
    
 
 
 

 

Césio-137 em solos de Unidades de Conservação do 

Estado de São Paulo 

  

M. V. Sá Miranda, P. C. Silva Neto, E. E. G. de Farias, R. S. Cantinha, E. J. De  

França 

Centro Regional de Ciências Nucleares - CRCN-NE/CNEN, Rua Professor Luiz Freire 200, 50740-540 Recife, PE, 

Brasil 

mvaleria@cnen.gov.br 

RESUMO 

O estudo das concentrações de 137Cs no solo é de fundamental importância ambiental, pois a similaridade química do 

césio com o potássio pode provocar a acumulação deste radionuclídeos em plantas [1]. Este trabalho apresenta a deter-

minação de 137Cs nos solos das parcelas permanentes instaladas na Estação Ecológica de Assis (EEA), no Parque Esta-

dual Carlos Botelho (PECB), na Estação Ecológica dos Caetetus (EEC) e no Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC), 

representativas dos biomas Cerrado e Mata Atlântica no Estado de São Paulo. As amostras de solo foram quantificadas 

por Espectrometria Gama de Alta Resolução - EGAR, com detector HPGe. As concentrações de atividade de 137Cs para 

abaixo do limite de detecção de 1,01 Bq kg-1 nos solos do Cerrado (EEA). Nos solos da Mata Atlântica, foram quantifi-

cadas concentrações de atividade de 137Cs variando 1,32 Bq kg-1 a 4,07 Bq kg-1, para a EEC (Floresta Estacional Semi-

decidual), de 1,30 Bq kg-1 a 7,40 Bq kg-1 para o PEIC (Floresta de Restinga) e de 1,31 Bq kg-1 a 23,30 Bq kg-1 para o 

PECB (Floresta Ombrófila Densa). Considerando os maiores valores de concentração de atividade de 137Cs no PECB, 

estudos mais detalhados serão necessários para o conhecimento do fato do 137Cs na Mata Atlântica. 
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1. INTRODUÇÃO 
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137Cs é produzido durante o processo de fissão nuclear, sendo introduzido de forma antropogênica 

no ambiente e quando alcança o solo é adsorvido firmemente pelas argilas, tendo sua subsequente 

redistribuição lateral associada à erosão, transporte e deposição do solo devido à chuva e ao vento 

[2]. Em 1986, devido ao acidente de Chernobyl, grande parte da Europa teve um “fallout” adicional 

de 137Cs, porém não existe relato na literatura que a contaminação deste acidente tenha alcançado o 

Hemisfério Sul [3]. 

Considerando a diversidade de fontes de radionuclídeos, as mais variadas pesquisas ainda vêm 

sendo conduzidas na tentativa de contabilizar os impactos de radionuclídeos liberados no ambiente, 

principalmente o 137Cs, cuja a persistência nos ecossistemas é maior [4]. A hipótese de florestas 

nativas formarem uma barreira de filtragem de elementos químicos, atuando como um possível 

biofiltro natural, é bastante plausível. Por isso, pode-se afirmar que a função de biofiltro 

atmosférico que as florestas da Mata Atlântica localizadas no início do Planalto Brasileiro exercem, 

vem desempenhando um papel de grande importância para a radioecologia. Neste trabalho, os 

níveis 137Cs presentes em amostras de solo da Mata Atlântica e do Cerrado foram quantificados por 

meio da Espectrometria Gama de Alta Resolução.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho foi desenvolvido em quatro Unidades de Conservação (Parque Estadual Ilha do 

Cardoso, Parque Estadual Carlos Botelho, Estação Ecológica de Caetetus e Estação Ecológica de 

Assis), que representam as quatro principais formações florestais do Estado de São Paulo (Floresta 

de Restinga, Floresta Atlântica de Encosta, Floresta Estacional Semidecidual e Cerradão). As 

amostras foram coletadas nas parcelas permanentes instaladas em cada unidade de conservação, que 

fazem parte do Projeto BIOTA/FAPESP. As amostras de solos foram coletadas na profundidade de 

0-10 cm na projeção das copas das árvores das árvores das espécies mais abundantes das parcelas 

permanentes. As amostras foram submetidas à secagem em estufa de circulação forçada na 

temperatura de 60 °C com posterior redução em almofariz de porcelana para tamanho de 0,5 mm. 

Após a moagem, porções de aproximadamente 30 g foram acondicionadas em placas de petri de 

poliestireno e seladas com adesivo de silicone. A quantificação do 137Cs foi realizada por meio de 
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um detector de Germânio Hiper-puro (HPGe) da Canberra modelo GC4018. O tempo de contagem 

utilizado para análise dos solos foi 80.000 segundos e para o branco analítico 1.000.000 segundos. 

A curva de eficiência do detector foi obtida a partir da dopagem de um padrão interno de solo com 

solução de 133Ba, 137Cs, 152Eu e 241Am com atividades conhecidas. Após detecção da radioatividade 

do padrão dopado, o ajuste polinomial foi realizado no programa de computador Genie [5]. 

Também foram estimadas as incertezas analíticas combinadas e, posteriormente, expandidas em 

nível de 95% de confiança a partir do Genie [5]. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As amostras de solo do Cerrado, provenientes da EEA, não apresentaram concentração de atividade 

para o 137Cs. Em todas as amostras analisadas, as concentrações de atividade de 137Cs ficaram abai-

xo da atividade mínima detectável de 1,01 Bq kg-1 nos solos do Cerrado. Na EEC, 70 % das amos-

tras analisadas apresentaram 137Cs passível de quantificação por EGAR. Os valores das concentra-

ções de atividade ficaram entre 1,32 Bq kg-1 e 4,07 Bq kg-1, com média de 2,22 Bq kg-1. O Parque 

Estadual Carlos Botelho destaca-se por apresentar os maiores valores de concentração de atividade 

de 137Cs, sendo que o valor máximo alcançou 23,3 Bq kg-1 e a média ficou em 6,97 Bq kg- 1. A mé-

dia dos valores de concentração de atividade de 137Cs apresentada no PEIC é menor que a média do 

PECB (6,97 Bq kg-1), mas é um pouco maior que a média da EEC (2,22 Bq kg-1). Foram encontra-

dos valores acima da atividade mínima determinável de 1,01 Bq kg-1 para quase 50 % das amostras 

analisadas.  

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados comprovaram a presença de 137Cs nas parcelas permanentes estudadas de Mata 

Atlântica em especial no PECB. Porém a média encontrada de 137Cs está abaixo do limite dos 

critérios de exclusão, isenção e dispensa como requisito de proteção radiológica dado pela Posição 

Regulatória CNEN PR-3.01-001. 
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