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APRESENTAÇÃO 

Muito se tem comentado e escrito sobre os efe.i 

tos das radiações naturais e artificiais sobre os or 

ganismos vivos, o ser humano em particular» O pro

blema I muito complexo. No presente trabalho, procu 

ramos coligir alguns dados bibliográficos publicados 

sobre o assunto, e, em seguida relatar nossas deter

minações experimentais do Estroncio-90. Estas deter 

minações abrangeram o período de agosto de 1960 a a 

gosto de 1961 e referem-se a amostras procedentes do 

Estado de Minas Gerais. A pesquisa do Sr-90 foi efe

tuada no alimento base da população; o leite.Nao tem 

este nosso trabalho a pretensão de esgotar um assun

to cuja complexidade e notória. Visamos, apenas, tra 

zer nossa contribuição ao estudo de um interessante 

setor deste vasto capítulo da FÍsico-Química que é a 

Radioquímica. 

Registramos, aqui, nossos sinceros agradecimen 

tos aos mestres incansáveis que nos orientaram, ex

tensivamente a todos aqueles que direta ou indireta 

mente nos auxiliaram. 
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A - Histórico e considerações fundamentais 

sobre a radioatividade (1) 

"Em 1896,Henry Becquerel descobriu que sais de u 

ranio emitiam radiações semelhantes aos raios-x, ca

pazes de impressionar chapas e ionizar gases* 

Em 1898, o casal Curie» concluiu que os raios emi_ 

tidos pelos sais de urânio eram independentes de suas 

condições físicas ou químicas e denominou a este 

fenômeno de radioatividade. No mesmo ano, M. Curie e 

G» Schimidt descobriram que os compostos de tório e-

mitiam radiações semelhantes às dos sais de urânio» 

Rutherford e Soddy explicaram racionalmente que os 

átomos de elementos radioativos não eram estáveis»mas 

sofriam desintegrações com velocidades determinadas, 

transformando-se em átomos de outros elementos» 0 es_ 

tudo da natureza das "radiações" emitidas pelas subs 

tãncias radioativas confirmou esta hipótese» 

Radiações emitidas pelos elementos radioativos 

Elas sao de tres especiess 

1 - Partículas alfa («*•) - Sao núcleos de Hélio ^He 4) 

tendo, portanto, carga mais 2 e numero de massa 

t de 4» Sao emitidas com velocidades que variam * 

de 1/30 a 1/15 da velocidade da luz. Pequeno po

der de penetração» 
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2 - Partículas beta ( ) - São elétrons altamente ener 

geticos, emitidos pelo núcleo com velocidades que 

podem atingir quase a da luz e são capazes de pe

netrar alguns milímetros de alumínio. 

3 - Radiações gama { ) - São radiações eletromagnéti 

cas, de mesma natureza que a luz visível, a ultra 

-violeta e os raios x comuns, diferindo dos mes

mos por apresentarem menor comprimento de onda e 

consequentemente maior energia. A emissão de ra

diação gama é subsequente à emissão de alfa ou be 

ta por um átomo e resulta na liberação do exces

so de energia com que o núcleo pode ser deixado' 

após a desintegração. A radiação gama tem a velo

cidade da luz e é altamente penetrante, sendo se 

melhante a raios-x muito duros, capazes portanto, 

de atravessar vários centímetros de chumbo. 

Atualmente, já se pode produzir raios-x de 

comprimento de onda da mesma ordem que o das ra

diações gama, a distinção entre os dois se faz sò 

mente pela origem. 

Radiações gama são radiações eletromagnéticas 

de origem nuclear, ao passo que os raios-x são 

produzidos fora do núcleo. Nenhum núcleo pode emi_ 

tir os três tipos de radiação. Combinações 
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possíveis: 

alfa alfa + gama beta beta + gama 

0 núcleo instável (radioativo) procura alcançar 

estabilidade alterando a relação neutrons/pro -

tons, de modo a diminuir o numero daquele que 

se encontra em excesso à estrutura estável.Isto 

1 realizado por um dos três processos seguintes; 

1 - Emissão de partículas alfa 

2 - Transformação de um neutron em pr<í 

ton 

3 - Transformação de um próton em neu

tron 

1 - Emissão de partículas alfa. 

Na emissão de uma partícula alfa um núcleo ins

tável e transformado em outro menos duas unida 

des do número atômico e número de massa quatro 

vezes menor (Regra de Soddy) 

226 222 4 
Ra > Rn + He (<*) 

88 86 2 

2 - Emissão de partículas beta ((3 ) 

Como as partículas beta são elétrons e são pro

venientes do núcleo, já que a sua emissão provo 

ca a transformação de um elemento em outro adrrd 

tiu-se, a princípio, que o núcleo continha tam 
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o > r 

n P + fi 

0 núcleo resultante tera o mesmo numero de mas

sa, porem mais uma unidade de número atômico. 

14 14 
C > N 
6 7 p 

Se o nucleon em excesso em relação a estrutura 

estável for um próton, há transformação de um 

próton rm neutron com emissão de beta positiva, 

segundo o esquema; 

H > n + P ou p » n + $ + 

1 0 1 * 

bém,elétrons. Esta teoria foi considerada muito 

cedo errática e apos varias tentativas para ex

plicação deste fenomenoj Fermi (1934)apresentou 

a teoria, que hoje é aceita, de que as partícu

las beta resultam de transformações processadas 

no interior do núcleo, de um neutron em próton 

e vice-versa. Quando um núcleo possui excesso 

de neutrons em relação à estrutura estável, há 

emissão de beta negativa segundo o esquema: 

.n1 H 1

 + I o
 ou 
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B - Unidades usadas em dosimetria. 

1 - Curie (2) 

A unidade de radioatividade mais empregada é o 

Curie. Primitivamente, foi definido como sendo 

o número de desintegrações por segundo (dps), de 
22ô / 

um grama de Radium (Ra ) em equilibrio com os 
seus descendentes. (Pelo cálculo encontramos o se 
guinte valor: 3,7 x 10"^ desintegrações por se

io 
gundo, ou, como se usa normalmente, 2,22 x 10 

desintegrações por minuto. Atualmente, define-se 

o curie como sendo a quantidade de ura elemento 
12 

radioativo que produz 2,22 x 10 desintegrações 

por minuto (dpm). 
Os submúltiplos do curie sao: 

me = milicurie = 2,22 x IO 5 dpm 

c = microcurie = 2,22 x 10^ dpm 

O novo núcleo terá menos uma unidade de número atomi 

co, conservando o mesmo número de massa, 

22 22 
Na Ne + 

11 10 

Tanto na emissão de alfa como de beta, poderá ou nao 

haver emissão de gama, dependendo do estado energé

tico do núcleo". 



mj{c = milimicrocurie = 2 , 2 2 X 10 dpm 

pc = micromicrocurie = 2 , 2 2 dpm 

Alem do curie, foi criada nova unidade denomi

nada Rutherford que equivale a 10^ dps (desin 

tegraçoes por segundo), porém seu uso nao foi 

generalizado, 

Roentgen (Raios-X e gama com energia inferior 

a 3 Mev*) (3) 

Quantidade de radiação X ou gama tal que a e-

missão corpuscular secundária associada produz 

3 ' ~ 
em um cm de ar (760 mm de Hg de pressão e ze
ro grau centígrado) uma unidade eletrostática 
de carga de cada sinal. 
Eletron-volt (jiv ) 

E a energia adquirida por um elétron quando a-

celerado por uma diferença de potencial de um 

volt. 

Apresenta os seguintes múltiplos: 

(Kev) Kiloeletronvolt = 10 ev 

(Mev) Megaeletronvolt = 10^ ev 

Estas unidades sao muito usadas para expres 

sar as energias das partículas emitidas pelas 

substancias radioativas. 

Roentgen equivalente Físico (REP) 



E a quantidade de radiação de qualquer tipo (ele 

tromagnética ou corpuscular), carregada ou nao, 

que da lugar a uma absorção de 93 erg por grama 

de tecido seco* (Inicialmente se usava 83 erg e, 

agora, alguns sugerem 95 erg em lugar de 93). 

Roentgen equivalente homem (REM) 

Dose de qualquer radiação ionizante, que produz 

no homem o mesmo efeito biológico que um roent

gen de radiação x ou gama de 250 Kev. 

Dose absorvida (Rad) "Radiation absorved dosis." 

Em 1953, foi introduzida uma unidade de dose a-

bsorvida a qual se deu o nome de Rad.A dose absor 

vida e a quantidade de energia transferida da 

radiação à unidade de massa do material sobre o 

qual ela incide. O Rad correspondente e absor

ção de 100 erg por grama de qualquer material. 

Fator RBE (Eficiência biológica relativa). 

Dentro dos conhecimentos atuais admite-se oue a 

eficiência biológica relativa das várias radia

ções, tomando a radiação x ou gama como unitária 

apresenta valores médios: 

Radiação x ou gama 1 

Partículas beta 1 
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Partículas alfa 20 

Neutrons lentos 5 

Neutrons rápidos 10 

Protons 10 

7 - Taxa de dose "Doses rate" DR (4) 

Definição; É a dose em roentgens por unidade de 

tempo. 

Existem várias formulas aproximadas para se calcu

lar a taxa de dose, dependendo do tipo da fonte» 

I - Formula aproximada para calcular taxa de do 

se para uma fonte puntiforme de radiação ga 

ma ; 

DR = 6CE rad/h/pá 

quando CR e a taxa de dose 

C e o número de curies 

E e a energia em Mev por desinte 

gração. 

Exemplo: Una fonte de 1 mc de A u ^ ^ cuja radiação 

gama tem uma energia de 0,41 Mev. Qual a taxa de do 

se correspondente? 

DR = 6 X 0,001 X 0,41 = 0,0024 rad/Vp! 

Quando a fonte apresenta mais de uma radiação 

gama, deve-se somar as várias energias e a energia 

total obtida seria o valor de E na fórmula. 
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Exemplo: Qual a taxa de dose, correspondente a 

0,001C de C0^°, portador de 2 radiações gema com 

as seguintes energias: 

E x = 1,17 Mev e E 2 = 1,33 Mev. 

E = E 1 + E 2 

E = 1,17 + 1,33 = 2,50 Mev 

DR = 6 CE 

DR = 6 X 0,001 X 2,50 = 0,015 rad/h/pé 

II - Formula aproximada para se calcular a DR de 

uma fonte puntiforme de radiação fc>ota« 

Formula aproximada DR = 300C rad/h/pe 

onde DR e a taxa de dose 

C e a atividade da amostra em 

curies 

Exemplos Calcular a DR correspondente a 1 mc de 

A u 1 9 8 

DR = 300 X IO" 3 = 0,3 radA/pé 

Observação- Dara efeito de cálculos práticos da do

se, usa-se igualar numericamente o rad e o Roentgen. 

(2 - A) 
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C - Lei fundamental da desinteqraçao Radioativa, 

O) 
As substancias radioativas perdem gradualmente-

sua atividade por desintegração espontanea, o que 

nao é influenciado por nenhum fator físico ou quími 

co, isto e, não se pode retardar ou acelerar um pro 

cesso de desintegração, A atividade de uma substan

cia radioativa decresce em função do tempo com uma 

velocidade característica de cada radioelemento. 

Conceito de meia vida - 0 decréscimo das subs 

tãncias radioativas é uma reação de primeira ordem 

na qual a taxa de decréscimo é proporcional ao nume 

ro de átomos radioativos presentes. Isto é represen 

tado pela equação; 
- dN/dt = À N (1) 

em que dN/dt é a taxa de desintegração dos átomos 

radioativos presentes no tempo t, N e o número de 

átomos radioativos presentes,^ constante de desin 

tegraçao do radioelemento. 0 sinal menos indica o 

decréscimo do número total de átomos com o tempo. 

Multiplicando ambos os membros d? 'equação (1) por 

dt/N temos: 

- dN/N = jk dt (2) 

Se agora a equação (2) c integrada entre os 

limites de N^ e N 2 e t^ e t 2 obteremos a 

equação seguinte; 
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(4) 

In ( No/ N) = /> t (5) 

N e o número de átomos presentes no tempo zero, N é 

o numero de átomos presentes no tempo t. 

Se a equação (5) for escrita em forma exponencial te 

remos: N = N Q e"^^ em que e é a base dos logar-

tmos naturais. A unidade de constante de desintegra^ 

ção/ldepende da unidade em que é dado o tempo. 

A meia vida de um isótopo radioativo e o tempo 

necessário para a desintegração da metade dos ato 

mos existentes em um dado tempo.Neste caso.teremos: 

Em que é o número de átomos presentes no tempo t-̂  

e N 2 é o número de átomos presentes no tempo t 2» 

Frequentemente I mais conveniente usar equação obti 

da pela integração entre os limites de N Q e N e t e 

t em que t = zero. 
o 
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teremos: 

N 
ln "NT" = A ( t, - t,) 

N. 

n N. 
= A ( t. 

1 2 = A t 1 / t 1

2 = Í£L 2 _ 0,693 

i r - A 

Equilíbrio radioativo A desintegração de um nu 

cleo radioativo resulta na formação de um isótopo -

filho,o qual pode ser ou nao radioativo. Se for ra 

dioativo ..também sofrerá desintegração para produzir 

outro elemento e assim sucessivamente até alcançar 

a estrutura de um elemento estável. Uma equação ge

ral para uma série de desintegrações deste tipo'é: 

Ni s t portanto t^ - t 0 = t ̂ 2 a meia-

vida • 

Do mesmo modo podemos dizer que N 2 = e que 

í/ 2 
t 2 - = t / 2 , substituindo estes valores em (3) 
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quando A decresce para B ,0 qualtpor seu turno, de

cresce para C, etc. A ^ e ^ 2 c o n s"tantes de 

desintegração para as transições de A para B e B pa 

ra C, respectivamente» Representando por e N 2 

o número de átomos de A e B, respectivamente, pre-
o r ' 

sentes em um tempo t e chamando N, e N 2 o nume 

ro de átomos de A e B presentes no tempo zero, tere 

mos: 

Ni = N í e ~ V ( 1 ) 

dNx/dt = - ?x N x (2) 

dN2/dt = A x N x - ^ 2 N 2 (3) 

Substituindo a equação 1 em 3 temos: 

- 71, t dN2/dt = * 1 e " '*1 - A 2 N 2 ( 4 ) 

A solução desta equação diferencial linear, tendo 

N 2 , como uma função do tempo I: 

Á 1 0 / - Al* - A 2 1 \ 
Z A 2 - 71 1 1 

M o - A 2 
+ e (5) 



-16-

C± - - - - - . .0 

/>2 

N 2 = N" e" como N" e" = • Ni 

que I a fórmula do equilíbrio ^secular onde está en 

quadrado o radioisótopo de nosso estudo, Sr-90 com 

seu descendente Y-90. 

^uilibrJLo Secular - É o caso de equilíbrio radioa 

tivo no qual a meia-vida do pai e,muitas vezes, maior 

que a meia-vida do filho, ou, 

À 1 < < < A 2 

como anteriormente,os índices 1 e 2 se referem ao 

pai e filho,respectivamente. A diferença entre a 

meia-vida do pai e do filho e normalmente um fator 
4 

de 10 ou mais, mostrando que a atividade do pai 

não sofre mudança sensível durante vários períodos-

de meia -vida do filho. 

Para o equilíbrio secular, a equação 

N 0 = — e - e 
1 A 2 - A 1 

pode ser simplificada porque A ^ ^ despresível em 

relação a A 2 ' 
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D - Estatística das medidas radioativas. (6) 

"A desintegração radioativa é um processo que o* 

corre ao acaso, pois, em uma população de átomos ra_ 

dioativos, nao há nenhum meio de prever quando um 

dado átomo individual ira se desintegrar. As medi

das radioativas devem,portanto,se basear em dados 

estatísticos,para que se possa ter estimativa de 

sua precisão.Em comparação com o número total de á-

tomos presentes numa dada amostra radioativa, o nú 

mero daqueles que se desintegram no tempo finito de 

uma . observação é relativamente peaueno, represen 

tando, portanto, um acontecimento raro. 

A frequência com que ocorrem os acontecimentos 
f f ~ 

raros e descrita em estatística pela distribuição 

de Poisson. Nesta, a probabilidade oue um aconteci-

mento ocorra e muito pequena em comparação com a 

probabilidade de que ele não ocorra. Suponhamos que 

uma amostra radioativa seja contada dez vezes por 

um minuto e que tenham sido obtidos os seguintes re 

sultados: 

( 89 - 120 - 94 - 110 - 105 - 108 - 85 - 83 - 101 -

95) cpm. 

A soma das dez medidas é igual a 990 contagens. 

Logicamente, o valor real I desconhecido, mas a esta_ 

tística nos ensina que o valor mais provável será a 

média aritmética das medidas (M) 



t *x 990 " 1 8 " 
M = — — = — = 9 9 c P m 

Para se ter idéia dos erros cometidos nestas me 

didas, deve-se calcular o que se denomina, em esta

tística, desvio padrão 6. 

Se a media aritmética de uma série de medidas 

de igual precisão de uma grandeza é M, há 68% de pro 

habilidade de que o verdadeiro valor da grandeza ejs 

teja compreendido na faixa M + 6, 9b% de probabili 

dade que recaia no intervalo de M + 26 e 99*7% pa_ 

ra o intervalo de M + 36, Na distribuição de Pcásson, 

o desvio padrão e igual a raiz quadrada do numero 

total de acontecimentos. Deste modo, se uma amostra 

radioativa foi contada até acumular N contagens, o 

desvio padrão será 

6 = ] / N 

No exemplo dado o número total de contagens acumula^ 

das nas 10 medidas foi de 990« Logo: 

N = 990 

6 = yr990* = 31,4 = 31 

Haverá 68% de probabilidade de que a verdadeira ta 

xa de contagem esteja compreendida no intervalo: 

990 ± 31 = 99 + 3,1 cpm 

10 
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Sendo a probabilidade de 95$ para 99 + 6,2 cpm e 

99,7$ para 99 + 9,3 cpm. 

Por este exemplo, pode-se concluir que,numa da

da medida radioativa, o que vai determinar o grau 

de precisão da medida e o total de contagens acumu 

ladas. Não I, pois, de interesse efetuar várias me

didas curtas para depois calcular a média, torna-se 

mais prático deixar a amostra contando um tempo su

ficientemente longo, para acumular um grande núme

ro de contagens. Se, por exemplo, uma dada amostra 

dá 100 contagens em um minuto, a taxa de desintegra^ 

çao será 100 + \| 100 = 100 + 10 cpm e o desvio pa 

drão no caso representa 10$ do valor medido. Se es

ta mesma amostra fosse deixada contando 10 minutos-

e desse 1000 contagens teríamos: 

1000 ±1/1000 = 100 + 3,2 cpm 

10 

Neste caso o desvio padrão representa apenas 3,2$ 

do valor da medida* 

Significado estatístico do número total de conta

gens: 



Total N 

50 

100 

200 

500 

1000 

2000 

3000 

5000 

10000 

20000 

30000 

7,07 

10,0 

14,14 

23,36 

31,62 

44,72 

54,77 

70,71 

100,0 

141,4 

173,2 

Percentagem 

tada por: 
6 

14,1$ 

10,0 

7,07 

4,5 

3,2 

2,2 

1,8 

1,4 

1,0 

0,7 

0,5 

de erro 
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Deve-se notar que acima de 10000 contagens é neces

sário aumentar de muito o total acumulado para me 

lhorar ligeiramente a precisão das medidas. 

f t A ( 

Formulas praticas para o emprego em estatística 

Numero total de contagens acumuladas N 

Tempo total de contagens = * t 

Velocidade de contagem ou atividade.. .» A 
N 

A expressa-se em cpm A = 

f 

represen 

26 

28,2$ 

20,0 

14,14 

9,0 

6,4 

4,4 

3,6 

2,8 

2,0 

1,4 

1,0 
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A + 6^ logo teremos 

A ± 6 A 

Influencia da Radiação de Fundo (background) 

Quando duas quantidades X e Y com desvios pa

drões 6-̂  e 6^ são combinadas por adição ou sub 

tração, o desvio padrão do resultado 6 e dado pe-

la formula; 

, 2 2 
6 r =V 6 X + 6 2 

Todas as medidas radioativas sao afetadas pela 

radiação de fundo ou "background" e,na prática,a ati 

vidade líquida de uma amostra (A) I dada pela dife

rença entre a contagem obtida com a amostra (ativida 

de composta C) e a contagem sem a amostra (fundo B) 

A = C - B 

A medida do "background" será afetada pelas mes^ 

mas flutuações estatísticas que as demais medidas ra_ 

Desvio padrão do total contado 

6 \fN 
Desvio padrão da atividade 6. = = 

A t t 

0 resultado da medida é usualmente expresso assimt 

N + V~N~ 
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6 A A 6 
B 

Se C = 
N. N, 

X 
fN. 

B 

A Í 6 A 

M. N, N 
+ 

N 

Por estas considerações pode-se concluir que a 

precisão com que e determinado o "background" pode 

afetar grandemente s precisão da medida da amostra. 

Para melhorar a precisão das medidas radioativas, os 

contadores sao constituídos e blindados de maneira a 

darem o menor "background" possível e a determinação 

da contagem de fundo ê feita por um tempo suficiente 

mente longo, para que seu desvio padrão não afete e-

xageradamente a precisão estatística da medida da a 

tividade da amostra* A influencia do "b*?.ckground" e 

particularmente importante na medida de amostras de 

dioativas.e o sou desvio padrão 6_ sera calculado -

pelas mesmas formulas. Deste modo o desvio padrão da 

amostra 6^ será dado pela expressão: 
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baixa atividade. Quando a amostra é muito mais ativa 

que o "background", a contagem de fundo nao precisa -

ser determinada com grande precisão, A precisão da 

medida de uma amostra,de atividade pouco maior do 

que o "background" só pode ser melhorada aumentando 

de muito o tempo de contagem de fundo, de maneira a 

reduzir o erro percentual,que seu desvio padrão re

presentada valores da mesma ordem que os devidos a 

contagem composta. 

Pode ser demonstrado matematicamente que o des

vio padrão mínimo,para a observação de uma diferença 

entre duas taxas de contagem, ó conseguido quando o 

tempo total disponível para as contagens é distribui 

do entre as duas medidas, na proporção das raízes 

quadradas das velocidades de contagem, Deste modo,se 

o tempo total disponível c T, os tempos para as con

tagens da amostra e do "background" devem ser caleu 

lados pelas expressões: 

T \Í~C T \j B 

c \TC~'+ \!~B B f c + tfT 

Sao construidos gráficos que permitem a obtenção ra_ 

pida de T e Tp para valores conhecidos de C, B 

e T. Estas determinações sao muito praticas quando 

se deseja contar series de amostras com tempo pre-

determinado:i-
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E - Generalidades sobre as Radiações (7) 

Nas explosões de armas nucleares» produzem-se por 

fissao algumas centenas de radioelementos, mas sòmen 

te alguns deles tem período suficientemente longo pa 

ra representar perigo para a humanidade. Pode esti

mar-se a periculosidade relativa dos diversos radio 

elementos, originados da fissão Nuclear, como conta

minantes internos, mediante a relação entre a sua a_ 

bundancia relativa a sua concentração máxima permis-

sível. Quando um radioelemento qualquer, seja produ 

to de fissão ou não, é introduzido no organismo,divi_ 

de-se em varias porções, disseminando-se por todo o 

corpo e apresentando um tropismo para determinado or 

gão que é chamado, neste caso,de "órgão crítico", por 

ser onde se concentra em maior quantidade o radioele 

mento. Exemplificando,citaremos o caso da especiflci 

dade do iodo para a tireóide* onde alcança o valor de 

20$ da quantidade ingerida. Dois fatores concorrem 

para a diminuição da quantidade do radioisótopo pre_ 

sente no organismo; a desintegração radioativa e a 

eliminação biológica. Se admitirmos que a eliminação 

biológica se realiza segundo uma lei exponencial (o 

que nem sempre I verdade) pode-se introduzir o con

ceito de meia vida efetiva, T , como parâmetro que 

indica o tempo passado,no qual metade do material râ  

dioativo presente, em um instante dado, desapareceu 
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Ke « h + K 2 — T e T b • T 1 A 

T b 
T V 2 

e T l / 2 + Tb 

T = meia vida efetiva 
e 

1-, / meia vida física 
l/ 2 

tt meia vida biológica 

Um outro fator que deve ser mencionado e o que 

denominamos de dose permissível, 0 conceito de dose 

permissível e multe complexo, variando para os dlver 

sos elementos radioativos* Este fato levou a Comis

são Internacional de Proteção contra as Radiações.em 

1958, a estabelecer as seguintes normas que regem 

aqueles profissionais que ficam expostos aos radio-

isót oposs 

o corpo, a lei de desaparecimento seria, neste caso» 

N = N Q e" (
Kl + ^2)^ , onde K 1 seria a constante de 

Idesintegração e K 2 a constante de eliminação biológi 

rca» Recordando a relação entre estas constantes e a 
i 
:meia vida, podemos escrever, 

0,693 0,693 0,693 
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1 - Se o radioisótopo se distribui igualmente érff 

todo o corpo ou se se concentra nas gõnadas, 

a dose permissível deve ser ^igual ou infe

rior a 0,1 REM por semana,com a dose permis 

sível máxima de 5 REM por ano, 

2 - Se o radioisótopo se difunde sem se distri

buir no corpo todo e sem se concentrar nas 

gônadas,a dose permissível pode elevar-se ate 

0,3 REM por semana. 

Apresentaremos um quadro geral ditado pelas Nor 

mas da Comissão Internacional de Proteção Radiológi

ca (1958) para as diversas classes de indivíduos (8): 



Órgão 
Irradiado 

Indivíduos 
Profissio
nalmente 
expostos 

Indivíduos 
nao expos
tos, mas tra 
balhando 
nas proximi 
dades - expo_ 
siçoes oca -
sionais.. 

Populações 
nas proxi
midades dos 
centros nu
cleares -
C ri ancas Populaço es 

em 
geral 

GÔnadas 
órgãos hemato^ 

poieticos 
Cristalino 

D = 5 (N-18)* 
100 mREK/sem 

1,5 rem/ano 0,5 rem/ano 5 rem/vida 

Pele 

Tireóide 

8 rem/l3 sem 

0,6 rem/sem 

3,0 rem/ano 

Mos 
Ante-braços 
pá 
Tornozelo 

20 rem/l3 sem 

1,5 rem/sem 

Outros orgaos 

internos 

4 rem/l3 sem 

0,3 rem/sem 

Tí = idade do indivíduo 
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.oel emento Água Ar 

H 3 0,2 IO" 5 

14 
C como CC>2 

6X10" 2 IO" 5 

N a 2 4 8X10" 3 l o - 6 

p32 2X10" 4 IO" 7 

C O 6 0 4X10" 4 8X10" 8 

jl31 6X10" 5 6X10**9 

S r 9 0 8X10" 7 2X10~ 1 0 

Como dissemos, o conceito de dose permissível 

presenta várias dúvidas, porque depende de inúmeras 

considerações, tais como: da dose absorvida, da na

tureza do radioisótopo, da energia da radiação, da 

insegurança da distribuição do radioelemento no orga_ 

nismo, das condições do organismo que recebe o ele

mento radioativo, devendo-se levar em conta ainda a 

probabilidade de ação do radioisótopo que ,embora haja 

numa dose baixa, pode causar distúrbio. 

Deve ser lembrado também que estas doses máximas 

permissíveis devem incluir, simultaneamente,a irradia^ 

çao externa e a contaminação interna. 

Concentrações máximas permissíveis para alguns 

radioisótopos (9): 

Concentração em W-P/cm3 
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Destes detalhes todos podemos concluir,pràticamen 

te,que a avaliação do risco que uma radiação, prin 

cipalmente a de baixa dose, causa a uma população 

I dificultada pela insuficiência de conhecimentos 

concretos sobre a relação dose-efeito, para efei

tos somáticos, não havendo a possibilidade de se 

limitar, em certos casos, o que seja permissível 

ou nao. 

Em suas recomendações de 1958,a Comissão Inter 

nacional de Proteção Radiológica sugeriu, somente 

que se considerasse como concentração máxima per

missível, em agua e ar,um valor igual a dos ni 

veis daqueles que estão submetidos a exposição con 

tínua, o que equivale também multiplicar por */30 

a atividade máxima permissível presente no organis 

mo em situação de equilíbrio. 

Belicosas ou experimentais, as explosões nu

cleares tem por consequência a liberação instanta 

nea de doses enormes de raios-X, raios gama, ra-

diaçao luminosa, uma quantidade praticamente imen 

surável de calor e a formação de uma mistura com

plexa de radioisótopos, que é transportada para as 

várias camadas da atmosfera da terra, como a tro-

posfera, tropcpausa e a estratosfera, de onde é 

distribuida de maneira mais ou menos uniforme so

bre a superfície da terran Esses radioisótopos tem 

uma meia vida que varia desde frações de segundo 
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Para ilustrarmos a atividade resultante de uma 

explosão nuclear, citaremos o exemplo da bomba "H" 

de 6 Megatons (6.000.000 de toneladas de TNT) que, 

ao fim da primeira hora, apresentou uma atividade 
12 

da ordem de 1,8X10 curies. Considerando-se para 

os radioisótopos assim formados uma constante K fcom 

paravel à do Radium, ou seja, 8r/mc/cm/hora a or

dem de grandeza da dose emitida após a exp losão ! 

de 2,4X10 1 7 Roentgens. 

Relacionando a atividade de um radioisótopo com 

os seus efeitos biológicos,A. LACASSAGNE observou, 

em 1948,0 senuinte: 

1500R - morte em algumas horas por síndrome nervosa 

central. 

600 a 250R - morte pela síndrome polivisceral de 

RAJEWSKY, ou por bacteremia intestinal ou ainda pe

la síndrome trombocitopênica de FABRICIUS-MOELLER 

a milhares de anos. Repetidas observações demons

traram que o decréscimo da atividade do radioisóto 

pos criados após a explosão atômica se efetua em 

função do tempo, segundo a fórmula empírica: 

-1 2 
N = Not x ' 
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(para 600R - 95% de mortes antes de 14 dias 

350R - 50% de mortes perto de 30 dias 

250R - 5% de mortes). 

225R - 100^ dos indivíduos sao acometidos do "mal das 

radiações", dose perto da mortal. 

150R - 50% dos indivíduos sao acometidos do "mal das 

radiações". 

100R - "mal das radiações" atenuado, pertubações san 

guíneas.• 

50R - Diminuição de linfócitos. 

25R - ausência de consequência aparente. (10) 

Quando ocorre uma explosão nuclear, os orodutos 
/ 235 

resultantes da fissão dos átomos de U ou de outro 

elemento físsil, se distribuem de acordo çom a figu-

ra da pagina 32, a qual relaciona a porcentagem dos 

produtos de fissão formados e suas massas atômicas. 

Se observarmos a curva, notaremos um rendimento 

maior de produtos de fissão cujo número de massa os

cila entre 90 a 100 e 130 a 140. (11) 

"A influencia da localização geográfica da expio 

são na distribuição dos resíduos radioativos tem si

do também estudada com experiências que consistem em 

explodir bombas com traçadores ( W*^, R h ^ ^ ) e em 

seguida detetar estes traçadores em varias regiões 

do globo. Parece nao haver dúvidas de que explosões 

realizadas em zonas tropicais espalham detritos mais 
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N b 9 5 (35 dias) B a 1 4 0 (13 dias) I 1 3 1 (8 dias) 

Os de meia vida longa mais importantes sao: 

p u 2 3 9 (24.000 anos) C s 1 3 7 (33 anos) 

S r 9 0 (28 anos) 

Destacamos ,entre eles, o Sr-90 e o Cs-137 que 

são produzidos em maior percentagem,respectivamente 

ou menos uniformemente em toda a estratosfera, de on 

de eles se difundem lentamente (5 a 10 anos em média) 

para a troposfera. Por outro lado,os produtos de ex

plosões em zonas temperadas e polares se misturam 

muito mais rapidamente (l ano) com a troposfera (so

bretudo nas latitudes médias do mesmo hemisfério),au 

mentando, deste modo,os níveis de contaminação pela 

maior quantidade de "fall-out", e pela sua maior ati 

vidade (devida aos radioelementos de meias-vidas in 

termediárias) ao mesmo tempo. Os principais elemen-

tos produzidos nas explosões nucleares sao aqueles 

que apresentam uma meia-vida intermediaria e os de 

meia vida longa. Os de meia vida intermediária mais 

abundantes sao: 

C e 1 4 4 (285 dias) Z r 9 5 (65 dias) Y 9 1 -(58 dias ) 
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b% e 6%, associando-se a este fator suas meias vidas 

e suas semelhanças químicas com o cálcio e Potássio, 

o que pode trazer possibilidade de perigo a humanida^ 

de. 

Quanto à parte geral sobre as radiações, de um 

modo resumido, era o que tínhamos a expor.Entraremos 

agora no estudo particular do radioelemento,que será 

o objeto de nosso trabalho: Estroncio-90. 

Características gerais do Estroncio-90 (Sr-90) 

a) Meia vida física muito longa, aproximadamen 

te 28 anos» 

b) Produzido com percentagem relativamente alta 

( 5,3%) entre os produtos de fissão. 

c) Acompanha o cálcio no seu metabolismo, sendo, 

assim ,absorvido pelos seres vivos ,fixando-se 

nos tecidos de renovação "turn-over11 lenta, 

como os ossos humanos. 

d) Meia vida efetiva da ordem de 18 anos. 

e) Emissor de partícula beta fraca (0,53 Mev) 

que,por desintegração,forma o ftrio-90 (Y-90) 

o qual emite uma radiação beta mais energéti 

ca (2,18 Mev), cujo percurso médio nos teci

dos é 2 mm. A cadeia radioativa a que perten 

ce o Sr-90 é a seguinte: 
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90 estável 

Pelo esquema da família do Sr-90 vemos que 

os dois elementos mais importantes sao o 

Y-90 e o Sr-90 os quais atingem o seu equilí 

brio secular em 21 dias (com 15 dias e atin 

gido mais de 90% deste equilíbrio). 

A primeira determinação experimental de quanti

dades mensuráveis de Sr-90 em ossos, derivados do 

leite e no solo, foram feitos em LEMONT (U.S.A.) em 

agosto de 1953, após a predição de Libby, Eisenbud e 

outros (julho de 1953) de que seria possível essa 

determinação se técnicas especiais (para baixo nível) 

fossem empregados. 0 programa alcançou úm desenvol-
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vimento universal na pesquisa destes radioelementos 

nos materiais biológicos. Os efeitos biológicos do 

Sr-90,bem como dos outros radioisótopos têm sido es 

tudados em toda sua extensão. Entre os principais ' 

danos biológicos podemos citar; 

a) Retardamento no processo de divisão celular 

indireta (mitose). Fenômeno em geral ligado 

a uma possível inibição da síntese do ácido 

desoxiribonuclêico. 

b) Mutação - Parece conduzir à interrupção de 

uma ou várias etapas bioquímicas importantes. 

(Interrupção nas sínteses de enzimas,de cons_ 

tituintes celulares etc). 

c) Efeitos letais - Quando as doses sao relati 

vãmente elevadas. 

d) Outros danos - Sempre dependentes das doses 

experimentais.PPerturbaçÕcs várias, como en

tre as trocas iónicas entre as células e o 

meio, do movimento celular, da acumulação da 

energia química etc.. e possível que muitos 

outros efeitos específicos tenham passado de 

sapercebidos ate agora, devido aos , métodos 

usados, No caso particular do Sr-90, sabe-se 

que este elementofpela s *ua grande semelhan

ça química com o cálcio, acompanha-o atra

vés da cadeia nutricional e é absorvido em 

quantidade considerável pelo trato intesti-
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nal e, como o Radium, entra no sistema trocador de 

ions cálcio da superfície óssea, sendo subsequen 

temente incorporado nas redes cristalinas dos os

sos. Como o tempo em que o Sr-90 permanece irradian 

do as células ósseas é muito longo, este elemento 

concentrando-se em doses relativamente altas, pode

rá induzir tumores malignos nos ossos,, ou ainda leu 

cernia. Pela pequena penetração dos raios beta admi

te-se que, dos ossos, o Sr-90 não pode irradiar as 

gónadas para produzir efeitos genéticos* Felizmente 

os níveis atuais de Sr-90 no organismo hum$no são 

da ordem de mil vezes menores do que aqueles capa. 

zes de produzir, experimentalmente, malefícios» De

vemos lembrar, contudo, que nos últimos anos as de 

terminações de níveis de Sr-90 em ossos humanos e-

videnciaram que as crianças de zero a quatro anos 

fixam 6 vezes mais este elemento que os adultos da 

mesma região. Até o presente,parece não haver dúvi-

das de que, em media, as populações estão m»is 'su

jeitas a irradiação de fontes naturais -do /que a ir-, 

radiação\o^r"ffòfi'teé^a^:tif j.-ciais. " 

Graças a inúmeras pesquisas realizadas no mundo 

inteiro,evidenciou«»$e a existência de uma evolução 

biológica do Sr-90 assim esquematizad?: 

SOLO 5PLANTA &. VACA (LEITE) > CRIANÇA 

/ \ / \ / \ 
20Sr 20Ca 20Ca 2Sr 20Ca ISr 
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Felizmente, pelo que se sabe até agora, o elemen 

to estrôncio não e um metabolito normal para os orga 

nismos animais e vegetais. Êle parece existir nestes 

organismos apenas pela sua grande semelhança química 

com o cálcio. Por não ser um metabolito normal,o es

trôncio sofre um processo de seleção em favor do cal 

cio por todos organismos estudados até agora. O es

trôncio só é utilizado em maiores quantidades pelos 

seres vivos quando o ambiente do qual estes se ali

mentam é pobre em cálcio. Existem, portanto, fatores 

de seletividade (discriminação) do estrôncio para o 

cálcio ao longo da extensa cadeia alimentar do solo 

até o homem, A determinação destes fatores de dis

criminação implica no conhecimento de diversas varia 

veis muitas vezes incontroláveis; tipo de solo, natu 

reza das plantas, raça de gado, época do ano,caracte 

rísticasda alimentação'da população. Considerando o 

Sr-90 como principal perigo interno dos produtos de 

fissão, um vasto programa de investigações, que esta. 

sendo realizado em vários laboratórios visaa determi 

nar os seguintes pontos principais; 

a - Quantidade de Sr-90 até agora depositada, 

b - Quantidade de Sr-90 que se depositara no de 

correr dos próximos anos. 

c - Ritmo de deposição do Sr-90. 

d - Acumulação total, eventual, de Sr-90 sobre o 

solo. 
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e - Cinética do estrôncio no ciclo biológico, 

f - Nível atual do Sr-90 no esqueleto, 

g - Nível futuro do Sr-90 no esqueleto, 

Para este fim é necessário determinar o teor de 

Sr-90 presente nos seguintes materiais; 

a - Materiais de precipitação radioativa. 

b - Ar (atmosfera e estratosfera). 

c - Solosj terras de pastoreio e águas. 

d - Componentes das cadeias alimentares humanas. 

e - Ossos humanos", (12) 

F - Parte experimental - Pesquisa de Sr-90 

O objetivo deste trabalho, como dissemos, é auxi 

liar na pesquisa universal de Sr-90, comparando os -

resultados obtidos de certas regiões do Brasil com 

os de outros países, apresentando os dados correlacio 

nados por nós, em alimentos, ossos humanos, água, ar 

etc 

Para a nossa pesquisa escolhemos um dos componen 

tes principais da alimentação humana; o leite. A pes 

quisa foi efetuada durante um ano, compreendendo o 

período de agosto de 1960 a agosto de 1961, em vá

rias regiões do Estado de Minas Gerais. Para esta pes_ 

quisa serviu-nos de norma o processo do HEALTH AND 

SAFETY LABORATORY da USAEC, seguinte; 



Determinação de Sr-90 no leite (13) ~ 4 U ~ 

Evaporar 2,51 de leite aproximadamente, atl con

sistência pastosa, posteriormente colocar num 

forno e aumentar gradualmente a temperatura.para 

evitar perdas por projeção, ate 500QC graus, pa

ra calcinação. Deve-se manter esta temperatura ' 

durante 24 horas. Deixar esfriar naturalmente. 

Colocar 15g da amostra calcinada em um bequer de 

250 cm e adicionar 50 cm de água destilada. 

Aquecer e adicionar pouco a pouco com agitação, 

ácido nítrico a 1:1. A dissolução deverá ser com 

pleta, exceto para traços de SÍO2 e carbono. 

Filtrar através papel de filtro comum ,para remo

ver traços de carbono e material insolúvel. La 

var o resíduo com ácido nítrico a 1?9. Desprezar 

o resíduo. 

/ 3 
Transferir a solução para um bequer de 800 cm 

3 / 
e diluir para 500 cm com agua destilada. 

3 A 

Adicionar 2 cm de carreador de estrôncio,conten 

do 22 mg de Sr por cm . 

3 / / 
Adicionar 2 cm de acido fosfórico concentrado ' 
(85$). 

Adicionar solução de hidróxido de sódio (240g/l) 

lentamente com agitação magnética ate pH 10. 



-41-

9 - Deixar o precipitado dos fosfatos sedimentar por 

24 horas. Filtrar em funil de Buchner. 

10 - Testar o filtrado para excesso de fosfato pela 

adição de poucas gotas de cloreto de Bario. Des

prezar o filtrado. 
3 t 

11 - Adicionar lentamente 150 cm de acido nítrico a 

1:1 no precipitado de Buchner, dissolvendo-o com 

pletamente. 
12 - Repetir os itens 5 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 . 

, 3 
13 - Transferir a solução para um bequer de 600 cm e 

evaporar a seco. 
3 / 

14 - Adicionar 80 cm de agua destilada. Depois adi

cionar 200 cm^ de acido nítrico fumegante.com a 

gitaçao magnética, usando barra imantada protegi 

da com teflon. (Esta operação deverá ser feit? 

na capela, durante 30 minutos), 
15 - Deixar o precipitado dos nitratos de cálcio e es 

troncio sedimentar, filtrar em fibra de vidro, ' 

Guardar o filtrado para doseamento de cálcio. 

16 - Transferir o precipitado do bequer, para o funil 

com agua destilada e coletar por sucção a solução 

resultante de nitratos de cálcio e estroncio, em 
j 3 

bequer de 250 cm , 
* / 3 

17 - Evaporar a eeco, e dissolver o resíduo em 20 cm 
de água destilada. 

http://fumegante.com
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3 * 

18 - Adicionar 50 cm de acido nítrico fumegante, 

com agitação. Agitar por 30 minutos usando um 

agitador magnético e barra imantada protegida 

com teflon (Fazer na capela), 

19 - Deixar sedimentar o precipitado de nitrato de 

estrôncio e filtrar em fibra de vidro. Remover 

o máximo de ácido nitrico possível, combinar os 

filtrados dos nfis 15 e 19 para cálcio, 

20 - Dissolver o precipitado no béquer com água des 
tilada, transferir para o funil e coletar a so 

~ 3 ""* 
luçao em um tubo de centrifugação de 40cm , o 

* 3 
volume não devera ultrapassar 20cm , 

3 / 

21 - Adicionar lcm de "carreador" de itrio, 

22 - Aquecer em banho paria regulado para 90QC. 

23 - Ajustar o pH para 8 com hidróxido de amonio a 
1:1. 

24 •» Resfriar até temperatura ambiente e deixar o pre 
cipitado sedimentar. 

25 - Centrifugar por 5 minutos• Decantar, colocando 

o líquido sobrenadante em outro tubo de centri

fugação. 

26 - Dissolver o precipitado com um mínimo de ácido 

clorídrico 1:1, diluir para lOcm com água des 

tilada e repetir de (22) a (25). Combinar os 

sobrenadantes. Desprezar o precipitado. 



27 - Adicionar 1 cm de carreador de bário. 

3 t * 3 

28 - Adicionar 1 cm de acido acético (6N) e 2 cm 

de acetato de amónio, (463g/l) o pH deverá ser 

aproximadamente 5,5. 
29 - Aquecer em banho maria regulado para 90QC. 

30 - Adicionar gota a gota, com agitação, 1 cm^ de 

cromato de amónio (+ 49g de (NH4)2 Cr0 4 ani

dro /l), 0 líquido sobrenadante deverá ter uma 

coloração amarela; se isto não ocorrer, então 

adicionar mais cromato. 

31 - Agitar vigorosamente ate precipitação completa. 

32 - Filtrar. 

33 - Colocar o filtrado em recipiente de vidro de + 
3 

60 cm de capacidade, 
34 - Ajustar o pH para 2,0, com ácido cloridrico 1:1 

3 
e adicionar 1 cm de carreador de ítrio, 

35 - Guardar por 2 semanas. 

36 - Transferir a solução equilibrada para um tubo 
— 3 

de centrifugação de 40 cm , 

37 - Aquecer em banho maria atl 90QC. 

38 - Ajustar o pH para 8,0, com hidróxido de amónio 

1:1, agitando continuamente. Adicionar 6 gotas 

de água oxigenada (30%), Continuar aquecendo pa 



ra remover a água oxigenada (5 5 minutos). 

39 - Resfriar até a temperatura ambiente e centrifu 

gar. Decantar, transferir o líquido sobrenadan 

te para um béquer de 150 cm 3, marcar a hora e 

data. 

40 - Adicionar 25 cm de água destilada ao precipi

tado no tubo de centrifugação, 

41 - Dissolver o precipitado pela adição de ácido 

clorídrico 1:1 gota a gota e agitar. 

42 - Ajustar o pH para 8,0 com hidróxido de amónio 

1:1, agitando continuamente. 

43 - Colocar 6 gotas de água oxigenada ( 30$ ) . Aque 

cer em banho maria 5 minutos para eliminar a 

água oxigenada, 

44 - Resfriar até temperatura ambiente e centrifu

gar. Combinar os sobrenadantes para estrôncio. 

3 ' 

45 - Adicionar 25 cm de agua destilada ao precipi* 

tado, adicionar acido clorídrico 1:1 , gota a 

gota em quantidade suficiente para o precipita 

do se deissolver. Aquecer em banho maria regu

lado para 90CC, adicionar 15 a 20 gotas de so 

lução saturada de ácido oxálico, lentamente , 

com agitação. 

46 - Deixar o precipitado em digestão. Resfriar até 
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temperatura ambiente» Filtrar em papel de fi

bra de vidro, usando sucção. Secar o precipita 

do não acima de llOQC. 

47 - Montar o precipitado em disco plástico especi 

al e cobrir com "mylar". 

Contar a radiação beta, marcando hora e data. 

Padronizar com ítrio - 90 padrão. 

48 - Reduzir o volume da solução de estrôncio do bé 

quer ate X50 cm^. 

49 - Adicionar a solução de carbonato de amónio sa 

turada, para precipitar o carbonato de estrôn

cio, 

50 - Filtrar por sucção em papel previamente pesa

do e verificar p rendimento de estrôncio. 

Observação: Para o doseamento do cálcio, proce, 

demos do seguinte modo: levamos o filtrado da sepa

ração do nitrato de estrôncio, constituído de nitra 

to de cálcio» a seco. Dissolvemos o resíduo com 

água destilada acidulada com ácido nítrico a 1:1» 

transferimos para um balão volumétrico, pipetamos 

uma aliquota. precipitamos o cálcio sob a forma de 

oxalato, filtramos, depois de pelo menos duas horas, 

dissolvemos o precipitado com ácido sulfúrico 1:4 e 

titulamos com Solução de permanganato de potássio 

cerca de 0,1N. Fizemos também a titulação do cálcio 
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com EDTA, usando calcon como indicador. 

NOTA: Pela descrição, o processo de pesquisa 1 

do Sr-90,em linhas gerais,consta da separação quími 

ca do Sr-90 dos outros elementos com auxílio d« um 

"carreador", que é estrôncio inativo sob a fo:; ia de 

nitratO| usa-se este carreador, para facilitar a se 

paraçao do elemento radioativo que se encontra em 

pequeníssima quantidade, sendo também utilizado pa-

ra determinação do rendimento do processo químico • 

O estrôncio é separado do cálcio pela diferença de 

solubilidade dos respectivos nitratos» Posteriormen 
' 90 

te o Sr-90 e purificado do seu descendente Y , for 

mado anteriormente à análise, utilizando-se um car

reador. Deixa-se a solução de Sr-90 guardada por 14 
90 

dias e efetua-se nova purificação do Y com carrea 

dor do Ytrio, este e precipitado sob a forma de oxa 

lato, montado e contado em contador especial. Final 

mente faz-se a relação com Sr-90, porque depois de 

14 dias estão em equilíbrio secular, O resultado fi 

nal é dado em picocuries de Sr-90 por grama de cál

cio. Para controle de laboratório usa-se o quadro 1 

da página . 

Explicação do quadro: . 

1. Numero da amostra - As amostras são numeradas pa 

ra melhor sequencia dos trabalhos, 



Contagem de: * 

Isótopo 

Tipo de 
amostra 

Data de' 
entrada 

Tempo de separação 

Data; 
Amostra 

Hora: 

Padrão 
Data: 

Hora: 
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Nfl da Inicio 
amostra contag. 

Contag 
total 

»Tempo 
min« 

c.p.m» Bkgd c.p.m» Fator c«p.m. 
Deoŝ jip tempo 

Bator de 
geom. 

^90 

d>p»m/A 
recup. 
Cagrier 

I 9 0 Desvia 
Padrão S r 

.90 «mas 
lia» 

g Ca/ 

I T 
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2» Contagem total - Conta-se o oxalato de ítrio por 

um tempo bem longo para diminuir o erro da análi 

se» A contagem de ítrio-90 é pouco maior que a 

da radiação de fundo, portanto, para dar um re

sultado mais aproximado,deve-se observar o que ' 

já foi dito anteriormente sobre estatística para 

baixas contagens. 

3» Contagens por minuto - (cpm) á o modo corrente 

de se registrar a atividade das amostras após e-

fetuar as contagens. 

4» Radiação de Fundo ou "background" '- Todas as me 

didas radioativas são afetadas pela radiação de 

fundo, como ja mencionamos anteriormente,Para se 

determinar esta radiação, deixa-se o contador li 

gado sem a amostra durante um tempo bem longo , 

como já foi observado. 

5» Contagem por minutot líquida (cpm líquida) - Con

tagem por minuto líquida e igual à contagem por 

minuto da amostra (inclusive background) menos 

contagem por minuto da contagem de fundo. 
At > 

6». - £ igual ao tempo, decorrido em minutos,en 

tre a separação e o início da contagem mais a me 

tade do tempo total de contagem. O 4 t é determi 

nado para se calcular o decréscimo sofrido pela 

amostra, desde o início da separação até o instsn 
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te final de contagem, este A t deve ser determi

nado, porque para elementos de meia vida reiati 

vãmente curta, como o Y 9^ (65 horas) altera o 

resultado. 

7. Fator de decréscimo - Este fator importante dos 

elementos radioativos está intimamente ligado ao 

tempo. Existem tabelas que dão os valores do de

créscimo radioativo de grande quantidade de ele 

mentos em função do tempo; como exemplo citare-

mos o próprio Y . 

Horas Fração que Horas Fração que 

permanece permanece 

1 0,989 10 0,898 

2 0,979 11 0,888 

3 0,968 12 0,880 

4 0,958 13 0,870 

5 0,948 14 0,861 

6 0,938 15 0,851 

7 0,928 16 0,842 

8 0,918 17 0,832 

9 0,907 18 0,824 

Segundo o gráfico apresentado na página 49 



H O R A S 

Decréscimo do I em função do tempo 

t 1 / 2 = 64,6 horas 

-49 
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®* C,0"ta9em por minuto no tempo zero 

7 Como se demonstrou no item anterior, o elemen 

to,durante o período de separação e contagem, de

cresce sua atividade. Faz-se a correção dividin 

do-se a contagem por minuto no instante final pe

lo fator de decréscimo decorrente do tempo de se 

paração até o final da analise. Por este cálculo, 

sabe-se qual a atividade da amostra no início da 

separação química. 

9. Fator de geometria 

Este fator está relacionado com a eficiência 

do dete-tor. Comos se sabe, os detetores não são 

de eficiência absoluta, pois existem várias difi

culdades técnicas de construção que não conseguem 

evitar erros na contagem das atividades das amos

tras. A eficiência de um detetor é determinada a 

partir de uma amostra radioativa padrão, isto e, 

de atividade conhecida. Coloca-se esta amostra na 

parte correspondente do detetor do qual se quer 

determinar a eficiência e pela simples formula; 
cpm 

Eficiência = , faz-se o calculo. 

dpm 

Pode-se obter também a percentagem de eficiência 

multiplicando por 100 o quociente. Define-se o fa 

tor de geometria como sendo o inverso da eficiên

cia. 
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Por exemplos Se um contador apresenta a eficiên

cia de 0,20 o seu fator de geometria será: 

1 e 5 
0,20 

Basta,portanto,multiplicar a cpm por 5 para achar 

a atividade Verdadeira da amostra. Para detalhar 

mos mais a*explanação, citarerso^ um exemplo: 

Um contador acusou 5 cpm. Qual a atividade verda

deira da amostra? 

Eficiência do contador é 0,20. 

1 
5 cpm x = 2 5 Ipm 

0,20 

IO* dpm/A - Desintegrações por minuto da amostra. 

Desintegração por minuto (dpm) e a atividade ver

dadeira da amostra e é obtida,como vimos,multipli 

cando-se o cpm, no tempo zero, pelo fator de geo

metria do contador, 

11. Recuperação do carreador^ de Sr. 

No processo adotado para determinação do Sr-90 

no leite,adiciona-se, no início dos trabalhos,uma 

quantidade conhecida de carreador de Sr-90, com 

duas finalidades fundamentais: 

Carreamento do Sr-90 que existe em quantidade 

imponderável e que não poderia ser determinado se 

não fosse usado este artifício; em segundo lugar 



- 5 2 -

recp, 

Se a recuperação do carreador de Sr não foi 100$ 

deve-se fazer uma correção no resultado obtido. 

Por exemplo: Se o rendimento foi 80$, conclui-se 

que 20$ do Sr-90 foi perdido durante a análise. , 

Deve-se, portanto, corricir os dados obtidos pja 

ra 100$ pela expressão: ^90 x dmp 

Recp. 

13. 6 - Desvio médio padrão 

0 desvio é utilizado para calcular o erro 

pela fórmula,já citada. 

/ cpmA cpm bkgd 

6 ~ / T t d e A + T t b k g d 

^ * Desvio padrão 

Ê calculado pela fórmula: 

Fator de geometria x 6 x 100 
DP = — z • ; — 

Recuperação x fator de decréscimo 

a adição do carreador tem o objetivo de calcular 

o rendimento químico do processo pela sua recupe 

ração no final da análise. 



15, Picocuries de Sr-90 JJU/A-C dê Sr-90) * 5 3 ~ 

ste valor e obtido pela sua relação com o 

número de dpm da amostra. Exemplificandoí Se a 

amostra acusou a atividade de 5,2! dpm, quantos 

c apresentará? 

l^jULc * 2,22 dpm 

xjij^c 5,20 dpm 

A unidade "Sunshine", como se usa comumente nos 

laboratórios, é* igual ao número ácjXjXc de Sr-90, 

1 Sunshine = 1 JAj^c de Sr-90 

16, Gramas de Calcio/A - Gramas de cálcio da amostra 

Determina-se a quantidade de cálcio da amos, 

tra, porque este elemento está quimicamente re

lacionado com o Sr. Graças a esta semelhança de 

propriedades, convencionou-se dar os resultados 

do Sr-90 em relação ao cálcio. O cálcio é dfter 

minado pela permanganatometria ou utilizando-se 

o EDTA. 

1 7 • M M C Sr-90/g Ca 

O resultado final da análise deve ser apre 

sentado em micromicrocuries de Sr-90 por grama 

de cálcio. 
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Obs: Para padronização,utiliza-ge uma amostra de Sr-90 

de atividade conhecida,seguindo-se o mesmo pro

cesso de análise da amostra desconhecida. 

Dadas as explicações preliminares a respeito do 

método empregado na pesquisa de Sr-90,. apresentareros 

agora os resultados experimentais obtidos durante o 

período de agosto de 19,60 a agosto de 1961, no Estado 

de Minas Gerais e, ao lado destes resultados,daremos 

também os índices alcançados em outras regiões do glo 

bo nestes últimos anos, nao somente no leite, mas tam 

bem nos ossos, na água, no ar e no solo» Apresentare

mos também uma pesquisa auxiliar da percentagem media 

de cálcio no leite do Estado de Minas Gerais, 
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NQ da 
Amostra LOCALIDADE 

N2 da 
Amostra LOCALIDADE 

1 Coop.S.Sebastião 27 
2 Coop. Betim 28 
3 Coop. Itaguara 29 
4 Coop. Betim % f 30 
5 Carmo do Cajuru 31 
6 Sete Lagoas 32 
7 Divinopolis 33 
8 Coçp. Betim 34 
9 Teófilo Otoni 35 

10 Viçosa 36 
11 Montês Claros 37 
12 Teófilo Otoni 38 
13 Itambacuri 39 
14 Viçosa 40 
15 Teófilo Oton 4. 41 
16 Passos de Min as 42 
17 C d o Mato Dentro 43 
18 Carmo do Paranaiba 44 
19 Cristiano Otoni 45 
20 Claudio 46 
21 Ponte Nova 47 
22 Jequitinhonha 48 
23 Esmeraldas 49 
24 Salt' da Divisa 50 
25 Montes Claros 51 
26 Itaporanga 52 

G. Valadares 
Ladainha t 

Santo Hipólito 
Mesquita 
Capelinha 
Rio do Peixe 
Itapoçanga 
Divinopolis 
Rio do Peixe 
Sete, Lagoas 
Para de Minas 
Esmeraldas 
Bom Despacho 
Coop.S.Sebastião 
Ponte Nova 
Varginha 
Itaguara 
Três Pontas 
Nepomuceno 
Nepomuceno 
Campo Belo 
Candeias 
Pirapora 
C d o Rio Verde 
Pouso Alegre 
Sete Lagoas 

NÚMERO DAS AMOSTRAS E RESPECTIVAS LOCALIDADES 
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da 
amos 
tra"" 

Data 
Gramas 

de 
cinza 

1 19.8.60 15,0 
2 25.8.60 15,0 
3 8.9.60 15,0 
4 15.9.60 15,0 
5 13.10.60 15,0 
6 20.10.60 15,0 
7 10.11.60 15,0 
8 15.11.60 15,0 
9 25.11.60 15,0 
10 23,12.60 11,3 
11 28,12,60 15,0 
12 31.12.60 11,0 
13 31.12.60 11,4 
14 5.1.61 12,0 
15 5.1.61 13,5 
16 6.1.61 14,1 
17 8.1.61 15,0 
18 13,1.61 15,0 
19 14.1.61 15,0 
20 16.1.61 17,5 
21 18.1.61 15,0 
22 20,1.61 15,3 
23 20.1.61 11,3 
24 21,1.61 17,0 
25 3.2.61 13,9 
26 5.2,61 15,0 

Gramas 
calcio 

Picocuries de 
Sr-9Ç 

/g de cálcio 

2,24 
2,23 
2,34 
2,30 
2,45 
2,40 
2,27 
2,36 
2,40 
1,90 
2,53 
1,89 
1,94 
2,03 
2,30 
2,42 
2,50 
2,40 
2,40 
2,81 
2,50 
2,41 
1,93 
2,80 
2,40 
2,36 

3,00 + 0, 30 
2 f70 + o, 30 
3,00 -1. 0, 30 
2.70 ± o, 28 
1,89 + 0 (30 
2,05 ± 0 ,25 
3,02 + 0 ,22 
2,85 + 0 ,31 
2,50 + 0 ,24 
3,35 + 0 ,36 
1,53 
2,26 

+ 0 ,32 1,53 
2,26 + 0 ,44 
1,39 + 0 ,39 
4,59 + 0 ,28 
1,70 0 ,23 
4,03 
3,92 7 0 ,22 4,03 
3,92 + 0 ,30 
3.25 + 0 »29 
3,59 + 0 ,23 
4,76 + 0 20 
3,41 + 31 
1505 o< 27 
3,32 + 0, 38 
1,03 + o, 23 
1,30 + 0, 30 
3,50 ± 0, 26 

Quadro resumo dos resultados de Sr-90 no leite das di. 
versas amostras do Estado de Minas Gerais, no período 
compreendido de agosto de 1960 a agosto de 1961; 



57 

Continuação do quadro anterior. 

NQ 
da Gramas Grama s Picocuries de 
amos. Data de <je Sr-99 
tra cinza cálcio /g de cálcio 

27 8.2.61 8,60 1,33 1,53 + 0,50 
28 12.2.61 10,3 1,75 0,53 + 0,41 
29 15.2.61 9,14 1,51 2,14 + 0,50 

3,25 + 0,21 30 2.3.61 15,0 2,40 
2,14 + 0,50 
3,25 + 0,21 

31 2.3.61 11,0 
15,0 

1,90 3,92 + 0,34 
32 6.3.61 

11,0 
15,0 2,45 2,49 + 0,32 

33 28.3.61 16,2 2,60 3,54 + 0,29 
34 12.4.61 15,0 2,35 2,40 + 0,30 
35 20.4.61 15,0 2,42 2,35 + 0,26 
36 25.4.61 16,7 2,68 1,85 + 0,28 
37 30.4.61 " 15,0 2,36 3,00 + 0,29 
38 15.5.61 12,3 1,90 3,45 + 0,31 
39 18.5.61 15,0 2,30 3,10 + 0,28 
40 2.6.61 15,0 2.35 2,67 + 0,32 
41 8.6.61 13,6 2,08 2,40 + 0,25 
42 10.6,61 9,87 1,70 5,03 + 0,34 
43 5.7.61 11,9 2,01 2,99 + 0,32 
44 10.7.61 13,3 2,13 4,06 + 0,32 
45 18.7.61 14,5 2,30 3,70 + 0,29 
46 20.7.61 15,0 2,39 4,09 + 0,28 
47 20.7.61 11,4 1,83 2,98 + 0,35 
48 1.8.61 15,0 2,46 4,63 + 0,30 
49 3.8.61 6,10 1,09 2,43 + 0,53 
50 15.8.61 14,4 2,22 

1,20 
4,08 + 0,32 

51 20.8.61 7,50 
2,22 
1,20 5,20 + 0,35 

52 25.8.61 15,0 2,44 1,52 + 0,27 



PERCENTAGEM DE CALCIO NAS AMOSTRAS 

DE LEITE ANALISADAS 

NQ NQ 
Amostra % de Ca Amostra % de Ca 

1 14,9 27 15,5 
2 14,9 28 16,9 
3 15,6 29 16,5 
4 15,3 30 16,0 
5 16,3 31 17,3 
6 16,0 32 16,3 
7 15,1 33 16,0 
8 15,7 34 15,6 
9 16,0 35 16,1 
10 16,8 36 16,0 

15,7 11 16,8 37 
16,0 
15,7 

12 17,1 38 15,4 
13 17,0 39 15,3 

15,7 14 16,9 40 
15,3 
15,7 

15 17,0 41 15,3 
16 17,1 42 17,2 
17 16,7 43 16,8 
18 16,0 44 16,0 
19 16,0 45 15,9 
20 16,1 46 15,9 
21 16,7 47 16,0 
22 15,7 48 16,4 
23 17,8 49 17,? 
24 16,5 50 15,5 
25 17,2 51 16,C 
26 15,7 52 16,3 

Percentagem média de calcio nas cinzas do leite do 
Estado de Minas Gerais 4 de 16,2$. 
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NORTE CENTRO SUL 

G. Valadares Itaporanga Ponte Nova 

Ladainha Rio do Peixe Varginha 

Santo Hipólito Divinópolis Tres Pontas 

Mesquita Para de Minas Nepomuceno 

Capelinha Bom Despacho Campo Belo 

Discussão dos resultados. 

1 - Relação do nível de Sr-90 no leite com as regiões 

do Estado de Minas GeraiSê 

Para melhor apresentação dos resultados, baseamo-

nos na divisão do Estado em três grandes regiões. Nor 

te, Centro e Sul, Estas não estão nitidamente separa

das, porque a mudança do tipo de região, como se sabe» 

faz-se de modo imperceptível, sendo, portanto,difícil 

delimitá-las com segurança. Como referência para o 

nosso estudo,utilizaremos a linha divisória do parale 

lo 20. A região central será considerada para a esca

la do mapa apresentado (Fig) 0,5 cm acima e 0,5 cm a 

baixo da linha divisória, abrangendo as cidades colo

cadas dentro destes limites. 

De acordo com a divisão das regiões em que nos 

fundamentamos, podemos separar os resultados obtidos e» 

assim, encontrar u !a melhor interpretação para a rela 

çao do Sr-90 com as diversas regiões do Estado. As ci 

dades para cada região estão assim discriminadas; 
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NORTE 

Sete Lagoas 

Pirapora 

Teófilo Otoni 

Montes Claros 

Itambacuri 

Cone.Mato Dentro 

Jequitinhonha 

Salto da Divisa 

Carmo do Paranaiba 

CENTRO 

Sao Sebastião 

Itaguara 

Betim 

Carmo do Cajuru 

Esmeraldas 
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SUL 

Candeias 

Cone.Rio Verde 

Pouso Alegre 

Viçosa 

Passos 

Cláudio 

Crist. Otoni 

E os resultados correspondentes as 3 regiões sao: 

NORTE CENTRO SUL 

2,05 + 0,25 3,00 + 0,30 3,35 ± 0,36 
2,50 + 0,24 2,70 ± 0,30 4,59 0,28 

1,53 0,32 3,00 + 0,30 4,03 ± 0,22 

2,26 + 0,44 2,70 + 0,28, 3,59 ± 0,23 
1,39 0,39 1,89 ± 0,30 4,76 + 0,20 

1,70 0,23 3,02 + 0,22 3,41 + 0,31 

3,92 -r 0,30 2,85 + 0,31 2,40 + 0,25 

1,05 ± 0,27 3,32 + 0,38 5,03 ± 0,34 
1,03 + 0,23 3,50 + 0,26 4,06 + 0,32 

1,30 0,30 2,49 0,32 3,70 ± 0,29 
1,53 + 0,50 3,54 + 0,29 4,09 ± 0,28 
0,53 + 0,41 2,40 + 0,30 2,98 ± 0,35 
2,14 ± 0,50 2,35 ± 0,26 4,63 + 0,30 
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NORTE CENTRO SUL 

3,25 + 0,21 3,00 + 0,29 4,08 + 0,32 

3,92 + 0,34 3,45 + 0,31 5,20 + 0,35 

1,85 + 0,28 ' 3,10 + 0,28 

2,43 + 0,53 2,67 + 0,32 

1,52 + 0,27 2,99 + 0,32 

3,25 + 0,25 

Media Media Media 

2,05 ± 0,33 2,88 + 0,30 3,99 + 0,29 

Se analisarmos as tres medias obtidas,podemos ob 

servar que o nível de Sr-90 no leite da região consi

derada central ^aproximadamente,, a média dos valores 

das Regiões Norte e Sul. Pelas médias obtidas,podemos 

observar que o índice de Sr-90 no leite da região Sul 

e bem superior ao valor do Norte» Esta variação fla

grante parece estar ligada, em sua quase totalidade,à 

precipitação pluviométrica. Dados obtidos confirmam 

uma grande diferença na quantidade de chuvas que caem 

nas regiões consideradas» A região Norte, com uma boa 

parte colocada no chamado polígono das secas, recebe 

poucas chuvas, enquanto que a região Sul I mais farta 

mente irrigada. Como vimos anteriormente, a chuva é 

talvez o maior carreador de produtos de precipitação 

radioativa, estando entre eles o Sr-90, parecendo ser, 

portanto, a diferença de precipitação pluviométrica 
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um fator predominante na variação de níveis de Sr-90 

nas regiões consideradas. Outros fatores podem, tam

bém, influir para esta variação, como tipo de solo , 

pastagens, gado, etc. 

2 - 0 nível atual de Sr-90 no Estado de Minas Gerais 

é inferior, da ordem de 1000 vezes, ao nível que po

deria causar algum dano à saúde. Os dados obtidos po 

dem tranquilizar quanto a precipitação radioativa a 

tualmente. 

3 - Podemos comparar o nível atual obtido para a re

gião central,que foi 2,88 + 0 , 3 0 ^ ^ c de Sr-90/g Ca, 

com o resultado de 1958 em B.Hte. (período correspon 

dente de abril a dezembro) 3,13 + 0,53 c/g cálcio, 

Como se pode notar a variação foi mínima (8,7$) para 

um período de quase 3 anos. 

4 - Para melhor confirmação do baixo índice de Sr-90 

encontrado em Minas Gerais, vamos relaciona-lo com 

os níveis de outras partes do globo. Para isso, cal

culamos a média anual de Sr-90, de acordo com os qua 

dros apresentados no final deste trabalho. As medias 

sao as seguintes! 



MÉDU ANUAL DE Sr-90 NO LEITE DE VARIAS REGIÕES DO GLOBO 

( csr90/gca) 

Localidades 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Minas Gerais 2,90+0,31 

Rio de Janeiro 2,70+0,50 

Nova York 4,54+0,44 

Estados Unidos 5,80+0,44 7,02+0,44 10,C4O,44 8,96*0,44 

Canadá 5,0 

Alemanha 5,0 4,0 8,0 1,89+0,23 

Argentina 
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Como podemos observar» o nível de Sr-90 em Minas Ge

rais, compreendendo o período de agosto de 1960-1963* 

está abaixo dos níveis dos outros países com exce

ção da Argentina, motivado pelo maior afastamento des 

ta dos centros nucleares, onde se efetuam as expe

riências» Os resultados dos países considerados, cor 

respondentes a 3 ou 4 anos da data em que foi efetua, 

do o nosso trabalho, apresentavam quase o dobro dos 

nossos valores. 

Os quadros seguintes foram copilados de varias 

revistas,que slo citadas na parte bibliográfica. Es

peramos que a apresentação dos quadros possam ser de 

utilidade para consultas futuras. 
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Media em 
)l)í c/ ml 

Media em 
^c/ 1 

Atmosfera perto 
do solo 1,6 x 10 0 1,6 x 10" J 

Água de chuva 6,7 6,7 x IO 3 

Água potável 
em Berlim W 2 x 10 J 2 

LEITE 

Media em }l)ic/ ml Media em Jj^c/ 1 

1955 1956 1957 1955 1956 q 1957 

3xl0" 3 4xl0" 3 8xl0" 3 3 4 8 

QUADRO I 

RESULTADOS DE Sr.- 90 DA ALEMANHA, ENTRE 1955 e 1957 
Revista: SONDERAUSHUSS RADIOAKTIVITÄT (1958) 
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ÍNDICE DE S£-90 NO LEITE EM PÓ,NO CANADÁ 

1955 Jüt^c/g Ca Junho 7,0 

Novembro 4,3. Julho 6,0 

Dezembro 4,1 Agosto 4,3 

1956 Setembro 5,5 

Janeiro 4,0 Outubro 5,7 

Fevereiro 3,6 Novembro 6,6 

Março 3,9 Dezembro 3,6 

Abril 3,6 

Maio 5,9 Media em 1956 5,0 

QUADRO II (34) 

ÍNDICE DE Sr-90 NO LEITE DO RIO DE JANEIRO, 

COMPREENDENDO 0 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 

1958 

índice M)ic Sr-90/g Ca Mes 

mínimo 2,09 + 0,62 dezembro 

médio 2,70 + 0,30 
* 

máximo 4,55 + 0,85 Abril 

QUADRO III (15) 



ÍNDICE DE $r-90 NOS OSSOS HUMANOS NO CANADÁ 

Idade 
Data da 
morte Local 

Tipo de 
osso Sr-90/g Ca 

1 dia 1956 Otawa Costela 1 . 1 ± 0,8 
2 semanas 1956 n Vertebra 0,5 ± °» 4 

5 meses 1956 ti Costela,vér 
tebra, femur 1.8 ± ° » 2 

10 meses 1956 •i Cçstela e 
vertebra 1 . 4 ± °» 2 

15 meses 1956 H Vertebra 0,9 ± 0,1 
22 meses 1956 ti Cçstela e 

vertebra 3,8 ± 0,2 
5 anos 1956 Deep River Dentes 1.1 ± o.i 

35 anos 1956 Otawa Costelas 0,5 ± 0,2 

39 anos 1956 li Vertebras 0,6 ± °»1 

QUADRO IV 



QUANTIDADE DE Sr-90 EM OSSOS DE JAPONESES 
ESTAS AMOSTRAS FORAM OBTIDAS DE AUTOPSIAS NOS SOBREVI
VENTES DE HIROSHIMA QUE MORRERAM DURANTE O ANO DE 1954. 

(16) 

HASL Idade 
{anos) 

Sr-90 dpm/g 
cinzas 

U.S. 

418 68 0,02 + 0,003 0,03 + 0,005 
420 55 0,042 + 0,004 0,005 + 0,005 
424 49 0,009 + 0,002 0,01 + 0,003 
426 76 0,040 + 0,005 0,044 + 0,006 
429 60 o, 0085 + 0,0006 0,0097 + 0,0009 
432 47 0,023 + 0,003 0,043 i 0,007 
444 64 0,045 + 0,006 0,054 + 0,007 

QUADRO V 



RESULTADOS DE Sr-90 NAS ÁGUAS DE CHUVA E TORNEIRA, EM 

1958, EM BELO HORIZONTE (17) 

NQ de 
controle 

Data da 
amostragem 

Volume 
(litros) ftpc Sr-90/litro 

1 28.2.58 10,2 0,31 ± 0,13 

2 18.4.58 9,8 0,81 + 0,18 

3 julho-58 8,4 1,38 + 0,11 

4 18.10.58 18,0 0,407 + o,oêi 

5 27.10.58 5,3 0,76 + 0,18 

6 28.10.58 5,5 1,20 + 0,20 

7 3.11.58 14,0 1,27 + 0,009 

8 28.11.58 10,7 0,66 + 0,10 

Água de 
torneira 17.10.58 a 

14.11.58 0,013 + 0,012 

QUADRO VI 
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RADIOATIVIDADE ARTIFICIAL DC AR NA FRANÇA 
EM I959rEXPRESSOS EM^Jk/m 3 DE AR 

Zero Km 9 Km 12 Km 
Janeiro 4,33 13,2 39,6 
Fevereiro 3,31 87,3 
Março 3,95 28,1 136,4 
Abril 4,41 16,3 53,4 
Maio 3,44 13,3 28,9 
Junho 2.05 6,91 
Julho 0.90 1,61 
Agosto 0,37 , 1,47 1,88 
Setembro 0,19 0,53 1,00 
Outubro 0,10 0,77 
Ncvembro 0,06 0,75 — 
Dezembro 0,04 0,42 

QUADRO VII 
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"RADIOATIVIDADE ARTIFICIAL MA FRANÇA, 

EM 1960, EXPRESSOS EMU/A- /m 3 DE AR 

Zero Km 9 Km 12 Km 

Janeiro 0,052 1,42 5,17 

Fevereiro* 0,127 1,44 2,19 

Março 0,092 1,24 

Abril 0,082 0,65 1,61 

Maio* 0,100 0,46 0,57 

Junho 0,079 = 
Julho 0,054 0,36 

Agosto 0,047 0,27 0,43 

Setembro 0,039 0,22 0,20 

Outubro 0,021 

Novembro 0,024 0,28 

Dezembro 0,023 0,51 

* Explosões das bombas atômicas francesas no 

Saara, 

QUADRO VIII 
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Idade 
(me ses) Lugar 

% de Ca 
em cinzas 

^]lc Sr-90/g 

9 Cordoba 37,6 0,78 + 0,10 

2 Cap.Federal 37,9 0,55 + 0,05 

36 Tigre 40,8 0,81 + 0,17 

18 Cap. Federal 37,6 0,78 + 0,08 

2 Cap.Federal 38,0 0,69 + 0,19 

3 Cap.Federal 36,0 0,82 + 0,08 

QUADRO IX 

RESULTADOS DE Sr¡-90 NO LEITE DISTRIBUIDO 

EM BELO HORIZONTE (1958) (19) 

Mes Jl^lc Sr-90/g 
Ca 

Mes [fljic Sr-90/g 
1 Ca 

Abril 4,55 + 0,85 Setemb. 3,60 + 0,35 

Maio* 3,60 + 0,90 Outub. 3,30 + 0,40 

Junhox 2,62 + 0,42 Novemb. 3,00 + 0,37 

Julho Dezemb. 2,09 + 0,62 

Agosto* 2,30 .+ 0,35 

x Duas amostras * Uma amostra 

QUADRO X 

ÍMDICE DE Sr-90 em OSSOS DE CRIANÇAS, 

NA ARGENTINA (1960) (18) 
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RESULTADOS DAS ANÁLISES DE Sr.-90 EM 
OSSOS DE NATIMORTOS, DURANTE O ANO 

DE 1959, NO R.de JANEIRO (20) 

Nfi 
da 

amostra 
Massa 
de 
cinza 

Teor 
cálcio 

p>)l> c Sr-90/g Ca 

1 24,0001 36,3 0,55 0,07 
2 20,1678 37,8 0,3.1 + 0,07 
3 19,6132 37,4 0,78 + 0,09 
4 22,0672 36,3 0,45 + 0,07 
5 15,0001 * 38,3 0,26 ± 0,12 
6 15,0007 36,0 0,31 + 0,09 
7 15,0340 38,2 0,68 + 0,09 
8 11,5525 36,7 0,71 ± 0,11 
0 31,1213 36,0 0,55 + 0,04 
10 32,4957 38,6 0,46 + 0,03 

QUADRO XI 
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Mes % de Cálcio 
nas cinzas 

pjkc Sr-90/g Ca 

Janeiro 15,4 + 1,2 1,46 ± 0,23 
Fevereiro 15,6 + 1.2 1,50 0,06 
Março 15,3 + 1,2 1,78 + 0,33 
Abril 13,6 + 0,4 1,38 0,20 
Maio 14,0 + 0,7 1,96 ± 0,10 
Junho 14,8 + 1,6 1,76 + 0,15 

Julho 13,2 1.9 1,88 + 0,45 
Agosto 14,2 0,9 1,89 + 0,13 
Setembro 15,0 + 1,2 2,07 + 0,15 
Outubro 13,1 + 0,7 2,83 + 0,39 
Novembro 17,4 1,8 1,96 ± 0,22 
Dezembro 14,3 1.0 2,22 0,33 

QUADRO XII 

RADIOESTRÔNCIO NO LEITE, NA ARGENTINA, EM 1960 
(21) 



SUMÁRIO DE Sr-90 NO LEITE DA AMÉRICA DO NORTE 

(Anos de 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - lo. SEMESTRE} 

(2E) 

(polegadas) 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 0 

Eastern U.S. 40-60 6,5 8,7 11,2 11,0 

Northwest Coast 40-60 7,5 6,8 11,7 10,8 

Midwe st 20-40 6,4 7,5 9,8 10,5 

Plains States 10-20 6,1 8,7 11,4 9,1 

West And Southwest Irrigação 2,5 3,4 6,0 3,5 

0 desvio padrão foi de 44$ em média 

QUADRO XIII 
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Data da Amostra Sr-90/g Ca 

Junho 3,0 + 0,7 
Julho 2,7 + 0,7 
Agosto 3,1 + 0,7 
Setembro 4,9 + 0,6 
Outubro 5,5 + 0,09 
Media ofotida 4,5 + 0,44 

QUADRO XIV 

ÍNDICE DE Sr-90 NO SOLO EM VARIAS PARTES DO 
MUNDO (M. EISENEUD E J. H. HARLEY - 1959) 

mc/milha^ mc/m^/dia / 2 / A 

c/m /mes 
New York 28 lOxlO*"3 3x10"" 
Chicago 22 8,5xl0"3 2,5x1o"1 

Hiroshima 19 7,5xl0"3 2,2x1o"1 

Carolines 41 a 78 15 a 30xl0~ 3 4,5 a 9x1o" 1 

Vale do Rhin 5,8xl0"3 1,7x1o"1 

QUADRO XV 

ÍNDICE DE Sr.-90 EM AMOSTRAS DE LEITE 
EM NOVA YORK EM 1956 (23) 

V 
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Fonte Localização 

Raios cçsmicos nível do mar 
Raios cçsmicos 1500 m 
Raios cósmicos 3000 m 

Radioatividade 
natural na terra 

Radioatividade 
do potássio e 
do carbono na
turais no cor 
po humano 

Radiçatividade 
do radio natu
ral dos osso& 
humanos 

Mostrador lumi
noso de relógio 
de pulso conten 
do l/microcurie 
de radio 

Radioatividade 
do Sr-90, pre
sentes nos os_ 
sos de adultos 

granito 

Dose (mreps/ano) 

35 
50 
100 

110 

20 

7 a 67 

Dosagem para 
o corpo hiriíino 
distancia me 
dia de 30 cm 

Precipitação 
proveniente 
de teste com 
Bombas-H 

40 

0,6 

QUADRO XVI Í2h) 
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Materiais Biológicos y*/"c Sr-90/g Ca) 

País Leite de vaca 
pulverizado 

(1957) 
Ossçs de 
recém-
nascidos 
(1958) 

Argentina Abril-Junho 3,5 

Brasil Janeiro-Março 2,7 0,51 
Canadá 6.2 0,7 

EE. UU. 8,0 1,2 
Inglaterra 6,1 0,6 
Japáo 2,9 4,6 
U.R.S.S. 4,9 2,5 

QUADRO XVII (25) 
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