEA, 2001).  

Depois de um lançamento bem-sucedido em abril de 1970, uma avaria ocorreu no 

fornecimento de oxigênio a bordo da nave espacial tripulada “Apollo 13” em seu caminho para 

a Lua. Os astronautas tiveram que utilizar o módulo de aterrissagem lunar como uma instalação 

de sobrevivência durante um voo ao redor da Lua e regressaram à Terra com o módulo anexado. 

O módulo de aterrissagem, com um gerador de radioisótopo SNAP-27 contendo 1,63 PBq de 
238Pu, retornou à atmosfera sobre o Oceano Pacífico Sul seis dias depois. O gerador chegou 

intacto, como projetado, e caiu no fundo do oceano ao sul das ilhas Fiji, nas imediações da fossa 

de Tonga. Amostras atmosféricas não mostraram evidências de liberação de 238Pu para a 

atmosfera. Não foram realizadas tentativas para recuperar o gerador a 6000 m de profundidade, 

uma vez que a localização exata era desconhecida (IAEA, 2001). 
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3.6 Acidentes em instalações nucleares 

 

3.6.1 Reino Unido 

 

Em 1957, um incêndio no reator de grafite em Windscale durou três dias, resultando em 

grandes liberações de iodo radioativo e outros nuclídeos para o meio ambiente em Cumbria, 

Inglaterra, e em suas proximidades. A liberação de 131I foi estimada em cerca de 740 TBq e foi 

acompanhada de 22 TBq de 137Cs, 3 TBq de 106Ru e 16 PBq de 133Xe. As doses máximas em 

indivíduos locais foram estimadas em 0,01 na tireoide de adultos e 0,1 Gy na tireoide de 

crianças. Medições em outras cidades (Leeds e Londres) indicaram doses na tireoide variando 

entre 0,001 e 0,0004 Gy (UNSCEAR, 2011).  

A presença de 131I em contaminações ambientais está intimamente relacionada com sua 

acumulação na tireoide, consequentemente, no aumento da ocorrência de câncer nesse órgão, 

devido à ingestão de produtos agropecuários (principalmente leite, onde apresenta uma maior 

contribuição em relação aos outros alimentos comumente consumidos) (ROCHEDO et al., 

2013; SILVA et al., 2012b, 2011). Em crianças de até 1 ano de idade, a probabilidade de 

desenvolverem câncer de tireoide é bastante elevada, como foi observado após o acidente de 

Chernobyl (STEINHAUSER, BRANDL, JOHNSON, 2014; FUSHIKI, 2013; IAEA, 2006).  

 

3.6.2 Kyshtym (URSS) 

 

 Em 1957, no Complexo Industrial de Mayak, houve um superaquecimento de um 

tanque de armazenamento que continha sais radioativos de nitrato e acetato, levando à explosão 

e à consequente liberação de cerca de 740 PBq de produtos radioativos, contaminando regiões 

de Chelyabinsk e de Sverdlovsk. A zona contaminada cobriu uma área de cerca de 20.000 km2, 

afetando uma população de 272.000 habitantes. Havia 1154 indivíduos habitando áreas com 

densidade de deposição de 90Sr maior que 40 MBq m-2 (UNSCEAR, 2011), ou seja, bastante 

alto. Para fins comparativos, nesta tese, foi adotado o valor de 1 MBq m-2 de deposição em 

solos agrícolas desse mesmo radionuclídeo, que já é considerado elevado e configura uma 

condição de liberação acidental de material radioativo.  
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3.6.3 Three Mile Island (EUA) 

 

 O acidente ocorreu em março de 1979, na usina nuclear de Three Mile Island, perto de 

Harrisburg, na Pennsylvania. A sequência de eventos que levaram ao acidente começou com o 

fechamento de uma válvula que alimentava a água da caldeira. Uma série de eventos, 

posteriormente, levou ao derretimento do núcleo do reator e à liberação de produtos de fissão 

por meio de uma válvula de escape no sistema de composição de água primário. A maioria dos 

produtos de fissão ficaram retidos na água; porém, aproximadamente 370 PBq de gases nobres, 

principalmente 133Xe, e cerca de 550 GBq de 131I foram liberados para a atmosfera. Embora o 

acidente tenha lançado grandes quantidades de radioatividade a partir do núcleo do reator com 

falha, as exposições resultantes para o público foram desprezíveis (UNSCEAR, 2011). 

 

3.6.4 Chernobyl (Ucrânia) 

 

O acidente de Chernobyl ocorreu em abril de 1986 e foi causado pela explosão de um 

reator nuclear seguida pelo incêndio da usina, localizada a 100 km de Kiev, na Ucrânia. O 

incêndio durou 10 dias e resultou numa liberação de grande quantidade de material radioativo 

para o meio ambiente, com consequências adversas para o público e para o ambiente (IAEA, 

2006).  

A liberação total das substâncias radioativas foi de aproximadamente 14 EBq (1 

EBq=1018 Bq), a qual incluía 1,8 EBq de 131I, 0,085 EBq de 137Cs e outros radioisótopos do 

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

com cerca de 50% da liberação total radioativa. A deposição foi altamente heterogênea e foi 

fortemente influenciada pela ocorrência de chuvas durante a passagem das massas de ar 

contaminadas (IAEA, 2006).  

Uma das maiores consequências do acidente de Chernobyl foi a contaminação 

radioativa em superfícies de grandes áreas pertencentes principalmente a três Repúblicas da 

antiga União Soviética (totalizando 71% das áreas contaminadas), Bielorrússia,  Rússia e 

Ucrânia (IAEA, 2006, 1991). Os radionuclídeos depositados (principalmente 137Cs e 90Sr) vêm 

decaindo gradualmente e acabaram por migrar para vários ambientes: atmosféricos, aquáticos, 

terrestres e urbanos. 

As consequências do acidente, no entanto, não se limitaram apenas a esses territórios: 

outros países da Europa também foram afetados como resultado da transferência atmosférica 

do material radioativo (IAEA, 2006). 
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Nos meses e anos seguintes, houve um trabalho técnico e científico sem precedentes 

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

liberados no acidente; e, (ii) avaliar e mitigar as suas consequências. Essas atividades e seus 

resultados levaram a numerosas decisões administrativas e políticas, uma vez que o acidente 

havia afetado e continuaria a afetar a vida de um grande número de pessoas, incluindo efeitos 

à saúde, ao modo de vida, à agricultura e às condições socioeconômicas (IAEA, 1991).  

Essas decisões que impactaram e, de fato, redirecionaram as vidas de pessoas expostas 

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

econômicas e ambientais do acidente a curto prazo constituíram-se em 31 mortes, 100 mil 

pessoas evacuadas de uma zona de 30 quilômetros de raio em relação à usina, evacuação de 

milhares de animais (gado) e uma contaminação extensa do solo e das florestas (IAEA, 2006, 

1991). Uma consequência importante foram mais de 3000 casos de câncer de tireoide em 

crianças, atribuídos, principalmente a ingestão de leite contaminado (UNSCEAR, 2011). 

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

uma variedade de medidas de proteção e de remediação de curto e longo prazos, a fim de reduzir 

os efeitos da contaminação ambiental. Tais procedimentos consumiram uma grande quantidade 

de recursos humanos, econômicos e científicos (IAEA, 2006).  

A descontaminação em áreas urbanas foi amplamente aplicada como medida de 

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

anos após o acidente, com o intuito de reduzir a exposição do público. Esse procedimento foi 

eficiente, no que diz respeito à redução da dose externa, quando o seu planejamento e a sua 

aplicação foram precedidos de uma avaliação baseada nas técnicas de custo-benefício e nos 

dados de dosimetria externa. Por outro lado, a descontaminação de ambientes urbanos produziu 

uma quantidade considerável de rejeito radioativo de baixo nível, o qual, por sua vez, criou um 

problema de descarte (IAEA, 2006).  

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

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

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

orientação de ações recomendadas, particularmente para fazendas privadas. Isso ocasionou uma 

exposição significativa ao iodo radioativo (IAEA, 2006). 

Os procedimentos mais eficazes na fase inicial foram a retirada de pasto contaminado 

da dieta de animais e a retirada do leite do consumo. A alimentação de animais com forragem 

não contaminada foi efetivamente implantada em alguns países; entretanto, esse procedimento 

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

ponto de vista radiológico e causou problemas econômicos, práticos e higiênicos (IAEA, 1991).  

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

prazo contra o césio e o estrôncio radioativos foram efetivamente aplicadas em todas as regiões 

contaminadas; esses procedimentos incluíam o fornecimento de forragem limpa para animais e 

o processamento obrigatório de leite (VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007b; IAEA, 

1991).  

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

justificadas, principalmente em áreas agrícolas com solos pobres (arenosos e turfosos), nos 

quais uma alta transferência de radionuclídeos no sistema solo-planta poderia ocorrer. Neste 

caso, o maior problema foi a contaminação de césio radioativo no leite e na carne. Na antiga 

União Soviética e, mais tarde, nos três países independentes, isto foi realizado através do 

tratamento do solo utilizado para o cultivo de forragem, do fornecimento de alimentos não 

contaminados e da aplicação de ligantes químicos do césio em animais. (IAEA, 2006). 

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

acidente foram baseadas no gerenciamento de uso. Esses procedimentos foram: (i) restrições 

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

restrições na colheita de produtos alimentícios, tais como frutos e cogumelos (nos três países 

mais afetados, os cogumelos são consumidos em grandes quantidades); (iv) restrições na coleta 

de lenha pelo público; (v) alteração das práticas de caça; e, (vi) prevenção de incêndios, 

especialmente em áreas com deposição de radionuclídeos em grande escala. Todavia, a 

experiência nos três países mais afetados mostrou que essas restrições podem também resultar 

em consequências sociais negativas significantes e que as orientações das autoridades para o 

público podem ser ignoradas (IAEA, 1991).  

Numerosas medidas de proteção e de remediação também foram postas em prática nos 

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

radionuclídeos de solos contaminados. Em geral, esses procedimentos foram ineficazes e caras, 

além de levarem a exposições relativamente altas dos trabalhadores responsáveis pela sua 

implantação. O procedimento mais eficaz foi a restrição precoce do fornecimento de água 

potável e a mudança para abastecimentos alternativos. Restrições do consumo de peixe de água 

doce também mostraram ser eficientes na Escandinávia e na Alemanha (IAEA, 2006). 
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3.6.5 Tomsk (Rússia) 

 

O acidente ocorreu em abril de 1993, numa usina de reprocessamento, localizada a        

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

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

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

além de 6 GBq de 239Pu. Embora ele tenha sido considerado um acidente sério, não houve 

superexposição de indivíduos do público (IAEA, 1998).  

A liberação inicial dos materiais radioativos causou contaminação nas proximidades do 

edifício do acidente, numa área que se estendeu por 1500 m2. No momento do acidente, estava 

nevando e o vento soprava em direção ao lado danificado da parede, o que pode ter limitado o 

espalhamento dos materiais liberados (IAEA, 1998). 

A resposta imediata ao acidente foi rápida e eficaz. Nenhuma lesão foi observada nos 

trabalhadores da instalação nem nos bombeiros que foram ao local dar assistência. A maior 

dose externa ocupacional registrada foi 7 mSv (IAEA, 1998). 

As medições ambientais começaram uma hora após o acidente, com medidas de taxa de 

dose e amostragem de ar, solo, vegetação e neve no eixo da pluma. O único local ocupado 

atingido pela pluma foi a aldeia de Georgievka, com uma população de aproximadamente 200 

pessoas, localizada a 15 km do complexo industrial. A aldeia era composta por algumas dezenas 

de casas frágeis de madeira e nenhum produto agrícola estava sendo cultivado na época do 

acidente (IAEA, 1998). 

As amostras de solo continham os emissores beta 95Zr, 95Nb, 103Ru e 106Ru, 

aproximadamente nas mesmas proporções. Uma atividade muito baixa relacionada a esses 

radionuclídeos foi medida em amostras de água e nenhum outro radionuclídeo foi detectado 

(IAEA, 1998). Não foi detectada atividade alfa em nenhuma das amostras. Isso significava que 

a taxa de dose externa reduziria rapidamente e que nenhuma descontaminação adicional seria 

necessária fora do local.  

Além da própria instalação e do povoado de Georgievka, houve contaminação 

radioativa numa área considerável da zona rural circundante ao norte do local do acidente, 

incluindo parte da rodovia que interliga as cidades de Samus e Tomsk. Foram observados traços 

de contaminação que se estenderam numa região a nordeste, praticamente ocupada por 

florestas. Neste local, havia cerca de 100 hectares de campos agrícolas utilizados para o cultivo 

de vegetais (IAEA, 1998). 
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Embora o nível de contaminação tenha sido relativamente baixo, um esforço 

considerável foi gasto na descontaminação de edifícios e de solos no local do acidente, assim 

como nos solos de fazendas e áreas dentro da localidade de Georgievka. Uma das ações tomadas 

foi a remoção de neve e da superfície do solo. Foram importados alimentos para a população 

local e para os animais, a fim de se evitar exposição interna por ingestão. Alguns dos 

procedimentos introduzidos na área circundante não foram eficientes, tendo em vista o nível de 

contaminação observado; no entanto, eles foram realizados com o intuito de transmitir 

tranquilidade à população local, reduzindo assim a preocupação e o estresse. O custo da 

aplicação desses procedimentos foi alto, e eles não seriam justificáveis caso somente os critérios 

de radioproteção tivessem sido levados em consideração. Sob o ponto de vista de custo-

benefício, nenhuma das medidas de proteção e de remediação aplicadas seriam justificadas. Por 

exemplo, crianças e mulheres grávidas foram evacuadas para uma cidade próxima quando a 

dose recebida por elas variava entre 20 e 250 mSv8 (IAEA, 1998). A evacuação constitui um 

tipo de ação de resposta para emergências envolvendo material radioativo e deve ser realizada 

nas primeiras semanas após o acidente. Trata-se apenas de um procedimento protetivo, ou seja, 

previne que indivíduos do público se contaminem e/ou se exponham à radiação ionizante 

desnecessariamente e que possam apresentar, posteriormente, os efeitos determinísticos e 

estocásticos.  

 

3.6.6 Fukushima (Japão) 

 

Em março de 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude ocorreu perto de Honshu, 

Japão, criando um tsunami devastador que deixou um rastro de morte e de destruição em sua 

extensão. O terremoto e o posterior tsunami, que inundou mais de 500 km2 de terra, resultou na 

perda de mais de 20.000 vidas, de infraestrutura, de recursos naturais e de propriedades 

destruídas. A perda de energia elétrica e sistemas de segurança comprometidas na central 

nuclear de Fukushima causou danos graves nos núcleos de três dos seis reatores nucleares no 

local, resultando na liberação, ao longo de um período prolongado, de grandes quantidades de 

material radioativo para o ambiente (IAEA, 2015; WHO, 2012). 

                                                 
8 Para fins comparativos, de acordo com o princípio de limitação de dose individual, a exposição normal dos 
indivíduos deve ser restringida de tal modo que a dose efetiva individual não exceda o valor de 1 mSv por ano, já 
considerando possíveis exposições originadas por práticas autorizadas e excetuando-se exposições médicas de 
acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes (CNEN, 2014). 
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Como uma resposta imediata, o governo do Japão recomendou a evacuação de cerca de 

78000 pessoas que viviam dentro de um raio de 20 km da usina. Para as que moravam entre 20 

e 30 km da central nuclear (cerca de 62.000), foi solicitado que se abrigassem em suas próprias 

casas. No mês seguinte ao acidente, o governo recomendou a evacuação de cerca de 10000 

pessoas que viviam a noroeste da usina (referida como a zona de evacuação deliberada), por 

causa dos altos níveis de material radioativo no local (POVINEC, HIROSE e AOYAMA, 

2013). As evacuações geraram repercussões para as pessoas envolvidas, incluindo o impacto 

sobre o bem-estar mental e social. 

A informação analisada mostrou que houve emissões atmosféricas de 131I e 137Cs  nas 

faixas de 100 a 500 PBq e 6 a 20 PBq, respectivamente. Essas estimativas são mais baixas, a 

título indicativo, por um fator de cerca de 10 e 5, respectivamente, do que as estimativas de 

emissões atmosféricas resultantes do acidente de Chernobyl. Ventos transportaram uma grande 

parte das emissões atmosféricas para o Oceano Pacífico. Além disso, efluentes líquidos foram 

liberados diretamente para o mar (IAEA, 2015).  

Foram realizadas estimativas das exposições externa e interna de várias categorias de 

pessoas, com base nos resultados de monitoração individual: membros do público expostos, 

como resultado da liberação do material radioativo para o meio ambiente, trabalhadores da 

central nuclear de Fukushima ocupacionalmente expostos no momento do acidente e 

posteriormente em outras operações, e grupo de emergência envolvido nas ações de resposta 

(WHO, 2012). 

No momento de avaliação, havia poucas medições disponíveis de exposições internas 

para os membros do público, tornando difícil o cálculo de doses para as áreas do Japão mais 

afetadas pelo acidente. Por conseguinte, foi preciso utilizar vários modelos para estimar as 

doses com base em medições ambientais, prever os níveis de material radioativo no meio 

ambiente e a sua consequente transferência para os seres humanos e ainda para prever as doses 

potenciais no futuro (IAEA, 2015). 

Os distritos com as mais altas doses médias estimadas para os membros do público 

estavam dentro da zona de evacuação de 20 km. Para os adultos, a dose efetiva estimada 

recebida antes e durante a evacuação foi, em média, menor do que 10 mSv e cerca de metade 

desse nível para aqueles que evacuaram logo após a ocorrência do acidente. A média estimada 

correspondente da dose absorvida9 para a tireoide foi cerca de 35 mGy. Para crianças de 1 ano 

                                                 
9 Dose absorvida é uma grandeza radiológica, medida em Gray (Gy), e calculada por meio da relação entre a 
energia absorvida e a massa do volume de material atingido (neste caso, o corpo humano) (TAUHATA et al., 
2006). 
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de idade, a dose efetiva foi estimada como sendo duas vezes maior que nos adultos, e a dose na 

tireoide foi estimada como sendo cerca de 80 mGy (metade dela foi recebida a partir da ingestão 

de alimentos contaminados). No entanto, houve uma variação considerável entre os indivíduos 

em torno deste valor, dependendo da sua localização e dos alimentos consumidos (POVINEC, 

HIROSE e AOYAMA, 2013). 

Foi estimado que adultos que viviam na cidade de Fukushima receberam, em média, 

uma dose efetiva de 4 mSv no primeiro ano após o acidente; doses estimadas para crianças de 

1 ano de idade foram cerca de duas vezes maiores. Aqueles que vivem em outros municípios 

que compõem a província de Fukushima e em cidades vizinhas provavelmente receberam doses 

comparáveis ou inferiores; mesmo doses mais baixas foram estimadas como tendo sido recebida 

em outros lugares no Japão. Doses efetivas de vida inteira resultantes do acidente que, em 

média, poderia ser recebida por aqueles que continuaram a morar próximo à Prefeitura de 

Fukushima foram estimados em pouco mais de 10 mSv. A fonte mais importante que contribuiu 

para tais doses estimadas foi radiação externa do material radioativo depositado (IAEA, 2015). 

Durante a estimativa de doses, valores maiores referentes à exposição por ingestão não 

poderiam ser totalmente descontadas do cálculo para alguns indivíduos – em particular, se 

determinados gêneros alimentícios são produzidos e consumidos localmente, apesar de a 

evacuação ter continuado por um período prolongado. Algumas crianças podem ter recebido 

doses de 100 mGy ou mais na tireoide. Vale lembrar que as estimativas de doses podem ter 

superestimado a exposição real, pois foram calculadas logo no início do acidente (WHO, 2012).  

Exposições à radiação em países vizinhos e no resto do mundo, resultantes do acidente 

eram muito inferiores às recebidas no Japão; as doses efetivas foram inferiores a 0,01 mSv, e 

as doses da tireoide foram inferiores a 0,01 mGy. Tais níveis não oferecem nenhuma 

consequência para a saúde dos indivíduos (WHO, 2012). 

Não houve mortes relacionadas à radiação, tampouco síndromes agudas foram 

observadas entre indivíduos ocupacionalmente expostos e público em geral expostos à radiação 

do acidente. As doses para o público em geral, tanto as efetuadas durante o primeiro ano e as 

estimadas para a vida inteira, são geralmente baixas ou muito baixas. Não foi esperado um 

significativo aumento da incidência de efeitos para a saúde relacionados com a radiação entre 

os membros expostos do público ou seus descendentes (IAEA, 2015).  

Para os adultos na cidade de Fukushima, foi estimado que as doses comprometidas de 

vida inteira seriam, em média, da ordem de 10 mSv ou menos, e doses no primeiro ano seriam 

um terço à metade disso. Um risco aumentado de câncer de tireoide, em especial, pode ser 

inferido para latentes e crianças (IAEA, 2015).  
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Após o acidente de Fukushima, foram desenvolvidos estudos de modelagem com o 

objetivo de prever a propagação e de estimar atividades dos radionuclídeos mais relevantes para 

a contribuição para a dose efetiva por correntes marítimas a longas distâncias (IAEA, 2015; 

POVINEC et al., 2013; POVINEC, HIROSE e AYOAMA, 2013; WHO, 2012). Essas pesquisas 

em geral mostraram que, embora as concentrações de radionuclídeos na costa do Japão (norte 

do Oceano Pacífico) tenham sido significativamente elevadas logo após o acidente (47 Bq/m3 

referente ao 137Cs no dia 30 de março de 2011), a concentração máxima desse radionuclídeo 

nas águas superficiais desse local não ultrapassará 20 Bq/m3. Dez anos após o acidente, em todo 

o Oceano Pacífico, esse valor será menor que 1 Bq/m3. Foi estimado que os efluentes atingiriam 

o litoral dos EUA em até 5 anos após o acidente; porém os níveis seriam inferiores a 3 Bq/m3. 

Tais valores baixos foram relacionados com a atuação da corrente marítima de Kuroshio, que 

transportou a maior parte dos radionuclídeos por grandes distâncias a leste do Oceano Pacífico, 

contribuindo assim para uma alta diluição na água do mar (IAEA, 2015).  

 

3.7 Modelos multicritério 

 

Os acidentes ambientais envolvendo contaminação radioativa extensa podem ter 

consequências graves para a população. A extensão potencialmente ampla, a duração dos 

efeitos danosos e o grande número de pessoas envolvidas tornam extremamente difícil a escolha 

mais eficiente dos procedimentos apropriados para minimizar o impacto. Os acidentes de 

Goiânia, Chernobyl e Tomsk mostraram essa dificuldade (HEALTH PHYSICS, 1991, IAEA, 

1998; 2006). 

Se for considerado o problema de julgamento das vantagens e desvantagens de uma ação 

particular com relação a um ou mais pontos de vista ou de critérios, será possível notar 

rapidamente que muito da informação necessária não está prontamente disponível. Por 

exemplo, para que as autoridades municipais tiverem que optar entre a remoção de uma camada 

de 5 cm solo e a poda de árvores como procedimentos de remediação de uma área 

radioativamente contaminada, são necessários parâmetros para comparar ambas as opções. 

Seria preciso saber qual dos procedimentos gera uma maior quantidade de rejeitos, qual 

contribui mais para a redução na dose recebida pela população, qual causa menos doses 

ocupacionais nos trabalhadores que estão descontaminando a área, dentre outros fatores, os 

quais não são conhecidos pelas autoridades responsáveis pelo processo de tomada de decisão, 

uma vez que exigem investigações científicas detalhadas. Usualmente, surgem afirmações 

apenas qualitativas sobre muitos fatores.  
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Todas essas complicações, associadas à urgência de tempo, algumas vezes levam as 

autoridades (o prefeito, por exemplo) a um processo de decisão pouco claro e inconsistente. 

Um exemplo pode ser visto no atendimento após o acidente de Tomsk, na Rússia, onde diversas 

procedimentos de proteção foram implementados a curto prazo após o acidente, levando a um 

aumento na exposição de trabalhadores de emergência, geração de rejeitos e impactos sociais e 

econômicos sobre a população, sem levar a uma redução de doses no público que justificasse 

os procedimentos implementados (IAEA, 1998).  

Para auxiliar em tais problemas, a ferramenta análise multicritério (AMC), que 

formaliza a elaboração da decisão, pode ser aplicada. Com essa ferramenta, os critérios podem 

ser  estabelecidos a priori, levando à seleção de opções tecnicamente justificadas, tornando o 

processo de decisões mais transparente e confiável, visando um aumento da aceitação pública 

sobre as decisões tomadas e sobre os procedimentos de proteção adotados (SAN CRISTOBAL, 

2012).  

Procedimentos para análises multicritério têm sido sugeridos em outras situações para 

apoiar os processos de tomada de decisão, onde o sistema de decisão é complexo e envolve 

alternativas conflitantes e incomensuráveis (MARTINS, 2009; MENEZES, 2008). Na Suíça, 

por exemplo, a AMC foi utilizada em conjunto com o modelo alemão ECOSYS (MÜLLER e 

PRÖHL, 1993), para avaliação e seleção de procedimentos de proteção a serem aplicados após 

uma liberação acidental de radioatividade para o meio ambiente (SCHENKER-WICKI, 1988). 

A abordagem da análise multicritério vem sendo amplamente utilizada nas mais diversas 

áreas do conhecimento tais como Economia, Transporte, Indústria, Produção, entre outras 

(MENEZES, 2008). Ela permite efetuar um estudo de otimização, levando em conta fatores 

diversos, relacionados a benefícios e detrimentos ou custos, adequados a um processo de 

tomada de decisão. 

Para atender ao processo de ordenação multicritério para aplicação em situações de 

acidentes nucleares ou radiológicos, um modelo piloto foi desenvolvido em trabalho anterior 

(DE LUCA, 2013). Tal modelo multicritério inclui dois tipos de critérios, a serem considerados 

no processo de escolha. O primeiro critério, denominado Critério Subjetivo define a relevância 

relativa de cada critério, enquanto o segundo critério, denominado Critério Técnico e definido 

nesta tese, descreve cada processo de remediação dentro de aspectos técnicos previamente 

selecionados.  

De Luca (2013) desenvolveu os critérios subjetivos e o modelo multicritério, enquanto 

que o objetivo do atual trabalho, conforme descrito anteriormente no capítulo 2, refere-se ao 

desenvolvimento de modelos matemáticos adequados ao cálculo dos critérios técnicos. Esses 
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modelos deverão ser incluídos na ferramenta multicritério para áreas urbanas, atualmente em 

fase de desenvolvimento.  

O estabelecimento dos critérios subjetivos incluiu duas etapas: o desenvolvimento da 

ferramenta de avaliação e o desenvolvimento do software para coletar e analisar os dados (DE 

LUCA, 2013). A ferramenta de avaliação foi um questionário elaborado de acordo com a 

metodologia de lógica fuzzy, que foi considerada adequada para lidar com fatores subjetivos, 

desde que as alternativas apresentadas estejam relacionadas a diferentes níveis, que seguem 

uma ordem crescente ou decrescente (CHWIF, 2002). Por exemplo, para uma pesquisa sobre a 

aceitação pública de uma nova central nuclear instalada no Brasil, a pergunta “Você concorda 

que haja mais usinas nucleares no Brasil?”, as alternativas seriam, em ordem decrescente: 

“concordo totalmente” (que seria o nível 1, o mais elevado, e poderia receber o valor 5), 

“concordo parcialmente” (que seria o nível 2 e poderia receber o valor 4), “não concordo nem 

discordo” (que seria o nível 3 e poderia receber o valor 3), “discordo parcialmente” (que seria 

o nível 4 e poderia receber o valor 2) e “discordo totalmente” (que seria o nível 5, o menos 

elevado, e poderia receber o valor 1). Nessa pesquisa, uma maior quantidade de valor 5 para 

essa pergunta indica que a aceitação é maior entre as pessoas e permite a existência de 

resultados intermediários entre as respostas binárias “Sim, concordo” e  “Não, discordo”.  

O questionário foi elaborado para ser respondido por especialistas em acidentes 

radiológicos ou nucleares com experiência na fase de recuperação de áreas contaminadas. Ele 

incluiu perguntas com o objetivo de criar uma ordem de relevância para os critérios 

selecionados. Apenas aspectos técnicos e radiológicos foram incluídos no questionário. Outros 

aspectos, tais como os legais, custo, e opinião pública, estiveram fora do escopo deste projeto 

(DE LUCA, 2013).  

Foram selecionados 10 especialistas com experiência reconhecida em recuperação 

ambiental após o acidente de Goiânia ou com experiência específica em remediação de áreas 

contaminadas por radionuclídeos no Brasil.  

A partir das respostas obtidas, foram definidos os fatores subjetivos por média aritmética 

simples, uma vez que um número pequeno de especialistas preencheu o questionário.  Os 

valores dos critérios subjetivos foram então normalizados para somarem o valor 10. Os valores 

obtidos por De Luca (2013) estão apresentados adiante.  

Cada critério subjetivo teve um critério técnico associado a ele de forma que o valor de 

ordenação será calculado por: 

 

NK = Ʃj CS(j) × CT(j)   (Eq. 1) 
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Onde: 

NK = número que caracteriza o procedimento de remediação k (neste trabalho, ele será 

referido como “NO” – Número de Ordenação); 

CS(j) = Critério subjetivo gerado pelas respostas aos questionário para o aspecto j; 

CT(j) = Critério técnico relacionado ao aspecto j para o procedimento de remediação K. 

 O mesmo cálculo é feito para todos os outros procedimentos K e os valores Nk (ou NO) 

são então ordenados de modo a fornecer uma lista de prioridade para os diferentes 

procedimentos de remediação.  

 

3.7.1 Critérios subjetivos 

 

Os critérios subjetivos foram definidos em um trabalho anterior, baseados em 

questionários distribuídos a especialistas em gerência de situações de emergência radiológica 

(DE LUCA, 2013).  

A partir das respostas fornecidas pelos especialistas foram gerados valores que 

permitiriam a ordenação de valores dos critérios subjetivos. Ao avaliar de forma preliminar os 

resultados obtidos com estes critérios, pode ser observado que alguns aspectos não estavam 

sendo considerados de forma adequada. O principal motivo atribuído a estas discrepâncias foi 

a escala do acidente de Goiânia. Este acidente afetou principalmente uma pequena área (cerca 

de 1 km2) de uma cidade e pequenas propriedades individuais em pequenas localidades vizinhas 

(IAEA, 1988).  

Além disso, todos os principais procedimentos de descontaminação foram efetuados em 

prazo muito curto (cerca de 3 meses), seguida de uma ação de descontaminações adicionais em 

áreas muito restritas, chamada de “operação pente fino”, que durou cerca de 2 meses, seguida 

de uma operação de rastreamento em toda a cidade que foi então considerada com a finalização 

das atividades de remediação efetuadas pela CNEN na cidade (IAEA, 1988).    

A partir desse momento, apenas atividades de gerenciamento de rejeitos e 

monitoramento individual e ambiental permaneceram sendo executadas, além de atividades de 

pesquisa. Dessa forma, devido a pequena dimensão territorial atingida e o curto prazo de 

atuação limitam a extrapolação dos resultados obtidos a partir dos questionários para sua 

aplicação nas consequências de acidentes de grande porte, envolvendo grandes áreas e prazos 

longos para efetuar remediação de diferentes tipos de áreas.  

As perspectivas relacionadas a diferentes tipos de áreas urbanas e longos períodos de 

remediação foram avaliadas então a partir das sequencias operacionais que foram possíveis de 
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se observar a partir da literatura científica relativa aos acidentes de Chernobyl (IAEA, 2005) e 

Fukushima (IAEA, 2015; UNSCEAR, 2014).  

Em relação à escala do acidente, em termos de espaço e tempo, duas considerações são 

relevantes. A primeira diz respeito à escala espacial, onde vários tipos de ambientes urbanos 

podem estar sendo afetados e, de acordo com suas características específicas, podem requerer 

procedimentos diferenciados. O programa PARATI já previa ser aplicado para diferentes tipos 

de ambientes e, neste trabalho, os cenários foram desenvolvidos de forma mais completa, de 

forma a dar conta da avaliação de todos os critérios definidos como relevantes pelos 

especialistas.   

A segunda consideração diz respeito à escala temporal, onde se considera diferentes 

relevâncias para os aspectos incluídos nos critérios subjetivos, de acordo com a fase de 

atendimento após uma emergência. Para fins de estabelecimento de valores para os critérios 

subjetivos, foram então considerados 3 períodos de atuação das equipes de remediação. 

 O primeiro período considera o espaço de 1 mês após o evento de contaminação 

ambiental. Nesta fase, medidas de controle da fonte, procedimentos urgentes de proteção da 

população e levantamentos da situação ambiental estão ainda sendo desenvolvidos. Apesar de, 

nesta fase, procedimentos de remediação de grandes áreas não ser a atividade prioritária, alguns 

procedimentos devem ser considerados pela sua relevância na redução das doses na população 

se aplicados em curto prazo. Exemplos de procedimentos relevantes neste período seriam, por 

exemplo, a lavagem de ruas, o corte de grama e a poda de árvores. A prioridade nesta fase deve 

refletir escolhas baseadas em procedimentos que seriam relevantes se aplicados apenas durante 

este período inicial, dado a relevância das demais atividades essenciais sendo desenvolvidas no 

mesmo período.  

O segundo período se refere ao primeiro ano após o acidente. Neste período, o objetivo 

principal é tentar ao máximo o retorno das pessoas a condições de vida normal. O tempo 

disponível para planejamento das operações de remediação já permite a implementação de 

procedimentos mais complexos, porém toda a infraestrutura necessária pode não estar ainda 

disponível, o que incluiria, por exemplo, políticas relacionadas à deposição de grandes 

quantidades de rejeitos radioativos.  

O terceiro período seria após o primeiro ano e pode se estender por vários anos. Neste 

período, um planejamento detalhado das operações de remediação já é possível e diversos tipos 

de recursos, relacionados a infraestrutura, pessoal, inclusive treinamentos necessários, e 

gerenciamento de rejeitos já deverão estar mais definidos e estabelecidos. 
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Dessa forma, nem todos os critérios relevantes para um determinado período se aplicam 

aos demais, e a relevância relativa destes também pode ser alterada. 

Embora tenham sido introduzidas algumas alterações, procurou-se ao máximo respeitar 

a opinião dos especialistas nas suas respostas ao questionário, uma vez que suas experiências 

estariam não só associadas à remediação de uma área urbana, como também incluíram todas as 

etapas de remediação, considerando prazos mais curtos do que aqueles previstos para acidentes 

de grande porte.  

 

3.7.1.1 Valores atribuídos aos critérios subjetivos 

 

Os valores atribuídos aos critérios subjetivos para a fase inicial incluíram todos os itens 

considerados relevantes pelos especialistas. Os valores das respostas foram somados e 

normalizados para um total de 10 pontos. Para as etapas posteriores, o mesmo procedimento foi 

aplicado, considerando porém apenas os aspectos que seriam relevantes para cada um dos 

períodos subsequentes. Os resultados dos valores definidos por De Luca (2013) estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores dos Critérios Subjetivos para as diferentes fases de atendimento a uma emergência nuclear ou 
radiológica, de acordo com o resultado dos questionários preenchidos por especialistas em radioproteção, em 
função do momento de aplicação do procedimento de remediação. Tais critérios já foram definidos em um 

trabalho anterior (DE LUCA, 2013) e serão importantes para o cálculo do Número de Ordenação, uma vez que 
os Critérios Técnicos, definidos neste trabalho, estão relacionados com esses valores.  

No. Item 

Critério Subjetivo (CS) 

curto prazo 
(< 30 dias) 

médio prazo    
(1 mês a 1 

ano) 
longo prazo      
(≥ 1 ano) 

1 Dose de vida inteira 1,42 1,72 2,65 
2 Rejeitos 1,29 1,56 2,41 
3 Dose no primeiro ano 1,23 1,48  - 
4 Liderança 1,16 1,41  - 
5 Dose ocupacional 1,10 1,25 2,05 
6 Infraestrutura 1,10 1,25 1,45 
7 Mão de obra 1,03 1,25 1,45 
8 Dose no primeiro mês 0,97  -  - 
9 Redução da contaminação 0,71  -  - 
  Total 10 10 10 

 

 

 



58 
 

3.8 Considerações para áreas rurais 

 

Apesar de não ser o objetivo principal do presente trabalho, a etapa seguinte desta tese 

incluiu o estudo da aplicação de um procedimento similar para áreas rurais. Neste subtópico, é 

feita uma avaliação dos estudos já efetuados dentro deste propósito, alguns desenvolvidos 

dentro do escopo deste trabalho, e das conclusões relacionadas ao estabelecimento de critérios 

para áreas agrícolas, bem como da necessidade de estudos adicionais necessários para atingir 

este objetivo. Esta avaliação não é exaustiva, servindo apenas como um trabalho de base para 

estudos futuros.  

O estabelecimento de critérios para priorizar ações de proteção e/ou remediação para 

áreas agrícolas é consideravelmente mais complexo do que para áreas urbanas. Diversos fatores 

ambientais afetam a dinâmica da concentração nos alimentos. Entre estes, podemos citar como 

relevantes: 

(i) o tipo de solo presente no local das plantações e de pasto;  

(ii) a época do ano em que ocorreu o acidente, devido a efeitos da sazonalidade das 

produções agrícolas e hábitos agropecuários, tais como épocas de plantio e colheita ou práticas 

de alimentação de animais; 

(iii) hábitos da população, em particular a dieta, o que inclui, para grupos locais, a 

produção própria de alimentos no local e, para a população, em geral, do sistema de distribuição 

de alimentos local, regional e até nacional, em alguns casos. 

A dinâmica das concentrações nos diferentes tipos de produtos agropecuários é também 

extremamente variada, não só de acordo com o tipo de alimento mas também com o tempo após 

a contaminação.  A Figura 7 mostra a variação da dose integrada10 em vários momentos após o 

evento de contaminação, para os radionuclídeos 137Cs, 131I e 90Sr, para acidentes ocorrendo em 

diferentes estações do ano e o cultivo em Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) (SILVA et al., 

2010). A partir dela, é possível perceber que, para cada radionuclídeo, dependendo da época do 

ano em que ocorre o acidente, a dose efetiva comprometida ao longo de 1 semana, 1 mês, 1 ano 

e 50 anos varia. Para o 137Cs e o 131I, as maiores diferenças entre essas doses ocorrem de 1 

semana para 1 mês. Especificamente para o 131I, as doses foram menores devido à sua meia-

vida curta (aproximadamente 1 semana). Devido a esse fato, os procedimentos de remediação 

para áreas agrícolas devem ser realizados dentro do primeiro mês, a fim de que a redução nas 

doses recebidas pela população por ingestão dos alimentos contaminados seja eficiente. Para o 

                                                 
10 É o mesmo que dose efetiva comprometida. 
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90Sr, a maior dose recebida durante 50 anos foi mais expressiva quando o acidente ocorre no 

verão, embora o efeito da sazonalidade não seja significativo nos outros momentos.  

 

 
Fonte: SILVA (2011). 

Figura 7. Diferenças sazonais entre as doses efetivas comprometidas por ingestão de produtos agropecuários 
usualmente consumidos por um indivíduo morador na região Sudeste do Brasil, segundo dados fornecidos pelo 
IBGE (2010a). Considerou-se que os produtos foram contaminados por 137Cs, 131I e 90Sr de forma independente, 
em função do tempo decorrido após a liberação acidental dos radionuclídeos (1 semana, 1 mês, 1 ano e 50 anos), 
para uma contaminação ocorrendo em quatro diferentes épocas do ano (verão, outono, inverno e primavera). As 

doses foram obtidas por meio de simulações no modelo SIEM.  
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A dinâmica da concentração nos diferentes tipos de alimento que constituem a dieta 

humana é demonstrada na Figura 8, para o radionuclídeo 137Cs, considerando o cultivo também 

em solo LVA.  Pode ser observado que as concentrações nos diferentes tipos de alimentos 

variam com o tempo após a deposição e com o período do ano em que ocorre a deposição. Isto 

se deve aos diferentes estágios de crescimento dos vegetais e do pasto de acordo com a estação 

do ano, bem como à dinâmica do césio em cada tipo de vegetal. 

 

 
Fonte: SILVA (2011) 

Figura 8. Diferenças sazonais entre a contribuição percentual dos diferentes tipos de produtos agropecuários para 
dose efetiva comprometida (ao longo de 50 anos), devido à contaminação por 137Cs, em função do tempo, 

levando-se em consideração quatro momentos diferentes do ano (verão, outono, inverno e primavera) para a 
ocorrência da liberação acidental do radionuclídeo. Para as simulações no modelo SIEM, utilizando dados do 
solo LVA, a dieta considerada foi baseada num estudo do IBGE (2010a) para um indivíduo morador na região 

Sudeste do Brasil. Num determinado momento, o produto que apresenta a maior contribuição percentual é aquele 
que gera a maior dose por ingestão desse alimento. Por exemplo, no verão, após 6 meses, a maior parte da dose 

por ingestão é proveniente dos cereiais. Caso eles sejam retirados do consumo nesse momento, haverá uma 
redução de aproximadamente 50% da dose. 

 

Pode ser observado, em qualquer estação, um mês após o acidente, ocorrem 

concentrações bem baixas de 137Cs nos vegetais folhosos, devido aos processos de perda desse 

material para o solo ou para o ar por ressuspensão, por exemplo. Tais fatos foram observados 

nos acidentes de Chernobyl e Fukushima (IAEA, 2015, 2006; STEINHAUSER, BRANDI e 

JOHNSON, 2014). Também é possível observar que, nos primeiros dias após o acidente, 
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ocorrem concentrações elevadas no leite, uma vez que as vacas se alimentam do pasto 

contaminado, e logo o radionuclídeo é encaminhado para essa via de saída. 

A compreensão dos mecanismos e dos processos que influenciam a transferência e a 

biodisponibilidade de substâncias radioativas nos ecossistemas ainda é um assunto importante 

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

contribuíram para uma melhor compreensão do comportamento ambiental dos radionuclídeos 

artificiais em solos de clima temperado, fornecendo informações consistentes para a gestão de 

áreas rurais contaminadas. No entanto, esses estudos radioecológicos efetuados em zonas 

tropicais mostraram que alguns ecossistemas apresentam condições adequadas para uma maior 

absorção de radionuclídeos pelas plantas. Em alguns casos, a acidez do solo, a abundância de 

hidróxidos e óxidos de Al e Fe, e baixo nível de fertilidade do solo foram citados como as 

prováveis causas do aumento da transferência do 137Cs do solo para as plantas (WASSERMAN, 

2009).Nesse contexto, os solos brasileiros são particularmente interessantes para esse tipo de 

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

Argissolo são predominantes no território brasileiro e, além de serem altamente intemperizados, 

ocupam áreas extensivamente cultivadas (COELHO et al., 2002). Ambos representam 

reservatórios naturais importantes de nutrientes, com grande potencial no contexto de produção 

de alimentos (WASSERMAN, 2009). 

A Figura 9 apresenta diferentes valores do Fator de Transferência para diferentes tipos 

de solos tropicais e aqueles determinados pelo IUR (União Internacional de Radioecologia) 

para solos de países de clima temperado. 

Quanto aos radionuclídeos, observa-se que, de modo diverso da área urbana, vários 

deles incluem o potencial de doses significativas na população. Para a via de ingestão, a curto 

prazo, o 131I possui especial significância, tendo sido considerado o principal responsável pelos 

casos de câncer de tireoide em crianças, após a acidente de Chernobyl (UNSCEAR, 2011; 

IAEA, 2006).  

Uma avaliação após o acidente de Chernobyl gerou uma lista de radionuclídeos 

prioritários em relação a doses no público (Tabela 2). Em geral, os efluentes liberados contêm 

traços de elementos radioativos, de fissão, de ativação e elementos combustíveis irradiados. 

Efluentes líquidos podem conter 3H (trício) e traços de elementos radioativos, incluindo os de 

ativação (51Cr, 54Mn, 58Co, 59Fe, 65Zn), que se originam do material do reator, e elementos de 

fissão (89Sr, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 110mAg, 123Te, 124Sb, 125Sb, 131I, 134Cs, 137Cs, 140Ba, 
140La, 141Ce, 144Ce). Efluentes gasosos podem conter gases nobres (41Ar, 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 
98Kr, 131mXe, 133Xe, 133mXe, 135Xe, 135mXe, 137Xe, 138Xe), 3H, 14C e traços de aerossóis, iodo, 
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trício, estrôncio e emissores alfa (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, 242Cm, 244Cm) (ROCHEDO et al., 

2007).  

 

 
Fonte: WASSERMAN, PÉREZ e BARTOLY (2002) e IUR (1989). 

Figura 9. Comparação entre os Fatores de Transferência solo-planta para 137Cs em três produtos agrícolas 
(repolho, rabanete e milho), para cinco diferentes tipos de solo (Latossolo Vermelho rico em gibsita, Latossolo 
Vermelho rico em hematita, Nitossolo, Argissolo e solos temperados). É possível perceber que os Fatores de 

Transferência em solos presentes no território brasileiro são maiores que nos solos temperados, indicando que no 
Brasil, em geral, o 137Cs apresenta grande mobilidade, o que não é observado nos EUA e na Europa, por 

exemplo. Por isso, nem todos os procedimentos de descontaminação aplicados em países de solos temperados 
serão eficientes no Brasil.  

 

Para os estudos realizados nesta tese sobre as consequências de contaminação de áreas 

agrícolas, foram então selecionados os radionuclídeos 137Cs, 131I e 90Sr, devido à sua relevância 

para a dose no público e também por existirem dados disponíveis na literatura sobre seu 

comportamento no meio ambiente para sua avaliação (IAEA, 2015, 2010, 2006, 1998; 

STEINHAUSER, BRANDL e JOHNSON, 2014; POVINEC et al., 2013; WFO, 2012; 

FRISSEL et al., 2002; BALONOV et al., 1996; IUR, 1989). No Brasil, por exemplo, existem 

dados de césio para contaminação de áreas urbanas e rurais e dados de estrôncio apenas para 

ambientes rurais (SILVA et al., 2012a; WASSERMAN, 2009; WASSERMAN et al., 2008; 

VINHAS et al., 2005; WASSERMAN, PÉREZ e BARTOLY, 2002; PIRES DO RIO, 

AMARAL e PARETZKE, 1994; AMARAL et al., 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 

1991). 
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Tabela 2: Radionuclídeos relevantes para a dose no público após o acidente de Chernobyl, considerando os tipos 
de exposição externa (por emissores beta e gama) e interna (por inalação e por ingestão de alimentos 

contaminados) recebida pelos habitantes próximos ao local do acidente, que foi evacuada em até 11 dias e a 
população localizada em regiões mais distantes do local, as quais também foram contaminadas e necessitaram de 
medidas de proteção e de remediação durante um longo período (mais que 100 dias)  (BALONOV et al., 1996). 

Dados dos elementos químicos (em parênteses, o número atômico): Ru = rutênio (44), Rh = ródio (45), Ce = 
cério (58), Pr = praseodímio (59), Te = telúrio (52), I = iodo (53), Xe = xenônio (54), Kr = criptônio (36), Pu = 

plutônio (94), Am = amerício (95), Cm = cúrio (96), Cs = césio (55), Sr = estrôncio (38) e Y = ítrio (39). 

População 

Exposta 

Tempo após o 

Acidente (d) 

Exposição Externa Exposição Interna 

β γ Inalação Ingestão 

População 

Evacuada 
1-11 

106Ru, 106Rh,  
144Ce, 144Pr,   
132Te e 132I 

132Te, 131I, 
132I e gases 

radioativos 

inertes  

(Xe, Kr) 

131I, 132I, 133I, 132Te e 

elementos transurânicos 

radioativos  

(Pu, Am, Cm) 

131I, 132I, 

132Te, 
134Cs e 
137Cs 

População em 

Áreas 

Contaminadas 

 

< 100 
106Ru, 106Rh,  

132Te e 132I 

132Te, 131I, 
132I, 134Cs e 

137Cs 

131I e elementos 

transurânicos 

radioativos  

(Pu, Am, Cm) 

131I, 134Cs, 
137Cs e 

89Sr 

> 100 – 

134Cs, 137Cs, 
106Ru e 
106Rh 

106Ru, 106Rh,  144Ce, 
144Pr e elementos 

transurânicos 

radioativos  

(Pu, Am, Cm) 

134Cs, 
137Cs,  

90Sr e 90Y 

 

3.9 Base de dados das medidas de proteção e de remediação 

 

As medidas de proteção ou de remediação para áreas rurais foram levantadas com base 

numa pesquisa bibliográfica e incorporadas a uma Base de Dados de Procedimentos de 

recuperação de áreas contaminadas (SILVA et al., 2010).  

Nessa base de dados, os procedimentos são descritos e classificados em relação aos 

seguintes aspectos:  

a) Aspectos Gerais – nome do procedimento, tipo de área à qual se aplica (urbana, rural, 

ambiente aquático ou florestal), objetivo de aplicação do procedimento, suas principais 
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características, como ele deve ser aplicado de forma eficaz para reduzir a exposição do público, 

superfícies-alvo dos procedimentos, e radionuclídeos para os quais o procedimento pode ser 

útil na redução das exposições.  

b) Aspectos Técnicos – descrição das vias de exposição e os principais processos a 

serem afetados para reduzir a exposição, a eficácia do procedimento na redução da taxa de dose 

ou de concentrações ambientais, indicações sobre o melhor momento para aplicar o 

procedimento a fim de obter o maior benefício; características específicas da superfície-alvo 

que podem afetar o efeito do procedimento; inclui ainda a descrição de fatores que podem afetar 

a dose evitada para a população; dose esperada para os trabalhadores envolvidos na operação 

de limpeza;  

c) Infraestrutura – necessidades de equipamentos e materiais específicos,  necessidade 

de pessoas qualificadas ou  necessidade de treinamento de pessoas para operar máquinas ou 

equipamentos, aspectos relacionados com a segurança tanto dos trabalhadores quanto do 

público, bem como aspectos que podem afetar o custo de implementação na área, tais como o 

tamanho e a complexidade da área a ser limpa;  

d) Rejeitos – tipos e quantidades de rejeitos gerados por unidade de área tratada;  

e) Outras considerações – outros impactos, não radiológicos, associados à 

implementação do procedimento, a existência de experiência prática relacionada à 

implementação do procedimento e referências bibliográficas. 

Os procedimentos incluídos na base de dados são apresentados na Tabela 3. 

Simulações iniciais indicaram grande variação sazonal para a avaliação da eficiência de 

procedimentos de proteção do público (SILVA, 2011). Dessa forma, o estudo de áreas agrícolas 

torna-se muito complexo devido à variedade de produtos agropecuários que compõem a dieta 

alimentar humana, diversidade de tipos de solo, diversidade de radionuclídeos relevantes e 

efeitos de sazonalidade, além da dinâmica do comportamento desses radionuclídeos no sistema 

solo-planta, após uma deposição acidental. 
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Tabela 3: Procedimentos descritos para áreas rurais, presentes na base de dados (SILVA, 2011). 

Tipo de Procedimento Nome do Procedimento 

Evitar contaminação 

recobrir mudas/vegetais 

colheita antecipada 
recolher gado 
evitar ingestão de pasto contaminado 

Diluição aragem 

Remoção 

remoção da camada de topo do solo 

reter produtos do consumo 

proibir caça e pesca 
evitar irrigação com água contaminada 

Recobrimento 
estabilização para evitar ressuspensão 

inversão de camadas de solo 

Alteração de uso da área 

seleção de tipo de cultura alternativa 

seleção de tipo de animal alternativo 

alteração do tipo de pasto 

alteração da dieta animal 

processamento de produtos 

Tratamento do solo 
adição de bases a solos ácidos 

adição de resíduos orgânicos 

adição de fertilizantes fosfatados 

Tratamento de animais 

adição de Azul da Prússia de absorção rápida 

adição de Azul da Prússia de absorção lenta 

adição de argilas minerais à dieta 

adição de cálcio à dieta 
adição de fibras à dieta 
adição de iodo estável à dieta 

adição de produtos p/ redução de absorção gastrointestinal 

Alteração de prática 

descarte ou estocagem de produtos 

atraso na colheita de produtos 

alterar momento de abate de gado 

alterar preparo de ração animal 

Controle monitoração de animais antes do abate 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente trabalho, foi priorizada a definição dos critérios técnicos para áreas urbanas, 

uma vez que a definição de critérios para áreas rurais constitui uma etapa mais complexa, onde 

a eficiência é altamente dependente das condições e da época em que ocorre o acidente, 

tornando mais difícil o estabelecimento prévio de critérios de classificação de procedimentos 

visando à proteção do público.  

Com o intuito de fornecer suporte a uma análise multicritério, foi necessário desenvolver 

alguns sistemas de classificação de procedimentos, os quais definirão os critérios a serem 

incluídos numa matriz de avaliação de procedimentos para remediar áreas que foram afetadas 

por um acidente com material radioativo. Tais ferramentas foram elaboradas através da 

comparação de diferentes opções, considerando uma diversidade de aspectos, como por 

exemplo, a eficácia do procedimento (que seria a redução da dose em indivíduos expostos do 

público), as doses de radiação recebidas pelos trabalhadores, as características dos rejeitos 

gerados, assim como a dificuldade de implementação dos procedimentos (por exemplo, a 

disponibilidade de equipamentos, de materiais, de ferramentas e de mão de obra qualificada).  

A definição desses critérios fornece uma orientação otimizada sob o ponto de vista da 

proteção radiológica, adequada para diferentes tipos de ambientes que são típicos de cada região 

do Brasil. O modelo desenvolvido poderia ser facilmente aplicado em outros países de clima 

tropical, apresentando diversos níveis de desenvolvimento econômico.  

A realização de uma análise multicritério completa deve ser realizada por diversas 

instituições que participam do processo de decisão, as quais precisam considerar a situação real 

das áreas afetadas no momento da tomada de decisão. Portanto, os aspectos políticos, 

econômicos e sociais não foram incluídos neste trabalho por serem de difícil determinação 

prévia, e sua avaliação depende de outras organizações. Apenas os aspectos técnicos 

relacionados com a radioproteção estão relacionados à atuação da CNEN neste processo e 

foram, por isso, incluídos neste estudo. Os aspectos políticos e sociais fazem alusão aos 

impactos psicológicos e sociais na população, decorrentes da perda de propriedades (móveis e 

imóveis), da escassez de abrigos, de água e de alimentos, da reação pública concernente a 

pessoas ou a produtos provenientes das áreas afetadas, o que promove exclusão comercial, por 

exemplo. Os aspectos econômicos estão relacionados com o custo da implementação do 

procedimento, do gerenciamento dos rejeitos, das reconstruções, da quebra de rotinas 

estabelecidas, com prováveis perdas de processos produtivos, incluindo as produções 

agropecuárias.  
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A definição de critérios para alimentar o modelo multicritério de tomada de decisão 

segue uma abordagem utilizada dentro da metodologia da lógica fuzzy (CHWIF, 2002). Esta 

ordem permite a classificação de cada procedimento de remediação para propósitos 

comparativos. Os critérios e a ordem de escala foram selecionados tendo em vista a informação 

contida na base de dados, de acordo com o tipo, a área e o momento de aplicação de cada 

procedimento.  

Uma outra limitação deste trabalho é que se restringe aos aspectos que podem ser 

antecipados, definidos antes que ocorra uma situação real de acidente nuclear, baseados em 

simulações matemáticas, e independentes do nível de contaminação observado em cada área. 

Aspectos que não podem ser previstos em casos de acidente envolvendo material radioativo 

não foram abordados. 

 O nível de contaminação nos locais afetados deve balizar o processo decisório com base 

em valores estabelecidos em normas e regulamentos técnicos em vigência no país e que, por 

isso, têm origem mandatória. Esses aspectos incluem as ações que precisam ser implementadas 

em caráter de emergência e estão diretamente associadas a valores de dose, taxa de dose ou 

mesmo das condições da usina descritas em normas da CNEN (Norma 3.01, CNEN, 2014). 

 

4.1 Definição das áreas de maior risco 

 

As áreas de maior risco foram definidas a fim de que, na etapa seguinte, servissem de 

base para a realização de levantamentos específicos, relacionados com a determinação de 

diferentes tipos de cenários urbanos e as práticas agropecuárias. A prioridade da pesquisa por 

áreas se concentrou nos municípios circunvizinhos da usina nuclear de Angra por apresentarem 

uma maior probabilidade de exposição do público, em casos de acidente na central nuclear de 

Angra dos Reis envolvendo liberação e dispersão de material radioativo para o ambiente.  

A definição desses municípios de interesse foi realizada com base num estudo para a 

avaliação da exposição da população devido a ingestão de alimentos (VINHAS et al., 2005). 

Foi traçado, em um mapa da região, uma circunferência com raio de 50 km, tendo o centro 

localizado entre as unidades 1 e 2 da central nuclear, no distrito de Cunhambebe. Desse modo, 

todos os municípios contidos parcial ou totalmente dentro dessa área foram incluídos na lista 

das áreas de maior risco.  
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4.2 Levantamento de informações locais 

 

As informações locais, relacionadas com a localização específica de grupamentos 

urbanos e de áreas rurais, além de hábitos da população (como dieta) e de valores das produções 

agropecuárias, foram obtidas a partir da definição dos municípios mais possivelmente afetados 

com a pluma radioativa liberada na central nuclear de Angra dos Reis e que se dispersaria em 

direção a uma ou mais de tais regiões.  

A observação dos grupamentos urbanos em cada um dos municípios selecionados na 

etapa anterior foi importante para definir, através de imagens de satélite do Google Earth® e 

dos sites das respectivas prefeituras, os tipos de cenários que serviram de base para as 

simulações computacionais. 

Após a definição dos municípios de maior risco, foi desenvolvida uma metodologia para 

apenas um município (Rio de Janeiro), que serviu de base para o levantamento das informações 

específicas referentes a espaços urbanos, uma vez que ele apresenta áreas extensas o suficiente 

para calcular parâmetros importantes para os cálculos matemáticos que definiram os critérios 

técnicos, como: área gramada por km2, quantidade de árvores por km2, número de casas por 

km2, área de telhado por km2 etc.  

Os levantamentos específicos foram iniciados por consulta à base de dados do IBGE, 

relacionados às pesquisas socioeconômicas e agropecuárias (IBGE, 2011). 

 

4.3 Simulações matemáticas para ambientes urbanos 

 

As simulações matemáticas envolveram a utilização de modelos computacionais para 

os cálculos de dose efetiva, de taxa de dose, de distância da fonte, de KERMA11 (Energia 

Cinética Liberada por Unidade de Massa) no ar, de atividade, de concentração da atividade em 

diversos tipos de superfícies e alimentos e de outras grandezas radiológicas e dosimétricas, a 

fim de gerar valores que são importantes para a definição dos critérios de classificação dos 

procedimentos. Após o levantamento das características dos grupamentos urbanos presentes no 

município do Rio de Janeiro, foram desenvolvidos cenários para a simulação dos principais 

ambientes urbanos observados.  

                                                 
11 O KERMA é medido em gray e calculado por meio da soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as 
partículas carregadas, liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes em um material com massa. Quando, 
num determinado meio, ocorre equilíbrio eletrônico (de partículas carregadas), a energia incidente não é dissipada 
para longe desse meio; assim, considera-se que o kerma de colisão é igual à dose absorvida (TAUHATA et al., 
2006). 
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A simulação dos procedimentos para cada um dos cenários foi efetuada através do 

modelo SIEM (CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 2002), desenvolvido pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN).  

O SIEM é formado pela integração de diversos modelos, incluindo dois códigos: 

CORAL, baseado no modelo alemão ECOSYS, que avalia as consequências de uma possível 

contaminação acidental de áreas rurais, e PARATI, que calcula a exposição do público devido 

à contaminação de 137Cs em áreas urbanas (ROCHEDO, CONTI e PARETZKE, 1996). Além 

do CORAL e do PARATI, o SIEM contém modelos específicos para a fase inicial e outras 

informações gerais recomendados pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) 

(CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 2002), incluindo dados padronizados relativos ao 

comportamento físico dos radionuclídeos e fatores de conversão de dose (IAEA, 1996). Este 

modelo permite a avaliação da eficácia das diversas opções de procedimentos de proteção na 

redução de doses para o público, de acordo com o momento de sua aplicação e do cenário de 

acidente simulado. 

Os modelos adicionais, recomendados pela IAEA, são classificados em dois tipos e 

envolvem publicações distintas. O primeiro tipo descreve procedimentos genéricos de avaliação 

e resposta em casos de acidentes radiológicos, os quais envolvem a fase inicial de proteção do 

público (evacuação e abrigamento, por exemplo), e constituem o modelo EAR (Equipe de 

Avaliação Radiológica) (IAEA, 2000). O segundo tipo de publicação, por sua vez, contém 

procedimentos para casos de acidentes específicos com reatores e fornece informações para a 

definição de limites de intervenção e operacionais (IAEA, 1997).   

O modelo EAR possui informações, dados e ferramentas necessários para realizar 

diversos cálculos de grandezas radiológicas e dosimétricas em casos de acidentes onde há 

liberação acidental de radionuclídeos, mas que não provêm do reator nucler (acidente 

radiológico). Ele foi construído tendo como base um documento publicado pela IAEA, o qual 

fornece orientações práticas em casos de emergências radiológicas, a fim de proteger indivíduos 

do público e trabalhadores envolvidos com a resposta a esse tipo de acidente. Além das 

informações técnicas, o documento contém diversas tabelas com fatores de conversão, de 

blindagem e de diluição e equações matemáticas específicas para estimar dose efetiva e 

equivalente12, taxa de dose, distância da fonte, atividade, atividade específica (atividade por 

grama de material), concentração do radionuclídeo e taxa de liberação (IAEA, 2000). No 

                                                 
12 Dose equivalente é uma grandeza radiológica, medida em Sievert, obtida através da multiplicação da dose 
absorvida por um fator de qualidade, que está relacionado com a gravidade do tipo de radiação ionizante (por 
exemplo, raio X, radiações alfa, beta, gama, prótons e nêutrons) (TAUHATA et al., 2006). 
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presente trabalho, este modelo foi utilizado, para estimar a concentração de 137Cs no ar, tendo 

como ponto de partida, uma deposição de 1 kBq/m2 de solo, uma vez que o modelo SIEM não 

fornece esse tipo de informação. Esse cálculo foi importante para a definição de critérios 

técnicos de doses ocupacionais.  

Um maior detalhamento sobre a utilização do modelo SIEM, os dados de entrada 

necessários para a realização das simulações e dos resultados que ele fornece pode ser 

observado no Anexo, uma vez que eles já foram descritos em trabalhos anteriores (VINHAS et 

al., 2005; CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 2002; VETERE, ROCHEDO e CONTI, 2002; 

ROCHEDO, CONTI e PARETZKE, 1996).  

 

4.4 Estabelecimento de critérios de classificação dos procedimentos urbanos 

 

Os critérios de classificação dos procedimentos de proteção do público e de remediação 

de áreas radioativamente contaminadas para áreas urbanas foram estabelecidos, considerando 

os aspectos de dose em membros do público, rejeitos gerados, necessidade de treinamento (de 

liderança e de mão de obra), equipamentos de proteção individual (EPI), dose ocupacional, 

infraestrutura (materiais e equipamentos) e contaminação da superfície.  

Os critérios técnicos foram desenvolvidos por dois procedimentos diferentes. Aqueles 

que são independentes do cenário estão incluídos no modelo como valores-padrão. Estes 

incluem: as necessidades de infraestrutura, o tipo de resíduo gerados e a necessidade de pessoas 

treinadas. Para estes, a definição dos critérios foi realizada com base na leitura minuciosa da 

descrição de cada procedimento de proteção presente na base de dados e, consequentemente, 

na comparação entre dados e características referentes aos aspectos citados acima. Por exemplo, 

para o critério de infraestrutura, a base de dados descreve e classifica esse aspecto em 

equipamento específico, materiais de consumo e habilidades (mão de obra); para rejeitos, são 

considerados dois aspectos: quantidade e tipo. As informações levantadas foram, em seguida, 

classificadas em grupos específicos, de acordo com suas similaridades, ou em ordem crescente 

de valores, quando se tratavam de dados numéricos. Por fim, foram criados os critérios e 

selecionadas suas respectivas ordens de escala. 

Os critérios técnicos que dependem do cenário foram avaliados através de simulações 

de acidentes e as consequências da aplicação de cada procedimento descrito na base de dados 

(SILVA et al., 2013) para cenários pré-definidos. Os cenários para ambientes urbanos 

residenciais tropicais típicos foram selecionados com base em imagens de Google Earth® para 

a área de 50 km em torno da central nuclear brasileira (SILVA, ROCHEDO e GUIMARÃES, 
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2015), conforme comentado anteriormente. Para a simulação da exposição do público sobre 

esses cenários, as taxas de ocupação e número de pessoas por unidade em cada cenário urbano 

criado foram levantadas. Para doses ocupacionais, o tempo e o número de trabalhadores 

necessários para realizar cada tarefa foram consideradas (SILVA, ROCHEDO e 

GUIMARÃES, 2013). Para permitir a classificação dos rejeitos, as quantidades de superfícies 

dentro de cada cenário foram também avaliadas, para cada cenário (SILVA et al., 2015b). 

A simulação de acidentes para avaliar a concentração ambiental, a taxa de kerma e as 

doses evitadas para os membros do público devido à aplicação dos procedimentos de 

descontaminação foram realizadas em um programa com base no modelo PARATI 

(ROCHEDO, CONTI e PARETZKE, 1996). As doses ocupacionais, as quantidades e as 

concentrações dos rejeitos são realizadas por modelos específicos desenvolvidos dentro deste 

trabalho, que foram incluídos no pacote do programa multicritério (SILVA et al., 2015a, 

2015b). 

Para os critérios referentes às doses ocupacionais recebidas pelos trabalhadores 

responsáveis pelos procedimentos de descontaminação e de descarte do rejeito gerado, tornou-

se necessária a criação de um modelo específico, a fim de que as concentrações nas diferentes 

superfícies urbanas (telhado, parede, janela, grama, árvore, calçada) e as doses fossem 

calculadas para diferentes tipos de trabalhadores que atuarão na descontaminação desses locais, 

uma vez que sua exposição é distinta em comparação com indivíduos do público. As doses 

calculadas para a exposição dos trabalhadores foram analisadas e comparadas com a dose 

evitada dos membros do público, resultantes da implementação de cada procedimento (SILVA, 

ROCHEDO e GUIMARÃES, 2013).  

 

4.5 Avaliação integrada dos resultados 

 

A avaliação dos critérios, incluindo aqueles já estabelecidos previamente (DE LUCA, 

2013), que deverão ser aplicados aos procedimentos passíveis de serem implementados a cada 

uma das áreas urbanas selecionadas (em cada município potencialmente afetado pelo acidente 

na central nuclear de Angra), foi realizada com o intuito de verificar se os modelos propostos 

estão adequados, partindo de dois cenários de conclusões já conhecidas, tendo como base os 

resultados observados na remediação após os acidentes de Chernobyl e de Goiânia. Neste caso, 

decidimos verificar a aplicação de dois procedimentos: 

a) Poda de árvores; e, 

b) Remoção da camada superficial de solo 
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A poda de árvores costuma ser eficiente se efetuada a curto prazo, devido à dinâmica de 

perda do material depositado em folhas, enquanto que a remoção de solo costuma ser efetiva 

na redução de doses até dois ou mais anos após a deposição inicial gerando, porém, uma grande 

quantidade de rejeitos.  

 

4.6 Estudos para áreas rurais 

 

Foram  desenvolvidos diversos estudos na tentativa de avaliar os parâmetros mais 

relevantes para que, posteriormente, sejam efetuados estudos específicos para áreas agrícolas. 

Na primeira série de estudos, foram avaliados parâmetros para o país, como um todo. Nesses 

estudos, foram consideradas: 

(i) a relevância da dieta; 

(ii) a relevância do tipo de solo; 

A relevância do tipo de solo indicou ser este um tema prioritário a ser estudado, 

conforme será mostrado adiante, nos subtópico 5.4.2. Dessa forma, optamos por iniciar os 

estudos prévios para áreas rurais avaliando a prioridade dos municípios que fazem parte da área 

de planejamento estabelecida, em relação à: sua relevância como centro produtor agropecuário 

e à sua relevância nas doses para a população, decorrente da produção agropecuária.   

A área de planejamento para áreas rurais foi estabelecida em estudos anteriores 

(VINHAS et al., 2005) e compreende todos os municípios inseridos, de forma parcial ou total, 

em um raio de 50 km em torno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos 

Reis, RJ. Os municípios selecionados para compor a área de estudo foram então avaliados em 

relação a:  

 (i) aqueles que seriam mais afetados por uma contaminação e sua relevância para a 

produção agropecuária total da área de estudo, considerando o custo da perda da produção 

(devido à sua retirada do consumo) de cada município e a relevância das doses decorrentes de 

uma contaminação da produção local; e,  

(ii) os produtos agropecuários mais relevantes tanto em relação ao custo de perda da 

produção quanto em relação à dose na população.   

Essas avaliações foram efetuadas de forma preliminar, considerando apenas o 137Cs e 

uma população adulta.   

Finalmente, foi efetuado um estudo adicional para a avaliação do efeito da dose 

decorrente da ingestão de leite. Nesse estudo, foram considerados os efeitos na dose em adultos 

e crianças e os efeitos do processamento de leite em outros produtos na dose da população 
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(manteiga, leite condensado e leite em pó) (VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007b). 

Para esse estudo, foram considerados os radionuclídeos 137Cs, 131I e 90Sr. 

Os dados de hábitos alimentares foram levantados junto ao Estudo de Consumo 

Familiar, efetuado pelo IBGE (2010a). Os dados específicos de dieta levantados para cada 

região brasileira estão sintetizados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Consumo regional de alimentos por pessoa (kg/ano), em função das 5 regiões do Brasil (N, NE, SE, S 
e CO) e médias nacionais (na última coluna) (IBGE, 2010a). 

ITEM  N NE SE S CO Brasil 

Cereal 59,54 65,20 59,02 68,54 64,88 62,61 

Leguminosas 10,22 12,83 8,31 6,89 8,64 9,56 

Folhas 2,21 1,64 3,75 5,34 3,26 3,23 

Legumes 9,62 11,91 12,86 14,53 13,16 12,60 

Raízes 32,69 19,64 12,91 19,84 12,18 17,36 

Frutas 20,51 26,75 29,74 36,53 25,97 28,86 

Carne 31,42 22,04 23,07 35,72 24,85 25,42 

Galinha 19,80 14,52 11,26 13,99 10,40 13,20 

Leite 24,00 27,48 50,46 67,41 42,18 43,71 
 

Os tipos de solo selecionados estão apresentados na Figura 10. Os principais solos 

agrícolas foram levantados junto à UFLA (2015). A seleção foi feita de forma a minimizar o 

número de solos estudados, enquanto maximizando a área coberta do território nacional e, 

ainda, considerando a disponibilidade de dados específicos de fatores de transferência. 

 

 

 
Figura 10. Distribuição dos tipos de solos agrícolas mais frequentes no território brasileiro e considerados neste 

estudo (LVA = Latossolo vermelho-amarelo, A = Argissolo, LV = Latossolo vermelho não férrico). 
 

Os fatores de transferência utilizados para o solo LVA foram aqueles utilizados por 

Vinhas e colaboradores (2005), e os dados de hábitos agropecuários (épocas de plantio e 
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colheita) e respectiva produtividade agrícola utilizados foram aqueles levantados por esses 

mesmos autores, para a região sudeste. Para os demais solos, foram utilizados os valores 

sugeridos por Wasserman e colaboradores (2008) para cereais13 e, para as demais culturas, 

foram utilizados os fatores sugeridos por Frissel e colaboradores (2002). 

Foram consideradas contaminações ambientais iniciais de 1 MBq/m2 de cada um dos 

radionuclídeos 137Cs, 90Sr e 131I. A comparação entre os diferentes tipos de solo foi feita só para 

o radionuclídeo 137Cs, devido à falta de disponibilidade de dados para os demais radionuclídeos. 

O modelo computacional SIEM foi utilizado para efetuar os cálculos de dose para as diferentes 

regiões. 

A seleção levou em conta o solo mais frequente no território nacional e, para aqueles 

estados do Brasil em que este tipo de solo não tem cobertura considerável, foi procurado o tipo 

de solo que fosse mais significativo em ocorrência. Dessa análise, foi definido como solo básico 

para a análise o solo LVA, sendo que os estados do Acre, Amazonas, Ceará e Rio Grande do 

Sul são também representados pelo Argissolo (A) e o estado de Goiás e Mato Grosso do Sul 

podem ser também caracterizados por Latossolo Vermelho não Férrico (LV) (IGREJA et al., 

2013).  

A metodologia para classificação de áreas de acordo com as propriedades do solo para 

a vulnerabilidade a uma contaminação 137Cs é de grande importância para a preparação 

relacionada a acidentes nucleares e/ou radiológicos que conduz à liberação de radionuclídeos 

para o meio ambiente, com a consequente contaminação das áreas agrícolas.  

A prioridade da investigação foi então focalizada nas áreas agrícolas em torno da usina 

de energia nuclear, que têm maior probabilidade de exposição pública através da ingestão.  

O objetivo desta etapa do trabalho foi criar uma ordem de classificação para a prioridade 

de áreas a serem mapeadas para o banco de dados de propriedades do solo da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. A prioridade definida neste estudo deverá então guiar 

a investigação sobre a validação dos fatores de transferência e sobre as procedimentos agrícolas 

de remediação adequados a cada área de acordo com a(s) causa(s) da sua vulnerabilidade para 

as culturas agrícolas mais relevantes ou produtos derivados de animais para estes lugares. 

Para um mesmo tipo de solo, embora dependendo dos itens produzidos nos municípios, 

não se espera que as doses individuais por ingestão de produtos agropecuários sejam muito 

diferentes entre cada localidade, devido à condição de elevada autossustentabilidade de 

comunidades rurais. 

                                                 
13 São exemplos de cereais: trigo, milho, arroz, soja, cevada, aveia, sorgo, centeio e linhaça. Em geral, são vegetais 
que produzem grãos comestíveis. A grande maioria pertence ao grupo botânico das gramíneas (família Poaceae). 
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Doses coletivas14 no entanto podem ser muito diferentes, considerando a produtividade 

das áreas selecionadas. Além disso, a produção de diferentes itens entre municípios distintos 

leva a perdas de rendimento muito variáveis, no caso de se desfazer ou proibir a comercialização 

de alimentos. 

Assim, dois parâmetros foram considerados para criar uma ordem de classificação para 

priorizar áreas que deverão ser mais detalhadamente pesquisa em estudos posteriores: 

(i) O custo da perda de produção; e, 

(ii) A dose coletiva evitada devido à proibição de consumo de alimentos por um mês 

após o evento acidental. 

Doses coletivas são restritas a itens de alimentos, enquanto valor econômico abrangeu 

todos os produtos de cada município, incluindo cana-de-açúcar utilizada para a produção de 

álcool usado como combustível, produtos de origem animal e produtos de silvicultura, como o 

carvão, lenha e madeira em tora. 

Doses coletivas e valores financeiros foram consideradas para os itens alimentares 

descritos na Tabela 5. A lista não reflete todos os produtos agrícolas de cada município, uma 

vez que hortaliças folhosas, por exemplo, não são incluídas no banco de dados do IBGE e não 

foram encontradas informações cobrindo todos os municípios incluídos neste estudo. No 

entanto, embora em quantidades diferentes, vegetais verdes são produzidos em quase todos os 

municípios. 

 

Tabela 5: Produtos agropecuários e de silvicultura considerados neste estudo, classificados em quatro grupos 
(culturas permanentes, temporárias, produtos animais e outros produtos) de acordo com o IBGE (2011, 2010b). 

Culturas 
Permanentes 

Culturas 
Temporárias 

Produtos 
animais 

Outros  
Produtos 

banana manga arroz leite de vaca carvão 

café maracujá cana de açúcar ovo de galinha lenha 

coco palmito feijão ovo de codorna madeira em tora 

goiaba tangerina mandioca mel 
 

laranja sorgo milho 
  

limão caqui tomate 
  

 

Informações sobre a produção e os preços dos produtos agropecuários foram obtidas a 

partir dos censos agropecuários do IBGE (2011, 2010b). Para as estimativas de doses coletivas, 

o programa SIEM (CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 2002) foi usado para avaliar a 

                                                 
14 Dose coletiva é medida em homem.sievert (homem.Sv) e calculada pelo produto entre o número de indivíduos 
expostos a uma fonte de radiação ionizante e dose equivalente média por ela induzido (TAUHATA et al., 2006). 
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concentração do alimento um mês após a ocorrência do acidente. O mesmo acidente foi 

simulado como acontecido em fevereiro, maio, agosto e novembro, a fim de cobrir os aspectos 

de sazonalidade que afetam a dose de ingestão. 

O valor de 1,3 × 10-8 Sv/Bq foi utilizado para o coeficiente de dose de ingestão para 

adultos. A dose coletiva foi estimada multiplicando a concentração nos alimentos pela produção 

municipal de cada produto agropecuário (presente na Tabela 5) e pelo coeficiente de conversão 

de dose. 

Para estimar resultados quantitativos decorrentes de processamento de alimentos 

(VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007b), os seguintes parâmetros de transferência de 

processamento de alimentos são aplicados: o fator de retenção de processamento de alimentos, 

Fr, que é a fração da atividade de radionuclídeos que é retida no alimento após o processamento; 

a eficiência de processamento, Pe, que é a razão entre o peso fresco do alimento processado e 

o peso da matéria-prima original; e o fator de transformação, Pf, é a razão entre as concentrações 

de atividade de radionuclídeos (análogo ao fator de transferência) para um determinado produto 

alimentar. Existe uma relação simples entre estes três fatores. Pe é o produto de Pf e Fr (IAEA, 

2010):  

 

Pe = Pf × Fr 

  

Onde: 

  

Pe = eficiência de processamento 

 Pf = fator de transformação 

 Fr = fator de retenção de processamento de alimentos 

 

Neste trabalho, os valores Pf foram estimados a partir de valores Fr e Pe compilados 

pela própria Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2010).   

A avaliação de laticínios exigem uma análise cuidadosa, devido à variedade de 

processos empregados e produtos gerados e dos destinos dos subprodutos de cada 

processamento, por exemplo, descarte como rejeito ou utilização na confecção de rações para 

animais.  

Neste trabalho, apenas os produtos principais dos processamentos foram avaliados 

(VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007b). Os valores para a eficiência dos 

procedimentos foram avaliados utilizando o modelo SIEM (CONTI, ROCHEDO e AMARAL, 
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2002) para a dieta média típica da região sudeste do Brasil.  As taxas de consumo per capta de 

alimentos processados foram obtidos a partir do IBGE (2010a). 

Os processamentos de leite simulados foram relativos à obtenção dos produtos leite em 

pó, creme de leite e leite condensado (VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007b). As 

simulações foram efetuadas para os radionuclídeos 137Cs, 131I e 90Sr. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Cenários 

 

A eficiência de um procedimento específico de remediação de áreas radioativamente 

contaminadas depende das características do local onde este é aplicado. As características 

relevantes de áreas urbanas são, por exemplo, o layout, o tipo de construção, materiais de 

construção utilizados e a densidade populacional. 

O objetivo desta etapa foi o desenvolvimento de cenários padronizados que incluem os 

principais tipos de ambientes urbanos observados no entorno das usinas nucleares brasileiras.  

Esses cenários foram utilizados para a realização de simulações de contaminação 

ambiental e avaliar as consequências da exposição do público aos radionuclídeos depositados, 

bem como a eficiência dos diferentes procedimentos de remediação em reduzir esta exposição. 

Os mesmos cenários foram utilizados para estimar doses ocupacionais durante os 

procedimentos de limpeza e os resíduos gerados por cada procedimento em cada cenário. 

Conforme já esclarecido anteriormente, no estabelecimento de critérios técnicos deste 

trabalho, apenas as áreas urbanas foram consideradas.  

É importante ressaltar que este trabalho não se destina a ser usado na fase inicial de 

emergência do acidente, quando procedimentos de proteção urgentes, tais como a evacuação e 

abrigo, devem ser aplicados. A área de estudo no âmbito deste trabalho refere-se à fase final 

(de remediação), considerando a recuperação de áreas que podem ou não terem sido evacuadas 

anteriormente na fase de emergência. 

A área de estudo foi definida em trabalhos anteriores (VINHAS et al., 2005) e 

compreendeu todos os municípios que são total ou parcialmente incluídos dentro de uma 

distância de 50 km da usina, localizada em Angra dos Reis (Figura 11). Ambientes urbanos 

típicos encontrados nas principais cidades dos municípios foram pesquisados, incluindo 

residências, ruas e áreas de lazer.  
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Fonte: Google Earth® 

Figura 11. Área constituída por um raio de 50 km em torno das usinas nucleares brasileiras (CNAAA), em Angra 
dos Reis, que serviu de base para a definição dos municípios potencialmente expostos por um eventual acidente 

nuclear na usina de Angra.  
  

Os municípios selecionados estão localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nove municípios estão no Rio de Janeiro e cinco deles têm uma população residente superior a 

100.000 habitantes. Densidades demográficas altas também estão associados a essas áreas 

(Tabela 6). Os sete municípios localizados no Estado de São Paulo são constituídos 

principalmente por pequenas cidades com menos de 100.000 habitantes e grandes áreas 

agrícolas, sendo importantes produtores de diversas culturas, como banana, café, coco, arroz, 

feijão, mandioca, milho, tomate e leite  (Tabela 5). Os municípios selecionados foram (Figura 

12): 

(i) Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Barra Mansa, Itaguaí, Mangaratiba, Parati, Piraí, 

Resende, Rio Claro e Volta Redonda; 

(ii) Estado de São Paulo: Arapeí, Areias, Bananal, Cunha, São José do Barreiro, 

Silveiras e Ubatuba. 
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Figura 12. Municípios selecionados (em amarelo) para compor a área de estudo, no estado de São Paulo 

(esquerda) e no estado do Rio de Janeiro (direita). No total, foram sete em São Paulo e nove no Rio de Janeiro. 
 

Tabela 6: Área e dados demográficos dos 16 municípios selecionados neste trabalho (IBGE, 2014). 

Nº. Estado Município 
População 
estimada 
para 2014 

Área (km2) 
Densidade 

demográfica 
(hab/km2) 

1 RJ Angra dos Reis 184940 825,088 205,45 
2 RJ Barra Mansa 179697 547,226 324,94 
3 RJ Itaguaí 117374 275,867 395,45 
4 RJ Mangaratiba 40008 356,408 102,29 
5 RJ Paraty 39965 925,053 40,57 
6 RJ Piraí 27579 505,375 52,07 
7 RJ Resende 124316 1095,253 109,35 
8 RJ Rio Claro 17768 837,265 20,81 
9 RJ Volta Redonda 262259 182,483 1412,75 
10 SP Arapeí 2532 156,902 15,89 
11 SP Areias 3849 305,227 12,11 
12 SP Bananal 10728 616,428 16,58 
13 SP Cunha 22167 1407,318 15,54 

14 SP 
São José do 

Barreiro 
4188 570,686 7,14 

15 SP Silveiras 6121 414,782 13,96 
16 SP Ubatuba 85399 723,829 108,87 

 

Embora essa distância de 50 km seja considerada esperada para a dispersão atmosférica 

dos radionuclídeos a partir de sua liberação na central nuclear, vale salientar que a utilização de 

um modelo atmosférico que faça simulações da propagação da pluma radioativa forneceria 

resultados mais apurados sobre os municípios contaminados, de acordo com a época do ano e 

o horário em que ocorre o acidente.  

As principais características da área selecionada foram estudadas por meio de imagens 

do Google Earth® e das páginas web das prefeituras dos municípios. Os dados para descrever 

os cenários foram normalizados para uma área de um km2. Uma vez selecionados os tipos de 
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áreas a serem simuladas, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para o levantamento dos 

parâmetros para cada tipo de ambiente, porque contém grandes áreas com diferentes tipos de 

ambientes, permitindo, assim, a quantificação de parâmetros, tais como o número de 

residências, a fração da área ocupada por ruas, casas ou jardins, número de árvores, entre outros, 

em uma área de 1 km2 de cada tipo de ambiente (Tabela 7). Em alguns municípios tipicamente 

rurais, com extensas áreas agrícolas ou que possuíam pequenas áreas de grupamentos urbanos 

na região central do município (por exemplo, Piraí, Rio Claro, Arapeí e Areias), não foi possível 

quantificar os parâmetros por km2. Por isso, a escolha por um município que apresentasse 

extensas áreas ocupadas por grupamentos urbanos e parques e servisse como base para o 

levantamento dos parâmetros (área de telhado, área de parede, quantidade de árvores, área e 

solo, área de gramado etc.), importantes para a definição dos cenários e dos modelos 

matemáticos que estabeleceram os critérios técnicos descritos neste trabalho. 

 

Tabela 7: Principais características dos cenários urbanos, medidos e contados a partir da observação de imagens 
e de ferramentas presentes no software Google Earth®, como as mostradas na Figura 14 (mais à frente). Casa 

AB = de alta blindagem, Casa MB = de média blindagem, Casa BB = de baixa blindagem, Casa MB2 = 
geminadas. Os dados sobre moradores foram estimados, considerando quatro moradores em cada casa; os dados 

sobre o número de visitantes diários foram fornecidos pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

Superfície Unidade CASA 
AB 

CASA 
MB 

CASA 
BB 

CASA  
MB 2 

PRÉDIO PARQUE 

Telhado cerâmica m2/km2 279444 599301 0 700000 0 0 

Telhado fibrocimento m2/km2 0 0 977494 0 0 0 

Parede m2/km2 558889 692525 1417366 1800000 75556 0 

Área pavimentada m2/km2 254713 223617 0 30000 78120 0 

Árvore unid/km2 2500 1313 1089 1100 2083 13000 

Solo m2/km2 0 0 230090 0 0 0 

Gramado m2/km2 698611 499417 0 0 244000 1000000 

Pessoas unidade 
CASA 

AB 
CASA 
MB 

CASA 
BB 

CASA  
MB 2 PRÉDIO PARQUE 

Moradores pessoas/km2 9315 26636 65166 40000 85714 0 

Visitantes diários pessoas/km2 0 0 0 0 0 2000 
 

Esses parâmetros são relevantes para avaliar a dose evitada no público, as doses 

ocupacionais para os trabalhadores que atuam na descontaminação e a quantidade de resíduos 

gerados por cada tipo de procedimento de descontaminação. 

As características relevantes para doses coletivas de indivíduos do público são a dose 

individual em cada compartimento definido, que são calculados usando o modelo PARATI, já 

incorporado ao modelo SIEM, com base no tempo gasto em cada compartimento (que é o tempo 
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que a pessoa permanece no cenário escolhido; para casas, foi utilizado 8h por dia), e o número 

de moradores das casas ou prédios ou de visitantes, no caso de parques.  

As características relevantes para doses coletivas dos trabalhadores são o número de 

pessoas que trabalham em cada equipe de descontaminação, o tempo gasto por cada equipe para 

executar um procedimento específico por unidade de superfície afetada pelo procedimento, em 

cada tipo de ambiente e a quantidade ou área desta superfície existente a ser descontaminada.  

Parâmetros relevantes para a caracterização de resíduos são o tipo e concentração da 

superfície a ser remediada e a quantidade de superfície que existe em cada tipo de área. 

Considerando as diferentes características habitacionais para estes 16 municípios do 

entorno da central nuclear de Angra, os seguintes cenários-padrão foram desenvolvidas para 

áreas urbanas: 

(1) casas de baixa blindagem (CASA BB), ou seja, de alvenaria simples, sem 

acabamento; 

(2) casas de media blindagem (CASA MB), ou seja, de alvenaria com acabamento 

parcial (apenas um lado da parede da casa possui acabamento, seja ele interno ou externo); 

(3) casas de alta blindagem CASA AB), ou seja, de alvenaria com acabamento duplo 

(emboço e reboco) interno e externo; 

(4) casas geminadas (CASA MB2), ou seja, duas ou mais casas ligadas umas às outras, 

simétricas e que compartilham a estrutura, alvenaria e telhado com outra, com o mesmo arranjo 

interno invertido uma à outra; 

(5) áreas de parque com gramado e árvores; e, 

(6) prédios de mais de 4 andares, onde o apartamento de referência é localizado no 4º 

andar. 

Casas de baixa, média e alta de blindagem seguem as descrições fornecidas por Salinas 

e colaboradores (2006). Exemplos dos principais tipos de ambientes residenciais utilizados para 

a definição de parâmetros de área pode ser vistos na Figura 13. 

Além desses, cenários específicos para ruas pavimentadas com calçadas e árvores e para 

ruas de terra também foram derivados. Embora estes cenários sejam simplificados, eles 

permitem comparar consequências ambientais, tais como concentrações em superfícies e as 

respectivas taxas de dose relacionadas com a utilização de diferentes procedimentos de limpeza 

ou remediação. 

 

 

 



83 
 

Casas de alta blindagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Casas de média blindagem: 

 

 

 

 

 

 

Casas de baixa blindagem: 

 

 

 

 

 

 

Casas geminadas: 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Exemplos de casas consideradas para a definição dos seis cenários específicos, a partir da observação 
dos principais grupamentos urbanos dos 16 municípios definidos neste trabalho, em imagens do Google Earth® 

e nos sítios eletrônicos das prefeituras. 
 

A Figura 14 mostra algumas das fotos tiradas a partir do Google Earth® utilizados para 

obter valores de parâmetros para as áreas de estudo. As principais características definidas para 

um km2 de cada tipo de área podem ser vistas na Tabela 7. 
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Fonte: Google Earth®. 

Figura 14. Fotos de áreas utilizadas para a definição de parâmetros dos cenários, apresentados na Tabela 7, com 
base em imagens retiradas do Google Earth®. Acima, à esquerda: casas de alta blindagem; à direita: casas de 

média blindagem. Abaixo, à esquerda: prédios com mais de quatro andares, com árvores; à direita: área de lazer 
(parque), com gramado e árvores. 

 

5.2 Critérios Técnicos para áreas urbanas 

 

Conforme descrito anteriormente, os critérios técnicos estão associados aos critérios 

subjetivos e têm por objetivo descrever características técnicas dos procedimentos de 

remediação em função do cenário que está sendo remediado e do momento de aplicação dos 

procedimentos. A relação dos Critérios Técnicos (CT) será discutida a seguir, no subtópico 

5.2.1, a partir de sua associação com os Critérios Subjetivos (CS).  

Em seu modo default, o modelo multicritério calcula os valores para todas as fases pós-

acidente. Esse modo permite não só comparar diferentes procedimentos, como também 

verificar em qual das fases é mais adequada a sua aplicação.  

O valor máximo associado a cada CT é também 10. Dessa forma, o Número de 

Ordenação (NO), sendo o somatório dos produtos de cada CS com o respectivo CT, também 

permite uma visualização da relevância de um determinado procedimento em uma fase pós-

acidente específica, uma vez que o valor máximo para cada procedimento em cada fase será 

100 (“procedimento perfeito”). 

Enquanto os CS foram estabelecidos com base na relevância de cada item a partir da 

opinião de especialistas (conforme mostrado no subtópico 3.7), os CT são estabelecidos a partir 

de cálculos e informações técnicas específicas para cada procedimento de remediação.  
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Os valores dos CT dependem do cenário em que o procedimento é aplicado. Dessa 

forma, devem ser computados de maneira independente para cada um dos cenários 

estabelecidos. As comparações entre diferentes procedimentos, portanto, só é válida para cada 

cenário específico. 

No entanto, quando baseados em cálculos, os CT também dependem da fase pós-

acidente em que os procedimentos deverão ser aplicados. Alguns CT, no entanto, em particular 

aqueles cujos valores são definidos a partir de informações sobre os procedimentos, são 

descritos por valores independentes da fase em que os procedimentos são aplicados.  

Em seu modo default, os momentos de aplicação dos procedimentos são de 7 dias, como 

representativo para o caso de aplicação em curto prazo, isto é, dentro do primeiro mês após o 

acidente, 180 dias para o caso de aplicação a médio prazo (primeiro ano após o acidente), e 365 

dias para o caso de aplicação a longo prazo. Esses valores foram escolhidos de forma arbitrária, 

considerando que dificilmente algum procedimento de descontaminação poderá ser efetuado 

antes de uma semana, onde provavelmente as ações urgentes de proteção da população serão 

tomadas como prioritárias. Para o segundo período (180 dias), foi escolhido um valor médio 

entre 1 mês e 1 ano após o acidente. Para o último período, isto é, a partir de 1 ano após o 

acidente, foi considerado que qualquer procedimento de descontaminação que seja eficiente a 

partir do início deste período deve ser considerado. Selecionou-se então como representativo 

para o período, o primeiro dia do período, embora reconheçamos que as operações de 

descontaminação possam durar diversos anos. Nesses casos, o programa permite a avaliação do 

procedimento para o momento específico em que este deverá ser aplicado.    

No caso dos Critérios Técnicos relacionados à redução de dose, caso algum valor seja 

igual a zero, isso não interrompe o processo de cálculo dos demais fatores e a geração do 

número de ordenação, mas aciona uma mensagem de aviso de que aquele procedimento, 

aplicado naquele período, não leva a uma diminuição da dose do público relacionada ao mesmo 

período. 

No caso do Critério Técnico relacionado à dose ocupacional, um valor zero, da mesma 

forma, não interrompe os cálculos nem a ordenação mas aciona uma mensagem de aviso de que 

aquele procedimento, aplicado naquele momento, leva a uma dose ocupacional superior à dose 

evitada na população exposta. 

Os critérios técnicos definidos nesta tese e sua relação com os critérios subjetivos, que 

são importantes para o cálculo do NO, são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Relação entre os Critérios Subjetivos e os Critérios Técnicos. A ordem adotada para os critérios 
técnicos foi estabelecida de acordo com De Luca (2013), que definiu a prioridade dos critérios subjetivos 

(conforme a Tabela 1). 

Critérios Subjetivos Aspectos incluídos nos Critérios Técnicos 

CS1 - Dose de vida inteira CT1 – redução da dose de vida inteira (50 anos) 

CS2 - Rejeitos CT2 – tipo, concentração e quantidade de rejeito gerado 

CS3 - Dose no primeiro ano 
CT3 – redução da dose do primeiro ano e sua 
relevância para a dose de vida inteira 

CS4 - Liderança CT4 – disponibilidade e necessidade de treinamento 

CS5 - Dose ocupacional 
CT5 – relação entre a dose coletiva ocupacional e a 
dose evitada no publico 

CS6 - Infraestrutura CT6 - disponibilidade de materiais, equipamentos e EPI 

CS7 - Mão de obra CT7 - disponibilidade e necessidade de treinamento 

CS8 - Dose no primeiro mês 
CT8 – redução da dose do primeiro mês e sua 
relevância para a dose de vida inteira 

CS9 - Redução da contaminação 
CT9 – redução na contaminação da superfície sendo 
remediada e seu efeito na dose do primeiro mês. 

 

5.2.1 Cálculo dos valores 

 

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes à denifição dos Critérios 

Técnicos, necessários para a classificação das medidas de proteção e de remediação como mais 

ou menos indicadas em cada um dos 16 municípios estabelecidos como os mais potencialmente 

expostos no caso de um acidente envolvendo material radioativo na central nuclear de Angra, 

de acordo com as características de cada localidade. Para alguns critérios, foi necessário 

também o desenvolvimento de modelos matemáticos e de cálculos, a fim de que se definissem 

os valores numéricos que farão parte da descrição do critério. Vale lembrar que os Critérios 

Subjetivos já foram estabelecidos em um trabalho prévio (DE LUCA, 2013) e que o modelo 

multicritério englobará os valores definidos em ambos os tipos de critérios para realizar cálculos 

e gerar o NO. Os valores dos Critérios Subjetivos, em função do momento da aplicação do 

procedimento, foram apresentados na Tabela 1, e o cálculo que o modelo fará para obter o NO 

foi mostrado na Equação 1.  

 

5.2.1.1 CT1 – Redução de dose de vida inteira (50 anos) 

 

O valor do critério técnico CT1 associado ao CS relacionado à relevância da redução de 

dose de vida inteira, é estimado pela eficiência da redução de dose vida inteira no público 



87 
 

adulto, decorrente da aplicação do procedimento de descontaminação, se aplicado no tempo t 

após o evento que gerou a contaminação ambiental.  

CT1 é um valor único definido a partir do seguinte fator:  

 

�� = ��50 ����, ��	 
�����	����� − �(50 ����, �)� (50 ����, ��	 
�����	����) × 100       (Eq. 2) 

 

Onde:  

E(50 anos, sem procedimento) = dose efetiva integrada em toda a vida que seria recebida 

por um indivíduo caso não seja aplicado nenhum procedimento (Sv) em um cenário específico; 

E(50 anos, t) = dose efetiva integrada em um período de 50 anos (vida inteira para um 

indivíduo adulto) caso o procedimento seja aplicado naquele cenário específico no tempo t após 

a contaminação.  

Conforme descrito anteriormente (no subtópico 5.2), os tempos t considerados no modo 

default do programa são de 7 dias para a aplicação em curto prazo, 180 dias para aplicação em 

médio prazo e 365 dias para aplicação a longo prazo.  

O critério técnico CT1, para cada cenário e para cada fase pós-acidente é então definido 

pelo percentual de redução da dose recebida em 50 anos, a partir dos valores calculados para o 

Fator Técnico FT, de acordo com os valores da Tabela 9.  

Os valores selecionados para efetuar a relação entre os FT e os respectivos CT foram 

estabelecidos a partir da premissa de um valor máximo de 10, a partir de uma hipótese de ajuste 

logarítmico (Figura 15), uma vez que a escala log é não só mais adequada à representação de 

dados ambientais como também a processos de decaimento radioativo. 

 

Tabela 9: Valores de classificação para o critério técnico relativo à redução de dose. 

Valor de FT Valor de CT 

≥ 50 % 10 

< 50 a ≥ 30 8 

< 30 a ≥ 10 6 

< 10 a ≥ 5 4 

< 5 a ≥ 3 2 

< 3 a ≥ 1 1 

< 1 % 0 
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Figura 15. Ajuste logarítmico para os critérios técnicos relacionados à redução de dose de vida inteira (CT1), à 
redução de dose a médio prazo (CT3) e à redução de dose a curto prazo (CT8), realizado com o intuito de definir 
os intervalos de valores dos fatores técnicos FT (Tabela 9) que foram calculados a partir das equações presentes 
em cada um desses três critérios. Uma vez definidos os intervalos, cada um recebeu um valor de CT, que variou 

de zero (procedimento ineficiente, do ponto de vista da redução da dose) a 10 (procedimento muito eficiente para 
a redução da dose). 

 

5.2.1.2 CT2 – Geração de rejeitos radioativos  

 

O critério técnico associado a rejeitos radioativos gerados pelo procedimento, CT2, 

inclui três fatores, que consideram: 

(1) o tipo de rejeito gerado e sua probabilidade de ser espalhado levando à contaminação 

de superfícies próximas ou mesmo locais remotos, tais com estações de tratamento de águas e 

esgoto, reservatórios ou tubulações subterrâneas urbanas (FT1); 

(2) a concentração de material radioativo presente no rejeito gerado em relação à 

deposição inicial na área de referência (superfície de solo ou gramado lisa e plana) (FT2); e, 

(3) a quantidade de rejeito gerado (FT3).  

CT2 é então estimado como sendo um valor único, definido a partir da média desses três 

fatores. 

O Fator Técnico relativo ao tipo de rejeito, FT1, é estimado sem cálculos, de acordo 

com a Tabela 10. Este valor é independente da fase em que o procedimento é aplicado, 

assumindo assim um valor constante para o procedimento. Neste caso, o valor é também 

independente do cenário, sendo uma função apenas do procedimento de remediação sendo 

avaliado. 
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Tabela 10: Valores de classificação para o Fator Técnico FT1 (tipo de rejeito gerado pelo procedimento). 

Critério de classificação Valor de FT1 

Nenhum rejeito é gerado e as exposições já estão incluídas nos 
critérios radiológicos estabelecidos 

10 

Nenhum rejeito é gerado mas existe a possibilidade de exposições no 
futuro porque a contaminação não foi fisicamente removida ou 
permanentemente diluída no ambiente 

8 

Rejeitos sólidos que não se dispersam facilmente  6 

Misturas líquidas que sejam fáceis de serem coletadas 5 

Sólidos finos com potencial de serem dispersas para outras 
superfícies vizinhas 

3 

Líquidos, sprays ou misturas sólido-líquido de difícil recolhimento, 
com potencial de criar “pontos-quentes” 

2 

Líquidos, sprays ou misturas sólido-líquido de difícil recolhimento, 
com potencial de criar contaminação secundária em áreas remotas, 
tais como sistemas de esgoto ou drenagem pluvial, rios, estações de 
tratamento de água ou de esgoto 

1 

 

O segundo Fator Técnico, FT2 se refere à contaminação do rejeito removido no tempo 

t, em relação à contaminação inicial na superfície de referência. Este fator depende então do 

momento de aplicação do procedimento de remediação mas é idêntico para todos os cenários, 

uma vez que depende apenas da concentração nas superfícies que estão sendo tratadas.   

FT2 é estimado pela classificação do valor de um Fator Auxiliar, FA2, de acordo com 

os valores descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Valores de classificação para o Fator Técnico FT2 (concentração de material radioativo em relação à 
deposição inicial na área de referência). 

Valor de FA2 Valor de FT2 

≤ 1 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 10 
> 1 a  ≤ 3 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 9 

> 3 a  ≤ 10 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 8 

> 10 a  ≤ 30 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 6 

> 30 a ≤ 100 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 4 
> 100 a  ≤ 300 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 3 

> 300 a ≤ 1000 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 2 

> 1000 Bq/m3 por Bq/m2 na área contaminada 1 

 

Os valores de FA2 são calculados de acordo com o tipo de rejeito, para cada momento 

t de interesse, de acordo com os modelos descrito a seguir. 
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(1) Para rejeitos sólidos: 

 �� = ���� − 1� − �����               �Eq. 3� 
 

Onde: 

Cw = concentração do rejeito sólido (Bq/m2) gerado pelo procedimento; 

Cs(t – 1) = concentração da superfície sendo tratada pelo procedimento no tempo              

(t – 1), isto é, antes da aplicação do procedimento; 

Cs(t) = concentração residual na superfície após aplicação do procedimento no tempo t.  

 

(1.1) Árvores e arbustos: 

No caso de remoção de folhagens, árvores são consideradas como esferas de 5 m de 

diâmetro e arbustos são considerados como esferas de 2 m de diâmetro. A concentração 

volumétrica do rejeito (Cw,vol), em Bq/m3, é então dada por:  

 

��, ��� = �� ×  �������� = �� ×  � ��

4
3 �� ��� = 3 × ��

2 × �       ���	��         �Eq. 4� 
 

Onde D é o diâmetro da árvore ou arbusto que está sendo removido. 

A contaminação relativa é então estimada por: 

 

��2 =  ��, �������
=  3 ��

2 × � × ����
               (Eq. 5) 

 

Onde Aref é a deposição inicial na área de referência (superfície horizontal gramada). 

 

(1.2) Outras superfícies: 

Para outras superfícies, a profundidade afetada pelo procedimento de descontaminação 

deve ser considerada para estimar o volume removido. Valores default para diferentes 

procedimentos em diferentes superfícies são apresentados na Tabela 12. 

A atividade total removida da superfície s, Cw,vol (Bq/m3) é calculada por: 

 

��, ��� =  ��                   (Eq. 6) 
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Onde: 

Cw = concentração removida (concentração do rejeito) (Bq/m2); 

d = profundidade da camada sendo removida (m) (Tabela 12).  

 

Tabela 12: Profundidade de algumas superfícies que podem ser removidas por procedimentos de remediação 
*(corrigir para metro conforme equação). 

Procedimento Superfície Profundidade (cm) 

Raspagem Todas 0,005 

Remoção de pavimentos Concreto 0,20 

Remoção de pavimentos Asfalto 0,10 

Remoção de pavimentos Pedras de calçada 0,055 

Corte Grama 0,033 

Remoção de d m Gramado ou solo d m de solo* 
 

*Valores default para remoção do solo são 0,01 (camada de 1 cm do topo do solo) e 0,05 (remoção da camada de 
5 cm do topo do solo). 

 
No caso de telhas, é necessário considerar a correção devido á inclinação do telhado no 

cálculo do volume. Para a remoção de telhas, devido à inclinação do telhado, é considerado 

haver 1,5 m2 de telhado por m2 de projeção horizontal de telhado, conforme apresentado na 

Figura 16. 

 

 
Figura 16. Esquema da vista frontal de uma casa, mostrando a projeção horizontal do comprimento do telhado. 

Para a espessura, são considerados dois tipos de telhas: de fibrocimento, com espessura 

de 0,6 cm e cerâmicas de 5 cm de espessura. 

A concentração relativa é então estimada por: 
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�� =  ��, �������
=  �� ×   ����

                      (Eq. 7) 

 

(2) Para rejeitos líquidos: 

Para líquidos de lavagem, o volume de rejeito gerado corresponde ao volume de líquido 

utilizado na lavagem. A não ser no caso de formação de lamas, a densidade do líquido é 

considerada ser 1.000 kg/m3.  

Valores default para os volumes de água utilizado nas lavagens são de:  

(a) para paredes e telhados: v = 0,02 m3 de água por m2 de superfície; e, 

(b) para ruas e pisos horizontais: v = 0,250 m3 de água por m2 de superfície 

(ANDERSSON et al., 2003). 

Considerando Cw a concentração removida pelo procedimento (Bq/m2), a concentração 

relativa do rejeito gerado é então dada por: 

 

�� =  ���  /  ���� 																				(Eq.	8) 
 

O terceiro Fator Técnico, FT3 se refere à quantidade relativa de rejeito a ser descartado, 

tratado ou depositado. Este fator é estimado através do Fator Auxiliar FA2 e é dependente tanto 

do momento de aplicação da procedimento utilizado para a descontaminação quanto do cenário. 

Além disto, FA2 depende ainda do procedimento e do tipo de superfície sendo tratada.  

 

(2.1) Árvores e arbustos  

A quantidade de rejeito gerada por poda de árvores ou arbustos por unidade de área, 

Wveg, em kg/m2, é estimada por: 

 

��3 ��� =  ���� × ρ��� × 	���

�� 														(Eq.	9) 

 

Onde: 

Vveg = volume de uma árvore ou arbusto (4πR3/3), sendo que R é o raio da esfera, isto 

é, 2,5 m para árvores e 1 m para arbustos; 

ρveg = densidade do material removido (Tabela 13); 

Nveg = quantidade de árvores ou arbustos contaminados por km2 (Tabela 7). 

O fator 106 se refere à conversão de unidade de área.   
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Tabela 13: Densidade de referência (ρs) dos materiais de interesse, utilizada para o cálculo da quantidade relativa 
de rejeito gerado (FT3) por procedimentos de descontaminação. 

Material Densidade (kg/m3) Referência 

Solo (50 cm da camada de topo) 1800 (SALINAS et al., 2006)  

Concreto 2400 (SALINAS et al., 2006)  

Asfalto 2300 (SALINAS et al., 2006)  

Placa de granito 2650 (UNESP, 2015)  

Vidro 2530 (SALINAS et al., 2006)  

Argila 712 (SALINAS et al., 2006)  

Madeira 790 (SALINAS et al., 2006)  

Tijolo 1900 (SALINAS et al., 2006)  

Material de acabamento de paredes 1200 (SALINAS et al., 2006)  

Grama 780 (SALINAS et al., 2006)  

Telha de Cerâmica 1880 (BUENO, 1994)  

Telha de Fibrocimento 1600 (BRASILIT, 2015)  

 

(2.2) Outras superfícies 

 

��3� =  
 
�∗ ��

�� ∗  ρ� 																	(Eq.	10) 

 

Onde: 

ss = área da superfície sendo removida (m2); 

ds = profundidade da camada removida (m); 

ρs = densidade da camada removida (kg/m3). 

Valores de ρs para os materiais relevantes estão apresentados na Tabela 13. 

 

(2.3) Líquidos: 

 

A quantidade relativa de rejeitos líquidos gerados é calculada como: 

 

��3 =  � ×  �� ×   
10�                         (Eq. 11) 

 

Onde: 
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v = volume de rejeito gerado, que corresponde ao volume de líquido utilizado na 

lavagem; 

Ss = área da superfície que está sendo descontaminada (m2); 

ρ = densidade do líquido utilizado para descontaminar (kg/m3) (1.000 kg/m3 se não 

houver lamas). 

 

O valor a ser associado ao terceiro critério técnico, FT3, relacionado à quantidade 

relativa de rejeito gerado é então classificado pelos valores da Tabela 14.  

 

Tabela 14: Valores de classificação para o Fator Técnico FT3 (quantidade de rejeito gerado). 

Valor de FA3 Valor de FT3 

Não gera rejeito 10 

≤ 0,1 kg de rejeito por m2 da área descontaminada                                                                                                                          8 

> 0,1 a ≤ 0,3 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 7 

> 0,3 a ≤ 1 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 6 

> 1 a ≤ 3 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 5 

> 3 a ≤ 10 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 4 

> 10 a ≤ 30 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 3 

> 30 a ≤ 100 kg de rejeito por m2 da área descontaminada. 2 

> 100 kg de rejeito por m2 da área descontaminada 1 

 

O valor do critério técnico relativo a rejeitos é então estimado por: 

 

�!2 =  �!1 +  �!2 +  �!3
3           (Eq. 12) 

 

5.2.1.3 CT3 – Redução de dose a médio prazo (no primeiro ano)   

 

Este critério é considerado para o cálculo de ordenação nas fases inicial e final. Como 

se refere à dose no primeiro ano, não faz sentido sua inclusão no caso de procedimentos 

aplicados após o primeiro ano, lembrando que os tempos de referência para procedimentos 

aplicados a curto e médio prazo são de 7 e 180 dias, respectivamente.   

O Critério Técnico CT3 é um valor único definido a partir da média de dois fatores: 

(i) Redução da dose integrada do primeiro ano após o acidente devido à aplicação do 

procedimento 1 semana após a contaminação:  
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�	 = �(1���) − �(1 ���, �)� (1 ���) × 100                    (Eq. 13) 

 

Onde: 

E(1 ano) = dose efetiva integrada no primeiro ano após o acidente sem a aplicação de 

procedimentos de remediação; 

E(1 ano, t) = dose integrada do primeiro ano com procedimento de remediação aplicado 

no tempo t.   

O valor do fator FT1 é então definido a partir do valor de F1, utilizando a classificação 

apresentada na Tabela 9. 

 

(ii) Relevância da dose do primeiro ano para a dose de 50 anos 

 

�� =  � (1 ���)� (50 ����) × 100                    (Eq. 14) 

 

O valor de FT2 é obtido a partir da classificação de F2 de acordo com a Tabela 9.  

O critério técnico CT3 é então definido em função dos dois fatores, FT1 e FT2: 

 

�!3 =  �!1 +  �!2
2                         (Eq. 15) 

 

5.2.1.4 CT4 – Liderança  

 

O quarto critério técnico, CT4, se refere à disponibilidade de liderança treinada para 

coordenar a execução do procedimento. O valor de CT4 é definido sem cálculos, de acordo com 

os valores da Tabela 15, de acordo com a descrição do procedimento (SILVA, 2011).  
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Tabela 15: Valores do critério técnico relativo à disponibilidade de liderança treinada para executar o 
procedimento. 

Condição prevista Valor de CT4 

disponibilidade imediata 10 

fácil de conseguir 8 

possível a baixo custo 6 

possível a alto custo 3 

não disponível 1 

 

Foi definido que: 

 

• A disponibilidade imediata está relacionada com a obtenção de materiais como: água, 

mangueiras de incêndio e mão de obra sem necessidade de treinamento. Nas grandes 

cidades, seria o caso dos carros para lavagem de ruas, por exemplo; 

• A facilidade em conseguir o material ou o equipamento está relacionada com a obtenção 

de  materiais e equipamentos utilizados por equipes treinadas para lidar com situações de 

pronto atendimento ao público (incluindo emergências), tais como: corpo de bombeiros, 

defesa civil e trabalhadores da prefeitura (que realizam limpezas nas ruas, calçadas, praças 

e parques, que fazem a coleta de resíduos, que realizam poda de árvores etc.) 

• A disponibilidade possível a baixo custo está relacionada com a obtenção de materiais e 

equipamentos disponíveis no mercado, de baixo custo, que deverão ser comprados ou 

alugados e que tenham, por exemplo, que ser descartados ou descontaminados 

posteriormente, tais como: pás, carrinhos de mão, andaimes e vassouras; 

• A disponibilidade possível a alto custo está relacionada com a obtenção de: serras elétricas, 

veículos cortadores de grama, tratores com arados, produtos químicos específicos (como 

Azul da Prússia, que podem nem estar disponíveis no local), tambores e caixas metálicas 

para acondicionamento de grandes quantidades de rejeito, caminhões com caçambas 

elevatórias; 

• A falta de disponibilidade ocorre quando o material ou o equipamento não está disponível 

no município em questão, exigindo um custo muito alto e cujo tempo para sua obtenção, 

por ser muito prolongado, acaba por inviabilizar os procedimentos de descontaminação que 

necessitam de tais instrumentos. 
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Este critério só é considerado de forma independente para procedimentos aplicados a 

curto e médio prazo. Para aplicações a longo prazo, deve ser considerado que a inexistência de 

uma liderança adequada inviabilizaria a aplicação do procedimento. Dessa forma, a liderança 

deve ser considerada em conjunto com o resto da força de trabalho para procedimentos 

aplicados mais de um ano após o acidente. Apenas na fase inicial e dentro do primeiro ano, a 

aplicação de um procedimento poderia depender de profissionais que precisariam ainda ser 

treinados ou procurados em outros estados ou países, por exemplo. A fase final, isto é, após 1 

ano, qualquer procedimento já envolve uma etapa de planejamento, onde a liderança deve ser 

considerada em conjunto com o resto da mão de obra necessária para aplicar o procedimento. 

 

5.2.1.5 CT5 – Dose ocupacional 

 

Considera-se que as doses individuais dos trabalhadores, na fase de recuperação a que 

se refere este trabalho, estejam sendo controladas conforme as disposições legais de limitação 

e otimização. Dessa forma, doses individuais para trabalhadores não são consideradas no 

critério. 

A avaliação da exposição ocupacional para fins de avaliação da adequação da aplicação 

do procedimento é feita por comparação das doses coletivas recebidas pela força de trabalho 

envolvida na aplicação do procedimento em uma determinada área com a dose coletiva evitada 

no público devido ao mesmo procedimento na mesma área.  

Para ambientes residenciais, o público considerado são os moradores da área; para ruas 

são considerados os transeuntes, que inclui moradores locais e outras pessoas que permanecem 

na área durante seu período de trabalho de forma rotineira, tais com guardas, limpadores de rua 

e ambulantes. Para parques, o público considerado são os visitantes e trabalhadores locais, tais 

como vigilantes e pessoal de limpeza e de manutenção da área, conforme descrito em cada 

cenário.  

Os trabalhadores são considerados estarem expostos externamente à radioatividade 

existente no local da operação de limpeza; em alguns casos, como por exemplo, lavagem de 

ruas em veículos, as devidas blindagens devem ser consideradas.  

Em alguns procedimentos, os trabalhadores podem também estar expostos às superfícies 

sendo descontaminadas, devido à sua proximidade em relação a estas superfícies. Tipicamente, 

a poda de árvores e arbustos ou a troca de telhas levam a uma exposição externa adicional aos 

trabalhadores em relação àquelas normalmente recebidas por membros do público.  
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Adicionalmente, é considerada a dose de inalação da força de trabalho. Para aqueles 

procedimentos que geram poeiras, deve também ser considerado que a concentração no ar é 

maior do que aquela observada por membros do público. Como valor default, o programa 

considera, para os trabalhadores em operações de raspagem, um fator 10 em relação ao fator de 

ressuspensão utilizado para membros do público. Para fins de avaliação deste critério, não é 

considerada a utilização de EPI respiratório pela força de trabalho. 

 

(i) Doses coletivas ocupacionais 

Dose externa no local do procedimento: 

 

Dext1 = NT × TT × Qsup × kamb (t) × DCext               (Eq. 16) 

 

Onde: 

NT = Número de trabalhadores por equipe, em trabalho simultâneo; 

TT = Tempo para executar o procedimento (h/m2 ou h/unidade); 

Qsup = quantidade de superfície sendo tratada (m2/km2 ou unid/km2); 

kamb = taxa de kerma no ar do local sendo descontaminado (Gy/h); 

t = momento de aplicação do procedimento; 

DCext = Coeficiente de dose externa – valor default para áreas externas: 0,7 Sv/Gy. 

 

Dose externa devido à superfície:  

 

Dext2 = NT × TT × Cs (t) × Qsup × CDj            (Eq. 17) 

 

Onde: 

Cs = Concentração da superfície sendo descontaminada (Bq/m2); 

t = momento de aplicação do procedimento; 

Qsup = quantidade de superfície sendo descontaminada (m2/km2); 

CDj = coeficiente de dose externa por unidade de atividade, para a geometria específica 

de exposição ((Sv/h)/(Bq/m2)). 

 

Dose interna de inalação: 
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Dina = NT × TT × Qsup × Car (t) × DCina × I            (Eq. 18) 

 

Onde: 

Car = Concentração do ar no local sendo descontaminado, considerando o coeficiente de 

ressuspensão adequado para a atividade sendo executada (Bq/m3); 

t = momento de aplicação do procedimento; 

DCina = Coeficiente de dose por inalação (Sv/Bq); 

I = Taxa de inalação dos trabalhadores, adequada ao tipo de procedimento sendo 

efetuado (m3/h). 

 

DOCUP = Dext1 + Dext2 + Dina       (Eq. 19) 

 

(ii) Dose evitada no público 

 

Sevit (público) = [E (público, t) – E (público, com CM em t)] × NP            (Eq. 20) 

 

Onde: 

Sevit(público) = dose coletiva evitada no público no período de referência devido ao 

procedimento aplicado no dia t; 

E(público, t) = dose efetiva integrada recebida por um indivíduo do público durante um 

período de tempo t (neste trabalho, foram consideraros 7, 180 e 365 dias), sem a aplicação de 

procedimentos de remediação; 

E(público, com CM em t) = dose integrada recebida por um indivíduo do público 

durante um período de tempo t com procedimento de remediação aplicado no tempo t;  

NP = número de pessoas do público beneficiadas pelo procedimento (moradores ou 

visitantes – Tabela 7) 

O fator técnico FT é então estimado por: 

 

FT = Docup/Sevit(público)                 (Eq. 21) 

 

O valor do critério técnico é definido pela Tabela 16. Valores default para NT, TT e DCina 

são apresentados na Tabela 17, para os procedimentos sendo simulados pelo modelo. 
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Tabela 16: Valores do Critério Técnico relativo à dose ocupacional. 

Condição prevista (FT) Valor de CT 

< 0,001 10 

≥ 0,001 a < 0,003 8 

≥ 0,003 a < 0,01 6 

≥ 0,01 a < 0,03 5 

≥ 0,03 a < 0,1 4 

≥ 0,1 a < 0,3 2 

≥ 0,3 a < 1 1 

≥ 1 0 

 
Tabela 17: Valores de parâmetros para o cálculo de doses ocupacionais (DCina = Coeficiente de dose por 

inalação, em Sv/Bq; TT = Tempo para executar o procedimento; NT = Número de trabalhadores por equipe, em 
trabalho simultâneo). 

SUPERFÍCIE Procedimento DCina TT Unid. NT 

TELHADO 
CERÂMICA 

Lavar 0 0,1 h/m2 2 
Raspar 0 0,067 h/m2 2 

Remover 2,1E-12 0,4 h/m2 2 
Lavagem 
Química 

2,1E-12 0,1 h/m2 2 

TELHADO 
FIBROCIMENTO 

Lavar 0 0,1 h/m2 2 
Raspar 0 0,067 h/m2 2 

Remover 2,1E-12 0,4 h/m2 2 

PAREDE 

Lavagem 
Química 

2,1E-12 0,1 h/m2 2 

Lavar 5,3E-13 0,033 h/m2 2 
Raspar 5,3E-13 0,5 h/m2 2 

Lavagem 
Química 

5,3E-13 0,033 h/m2 2 

Cobrir 5,3E-13 0,5 h/m2 1 

ÁREA 
PAVIMENTADA  

Lavar *1 0,1 h/m2 2 
Raspar *1 0,067 h/m2 2 

Remover *1 0,4 h/m2 3 
Lavagem 
Química 

*1 0,1 h/m2 2 

Varrer *1 0,03 h/m2 2 
Cobrir *1 0,4 h/m2 3 

ÁRVORE Cortar 2,7E-13 3 h/árvore 3 

SOLO 

Aragem *1 0,067 h/m2 2 
Cobrir *1 0,4 h/m2 3 

Remover 0,2cm *1 0,0075 h/m2 2 
Remover 10cm *1 0,0075 h/m2 2 
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GRAMADO 

Cortar *1 0,005 h/m2 2 
Aragem *1 0,067 h/m2 2 
Cobrir *1 0,4 h/m2 3 

Remover 1cm *1 0,0075 h/m2 2 
Remover 5cm *1 0,0075 h/m2 2 

 

*1 - exposição já considerada na exposição ocupacional na área sendo remediada. 
 

5.2.1.6 CT6 – Infraestrutura 

 

O valor do critério técnico CT6 é estimado a partir de 3 fatores: 

(i) Materiais de consumo; 

(ii) Equipamentos para a execução do procedimento; e, 

(iii) Equipamentos de proteção individual (EPI). 

Os valores dos três fatores acima (F1) são avaliados a partir da descrição dos 

procedimentos (SILVA, 2011), utilizando os valores de classificação descritos na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Valores do Fator Técnico F1, relativo à disponibilidade de equipamentos, materiais e EPI. 

Condição prevista Valor de F1 

disponibilidade imediata 10 

fácil de conseguir 8 

possível a baixo custo 6 

possível a alto custo 3 

não disponível 1 

 

Adicionalmente, um quarto fator (F2) é estimado, para levar em conta as dificuldades 

de efetuar o procedimento utilizando EPI, conforme classificação na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Valores do Fator Técnico F2, relativo às dificuldades de uso de equipamentos de proteção individual. 

Condição prevista Valor de F2 

Não precisa de equipamento específico 10 

Precisa de equipamentos de fácil uso 8 

Precisa de treinamento simples 6 

Precisa de treinamento específico 3 

Apenas pessoal especializado no uso do equipamento 1 
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O Critério Técnico associado à Infraestrutura é então estimado por: 

 

�!6 =  
�!
������ + �!���� + � �!��� + ����������

2 �
3            �Eq. 22� 

 

5.2.1.7 CT7 – Equipe de trabalho (mão de obra) 

 

O valor do critério técnico associado à equipe de trabalho é estimado pela média de dois 

fatores. O primeiro diz respeito à disponibilidade de mão de obra treinada para executar o 

procedimento e o segundo diz respeito à necessidade de treinamento específico, por exemplo, 

incluindo cuidados de radioproteção.  

O critério pode também envolver a disponibilidade de trabalhadores de radioproteção 

que precisem de treinamento específico para executar o procedimento, por exemplo, operar uma 

máquina ou veículo especial.  

A definição de valores não depende de cálculos devendo ser efetuada a partir da 

descrição das características dos procedimentos.  

Em relação à necessidade de habilidades específicas, o valor do fator FT1 deve 

considerar a classificação da Tabela 18. Em relação à necessidade de treinamento, o valor do 

fator FT2 deve considerar a classificação descrita na Tabela 20.  

 

Tabela 20: Valores do Fator Técnico FT2, relativo à necessidade de treinamento específico para a força de 
trabalho. 

Condição prevista Valor de FT2 

Não precisa de treinamento 10 

Precisa de treinamento simples 7 

Precisa de treinamento específico 4 

Apenas pessoal especializado pode executar o procedimento 1 

 

O valor do critério técnico CT7 será então estimado por: 

 

�!7 =  �!1 +  �!2
2                   (Eq. 23) 

 



103 
 

Para procedimentos aplicados após 1 ano, deve ser considerada a liderança em conjunto 

com o restante da força de trabalho neste item.  

 

5.2.1.8 CT8 – Redução de dose a curto prazo (no primeiro mês)  

 

Este critério só é considerado para o caso de aplicação de procedimentos em curto prazo.  

O cálculo do critério técnico é feito da mesma maneira do que o cálculo efetuado para 

a avaliação do critério de redução de dose em médio prazo, isto é, CT8 é um valor único 

definido a partir da média dos seguintes fatores: 

 

(i) Redução da dose integrada do primeiro mês após o acidente devido à aplicação do 

procedimento 1 semana após a contaminação: 

 

�	 = ��1 	ê�� − �(1 	ê�, 
�����	���� �	 7 ���)� (1 	ê�, ��	 
�����	����) × 100               (Eq. 24) 

 

Onde E é a dose efetiva integrada no período definido. 

O valor do fator FT1 é então definido a partir do valor de F1, utilizando a classificação 

apresentada na Tabela 9. 

 

(ii) Relevância da dose do primeiro mês para a dose de 50 anos 

 

�� =  � (1 	ê�)� (50 ����) × 100                                       (Eq. 25) 

 

O valor de FT2 é obtido a partir da classificação de F2 de acordo com a Tabela 9. O 

critério técnico CT8 é então definido a partir da média dos dois fatores, FT1 e FT2: 

 

�!8 =  �!1 +  �!2
2                               (Eq. 26) 
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5.2.1.9 CT9 – Redução da contaminação   

 

Este foi o critério com menor peso atribuído pelos especialistas. Apesar de ser uma 

preocupação constante do público, o foco principal, para todos os especialistas em 

radioproteção consultados, está na redução das doses. 

Este critério também só deve ser incluído no cálculo relativo a procedimentos 

aplicados em curto prazo, não sendo relevante para os períodos posteriores.  

O critério técnico relativo à redução da contaminação, CT9, é a média entre os 

critérios F1 e F2 onde: 

 

�	 =  �����7 ���� − �����7��� ��	 �"������7���� ∗ 100           �Eq. 27� 
 

Onde:  

Csup(7 dias) = concentração de atividade do radionuclídeo de interesse (neste caso, 
137Cs) na superfície (telhado, parede, rua, árvore, solo, grama etc) após 7 dias decorridos do 

acidente; 

Csup(7 dias com CM) = concentração de atividade do radionuclídeo de interesse na 

superfície após 7 dias, quando o procedimento é implementado nesse mesmo momento. 

 

�� =  ��1 	ê�� − ��1	ê�, 7 ������1 	ê�� ∗ 100               �Eq. 28� 
 

Onde:  

E(1 mês) = dose efetiva integrada em indivíduos do público, 1 mês após a ocorrência 

do acidente e sem aplicação de procedimentos de remediação; 

E(1 mês, 7 dias) = dose efetiva integrada em indivíduos do público, 1 mês após a 

ocorrência do acidente, quando os procedimentos são aplicados em uma semana.   

Os valores de F1 e F2 são obtidos por classificação dos valores obtidos para Fi, de 

acordo com a Tabela 21 e o critério técnico CT9 é calculado por: 

 

�!9 =  �1 +  �2
2             (Eq. 29) 
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Tabela 21: Valores de classificação para o Critério Técnico relativo à redução da contaminação. 

Valor de Fi Valor de Fi 

≥ 50 % 10 

< 50 a ≥ 30 8 

< 30 a ≥ 10 6 

< 10 a ≥ 3 3 

< 3 % 1 

 

5.3 Estudo de caso 

 

Para uma melhor compreensão de como o modelo multicritério funciona e para 

comparar seus resultados com base na experiência obtida em acidentes radiológicos e 

nucleares anteriores, a fim de validá-lo, foi realizado um estudo de caso, que mostra o passo-

a-passo de como se calcula o NO (vale salientar que tais cálculos serão automaticamente 

realizados pelo modelo). O valor do NO indicará a viabilidade de um determinado 

procedimento, de acordo com o tipo de cenário considerado (casa de alta blindagem ou baixa, 

por exemplo) e o momento de aplicação do procedimento. No presente estudo, foram testados 

dois tipos de procedimentos (poda de árvores e remoção de 5 cm de solo), em apenas um tipo 

de cenário (casas de alta blindagem) e com três diferentes momentos de aplicação (7 dias, 6 

meses e 1 ano após o acidente). Uma descrição mais detalhada dos dados utilizados pode ser 

observada a seguir: 

 

Local de avaliação: Casa AB (alta blindagem). 

Procedimentos testados: poda de árvores e remoção de 5 cm de solo (0,05 m). 

 

As informações a seguir (dados do cenário, densidades e dados do modelo) serão 

utilizadas nos cálculos dos modelos matemáticos desenvolvidos nesta tese para alguns dos 

Critérios Técnicos (exceto para os critérios de liderança, de infraestrutura e de equipe de 

trabalho, que recebem valores de acordo com as condições do município e do momento de 

aplicação): 

 

Dados do cenário (Tabela 7): 

Qsup(solo) = 698611 m2/km2 de área contaminada  
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Qsup(árvore) = 2500 por km2 de área contaminada  

População:  9315 habitantes/km2 de área contaminada 

 

Qsup é a quantidade de superfície sendo tratada ou área da superfície sendo removida 

(solo ou árvore). 

 

Densidades:   

Solo: 1800 kg/m3 

Árvore (madeira): 790 kg/m3 

Aref = 1000 Bq/m2 

 

Aref é a deposição inicial na área de referência (superfície horizontal gramada). 

 

Dados do modelo (Tabela 22): 

Obs: C(T) = concentração do radionuclídeo de intereresse na superfície urbana 

contaminada no tempo T, sem aplicação de procedimentos 

C(T, t) = concentração do radionuclídeo de intereresse na superfície urbana 

contaminada no tempo T, com procedimento aplicado no tempo t 

E(T) = dose recebida por trabalhadores ocupacionalmente expostos no tempo T, sem 

aplicação de procedimentos 

E(T, t) = dose recebida por trabalhadores ocupacionalmente expostos no tempo T, 

com procedimento aplicado no tempo t 

 

Os valores de concentração em superfícies e de dose nos trabalhadores responsáveis 

por implementar os procedimentos de descontaminação, em função do tempo e do momento 

em que o procedimento foi aplicado, de acordo com os dados do modelo acima e utilizados 

neste estudo de caso, estão apresentados na Tabela 22. 

Os valores de doses ocupacionais utilizados neste estudo de caso estão apresentados 

na Tabela 23.  
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Tabela 22: Concentração em superfícies e dose nos trabalhadores, em função do tempo e do momento de 
aplicação do procedimento, para os dois procedimentos de descontaminação utilizados neste estudo de caso. 

As grandezas “C” se referem à contaminação presente na árvore ou no solo, em três momentos diferentes 
após o acidente: 7 dias, 6 meses ou 1 ano. O mesmo vale para as grandezas “E”, que se referem às doses 

efetivas recebidas por indivíduos do público. A presença de um valor entre parênteses indica as situações em 
que não há aplicação do procedimento; quando há dois valores separados por vírgula, o primeiro indica o 

tempo após a ocorrência do acidente, e o segundo indica o momento da aplicação do procedimento. Portanto, 
as doses no público sem a implementação da poda de árvore e sem a remoção do solo são iguais. Esses dados 

foram obtidos a partir de simulações no SIEM. 

Grandeza Unidade Remoção de solo Poda de árvore 

C (7) Bq/m2 994,8 3654 

C (180) Bq/m2 876,6 102,7 

C (365) Bq/m2 769,9 19,9 

C (7,7) Bq/m2 0 470 

C (180,180) Bq/m2 0,03 102 

C (365,365) Bq/m2 0,05 19,9 

E (7) Sv 1,62E-7 

E (30) Sv 5,87E-7 

E (180) Sv 2,53E-6 

E (365) Sv 4,52E-6 

E (50 anos) Sv 2,51E-5 

E (7, 7) Sv 1,50E-7 1,55E-7 

E (30, 7) Sv 3,00E-7 4,83E-7 

E (365, 7) Sv 7,17E-7 4,37E-6 

E (50 anos, 7) Sv 1,98E-6 2,50E-5 

E (180, 180) Sv 2,52E-6 2,53E-6 

E (365, 180) Sv 2,67E-6 4,52E-6 

E (50 anos, 180) Sv 3,93E-6 2,51E-5 

E (365, 365) Sv 4,51E-6 4,52E-6 

E (50 anos, 365) Sv 5,78E-6 2,51E-5 

 

Tabela 23: Valores de dose por unidade nos trabalhadores responsáveis por implementar os procedimentos de 
descontaminação (poda de árvore e remoção de 5 cm de solo), em função do tempo. Esses dados foram 

obtidos a partir de simulações no SIEM. 

t Remoção de solo Poda de árvore 

7 3,56E-11 Sv/m2 de solo 2,13E-8 Sv/árvore 

180 1,97E-11 Sv/m2 de solo 1,18E-8 Sv/árvore 

365 1,70E-11 Sv/m2 de solo 1,02E-8 Sv/árvore 
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5.3.1 Remoção de solo – 5 cm (0,05 m)  

 

A.1 – Procedimento em 7 dias 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50,7)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 1,98 × 10-6) / 2,51× 10-5 × 100 

= 92 

 

Como esse valor (92%) é maior ou igual a 50% (Tabela 9), então CT1 = 10. 
 

 

2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 

 

De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos no solo, 

7 dias após o acidente: C(7) = 994,8. 

 

Aplicando a Equação 3: 

Cw = 994,8 – 0 = 994,8 Bq/m2 

 

Aplicando a Equação 7: 

FA = 994,8 / 0,05 / 1000 = 19,896 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 6. 

 

Aplicando a Equação 10: 

FA3 = 698611 × 0,05 × 1800 / 106 = 62,87 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 2. 

 

Aplicação da Equação 12:  

CT2 = 6 + 6 + 2 / 3 = 4,7 
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3. Redução da dose a médio prazo: aplicação da Equação 13 (dados da Tabela 22) 

F1 = [E(365) – E(365,7)] / E(365) × 100 = (4,52 × 10-6 – 7,17× 10-7) / 4,52 × 10-6 × 

100 = 84,1 

 

Como esse valor (84,1%) é maior ou igual a 50% (Tabela 9), então FT1 = 10. 

 

Aplicação da Equação 14: 

F2 = 4,52 × 10-6  / 2,51 × 10-5 × 100 = 18 

 

De acordo com a Tabela 9, FT2 = 6. 

 

Aplicação da Equação 15: CT3 = 10 + 6 / 2 = 8 

 

4. Liderança (Tabela 15): 

Foi considerado que a liderança treinada para executar a remoção de 5 cm de solo, 

uma semana após o acidente, é fácil de conseguir; portanto, CT4 = 8. No entanto, 

dependendo da situação e das condições do município contaminado após o acidente, a 

liderança tanto pode não estar disponível quanto possuir disponibilidade imediata.  

 

5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

F1 = 3,56 × 10-11 × 698611 / [(1,62 × 10-7 – 1,5 × 10-7) × 9315] = 0,22 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a remoção de solo e a área de solo sendo removido. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 2 (é pouco viável, do ponto de vista da exposição 

ocupacional, aplicar este procedimento após 7 dias, considerando indivíduos do público 

habitando casas de alta blindagem). 

 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

Foi considerado que os materiais e os equipamentos são fáceis de conseguir para 

executar a remoção de 5 cm de solo, uma semana após o acidente; portanto:  F1 = 8. 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 
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Aplicação da Equação 22:  

CT6 = 8 + 8 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 8 

 

7. Equipe de trabalho (mão de obra): 

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a 

remoção de 5 cm de solo, uma semana após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); 

portanto: FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 

 

8. Redução de dose a curto prazo: aplicação da Equação 24 

F1 = (5,87 × 10-7 – 3,00 × 10-7) / 5,87 × 10-7 × 100 = 48,9  

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 8. 

 

Aplicação da Equação 25: 

F2 = 5,87 × 10-7 / 2,51 × 10-5 × 100 = 2,33 

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 1 

Aplicação da Equação 26: CT8 = 8 + 1 / 2 = 4,5 

 

9. Redução da contaminação: 

Aplicação da Equação 27 (dados da Tabela 22): 

F1 = 994,8 – 0 / 994,8 × 100 = 100 

 

De acordo com a Tabela 21, Fi = 10. 

 

Aplicação da Equação 28 (dados da Tabela 22): 

F2 = 5,87 × 10-7 – 3,00 × 10-7 / 5,87 × 10-7 × 100 = 48,89 

 

De acordo com a Tabela 21, Fi = 6. 
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Aplicação da Equação 29: CT9 = 10 + 6 / 2 = 8 

 

O Número de Ordenação (NO) referente aos critérios subjetivo e técnico, 

considerando que o procedimento de remoção de uma camada de 5 cm do solo foi 

implementado uma semana (7 dias) após a data do acidente nuclear na central nuclear de 

Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 24. Nos cálculos acima, os valores de CT 

estão em negrito. 

 

Tabela 24: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a remoção de 5 cm de solo em uma 
casa de alta blindagem, quando aplicada uma semana após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com 
base na Tabela 1, e os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. 

Por fim, eles foram somados para chegar ao total (em negrito).  

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 1,42 10 14,2 

2) Rejeitos 1,29 4,7 6,06 

3) Dose no primeiro ano 1,23 8 9,84 

4) Liderança 1,16 8 9,28 

5) Dose ocupacional 1,1 2 2,2 

6) Infraestrutura 1,1 8 8,8 

7) Equipe de trabalho 1,03 7,5 7,72 

8) Dose no primeiro mês 0,97 4,5 4,36 

9) Redução da contaminação 0,71 8 5,68 

TOTAL 10  68,153 
 

A.2 – Procedimento em 180 dias 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50, 180)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 3,93 × 10-6) / 2,51 × 10-5 × 

100 = 84 

 

Como esse valor (84%) é maior ou igual a 50% (Tabela 9), então CT1 = 10. 

 

2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 
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De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos no solo, 

180 dias após o acidente: C(180) = 876,6. 

 

Aplicando a Equação 3: 

Cw = 876,6 – 0,03 = 876,57 Bq/m2 

 

Aplicando a Equação 7: 

FA = 876,57 / 0,05 / 1000 = 17,5314 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 6. 

 

Aplicando a Equação 10: 

FA3 = 698611 × 0,05 × 1800 / 106 = 62,87 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 2. 

 

Aplicação da Equação 12:  

CT2 = 6 + 6 + 2 / 3 = 4,7 

 

3. Redução da dose a médio prazo: aplicação da Equação 13 (dados da Tabela 22) 

F1 = [E(365) – E(365,180)] / E(365) × 100 = (4,52 × 10-6 – 2,67 × 10-6) / 4,52 × 10-6  

× 100 = 40,9 

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 8. 

 

Aplicação da Equação 14: 

F2 = 4,52 × 10-6  / 2,51 × 10-5 × 100 = 18 

 

De acordo com a Tabela 9, FT2 = 6. 

 

Aplicação da Equação 15: CT3 = 8 + 6 / 2 = 7  
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4. Liderança (Tabela 15): 

Foi considerado que a liderança treinada para executar a remoção de 5 cm de solo, 

seis meses após o acidente, é fácil de conseguir; portanto, CT4 = 8. No entanto, dependendo 

da situação e das condições do município contaminado após o acidente, a liderança tanto 

pode não estar disponível quanto possuir disponibilidade imediata. 

 

5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

F1 = 1,97 × 10-11  × 698611 / [(2,53 × 10-6 – 2,52 × 10-6) × 9315] = 0,15 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a remoção de solo e a área de solo sendo removido. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 2 (é pouco viável, do ponto de vista da exposição 

ocupacional, aplicar este procedimento após 6 meses, considerando indivíduos do público 

habitando casas de alta blindagem). 

 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

Foi considerado que os materiais e os equipamentos são fáceis de conseguir para 

executar a remoção de 5 cm de solo, uma semana após o acidente; portanto:  F1 = 8. 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 

Aplicação da Equação 22:  

CT6 = 8 + 8 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 8 

 

7. Equipe de trabalho (mão de obra): 

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a 

remoção de 5 cm de solo, seis meses após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); 

portanto: FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 
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Não é necessário realizar os cálculos para CT8 e CT9, uma vez que ambos consideram 

valores de doses recebidas até 1 mês após o acidente e de concentração dos radionuclídeos 

nas superfícies até 1 semana após o processo deposição. Portanto, recebem o valor zero para 

o cálculo do NO (CT8 = CT9 = 0).  

O NO referente aos critérios subjetivo e técnico, considerando que o procedimento 

de remoção de uma camada de 5 cm do solo foi implementado seis meses (180 dias) após a 

data do acidente nuclear na central nuclear de Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 

25. Nos cálculos acima, os valores de CT estão em negrito. 

 

Tabela 25: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a remoção de 5 cm de solo em uma 
casa de alta blindagem, quando aplicada seis meses após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com 
base na Tabela 1, e os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. 
Por fim, eles foram somados para chegar ao total (em negrito). Os critérios de dose no primeiro mês e de 
contaminação recebem o valor zero porque não são mais levados em consideração 1 mês após o acidente. 

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 1,72 10 17,2 

2) Rejeitos 1,56 4,7 7,33 

3) Dose no primeiro ano 1,48 7 10,36 

4) Liderança 1,41 8 11,28 

5) Dose ocupacional 1,25 2 2,5 

6) Infraestrutura 1,25 8 10 

7) Equipe de trabalho 1,25 7,5 9,37 

8) Dose no primeiro mês – – – 

9) Redução da contaminação – – – 

TOTAL 10  68,047 
 

A.2 – Procedimento em 365 dias 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50, 365)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 5,78 × 10-6) / 2,51 × 10-5 × 

100 = 77 

 

Como esse valor (77%) é maior ou igual a 50% (Tabela 9), então CT1 = 10.  
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2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 

 

De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos no solo, 

365 dias após o acidente: C(365) = 769,9 

 

Aplicando a Equação 3: 

Cw = 769,9 – 0,05 = 769,85 Bq/m2 

 

Aplicando a Equação 7: 

FA = 769,85 / 0,05 / 1000 = 15,397 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 6. 

 

Aplicando a Equação 10: 

FA3 = 698611 × 0,05 × 1800 / 106 = 62,87 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 2. 

 

Aplicação da Equação 12:  

CT2 = 6 + 6 + 2 / 3 = 4,7 

 

3. Redução da dose a médio prazo: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT3, uma vez que ele é válido apenas para 

procedimentos aplicados a médio prazo, ou seja, até um ano após o acidente (CT3 = 0). 

 

4. Liderança:  

Não é necessário realizar os cálculos para CT4, uma vez que ele é referente à 

disponibilidade de uma liderança treinada para a implementação do procedimento; portanto, 

não deve ser levado em consideração após um ano. Dentro desse período, é possível realizar 

todo o preparo necessário, caso não haja logo após o acidente (CT4 = 0). 
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5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

F1 = 1,7 × 10-11 × 698611 / [(4,52 × 10-6 – 4,51 × 10-6) × 9315] = 0,13 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a remoção de solo e a área de solo sendo removido. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 2 (é pouco viável, do ponto de vista da exposição 

ocupacional, aplicar este procedimento após 1 ano, considerando indivíduos do público 

habitando casas de alta blindagem). 

 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

Foi considerado que os materiais e os equipamentos são fáceis de conseguir para 

executar a remoção de 5 cm de solo, um ano após o acidente; portanto:  F1 = 8. 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 

Aplicação da Equação 22:  

CT6 = 8 + 8 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 8 

 

7. Equipe de trabalho (mão de obra):  

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a 

remoção de 5 cm de solo, um ano após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); portanto: 

FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 

 

8. Redução de dose a curto prazo: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT8, pois ele considera valores de doses 

recebidas até 1 mês após o acidente. Portanto, esse critério recebe o valor zero para o cálculo 

do NO (CT8 = 0). 
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9. Redução da contaminação: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT9, pois ele considera valores de de doses 

recebidas até 1 mês após o acidente e de concentração dos radionuclídeos nas superfícies até 

1 semana após o processo de deposição. Portanto, esse critério recebe o valor zero para o 

cálculo do NO (CT9 = 0). 

 

O NO referente aos critérios subjetivo e técnico, considerando que o procedimento 

de remoção de uma camada de 5 cm do solo foi implementado 1 ano (365 dias) após a data 

do acidente nuclear na central nuclear de Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 26. 

Nos cálculos acima, os valores de CT estão em negrito. 

 

Tabela 26: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a remoção de 5 cm de solo em uma 
casa de alta blindagem, quando aplicada um ano após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com base 

na Tabela 1, e os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. Por fim, 
eles foram somados para chegar ao total (em negrito). Os critérios de dose a médio prazo, de liderança, de 

dose no primeiro mês e de contaminação recebem o valor zero porque não são mais levados em consideração 
1 ano após o acidente. 

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 2,65 10 26,5 

2) Rejeitos 2,41 4,7 11,32 

3) Dose no primeiro ano – – – 

4) Liderança – – – 

5) Dose ocupacional 2,05 2 4,1 

6) Infraestrutura 1,45 8 11,6 

7) Equipe de trabalho 1,45 7,5 10,87 

8) Dose no primeiro mês – – – 

9) Redução da contaminação – – – 

TOTAL 10  64,402 
 

Conforme se pode observar nas Tabelas 24, 25 e 26, os valores de ordenação são altos 

para aplicação a qualquer momento. Dessa forma, como gera rejeito, é melhor efetuar o 

procedimento quando a infraestrutura para lidar com o rejeito gerado já estiver estabelecida. 

De forma resumida, ao se aplicar a remoção de uma camada de 5 cm de solo, 

considerando que os indivíduos do público expostos à radiação se encontram dentro de uma 

casa de alta blindagem, após 7 dias, o NO será 68,153 (Tabela 24); após 180 dias, o NO será 

68,047 (Tabela 25) e após 365 dias, o NO será 64,402 (Tabela 26). Quanto mais próximo ao 
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valor de 100 (considerado “procedimento perfeito”), mais indicado e mais eficiente ele será 

em sua implementação, de acordo com as condições do município contaminado, do ponto de 

vista da radioproteção.  

 

5.3.2 Poda de árvores  

 

B.1 – Curto prazo (t = 7 dias) 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50,7)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 2,50 × 10-5) / 2,51 × 10-5 × 100 

= 0,4 

 

Como esse valor (0,4%) é menor que 1% (Tabela 9), então CT1 = 0. 

 

2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 

 

De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos nas 

árvores, 7 dias após o acidente: C(7) = 3654. 

 

Cw = 3654 – 470  = 3184 

 

Aplicando a Equação 5: 

FA2 = 3 × 3184 / 2 × 5 × 1000 = 0,9 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 10. 

 

Aplicando a Equação 9 e usando os dados sobre árvores (Tabela 7): 

FA3 = 4 × 3,1416 × (2,5)3 × 790 × 2500 / 3 / 106 = 12,3 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 3. 
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Aplicando a Equação 12: 

CT2 = 6 + 10 + 3 / 3 = 6,3 

 

3. Redução da dose a médio prazo: aplicação da Equação 13 (dados da Tabela 22) 

F1 = [E(365) – E(365,7)] / E(365) × 100 = (4,52 × 10-6 – 4,37 × 10-6) / 4,52 × 10-6 × 

100 = 3,31 

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 2. 

 

Aplicação da Equação 14: 

F2 = 4,52 × 10-6  / 2,51 × 10-5 × 100 = 18 

 

De acordo com a Tabela 9, FT2 = 6. 

 

Aplicação da Equação 15: CT3 = 2 + 6 / 2 = 4 

 

4. Liderança (Tabela 15): 

Foi considerado que a liderança treinada para executar a poda de árvores, uma semana 

após o acidente, é imediata, já que ela pode ser usualmente realizada pelo corpo de 

bombeiros, que já estão capacitados para esse tipo de ação. Portanto, CT4 = 10. 

 

5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

FT = 2,13 × 10-8 × 2500 / [(1,62 × 10-7 – 1,55 × 10-7) × 9315] = 0,8 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a poda de árvores e a quantidade de árvores por km2 

de área sendo removida. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 1 (é pouco viável, do ponto de vista da exposição 

ocupacional, aplicar este procedimento após 7 dias, considerando indivíduos do público 

habitando casas de alta blindagem). 

 

 

 



120 
 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

Foi considerado que os materiais de consumo  e os EPIs são fáceis de conseguir para 

executar a poda de árvores, uma semana após o acidente; portanto: FTmateriais = FTEPI = 8. Em 

relação aos equipamentos necessários para a aplicação do procedimento, foi estabelecido 

que, neste caso, eles são possíveis de obter a baixo custo (FTequip = 6). 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 

Aplicação da Equação 22:  

CT6 = 8 + 6 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 7,3 

 

7. Equipe de trabalho (mão de obra):  

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a poda 

de árvores, uma semana após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); portanto: FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 

 

8. Redução de dose a curto prazo: aplicação da Equação 24 

F1 = (5,87 × 10-7 – 4,83 × 10-7) / 5,87 × 10-7 × 100 = 17,7 

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 6. 

 

Aplicação da Equação 25: 

F2 = 5,87 × 10-7 / 2,51 × 10-5 × 100 = 2,33 

 

De acordo com a Tabela 9, FT1 = 1 

Aplicação da Equação 26: CT8 = 6 + 1 / 2 = 3,5 

 

9. Redução da contaminação: 

Aplicação da Equação 27 (dados da Tabela 22): 

F1 = 3654 – 470 / 3654 × 100 = 87 
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De acordo com a Tabela 21, Fi = 10. 

 

Aplicação da Equação 28 (dados da Tabela 22): 

F2 = 5,87 × 10-7 – 4,83 × 10-7 / 5,87 × 10-7 × 100 = 17,7 

 

De acordo com a Tabela 21, Fi = 6. 

Aplicação da Equação 29: CT9 = 10 + 6 / 2 = 8 

 

O NO referente aos critérios subjetivo e técnico, considerando que o procedimento 

de poda de árvores foi implementado uma semana (7 dias) após a data do acidente nuclear 

na central nuclear de Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 27. Nos cálculos acima, 

os valores de CT estão em negrito. 

 

Tabela 27: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a poda de árvores em uma casa de alta 
blindagem, quando aplicada uma semana após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com base na 

Tabela 1, e os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. Por fim, 
eles foram somados para chegar ao total (em negrito). 

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 1,42 0 0 

2) Rejeitos 1,29 6,3 8,12 

3) Dose no primeiro ano 1,23 4 4,92 

4) Liderança 1,16 10 11,6 

5) Dose ocupacional 1,1 1 1,1 

6) Infraestrutura 1,1 7,3 8,03 

7) Equipe de trabalho 1,03 7,5 7,72 

8) Dose no primeiro mês 0,97 3,5 3,39 

9) Redução da contaminação 0,71 8 5,68 

TOTAL 10  50,577 
 

B.2 Poda de árvore em t = 180 dias 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50, 180)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 2,51 × 10-5) / 2,51 × 10-5 × 

100 = 0 
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Já que FT = 0, então CT1= 0. 

 

Vale observar que a dose de longo prazo não é afetada pelo procedimento (poda de 

árvores em 365 dias). 

 

2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 

 

De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos nas 

árvores, 180 dias após o acidente: C(7) = 102,7. 

 

Cw = 102,7 – 102 = 0,7 

 

Aplicando a Equação 5: 

FA2 = 3 × 0,7 / 2 × 5 × 1000 = 0,00021 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 10. 

 

Aplicando a Equação 9 e usando os dados sobre árvores (Tabela 7): 

FA3 = 4 × 3,1416 × (2,5)3 × 790 × 2500 / 3 / 106 = 12,3 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 3. 

 

Aplicando a Equação 12: 

CT2 = 6 + 10 + 3 / 3 = 6,3 

 

3. Redução da dose a médio prazo: aplicação da Equação 13 (dados da Tabela 22) 

F1 = [E(365) – E(365,180)] / E(365) × 100 = (4,52 × 10-6 – 4,52 × 10-6) / 4,52 × 10-6 

× 100 = 0 

 

Como esse valor (0%) é menor que 1% (Tabela 9), então FT1 = 0. 

 

Aplicação da Equação 14: 
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F2 = 4,52 × 10-6  / 2,51 × 10-5 × 100 = 18 

 

De acordo com a Tabela 9, FT2 = 6. 

 

Aplicação da Equação 15: CT3 = 0 + 6 / 2 = 3 

 

Vale observar que dose de médio prazo não é afetada pelo procedimento. 

 

4. Liderança (Tabela 15): 

Foi considerado que a liderança treinada para executar a poda de árvores, uma semana 

após o acidente, é imediata, já que ela pode ser usualmente realizada pelo corpo de 

bombeiros, que já estão capacitados para esse tipo de ação. Portanto, CT4 = 10. 

 

5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

FT = 1,18 × 10-8 × 2500 / [(2,53 × 10-6 – 2,53 × 10-6) × 9315] = sem solução 

(denominador igual a zero). 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a poda de árvores e a quantidade de árvores por km2 

de área sendo removida. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 0, pois certamente o resultado é maior que 1 (ou 

seja, a dose ocupacional é maior do que dose evitada no público), tornando inviável a 

aplicação deste procedimento após 6 meses, do ponto de vista da exposição ocupacional, 

considerando indivíduos do público habitando casas de alta blindagem. 

 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

 Foi considerado que os materiais de consumo  e os EPIs são fáceis de conseguir para 

executar a poda de árvores, uma semana após o acidente; portanto: FTmateriais = FTEPI = 8. Em 

relação aos equipamentos necessários para a aplicação do procedimento, foi estabelecido 

que, neste caso, eles são possíveis de obter a baixo custo (FTequip = 6). 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 

Aplicação da Equação 22:  
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CT6 = 8 + 6 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 7,3 

 

7. Equipe de trabalho (mão de obra): 

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a poda 

de árvores, seis meses após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); portanto: FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 

 

Não é necessário realizar os cálculos para CT8 e CT9, uma vez que ambos consideram 

valores de doses recebidas até 1 mês após o acidente e de concentração dos radionuclídeos 

nas superfícies até 1 semana após o processo deposição. Portanto, recebem o valor zero para 

o cálculo do NO (CT8 = CT9 = 0).  

O NO referente aos critérios subjetivo e técnico, considerando que o procedimento 

de poda de árvores foi implementado seis meses (180 dias) após a data do acidente nuclear 

na central nuclear de Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 28. Nos cálculos acima, 

os valores de CT estão em negrito. 

 

Tabela 28: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a poda de árvores em uma casa de alta 
blindagem, quando aplicada seis meses após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com base na Tabela 

1, e os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. Por fim, eles 
foram somados para chegar ao total (em negrito). Os critérios de dose no primeiro mês e de contaminação 

recebem o valor zero porque não são mais levados em consideração 1 mês após o acidente. 

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 1,72 0 0 

2) Rejeitos 1,56 6,3 9,82 

3) Dose no primeiro ano 1,48 3 4,44 

4) Liderança 1,41 10 14,1 

5) Dose ocupacional 1,25 0 0 

6) Infraestrutura 1,25 7,3 9,12 

7) Equipe de trabalho 1,25 7,5 9,37 

8) Dose no primeiro mês – – – 

9) Redução da contaminação – – – 

TOTAL 10  46,868 
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Os resultados da Tabela 28 ressaltam que as doses de vida inteira e do primeiro ano 

não reduzem; além disso, a dose ocupacional é maior do que dose evitada no público. 

 

B.3 Poda de árvore em 365 dias 

 

1. Redução da dose de vida inteira: aplicação da Equação 2 (dados da Tabela 22) 

FT = [E(50) – E(50, 365)] / E(50) × 100 = (2,51 × 10-5 – 2,51 × 10-5) / 2,51 × 10-5 × 

100 = 0 

 

Já que FT = 0, então CT1= 0. 

 

2. Geração de rejeitos radioativos: 

F1 = rejeito sólido (Tabela 10), então FT1= 6 

 

De acordo com a Equação 3 e a Tabela 22, a concentração de radionuclídeos nas 

árvores, 365 dias após o acidente: C(365) = 19,9. 

 

Cw = 19,9 – 19,9 = 0 

 

Aplicando a Equação 5: 

FA2 = 3 × 0 / 2 × 5 × 1000 = 0 

 

De acordo com a Tabela 11, FT2 = 10. 

 

Aplicando a Equação 9 e usando os dados sobre árvores (Tabela 7): 

FA3 = 4 × 3,1416 × (2,5)3 × 790 × 2500 / 3 / 106 = 12,3 

 

De acordo com a Tabela 14, FT3 = 3. 

 

Aplicando a Equação 12: 

CT2 = 6 + 10 + 3 / 3 = 6,3 
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3. Redução da dose a médio prazo:  

Não é necessário realizar os cálculos para CT3, uma vez que ele é válido apenas para 

procedimentos aplicados a médio prazo, ou seja, até um ano após o acidente (CT3 = 0). 

 

4. Liderança: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT4, uma vez que ele é referente à 

disponibilidade de uma liderança treinada para a implementação do procedimento; portanto, 

não deve ser levado em consideração após um ano. Dentro desse período, é possível realizar 

todo o preparo necessário, caso não haja logo após o acidente (CT4 = 0). 

 

5. Dose ocupacional: aplicação da Equação 21 

FT = 1,02 × 10-8 × 2500 / [(4,52 × 10-6 – 4,52 × 10-6) × 9315] = sem solução 

(denominador igual a zero). 

 

A dose ocupacional Docup foi calculada através do produto entre a dose efetiva que os 

trabalhadores recebem ao implementar a poda de árvores e a quantidade de árvores por km2 

de área sendo removida. 

De acordo com a Tabela 16, CT5 = 0, pois certamente o resultado é maior que 1 (ou 

seja, a dose ocupacional é maior do que dose evitada no público), tornando inviável a 

aplicação deste procedimento após 1 ano, do ponto de vista da exposição ocupacional, 

considerando indivíduos do público habitando casas de alta blindagem. 

 

6. Infraestrutura (Tabela 18): 

Foi considerado que os materiais de consumo  e os EPIs são fáceis de conseguir para 

executar a poda de árvores, uma semana após o acidente; portanto: FTmateriais = FTEPI = 8. Em 

relação aos equipamentos necessários para a aplicação do procedimento, foi estabelecido 

que, neste caso, eles são possíveis de obter a baixo custo (FTequip = 6). 

Supõe-se também que a implementação deste procedimento precisa de equipamentos 

de fácil uso (Tabela 19); portanto: F2 = 8. 

Aplicação da Equação 22:  

CT6 = 8 + 6 + [(8 + 8) / 2] / 3 = 7,3 
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7. Equipe de trabalho (mão de obra): 

Foi considerado que a disponibilidade da mão de obra treinada para executar a poda 

de árvores, um ano após o acidente, é fácil de conseguir (Tabela 18); portanto: FT1 = 8. 

Quanto à necessidade de treinamento específico para a equipe de trabalho, foi 

determinado, para este caso, de acordo com a Tabela 20, que precisa de treinamento simples; 

portanto: FT2 = 7. 

Aplicação da Equação 23: CT7 = 8 + 7 / 2 = 7,5 

 

8. Redução de dose a curto prazo: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT8, pois ele considera valores de doses 

recebidas até 1 mês após o acidente. Portanto, esse critério recebe o valor zero para o cálculo 

do NO (CT8 = 0). 

 

9. Redução da contaminação: 

Não é necessário realizar os cálculos para CT9, pois ele considera valores de de doses 

recebidas até 1 mês após o acidente e de concentração dos radionuclídeos nas superfícies até 

1 semana após o processo de deposição. Portanto, esse critério recebe o valor zero para o 

cálculo do NO (CT9 = 0). 

 

O NO referente aos critérios subjetivo e técnico, considerando que o procedimento 

de poda de árvores foi implementado 1 ano (365 dias) após a data do acidente nuclear na 

central nuclear de Angra dos Reis, pode ser observado na Tabela 29. Nos cálculos acima, os 

valores de CT estão em negrito. 

Os resultados da Tabela 29 ressaltam que as doses de vida inteira e do primeiro ano 

não reduzem; além disso, a dose ocupacional é maior do que dose evitada no público. 

De forma resumida, ao se aplicar a poda de árvores, considerando que os indivíduos 

do público expostos à radiação se encontram dentro de uma casa de alta blindagem, após 7 

dias, o NO será 50,577 (Tabela 27); após 180 dias, o NO será 46,868 (Tabela 28) e após 365 

dias, o NO será 36,643 (Tabela 29). Quanto mais próximo ao valor de 100 (considerado 

“procedimento perfeito”), mais indicado e mais eficiente ele será em sua implementação, de 

acordo com as condições do município contaminado, do ponto de vista da radioproteção. 
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Tabela 29: Número de ordenação dos critérios subjetivo e técnico para a poda de árvores em uma casa de alta 
blindagem, quando aplicada um ano após o acidente. Os valores do CS foram obtidos com base na Tabela 1, e 

os valores do NO foram calculados a partir do produto entre os valores de CS e de CT. Por fim, eles foram 
somados para chegar ao total (em negrito). Os critérios de dose a médio prazo, de liderança, de dose no 

primeiro mês e de contaminação recebem o valor zero porque não são mais levados em consideração 1 ano 
após o acidente. 

Critério  CS CT NO 

1) Dose de vida inteira 2,65 0 0 

2) Rejeitos 2,41 6,3 15,18 

3) Dose no primeiro ano – – – 

4) Liderança – – – 

5) Dose ocupacional 2,05 0 0 

6) Infraestrutura 1,45 7,3 10,58 

7) Equipe de trabalho 1,45 7,5 10,87 

8) Dose no primeiro mês – – – 

9) Redução da contaminação – – – 

TOTAL 10  36,643 
 

5.3.3 Considerações sobre o estudo de caso  

 

Uma comparação entre os NOs calculados no subtópico anterior, para os 

procedimentos remoção de 5 cm de solo e poda de árvores, em função do momento de 

aplicação após a ocorrência de um acidente nuclear na usina de Angra, é apresentada na 

Tabela 30. 

 

Tabela 30: Número de ordenação, resultante dos cálculos realizados no estudo de caso, com base nos critérios 
subjetivo e técnico para a remoção de 5 cm de solo e para a poda de árvores em uma casa de alta blindagem, 

quando aplicados em momentos diferentes após o acidente (7, 180 e 365 dia). Os valores do NO foram 
retirados das Tabelas 24, 25, 26, 27, 28 e 29, onde estão em negrito. 

Momento de aplicação 
do procedimento 

Remoção de  
5 cm de solo Poda de árvores 

7 dias (1 semana) 68,153 50,577 

180 dias (6 meses) 68,047 46,868 

365 dias (1 ano) 64,402 36,643 

 

Quanto mais próximo de 100 for o valor do NO, mais indicado será o procedimento 

para aquele município em um determinado momento. Logo, o que os resultados da Tabela 
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30 mostram é que a remoção de 5 cm de solo é o procedimento mais efetivo para remediação 

da área contaminada, sob o ponto de vista de radioproteção, a qualquer momento, em 

comparação com a poda de árvores, pois seus valores de NO são maiores (maiores que 64), 

enquanto que os valores de NO para a poda de árvores foram menores que 51.  

No caso da poda de árvores, o valor de NO para 1 semana (50,577), embora não seja 

tão alto, indica que tal procedimento só é efetivo se efetuado a curto prazo, isto é, dentro do 

primeiro mês após o evento que gerou a contaminação ambiental (a redução percentual do 

NO de 1 semana para 6 meses foi de 7,33%, que é baixa, porém o valor de NO cai para 

46,868, tornando esse procedimento pouco indicado). Um atraso na aplicação do 

procedimento pode torná-lo inefetivo, sob o ponto de vista de radioproteção, apesar do 

número de ordenação elevado, decorrente, principalmente da sua facilidade de aplicação, por 

ser uma operação rotineira em áreas urbanas. Assim, ela deve ser recomendada se for viável 

sua aplicação a curto prazo e for compatível com os custos de manipulação e disposição de 

rejeitos. Não é esperada uma grande reação da população à implementação deste 

procedimento, também por ser aplicado usualmente em áreas urbanas. Embora já tenham 

ocorrido casos de reação pública ao corte de árvores, sempre é possível efetuar a poda de 

forma a preservar o vegetal (ROCHEDO, 2000; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 

1994; AMARAL et al., 1991; HEALTH PHYSICS, 1991; ROCHEDO, AMARAL e 

BARTELL, 1991, IAEA, 1988).    

A redução percentual do NO de 1 semana para 6 meses foi de, aproximadamente, 

0,16% para a remoção de 5 cm de solo e de 7,33% para a poda de árvores, enquanto que a 

redução de 1 semana para 1 ano foi de 5,50% para a remoção de 5 cm de solo e de 27,55% 

para a poda de árvores. Uma vez que a diminuição do NO para a remoção de solo foi baixa 

em ambos os momentos, pode-se perceber que este procedimento apresenta bons resultados 

se aplicada em qualquer momento. Então, ela pode ser adiada até que a infraestrutura para 

lidar com os rejeitos gerados já esteja estabelecida para ser aplicada com boa eficiência. 

Dessa forma, outros aspectos além daqueles de radioproteção podem ser considerados sobre 

o melhor momento para sua aplicação.  

Esses resultados parecem validar o modelo proposto, uma vez que a resposta obtida 

relativa aos dois procedimentos, que fornecem resultados bem distintos, coincidem com a 

experiência obtida em situações anteriores (Chernobyl e Goiânia) (STEINHAUSER, 

BRANDL e JOHNSON, 2014; IAEA, 2006, 1991; BALONOV et al., 1996). 
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Ressalta-se, porém, que os resultados obtidos se restringem a aspectos de 

radioproteção. Outros aspectos (políticos, econômicos e sociais) têm que ser considerados 

por outras instituições e equipes de apoio à tomada de decisão.  

Um importante aspecto a ser considerado, por exemplo, refere-se ao destino do rejeito 

gerado. Nesse caso, opções de acondicionamento, tratamento para redução de volume ou 

estabilização devem ser consideradas, em conjunto com a disponibilidade de áreas e obras 

necessários para o acondicionamento temporário e disposição final dos rejeitos gerados. 

Esses aspectos extrapolam o escopo da radioproteção; porém, resultados importantes do 

modelo, como por exemplo, a quantidade de rejeito gerado por unidade de área contaminada 

e sua atividade específica, são importantes dados de saída do modelo a serem 

disponibilizadas para outros grupos de apoio à tomada de decisão. Questões como custo de 

construções e aceitação pública mostraram ser extremamente relevantes para aspectos 

relacionados à deposição de rejeitos (como ocorreu após o acidente de Goiânia) (ROCHEDO, 

2000; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 1994; AMARAL et al.; 1991; HEALTH 

PHYSICS, 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 1991; IAEA, 1988). 

 

5.4 Áreas rurais 

 

5.4.1 Efeito da dieta na população adulta 

 

Para avaliar o efeito da dieta, foi considerado apenas o solo LVA. As diferenças entre 

as doses efetivas integradas em 50 anos, considerando a dieta proveniente de cada uma das 

regiões é de no máximo 25% para o 137Cs, 30% para o 90Sr e 15% para o 131I. A maior 

diferença observada em relação ao 90Sr é devido ao maior consumo de leite observado na 

região sul do país (Figuras 17, 18 e 19). 
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Figura 17. Dose efetiva integrada em 50 anos (18250 dias) por ingestão de alimentos produzidos nas cinco 

diferentes regiões do Brasil, devido a uma deposição de 1 MBq/m2 de 137Cs em solo LVA. Para as simulações 
no modelo SIEM, foram utilizados os dados da Tabela 4. A diferença de 25% nas doses ocorreu entre as 

regiões Norte e Sudeste/Centro-Oeste. 
 

 
Figura 18. Dose efetiva integrada em 50 anos (18250 dias) por ingestão de alimentos produzidos nas cinco 

diferentes regiões do Brasil, devido a uma deposição de 1 MBq/m2 de 90Sr em solo LVA. Para as simulações 
no modelo SIEM, foram utilizados os dados da Tabela 4. A diferença de 30% nas doses ocorreu entre as 

regiões Sul e Norte. 
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Figura 19. Dose efetiva integrada em 50 anos (18250 dias) por ingestão de alimentos produzidos nas cinco 

diferentes regiões do Brasil, devido a uma deposição de 1 MBq/m2 de 131I em solo LVA. Para as simulações 
no modelo SIEM, foram utilizados os dados da Tabela 4. Embora a diferença de 15% nas doses seja pouco 
significante, tal fato ocorreu porque nos primeiros 20 dias após a deposição do radionuclídeo, as maiores 

doses ocorreram no Sul.  
 

5.4.2 Efeito do tipo de solo 

 

Considerando os diferentes tipos de solo, conforme descrito no item anterior, os 

resultados da dose integrada em 50 anos, considerando toda a dieta de cada região sendo 

proveniente de três tipos de solo (Figura 10), para o 137Cs, estão apresentados na Tabela 31, 

que considera os valores de referência provenientes do LVA, por ter grande 

representatividade no território brasileiro (Figura 10). Pode ser observado que as doses 

devido ao LV são bastante superiores àquelas devido aos demais tipos de solo, sendo a menor 

dose relativa ao Argissolo, para todas as dietas consideradas. As diferenças percentuais entre 

as doses relacionadas aos solos LV e Argissolo, em relação às doses relacionadas ao LVA 

estão apresentadas na Tabela 31. 
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Tabela 31: Diferença percentual das doses obtidas para diferentes tipos de solo, Latossolo Vermelho não 
férrico (LV) e Argissolo (A), em relação àquela relativa a um solo tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (%). 

Para o cálculo dos valores, foram consideradas as diferenças entre as doses recebidas por ingestão dos 
produtos agrícolas cultivados em cada região para LVA e LV ou LVA e Argissolo, divididas pelas doses no 

LVA e multiplicada por 100. 

Região 
Dose no 

primeiro ano 
Dose de vida 

inteira (50 anos) 

TIPO DE SOLO LV A LV A 

NORTE 2,5 -0,53 49 -8,9 

NORDESTE 3,7 -0,40 64 -7,6 

SUDESTE 3,7 -0,52 61 -10 

SUL 3,0 -0,58 53 -11 

CENTRO-OESTE 3,7 -0,53 61 -10 

BRASIL 3,4 -0,53 59 -9,4 
 

Um valor positivo significa que a dose é maior devido àquele tipo de solo do que o 

que se teria se o solo fosse tipo LVA. Um valor negativo significa que a dose é inferior à do 

LVA. Pode ser observado que o tipo de solo pode ter uma influência de até cerca de 70% 

(observada entre o LV e Argissolo na região sudeste na dose de vida inteira: uma é 61% 

maior que o valor de referência e a outra é 10% menor), sendo portanto maior do que a 

diferença observada devido a diferentes tipos de dieta observados no país.  

 

5.4.3 Priorização de municípios e produtos agropecuários 

 

De acordo com o projeto de radiovulnerabilidade de solos, foram desenvolvidos os 

métodos para derivar a vulnerabilidade dos solos em relação a uma contaminação com 137Cs 

(ROCHEDO et al., 2015). 

 

5.4.3.1 Fator 1: perda de renda devido a descarte de produtos 

 

Considerando a perda financeira do descarte de produtos para toda a área de estudo, 

os cinco produtos mais relevantes são o leite de vaca, banana, madeira em toras, cana de 

açúcar e coco (Tabela 32) . A partir desses produtos, só o leite de vaca é um item relevante 

para a dieta da população; consumos individuais de bananas e coco são muito mais baixos. 
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No entanto, para a produção de municípios, a perda de rendimento de qualquer um desses 

produtos seria significativa. 

 

Tabela 32: Valor total de alimentos (culturas permanentes, temporárias e produtos animais) e produtos de 
silvicultura, apresentados na Tabela 5 e provenientes dos 16 municípios utilizados neste estudo, com base em 

levantamento feito no IBGE (2011, 2010b). 

Produto 
agropecuário 

Valor da produção 
total (R$ mil) 

Leite de vaca 134.100 

Banana 36.769 

Madeira em toras 7.345 

Cana de açúcar 5.287 

Coco 4.581 

Mandioca 4.048 

Carvão 3.842 

Lenha 2.929 

Milho 2.770 

Palmito 2.739 

Feijão 2.064 

Mel 1.345 

Ovo de galinha 1.037 

Goiaba 856 

Tomate 342 

Laranja 340 

Limão 146 

Manga 128 

Caqui 104 

Café 96 

Ovos de codorna 61 

Maracujá 36 

Arroz 28 

Tangerina 9 

Sorgo 2 
 

Considerando-se os valores absolutos de toda a produção de cada município (Tabela 

33), é possível notar que, caso os alimentos tenham que ser retirados do consumo, a maior 

perda de rendimento será de Cunha (SP), seguido por Resende (RJ) e Barra Mansa ( RJ). 
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Tabela 33: Valor total de custo dos produtos de cada município, que foi calculado a partir de um 
levantamento realizado no IBGE (2011, 2010b) e somando-se todos os custos de produção de cada alimento 

produzido por município, tendo como base os produtos agropecuários mostrados na Tabela 5. 

Município  
Valor da produção total 

(R$ mil) 

Cunha 25.545 

Resende 24.926 

Barra Mansa 23.980 

Itaguaí 22.081 

Rio Claro 17.391 

Mangaratiba 15.651 

Bananal 14.778 

Silveiras 13.335 

Areias 12.742 

São José do Barreiro 11.746 

Arapeí 6484 

Piraí 6470 

Volta Redonda 5543 

Parati 5535 

Angra dos Reis 4721 
Ubatuba 293 

 

5.4.3.2 Fator 2: Doses coletivas de ingestão de produtos agropecuários 

 

As doses de ingestão dependem da época do ano, quando ocorre a contaminação. 

Para avaliar a dose coletiva, foi considerada uma deposição de 1 kBq/m2 de 137Cs em 

toda a área. As doses coletivas foram estimadas e aplicadas às produções municipais. Foram 

consideradas as doses do primeiro ano após a contaminação. Os valores de dose coletiva 

estimados estão apresentados na Tabela 34, para o caso de um acidente ocorrendo na 

primavera.   

Devido à alta produção e aos hábitos de áreas típicas de clima tropical, onde foi 

considerado que os animais são alimentados por pasto fresco durante todo o ano, o leite foi 

o principal produto que contribui para doses coletivas em todas as estações (Tabela 34). 
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Tabela 34: Doses coletivas no primeiro ano após a contaminação, devido à deposição de 1 kBq/m2 de 137Cs, 
para um acidente ocorrendo na primavera (homem.Sv). Para o cálculo dos valores, foi considerada a 

população de cada município multiplicada pela dose por ingestão de cada produto agropecuário, fornecida 
como dado de saída nas simulações realizadas no modelo SIEM.  

Município Banana Outras 
frutas 

Cereais e 
grãos Feijão Raízes e 

tubérculos 
Outros 
vegetais Leite 

Arapeí 0,03 0,01 0,06 0,16 0,27 0,00 1,21 

Areias 0,04 0,00 0,11 0,16 0,12 0,00 2,06 

Bananal 0,02 0,01 0,69 0,16 0,17 0,00 2,35 

Cunha 0,00 0,00 9,10 4,68 0,37 0,02 4,35 

São José do 
Barreiro 

0,08 0,02 0,23 0,04 0,20 0,00 1,23 

Silveiras 0,03 0,06 0,28 0,57 0,83 0,01 1,65 

Ubatuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Barra 
Mansa 

0,03 0,02 0,07 0,04 0,27 0,02 7,00 

Resende 0,13 0,00 0,30 0,39 2,50 0,00 5,65 

Volta 
Redonda 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,13 0,00 0,60 

Rio Claro 1,23 0,00 0,22 0,93 0,21 0,01 3,70 

Piraí 0,33 0,00 0,00 0,14 0,45 0,02 1,45 

Mangaratiba 6,88 0,12 0,00 0,03 1,33 0,00 0,16 

Itaguaí 5,51 0,96 0,00 0,00 3,79 0,00 0,38 

Angra dos 
Reis 

1,26 0,03 0,00 0,02 1,51 0,00 0,06 

Parati 1,26 0,02 0,00 0,00 1,65 0,00 0,04 

 

O consumo de carne e de frango foi então avaliado, de forma preliminar. Como não 

há informação da produção de carne, foi considerado o consumo médio per capta da região 

sudeste multiplicado pelo número de habitantes de cada município, limitado pela 

disponibilidade de animais no município (isto é, considerando o consumo máximo de ⅓ do 

número de cabeças). A relevância relativa dos municípios, em relação a produtos 

agropecuários, não foi alterada pela inclusão de carnes na dieta da população local. Em 

relação à dose coletiva, a ingestão de frangos tem efeito desprezível e a de carne de boi teria 

uma contribuição máxima em torno de 8% para acidentes ocorrendo na primavera e/ou no 

verão, 10% para um acidente ocorrendo no outono e 12% para um acidente ocorrendo no 

inverno.   
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Como consequência, a ordem de classificação para municípios segue de perto a 

produção de leite anual. Os cinco municípios incluídos no estudo, que lidam com maiores 

valores de dose devido à ingestão de seus produtos agrícolas, são Cunha, Itaguaí, Resende, 

Mangaratiba e Barra Mansa (Tabela 35). Mais uma vez, o município de Cunha lidera a ordem 

de classificação para os municípios.  

 

Tabela 35: Classificação final da prioridade dos 16 municípios envolvidos, com base em dois critérios: a 
priorização por custos devido à perda do produto agropecuário, após uma contaminação causada por um 

acidente nuclear na usina de Angra e a priorização por dose, ou seja, os municípios cujos habitantes receberão 
doses numa ordem decrescente de valores, devido à ingestão desses alimentos contaminados, com base na 

dieta apresentada na Tabela 36. As doses foram calculadas pelo modelo SIEM. 

Município  
Priorização 
por custo 

Priorização 
por dose Soma 

Lista final de 
prioridade  

Cunha 1 1 2 1 

Itaguaí 2 2 4 2 

Resende 3 3 6 3 

Mangaratiba 4 4 8 4 

Barra Mansa 5 5 10 5 

Rio Claro 6 6 12 6 

Silveiras 7 7 14 7 

Parati 8 9 17 8 

Bananal 10 8 18 9 

Angra dos Reis 9 10 19 10 

Areias 12 11 23 11 

Piraí 11 12 23 11 

São José do 
Barreiro 

13 13 26 12 

Arapeí 14 14 28 13 

Volta Redonda 15 15 30 14 

Ubatuba 16 16 32 15 

 

Conclui-se então que os principais produtos para a realização de estudos 

radioecológicos  que levem a um melhor conhecimento sobre o comportamento a longo prazo 

de radionuclídeos em solos de clima tropical seriam o leite de vaca, seguido de frutas 

(principalmente de banana) e mandioca. 
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Combinando ambos os dois fatores, isto é, o custo da produção e as doses coletivas 

de ingestão da produção de cada município, Cunha seria o município mais relevante para o 

desenvolvimento de estudos radioecológicos sobre a caracterização dos solos e fatores de 

transferência solo-planta e, em relação aos produtos agropecuários, a principal via a ser 

estudada seria ar-solo-pasto-leite. Depois de Cunha, Itaguaí e Resende mostraram os valores 

de classificação mais elevadas entre os municípios estudados (ROCHEDO et al., 2015) 

(Tabela 35). 

 

5.4.3.3 Leite 

 

Considerando a relevância do leite para as doses de ingestão para acidentes ocorrendo 

em todas as estações do ano, alguns estudos adicionais foram então realizados. O primeiro 

estudo foi voltado para avaliar a dose em crianças. Foi considerada uma ingestão diária de 

0,8 L de leite para crianças. Para adultos, foi considerada a dieta definida na Tabela 36. 

 

Tabela 36: Dieta para adultos utilizada no estudo da relevância da ingestão de leite em relação à ingestão total 
dos produtos agropecuários contaminados por 137Cs, 90Sr e 131I de forma independente. Os dados foram 

obtidos com base em um estudo realizado pelo IBGE (2010a). 

Tipo Item 
Taxa de ingestão (g/dia) 

Por alimento Total 

Vegetais 

cereais e grãos 118 

323 
vegetais folhosos 8 

tubérculos e raízes 47 

outros vegetais 150 

Carne 
boi 66 

103 
frango 37 

Leite leite 164 164 

 

As crianças de até 1 ano são consideradas na simulações obtidas com o modelo SIEM, 

devido à ingestão de leite contaminado (sua principal fonte de alimento) contendo 131I, que 

está intimamente relacionado com o desenvolvimento de câncer de tireoide. Para os outros 

casos, emprega-se sempre a faixa etária de adultos porque eles são representativos da média 

de uma população urbana e sendo, por isso, adequadas as operações de aspecto geral, de 

forma a atender a população como um todo.  
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A Figura 20 mostra os resultados de dose efetiva integrada após o primeiro ano de 

uma deposição acidental de 1 kBq/m2 no solo, devido à ingestão de leite para adultos e 

crianças. As doses para crianças são maiores do que aquelas para adultos não só devido a 

diferenças nos coeficientes de dose mas também devido à maior ingestão de leite por 

crianças, em comparação com outros tipos de alimentos.   

 

 
 

Figura 20. Doses integradas (Sv), calculadas pelo modelo SIEM, no primeiro ano após uma deposição de 1 
kBq/m2 devido à ingestão de leite contaminado por 137Cs, 131I e 90Sr para crianças e adultos (consumo: 0,164 
L/d) e crianças (0,8 L/d). Em crianças, as doses foram maiores porque foi considerado que, até um ano de 

idade, o leite constituir praticamente a única fonte de alimento para elas.  
 

A Figura 21 apresenta os percentuais de redução da dose integrada do primeiro ano 

considerando diferentes momentos de introdução da remoção de leite da dieta, para um 

acidente ocorrendo na primavera. Para crianças (1 ano) foi considerada apenas a ingestão de 

leite. Para adultos, a redução observada ocorre em relação à dieta total (Tabela 36). 

Pode ser observado que o efeito desse procedimento de proteção é muito dependente 

do momento em que a remoção de consumo é efetuada. Em particular para crianças pequenas, 

é essencial que seja introduzida o mais cedo possível para ser efetiva, principalmente em 

relação ao 131I. Para estas, é essencial providenciar alimentação alternativa em menos de uma 

semana após a liberação acidental, muitas vezes ainda dentro da fase inicial da emergência 

radiológica que deu origem ao evento de contaminação ambiental. 
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Figura 21. Percentual de redução da dose do primeiro ano por ingestão devido à retirada de consumo de leite 
da dieta, em diversos momentos após a contaminação inicial (1 dia, 7 dias, 30 dias e 90 dias), considerando 
que o acidente ocorreu na primavera. Os cálculos de dose foram realizados pelo modelo SIEM, tendo como 

base a dieta de adultos apresentada na Tabela 36 e crianças consumindo apenas 0,8L de leite por dia. 

 

A relevância do leite para a economia dos municípios, porém, levou à necessidade de 

se tentar encontrar uma solução que evitasse o descarte do leito como rejeito, não só por seu 

valor econômico como pelo volume de material a ser descartado e também pela sua 

relevância para a dieta humana. 

Assim, foi feita uma avaliação, também de forma genérica, das principais 

possibilidades de processamento do leite em outros produtos (VENTURINI, SARCINELLI 

e SILVA, 2007b), de forma a tentar avaliar a viabilidade de aproveitamento do material 

retirado da dieta.  

Conforme já discutido no início deste subtópico, as doses de ingestão de leite são 

bastante independentes da época em que ocorre o acidente, para áreas tropicais, onde o pasto 

cresce durante todo o ano e o gado permanece no pasto durante todo o ano. No entanto, a 

relevância da dose de ingestão de leite depende da época, de acordo com a contribuição das 

culturas sazonais para a dose total a ingestão (ROCHEDO et al., 2015; SILVA et al., 2012a, 

2012b; SILVA, 2011). 

Resultados para alguns procedimentos de transformação de leite são apresentados na 

Tabela 37. A tabela inclui a redução da dose total ingestão devido à remoção e descarte de 

leite da dieta. Ele também inclui o efeito do uso de leite para produção de produtos derivados 

e os efeitos na dose total por ingestão.  
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Tabela 37: Efeito do processamento e da retirada do leite da dieta em doses no público, em função da época 
do ano, da redução percentual da dose durante o primeiro ano após o acidente e durante a vida inteira do 

indivíduo e do aumento percentual de dose que o indivíduo recebe por ingerir os produtos processados do 
leite (em vez de descartá-lo totalmente, o que acarretaria uma perda financeira elevada). 

Nuclídeo 
Estação de 

ocorrência da 
contaminação 

Redução de dose 
devido à retirada do 

leite da dieta (%) Produto 
processado 

Aumento de dose 
devido ao produto 

processado (%) 

Primeiro 
ano 

Vida 
inteira 

Primeiro 
ano 

Vida 
inteira 

137Cs 

Verão 10 7 

manteiga 0,01 0,01 

leite condensado 0,41 0,28 

leite em pó 0,84 0,59 

Outono 7 6 

manteiga 0,01 0,01 

leite condensado 0,28 0,23 

leite em pó 0,58 0,48 

Inverno 23 10 

manteiga 0,01 0,01 

leite condensado 0,93 0,39 

leite em pó 1,93 0,81 

Primavera 15 8 

manteiga 0,01 0,01 

leite condensado 0,59 0,33 

leite em pó 1,22 0,67 

131I 

Verão 32 32 

manteiga 0,09 0,09 

leite condensado 1,28 1,28 

leite em pó 2,65 2,65 

Outono 20 20 

manteiga 0,05 0,05 

leite condensado 0,80 0,80 

leite em pó 1,66 1,66 

Inverno 56 56 

manteiga 0,15 0,15 

leite condensado 2,24 2,24 

leite em pó 4,64 4,64 

Primavera 30 30 

manteiga 0,08 0,08 

leite condensado 1,18 1,18 

leite em pó 2,45 2,45 

90Sr 

Verão 39 30 

manteiga 0,03 0,02 

leite condensado 1,56 1,20 

leite em pó 3,24 2,46 

Outono 37 29 

manteiga 0,03 0,02 

leite condensado 1,47 1,17 

leite em pó 3,04 2,43 

Inverno 67 33 

manteiga 0,05 0,03 

leite condensado 2,68 1,31 

leite em pó 5,55 2,71 

primavera 57 32 

manteiga 0,05 0,03 

leite condensado 2,29 1,28 

leite em pó 4,74 2,74 
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Para a retirada do leite da dieta, o momento em que a introdução de alimentos 

processados é feita, em todos os casos, mostraram forte influência sazonal nas doses. 

Para 137Cs, o aumento da dose total devido à introdução de produtos lácteos 

processados é menor do que 2% em todos os casos para a dose do primeiro ano e inferior a 

1% para a dose de vida. Para 131I, como todas as doses são recebidos dentro do primeiro ano, 

os aumentos em doses integrados são os mesmos para o primeiro ano e vida inteira. O efeito 

de remoção de leite da dieta pode variar até 56% da dose total, enquanto que o aumento da 

dose devido aos produtos lácteos processados aumenta até 5% da dose total de ingestão. Para 
90Sr, o efeito da remoção de leite da dieta pode variar até 67% da dose total, enquanto o 

aumento da dose, devido aos produtos lácteos transformados são de no máximo 5,5% da dose 

total ingestão. 

Para todos os radionuclídeos, o processo mais eficiente em relação à dose para o 

público, é a produção de manteiga, ao passo que o processo menos eficiente é a produção de 

leite em pó. No leite, o 137Cs e o 131I tendem a permanecer na fase aquosa (entretanto, ocorre 

uma maior quantidade de 131I na fração gordurosa); portanto, as concentrações na manteiga, 

na nata e no queijo, por exemplo, são comparativamente baixas em relação às do soro (IAEA, 

1994). Para a produção de leite em pó, ocorrem processos de desidratação, ou seja, a parte 

líquida do soro é retirada, porém proteínas, lactose, minerais, vitaminas, e traços de gordura 

do leite são mantidas, o que justifica uma maior presença do radionuclídeo no produto final 

(pó) (VENTURINI, SARCINELLI e SILVA, 2007a, 2007b).  

No entanto, esta considera a taxa de ingestão habitual para estes produtos e não como 

substitutos para o leite fresco. Além disso, deve notar-se que o leite em pó também pode ser 

armazenado durante 6 meses tipicamente, o que reduziria ainda mais a dose quando da 

introdução do alimento no mercado. Praticamente todo o 131I já terá decaído neste período.  

Outro resultado interessante relaciona-se com o nível de detalhe usualmente assumido 

para a avaliação da dose. Se todos (leite mais produtos lácteos derivados) são considerados 

como sendo “leite” somente, em comparação com uma avaliação detalhada que engloba 

todos os produtos derivados do leite com os fatores de processamento correspondentes, as 

doses estimadas podem estar superestimadas por cerca de 20% para o 131I. 

 
 

  



143 
 

6 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho, inicialmente, foram definidos seis cenários de exposição para 

indivíduos do público e trabalhadores responsáveis pela implementação das medidas de 

proteção e de remediação de áreas contaminadas no caso de um acidente envolvendo material 

radioativo na central nuclear de Angra dos Reis (RJ). Tal definição foi baseada no levantamento 

de 16 municípios potencialmente expostos por esse tipo de acidente (localizados nos estados 

do Rio de Janeiro e de São Paulo), o qual levou em consideração uma área que abrangeu uma 

circunferência com raio de 50 km, tendo como centro a usina. No entanto, sabe-se que as 

diferenças de relevo, de correntes atmosféricas e marítimas poderiam levar a outro contorno 

que não essa circunferência. Para um estudo mais detalhado sobre os possíveis municípios 

contaminados, sugere-se a utilização de um modelo que simule a direção dos ventos em 

diferentes horários do dia, ao longo de um ano, a fim de se definirem padrões de dispersão 

atmosférica da pluma radioativa de acordo com a hora e/ou a época do ano. 

As informações obtidas a partir da definição dos cenários e do levantamento de 

parâmetros observados em imagens aéreas no município do Rio de Janeiro e de pesquisas 

bibliográficas, referentes às características dos grupamentos urbanos (tipo e área de telhado, 

área de parede, de ruas, de solo e de gramado, quantidade de árvores, de moradores por área, 

de indivíduos do público presentes em parques, tempo para executar o procedimento e número 

de trabalhadores por equipe) foram utilizadas para a construção de modelos matemáticos para 

a estimativa de valores para critérios técnicos que permitem a priorização de procedimentos de 

remediação de áreas urbanas contaminadas por 137Cs após uma contaminação acidental.  

Para o cálculo dos modelos matemáticos (desenvolvidos para a redução da dose, para a 

geração de rejeitos, para as doses ocupacionais e para a redução da contaminação), foi utilizado 

o modelo SIEM, que forneceu resultados de dose efetiva comprometida, de concentração de 
137Cs no ar e nas superfícies estudadas e de taxa de kerma no ar, necessários para fornecer 

valores relacionados aos critérios técnicos. O desenvolvimento desses modelos matemáticos 

dependeu do estabelecimento de cenários urbanos adequados para representar a área de estudo.  

Os critérios técnicos foram então estabelecidos, baseados em critérios subjetivos 

definidos anteriormente, e receberam valores, que atuam como pesos para o cálculo do número 

de ordenação de cada procedimento, em função do momento de aplicação após o acidente.  

Os modelos desenvolvidos foram testados em um estudo de caso, envolvendo a remoção 

de 5 cm de solo e a poda de árvores, em três momentos diferentes após a ocorrência do acidente. 

Os resultados obtidos no estudo de caso confirmaram conclusões anteriores sobre a aplicação 
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de procedimentos de remediação relacionadas aos acidentes de Chernobyl e de Goiânia 

(STEINHAUSER, BRANDL e JOHNSON, 2014; IAEA, 2006, 1991; ROCHEDO, 2000; 

BALONOV et al., 1996; PIRES DO RIO, AMARAL e PARETZKE, 1994; AMARAL et al.; 

1991; HEALTH PHYSICS, 1991; ROCHEDO, AMARAL e BARTELL, 1991; IAEA, 1988) 

e, por isso, validaram o modelo multicritério, o qual fará todos os cálculos de forma automática.  

Por fim, esses modelos deverão ser incluídos no Programa de Apoio à Tomada de 

Decisão após um acidente nuclear ou radiológico, em desenvolvimento. O objetivo final é 

fornecer à equipe de tomada de decisão uma lista de opções, ordenada por relevância em relação 

aos diversos aspectos incluídos na análise, de procedimentos justificados, sob o ponto de vista 

de proteção radiológica, a serem aplicados a uma determinada área contaminada.  

Para o caso das áreas rurais, as decisões sobre medidas de proteção e de remedição são 

muito mais complexas do que aquelas para uma contaminação de áreas urbanas. Há uma forte 

influência da estação do ano nas doses recebidas devido à ingestão de produtos de origem 

vegetal e animal, a partir de uma área específica. Além disso, o tipo de solo tem uma forte 

influência sobre a transferência de radionuclídeos depositados para as plantas. Dessa forma, 

neste trabalho, apenas estudos iniciais foram realizados para servirem de base, no futuro, ao 

estabelecimento de critérios adequados à priorização de procedimentos de proteção e 

remediação adequados à contaminação de áreas rurais.  

Este estudo demonstrou que os diferentes tipos de solo do Brasil podem afetar mais a 

dose de ingestão do que as diferenças nas dietas regionais. No caso de acidentes, a preocupação 

maior é sempre com o consumo local das áreas afetadas e, portanto, áreas em que a população 

tem um alto índice de autoabastecimento, como é o caso das regiões agrícolas, onde têm origem 

os alimentos contaminados. É então importante considerar o tipo de solo para estimar 

corretamente a dose na população e verificar a necessidade de procedimentos de proteção para 

a população. É também importante considerar quais itens da dieta são oriundos de áreas não 

afetadas para não restringir desnecessariamente o consumo de alimentos produzidos no local 

afetado pelo acidente. 

Há uma necessidade de estabelecer cenários padronizados para avaliar o efeito dos 

procedimentos com o objetivo de reduzir as doses depois de uma contaminação acidental. A 

fim de ser capaz de criar um cenário-padrão para uma deposição radioativa, estudos 

radioecológicos precisam ser executados. Este trabalho procurou priorizar tais estudos com 

base na relevância para a perda de receitas para o município devido ao banimento dos produtos 

agropecuários produzidos e consumidos na mesma localidade e dos produtos que levam a doses 

coletivas mais elevadas.  
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Considerando os municípios dentro de um raio de 50 km das usinas nucleares 

brasileiras, sugerimos o desenvolvimento de estudos radioecológicos com prioridade para leite, 

bananas e mandioca nos municípios de Cunha (SP), Itaguaí (RJ) e Resende (RJ). 

O leite é o principal produto a ser avaliado em relação a doses para o público, em 

particular crianças. A possibilidade de utilizar o processamento em produtos derivados parece 

promissora, porém tem que ser avaliada também em relação aos resíduos gerados e às possíveis 

utilizações como, por exemplo, o uso em reações animais.  

Aspectos sazonais são relevantes para as decisões sobre o reprocessamento de alimentos 

após uma contaminação acidental. A ação principal na redução da ingestão de doses é a remoção 

de alimentos da dieta, fornecendo comida limpa para a população. Todavia, o descarte dos 

produtos pode ser caro, não só devido à perda da produção, mas também devido às grandes 

quantidades de resíduos a serem tratados e eliminados. 

O processamento de alimentos que foram retirados da dieta é um aspecto importante a 

considerar, uma vez que a dose individual introduzida a partir dos produtos transformados pode 

ser muito pequena e pode ainda evitar a perda de rendimento por parte dos produtores; 

adicionalmente, reduziria a necessidade de descarte de grandes quantidades de alimentos. 

Nas primeiras semanas após o acidente, a prioridade deve ser voltada para a ingestão de 
131I, a partir de leite e vegetais folhosos (todos os radionuclídeos), devido ao processo de 

deposição foliar, com a contaminação das partes aéreas dos vegetais e de pasto. Apesar do 

consumo de vegetais folhosos ser relativamente baixo na população em geral, esta pode ser 

significativa nas áreas próximas à colheita de produtos. A relevância do iodo se deve ainda à 

rápida transferência deste a partir de uma deposição em pasto, para o leite de vacas e da 

relevância deste produto para a dieta humana, em particular, a dieta infantil. Dessa forma, é 

preciso também providenciar em curto prazo o fornecimento de alimentos não contaminados 

para a população, em particular aqueles relacionados à dieta infantil.   

De um modo geral, em relação a uma contaminação agrícola com 131I, devem ser 

tomados procedimentos de proteção a curto prazo, para ser eficaz em reduzir as doses. Quanto 

ao leite consumido por crianças, a remoção do consumo deve ser feito com urgência, bem como 

o fornecimento de alimento de substituição não contaminados. Para outros alimentos, deve ser 

considerado que os primeiros três meses após o acidente são mais relevantes para a dose efetiva 

comprometida, indicando que as principais ações necessárias para proteger a maioria dos 

indivíduos do público deverão ser tomadas antes desse tempo. 
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ANEXO – Utilização do modelo SIEM 

 

O SIEM é um modelo que funciona através de planilhas fornecidas pelo software 

Microsoft Excel®. Ele é aberto, ou seja, permite que os dados de entrada e que valores 

utilizados nos cálculos sejam alterados, 

A Figura 22 mostra a tela inicial do SIEM, onde podem ser observados, à esquerda, na 

aba “modelos”, as opções de dados de entrada e de resultados. As outras abas possuem 

informações sobre diversos radionuclídeos e valores (como fatores de conversão de dose) 

utilizados nos cálculos, durante a simulação e descritos anteriormente, no subtópico 4.3. 

 

 
 

Figura 22. Tela inicial do SIEM, que funciona através do software Microsoft Excel®. 

 

Para que a simulação ocorra, é necessário que o usuário forneça algumas informações 

referentes ao acidente, como (Figura 23): a data de deposição dos radionuclídeos (que seria a 

data da ocorrência do acidente), a quantidade de chuva, o tempo de passagem da pluma 

radioativa, a ocorrência ou não de chuva nas primeiras 24 horas e os radionuclídeos envolvidos, 

com seus respectivos valores de deposição total (em Bq/m2). No presente trabalho, foram 

considerados: 137Cs, 90Sr e 131I.  
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Figura 23. Tela do SIEM, onde devem ser fornecidas informações sobre o acidente para que o modelo faça as 

simulações. 

 

O modelo PARATI, já incorporado ao SIEM e desenvolvido para estimar dose externa 

devido à exposição do público em áreas urbanas, exige que sejam fornecidas informações sobre 

os tipos de cenários e o tempo de ocupação, em horas por dia, de cada indivíduo, que pode ser 

separado por faixas etárias (Figura 24). 

 

 
Figura 24. Tela do SIEM, onde devem ser fornecidas informações sobre os cenários de exposição para 

indivíduos em áreas urbanas para que o modelo faça as simulações e calcule doses por exposição externa. 

 

O modelo CORAL, por sua vez, também já incorporado ao SIEM e desenvolvido para 

estimar a dose interna por ingestão de produtos agropecuários, exige que sejam fornecidas 
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informações sobre a dieta do público, ou seja, quais alimentos cada tipo de indivíduo consume, 

separado por faixa etária, e sua quantidade em gramas por dia (Figura 25).  

 

 
Figura 25. Tela do SIEM, onde devem ser fornecidas informações sobre dieta dos indivíduos em áreas rurais, 

para que o modelo faça as simulações e calcule doses por ingestão dos alimentos contaminados. 

 

Após a inserção dos cenários de contaminação, é necessário fornecer as informações 

sobre quais medidas de proteção e de remediação devem ser implementadas, em qual cenário e 

que momento após o acidente. A Figura 26 mostra que foram aplicados a poda de árvores nas 

casas 1 e 2 (sendo que, na casa 1, o procedimento foi executado 1 semana após o acidente e, na 

casa 2, 1 mês) e a remoção de gramado (também com diferenças no momento de execução). 

 

 
Figura 26. Tela do SIEM, onde devem ser fornecidas informações sobre os procedimentos de descontaminação 

dos cenários criados para áreas urbanas, incluindo o momento de aplicação, para que o modelo faça as 
simulações e calcule doses por exposição externa. 
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A simulação ocorre em poucos segundos, e logo os resultados podem ser visualizados. 

Como dados de saída, o SIEM fornece a concentração dos radionuclídeos nos alimentos e nas 

superfícies urbanas (Figuras 27 e 28), em função do tempo, valores de KERMA no ar em cada 

cenário urbano (Figura 29) e as doses efetivas comprometidas por ingestão, inalação e 

exposição externa, com e sem a aplicação dos procedimentos de descontaminação, de acordo 

com a faixa etária, o tipo de dose e o tempo de exposição (Figura 30). 

 

 
Figura 27. Resultados fornecidos pelo SIEM, após a simulação, referentes à concentração dos radionuclídeos nos 

alimentos, ao longo do tempo. 
 

 
Figura 28. Resultados fornecidos pelo SIEM, após a simulação, referentes à concentração dos radionuclídeos nas 

superfícies urbanas, ao longo do tempo. 
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 Figura 29. Resultados fornecidos pelo SIEM, após a simulação, referentes à taxa de KERMA no ar devido à 

presença dos radionuclídeos nos cenários urbanos, ao longo do tempo. 
 

 
Figura 30. Resultados fornecidos pelo SIEM, após a simulação, referentes à dose efetiva comprometida por 

exposição externa, inalação e ingestão de produtos agropecuários contaminados, de acordo com a faixa etária e o 
tempo de exposição, nos cenários criados, sem a aplicação dos procedimentos de descontaminação. 

 

Vale destacar que o SIEM também gera todos os resultados na forma de tabelas, 

facilitando a obtenção e a manipulação dos dados de saída em uma nova planilha do Excel 

(Figura 31). 
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Figura 31. Resultados fornecidos pelo SIEM, após a simulação, em forma de tabela, referentes à dose efetiva 
comprometida por exposição externa, inalação e ingestão de produtos agropecuários contaminados, de acordo 

com a faixa etária e o tempo de exposição, nos cenários criados. 
 


