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A contaminação radioativa do ambiente, dos alimeri 
tos e dos seres vivos, e uma realidade inconteste e que me 
rece atenção redobrada não so dos cientistas, mas, princi
palmente, das autoridades e da população. Os seres vivos 
do planeta desenvolveram-se ao longo dos tempos, adaptan-
do-se ao ambiente que inclui entre outros agentes modifica 
dores, a radioatividade natural que sempre existiu, de ori 
gem geológica e cosmogenica. Porém, o avanço da ciência e 
da tecnologia fez com que a humanidade passasse a produzir 
cada vez mais isótopos radioativos para atender a produção 
de energia, fins bélicos, a medicina, a industria e fins 
científicos. Após a sua utilização, parte desses elemen
tos radioativos se extingue e parte é adequadamente guarda 
da, porém, uma outra é liberada para o ambiente na forma 
de rejeitos ou de acidentes. Então, esses elementos ra
dioativos sao incorporados ao solo, as plantas, as éguas, 
a atmosfera e, conseqüentemente, ao homem, de forma direta 
ou através dos alimentos. 

A primeira radiocontaminação realmente importante 
se deu, com a explosão da primeira bomba de hidrogênio na 
atmosfera em 1952. Seguiram-se outras importantes na déca 
da de 60. Recentemente a atenção publica foi despertada 
pelas conseqüências dos acidentes de Tchernobyl e de Goiâ
nia: leite, carne, frutas, etc, contaminados cora elemen
tos radioativos. Esses casos, nao são os únicos e os jor
nais constantemente noticiam problemas desse tipo, porém 
de menor repercurssão. Resíduos de hospitais, de minera
ção, etc, sao lançados no ambiente, sem falar nas cípsu-



Ias contendo material radioativo que sao perdidas ou guar 
dadas sem o cuidado necessário. 

Alguns desses elementos, devido as suas caracte
rísticas físicas e químicas e também pela forma com que 
são fixados no organismo, apresentar, sério risco à saúde 
humana, definido como radiotoxidez. Essa radiotoxidez, 
aliada as facilidades com que dado radionucleídeo tem de 
se deslocar na cadeia alimentar, determina a periculosida-
de do elemento. Estroncio, Césio, Iodo, Chumbo, Radio, 
Thorio, entre outros, apresentam alta periculosidade. 

A vigilância sanitaria governamental se encarre
ga de controlar a qualidade dos alimentos sob o aspecto 
químico e microbiologic©, mas nao sob c aspecto de radio
toxidez. Os episódios de Tchernobyl e Goiânia mostraram 
que o país esta despreparado para enfrentar a realidade e 
proteger a população, pois nao existe uma legislação ade
quada nem uma clara definição de responsabilidades, o nume 
ro de técnicos e laboratórios e insuficiente e o mais im
portante, não existe uma consciência pública sobre os peri
gos que representa a radioatividade no ambiente. 
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