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RESUMO 

 Manguezais são as principais entradas de substâncias químicas, considerando-se os ambientes estuarinos brasileiros. 

Radionuclídeos naturais como 40K e o 228Ra podem ser transferidos para a vegetação. Diante do exposto, este trabalho 

tem por objetivo determinar os fatores de transferência (FT) e de transferência agregado (FTag) dos radionuclídeos 40K e 

228Ra no sistema solo-planta de manguezais do Estado de Pernambuco, Brasil. Foram determinadas, a partir da Espec-

trometria Gama com detector de germânio hiper-puro (HPGe), as concentrações de atividade de 40K e 228Ra no solo de 

manguezais e em amostras compostas de folhas de indivíduos das espécies vegetais nativas Rhizophora mangle, Lagun-

cularia racemosa e Aviccenia Schaueriana. Os fatores de transferência e de transferência agregado foram calculados 

conforme metodologia proposta na literatura. Os respectivos valores de FT e FTag para o radionuclídeo 40K foram 0,384 

e 2,13x10-3 para R. mangle; 0,394 e 2,05x 10-3 para L. racemosa e 1,348 e 3,44x10-3 para Avicennia sp. Para o radionu-

clídeo 228Ra, os resultados obtidos foram inferiores para as espécies R. mangle (FT= 0,089; FTag= 1,95x10-4) e L. race-

mosa (FT = 0,142; FTag = 3,46x10-4). Para a Avicennia schaueriana., as concentrações de atividade de 228Ra nas folhas 

mostraram-se abaixo do limite de detecção. Os valores de FT encontrados demonstraram uma maior transferência de 

40K em manguezais dominados por Avicennia  e de 228Ra para manguezais em que a distribuição de L. racemosa pre-

domina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento de áreas sob influência de processos radioativos naturais é de grande im-

portância do ponto de vista radioecológico [1], devido à transferência de 40K e dos radionuclídeos 

naturais da série do urânio e do tório para a vegetação. Os fatores de transferência (FT) para radio-

nuclídeos normalmente são baseados nas atividades encontradas na vegetação e nos substratos [2,3]. 

Todavia, devido à complexidade da absorção de substâncias químicas pelas plantas, um novo con-

ceito de fator de transferência foi proposto, o fator de transferência agregado (FTag) [4]. Nesse con-

ceito, ao invés de se considerar as atividades dos radionuclídeos determinadas no substrato, é utili-

zada a medida de concentração de atividade por área no substrato, resultando em uma estimativa de 

transferência de radionuclídeos em m2 kg-1. Tal cálculo facilita a comparação entre diferentes áreas 

quanto à transferência de radionuclídeos no sistema solo-vegetação. 

Neste contexto, o objetivo principal do trabalho foi determinar os fatores de transferência 

(FT) e de transferência agregado (FTag) dos radionuclídeos 40K e 228Ra no sistema solo-planta de 

manguezais do Estado de Pernambuco, Brasil.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Inicialmente foram coletadas amostras de solo e folhas das espécies vegetais Rhizophora 

mangle, Laguncularia racemosa e Aviccenia Schaueriana do manguezal Chico Science, localizado 

entre as cidades de Recife e Olinda, Pernambuco, e do manguezal Rio Arinquindá, localizado no 

município de Rio Formoso, Pernambuco. Posteriormente a secagem e cominação das amostras, pro-

cederam-se as análises por espectrometria gama de alta resolução das amostras e dos materiais de 

referência: IAEA 314, do padrão interno de solo RadCheMTM CustomSoil Standard do Programa 

Nacional de Intercomparação (PNI) do IRD/CNEN e de padrão interno do PNI – Vegetação, 

IRD/CNEN. Após as análises, calculou-se o Número En [5] para fins de avaliação do controle da 

qualidade. 

 O cálculo do fator de transferência (FT) e de transferência agregado (FTag), adotado neste 

trabalho, considerou as concentrações de atividades dos radionuclídeos quantificadas nos compar-
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timentos folha e solo (Equação 1 e 2), a partir de análises por espectrometria gama de alta resolução 

de amostras de solo e folhas das espécies vegetais: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e 

Aviccenia Schaueriana. 

 
SubstratoC

C
FT   (1) 

na qual,  C = concentração de atividade do radionuclídeo nas folhas avaliadas (Bq kg-1), 

CSubstrato = concentração de tividade do radionuclídeo no substrato (Bq kg-1). 

 
Substrato

Ag
A

A
FT   (2) 

na qual, A= Atividade do radionuclídeo nas folhas avaliadas (Bq kg-1),  ASubstrato = Atividade 

do radionuclídeo no substrato (Bq m-2). 

 

3 . RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os valores de FT e FTag, conforme pode ser observado na Tabela 1, demonstram uma ten-

dência de maior concentração de atividade de 40K em indivíduos da espécie  A. schaueriana do que 

no próprio solo abaixo dos mesmos. 

Tabela 1: Concentrações de atividade no solo (Bq kg-1), FT e FTAg para os radionuclídeos 40K e 

228Ra nas folhas das espécies de R. mangle, L. racemosa e A. schaueriana dos manguezais de Pernambuco. 

Espécie Estatística 

40K  228Ra 

Solo 

(Bq kg-1) 

 

 

 

 

 

(Bq.kkg 

FT 

 

FTAg  

(m² kg-1) 

 
Solo 

(Bq kg-1) 

 

FT 

 

FTAg  

(m² kg-1) 

Rhizophora mangle M  669 0,384 2,13.10-3  45 0,089 1,95.10-4 

Max  888 0,787 3,41.10-3  50 0,169 4,12.10-4 

Min 367 0,244 1,36.10-3  42 0,039 9,67. 10-5 

n 19 10 10  19  10 
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Langucularia racemosa M  639 0,394 2,05.10-3  42 0,142 3,46.10-4 

Max  888 0,621 3,45.10-3  44 0,241 4,12.10-4 

Min  367 0,211 7,94.10-4  39 0,089 2,13.10-4 

n 17 6 6  17  6 

         
Avicennia schaueriana M  602 1,348 3,44.10-³  - - - 

Max  1110 2,376 1,42.10-3  - - - 

Min  312 0,384 5,76.10-3  - - - 

n 8 6 10  - - - 

M = média; Max = valor máximo; Min = valor mínimo; n = número de amostras. 

Devido à semelhança química entre os elementos químicos da Família 1A (K, Rb, Cs e Fr), 

no caso de um evento de contaminação radioativa, é possível que 137Cs seja preferencialmente acu-

mulado prontamente por indivíduos da Avicennia schaueriana. Vale ressaltar que correlações entre 

K e Cs em espécies arbóreas tropicais são consideradas fracas com relação a Rb, outro elemento 

traço da Família 1A [6]. Já a transferência ou bioacumulação de 228Ra aconteceu principalmente 

para L. racemosa (Tabela 1) tanto para os valores de FT quanto de FTAg.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Não foi possível estimar o FT e FTag da Avicennia schaueriana para o 228Ra devido as con-

centrações de atividade nas folhas se mostraram abaixo do limite de detecção. Para as outras duas 

espécies, observa-se uma discreta transferência deste radionuclídeo da ordem de 10-4 m² kg-1. 

 Os valores de FT e FTag para o 40K demonstraram uma transferência considerável deste ra-

dionuclídeo para indivíduos das três espécies, o que sugere estas espécies como possíveis acumula-

dores de elementos químicos e radionuclídeos que possuam semelhança química com o 40K.  

 Dentre as três espécies, a A. schaueriana demonstra ter um maior potencial de transferência 

de 40K do que a R. mangle e a L. racemosa, possivelmente relacionada a ausência de ultra filtro em 

sua estrutura fisiológica. 
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