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RESUMO 
 

O césio-137 é um radionuclídeo artificial introduzido no meio ambiente através do “fallout” radioativo dos 
testes superficiais de armas nucleares, que em contato com o solo é fortemente adsorvido as argilas, tendo seu 
movimento por processos químicos dentro do solo praticamente nulo. Desse modo, o césio-137 tornou-se um 
bom marcador do solo, visto que seu movimento está relacionado com o movimento das partículas de solo, e 
tem sido usado no estudo dos processos de erosão do solo, como meio de quantificar as taxas de perdas e ganhos 
de solo de uma dada área. Para uso desta metodologia, é necessário o conhecimento do inventário de referência 
de césio-137. O inventário de césio-137 na região de Londrina foi avaliado usando-se quatro áreas de solo não 
perturbado amostradas em grade de 3x3, com uma distância de 9 metros entre os pontos. Três áreas eram de 
mata nativa (Mata 1, Mata 2 e Mata UEL) e uma área de pastagem. O inventário de césio-137 foi de 223 ± 41Bq 
m-2, 240 ± 65 Bq m-2 e 305 ± 36 Bq m-2 para a Mata UEL, Mata 1 e Mata 2, respectivamente, e de 211 ± 28 Bq 
m-2 para a pastagem. 

Considerando o desvio em cada valor, não é possível afirmar que existe diferença entre os valores de 
inventário de césio-137, resultando um inventário médio de referência em torno de 245 ± 42 Bq m-2. Além 
disso, pode-se afirmar que é possível utilizar valores de inventário de césio-137 determinados em área de mata 
nativa como valor de referência. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A aceleração do processo de erosão do solo, e o conseqüente aumento na taxa de erosão 
devido às perturbações antropogênicas no equilíbrio solo-vegetação-clima, têm influenciado 
na qualidade do solo e no cenário ambiental, visto que a erosão do solo afeta a qualidade do 
solo, da água e do ar. O efeito, em curto prazo, gerado pela erosão do solo, numa área, é a 
redução na fertilidade do solo, o que exige maior tecnologia para se obter a mesma taxa de 
produtividade. 

 
Os impactos desfavoráveis da erosão do solo, fora da área erodida, são os que atuam 

sobre a qualidade da água e do ar, sendo os que atuam sobre a qualidade da água as fontes de 
poluição não pontuais, que geram o material dissolvido e suspenso transportados pelas 
enxurradas, e os que atuam na qualidade do ar são devido à emissão de material particulado e 
gases do solo/sedimento na atmosfera. 
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Desse modo, predizer a magnitude e severidade dos impactos da erosão do solo na 
produtividade da biomassa e na qualidade do ambiente é importante, tanto em escala local 
como nacional e internacional. Embora a erosão e deposição de solo estejam bem 
documentadas, e muita pesquisa tenha sido realizada sobre as causas e efeitos da erosão, 
ainda existem incertezas sobre a extensão, a magnitude e carência de valores confiáveis de 
taxas de erosão e deposição de solo, do mesmo modo quanto às conseqüências econômicas e 
ambientais. 

 
O 137Cs é um radionuclídeo artificial introduzido no ambiente, principalmente pelos 

testes termonucleares de superfície realizados entre o início da década de 1950 até final da 
década de 1970. Na maioria dos ambientes, quando o 137Cs alcança o solo ele é firmemente 
adsorvido pelas argilas do solo, tendo sua subseqüente redistribuição lateral associada à 
erosão, transporte e deposição do solo devido à chuva e ao vento. 

 
A deposição de césio-137 acorreu até meados da década de 1980, sendo que, devido ao 

acidente de Chernobyl, grande parte da Europa teve um “fallout” adicional de césio-137. Não 
existe relato na literatura que a contaminação deste acidente tenha alcançado o Hemisfério 
Sul [1]. O césio-137 é um metal alcalino, de eletropositividade alta, que em contato com o 
solo é fortemente adsorvido as posições de FES (“Frayed Edge Sites”) e RES (“Regular Edge 
Sites”) das argilas, tendo seu movimento por processos químicos dentro do solo praticamente 
nulo [2]. Desse modo, o césio-137 tornou-se um bom marcador do solo, visto que seu 
movimento está relacionado com o movimento das partículas de solo. Devido a isso, o césio-
137 tem sido usado no estudo dos processos de erosão do solo, como meio de quantificar as 
taxas de perdas e ganhos de solo de uma dada área [3]. 

 
Dessa forma, o modelo de redistribuição de 137Cs refletirá o modelo de redistribuição 

do solo, sendo que a hipótese para uso do 137Cs na avaliação da erosão do solo tem como base 
a comparação do valor do inventário de 137Cs de um ponto amostrado com um valor de 
referência representando a quantidade de 137Cs depositado pelo “fallout” na região estudada. 
Assim, um valor de inventário de 137Cs menor do que o valor de referência é um indicativo de 
perda de solo, enquanto um valor de inventário de 137Cs maior que o de referência é 
indicativo de deposição de solo. 

 
Para uso desta metodologia, é necessário o conhecimento do inventário de referência de 

césio-137, que é dado como função da concentração total de césio-137 depositado em uma 
região pelo “fallout” radioativo [4]. Para avaliar o inventário de césio-137 na região de 
Londrina, quatro áreas de solo não perturbado foram amostradas em grade de 3x3, com uma 
distância de 9 metros entre os pontos. Das quatro áreas amostradas, três áreas eram de mata 
nativa, rotuladas Mata 1, Mata 2 e Mata UEL, e uma área de pastagem. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

O uso do 137Cs na avaliação da erosão do solo tem como base a comparação de 
inventários de 137Cs. Devido a isso, as amostras utilizadas para comparação dos inventários 
devem ter sido coletadas num ponto de área de superfície bem definida, sem irregularidades 
que gerem perturbação no inventário de 137Cs, e em suficiente profundidade de modo a 
incluir todo o 137Cs presente no perfil do solo. 
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O método de amostragem comumente usado é a amostragem de todo o perfil em uma 
única amostra que é obtida através da introdução de cilindro no solo até a profundidade 
desejada utilizando-se equipamento mecânico. Neste trabalho utilizamos a amostragem em 
incrementos de profundidade que possibilita determinar o inventário total e a distribuição em 
profundidade de 137Cs, sendo que o perfil de solo foi coletado até uma profundidade 
suficiente que continha todo o 137Cs presente no solo. 

2.1.  Equipamento Utilizado para Amostragem e Preparo da Amostras 
 

Para coleta das amostras utilizadas neste trabalho foi confeccionado um amostrador de 
solo, do tipo raspador, constituído de um cilindro metálico de área transversal de 78 cm2, com 
três lâminas numa das extremidades para raspagem do solo, rotulado de cilindro raspador. O 
cilindro raspador está apresentado na Figura 1. Esse equipamento permite a amostragem de 
solo sem a necessidade de equipamento mecânico, como no caso da amostragem de todo o 
perfil, sem exigir muito esforço humano. Além disso, é possível também realizar a 
amostragem em incrementos, com intervalos de amostragem acima de 2 cm. 

 

 
 

Figure 1.  Esboço do cilindro raspador utilizado 
para coleta das amostras. 

 
As amostras coletadas foram destorroadas suavemente e secas ao ar por um período 

de 48 horas. Após secas, as amostras foram passadas em peneira de 2 mm para separar a 
fração maior que 2 mm, as quais podem ser descartadas. A amostra de solo composta pela 
fração menor que 2 mm é pesada e acondicionada em porta amostra. O porta amostra 
utilizado é do tipo béquer Marinelli de 1 ou 2 litros, dependendo da massa de solo utilizado. 
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2.2  Áreas Amostradas 
 

 Para estimar o inventário de 137Cs em solos não perturbados, três matas nativas foram 
amostradas na região de Londrina. A primeira mata está localizada no campus da 
Universidade Estadual de Londrina, denominada aqui Mata UEL. A segunda mata, próxima 
ao bairro Três Bocas, denominada aqui Mata 1, localiza-se a 20 km ao sul da Mata UEL. A 
terceira mata, denominada aqui Mata 2, localiza-se no distrito de Maravilha a 45 km ao sul da 
Mata UEL. Como o inventário de 137Cs em área de mata nativa pode ter seu valor afetado 
pela interceptação da precipitação radioativa pela copa das árvores, causando um acúmulo de 
137Cs em uma posição e deficiência em outra dentro da área de mata nativa, também foi 
amostrada uma área de pastagem formada há mais de 50 anos e desde então não mais 
mecanizada, para avaliar a variação entre o inventário de 137Cs nas áreas de mata nativa em 
relação ao da área de pastagem. A área de pastagem é localizada próxima a Mata 1. Todas as 
áreas amostradas são da região de Londrina, Paraná. 

 
O solo das matas e da pastagem é classificado como sendo da classe LATOSSOLO 

VERMELHO Distroférrico, textura argilosa, fase floresta subtropical subperenifólia, relevo 
suave ondulado [5]. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cfa, 
subtropical úmido, com chuvas em todas as estações, podendo ocorrer seca no período de 
inverno. A temperatura média anual da região fica em torno de 20,7 °C, com precipitação 
pluviométrica anual em torno de 1.615 mm [6]. 
 
 
2.3 Equipamento Utilizado para Espectrometria Gama 
 

 A espectrometria de raios gama permite a medida direta de emissores gama sem a 
necessidade da realização de separação química dos elementos da amostra. Os módulos de 
eletrônica utilizados neste trabalho foram módulos padrões tipo NIM (“Nuclear Instruments 
Modular”) da Ortec sendo um amplificador modelo 575A, fonte de alta tensão modelo 659, e 
placa multicanal (MCA) TrumpTM de 4096 canais com aplicativo MAESTROTM para 
Windows versão 3.2, uma blindagem da Ortec, modelo HPLBS1, com 10 cm de chumbo de 
baixo fundo recoberto internamente por 0,5 mm de estanho e 1,6 mm de cobre para diminuir 
a incidência no detector dos raios-X gerados no chumbo, sendo recoberta externamente por 
9,5 mm de aço com baixa porcentagem de carbono e dois detectores de germânio de alta 
pureza HPGe, um modelo GEM10185-P com diâmetro e comprimento do cristal igual a 43,5 
mm, e o outro modelo GEM-M-7080-P-S específico para geometria béquer Marinelli. A 
atividade mínima detectável para o detector utilizado neste trabalho é de 0,09 Bq kg-1. 
 
 

3. RESULTADOS 
 

. O valor do inventário de 137Cs (Bq m-2) para um ponto amostrado é determinado pela 
equação (1): 
 

∑
=

=
z

i
iiiCs IxxCA

1
ρ               . (1)

 
onde 

- ACs é o inventário total de 137Cs para o ponto amostrado (Bq m-2). 
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- Ci é a concentração de 137Cs para a profundidade i (Bq kg-1). 
- ρi é a densidade volumétrica para a profundidade i (kg m-3). 
- Ii é o incremento de amostragem para a profundidade i (m). 
- z é a profundidade máxima amostrada com césio-137 detectado. 
 

O uso do inventário total de 137Cs elimina a dependência da atividade em função da 
densidade do solo. 
 

Da amostragem em grade realizada nas áreas amostradas (Mata 1, Mata 2, Mata UEL e 
Pastagem Nativa) foram obtidos os valores do inventário total de 137Cs para cada ponto 
amostrado, que estão apresentados na Tabela 1. Quando um resultado yi, em relação ao valor 
médio, é muito grande quando comparado com o desvio padrão da média, é razoável eliminar 
tal medida yi do conjunto de dados. Um critério utilizado para se fazer essa eliminação é o 
critério de rejeição de Chauvenet. Aplicando o critério de Chauvenet aos dados de cada área, 
os pontos apresentados em negrito na Tabela 1 foram eliminados por obedecer ao critério de 
rejeição de Chauvenet. 

Table 1.  Valores do inventário total de 137Cs para os pontos amostrados na Mata 1, 
Mata 2, Mata UEL e Pastagem Nativa. 

 
Inventário Total (Bq m-2) Ponto 

Amostrado Mata 1 Mata 2 Mata UEL Pastagem 
1 325 ± 19 269 ± 13 84 ± 12 194 ± 10 
2 405 ± 27 283 ± 15 254 ± 16 181 ± 10 
3 192 ± 14 314 ± 16 172 ± 13 204 ± 9 
4 255 ± 17 346 ± 17 238 ± 16 253 ± 11 
5 293 ± 23 271 ± 15 83 ± 11 220 ± 12 
6 226 ± 22 239 ± 13 307 ± 18  
7 129 ± 14 347 ± 16 179 ± 13  
8 103 ± 11  225 ± 16  
9 150 ± 17  273 ± 17  

 
O inventário total de césio-137 foi de 223 ± 41 Bq m-2, 240 ± 65 Bq m-2 e 305 ± 36 

Bq m-2 para a Mata UEL, Mata 1 e Mata 2, respectivamente, e de 211 ± 28 Bq m-2 para a 
pastagem. Considerando o desvio em cada valor, não é possível afirmar que existe diferença 
entre os valores de inventário de césio-137, resultando um inventário médio de referência em 
torno de 245 ± 42 Bq m-2. Desse modo, pode-se afirmar que é possível utilizar valores de 
inventário de césio-137 determinados em área de mata nativa como valor de referência para o 
inventário de 137Cs. 
 

 
3. CONCLUSÃO  

 
Pôde-se observar, da comparação do inventário médio de 137Cs determinado para a área 

de pastagem da região de Londrina com os inventários de 137Cs determinado para as áreas de 
mata nativa, que o inventário de 137Cs determinado em mata nativa é representativo do 
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inventário de referência de 137Cs, desde que algumas precauções sejam tomadas na escolha 
dos pontos a serem amostrados dentro da área de mata nativa, como: não amostrar pontos 
próximos de buracos deixados por árvores mortas; não amostrar pontos próximos de grandes 
árvores; não amostrar pontos próximos a troncos de arvores caídas; não amostrar pontos 
próximos às bordas das matas; e evitar amostrar pontos com visível perturbação animal 
(lagartos, tatus, besouros, etc.). 
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