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RESUMO

A contaminação do ecossistema marinho pelo cs

trôncio-90, presente nos efluentes líquidos de centrais nu

cleares, constitui um sério problema para a radioproteção

por ser um radionuclídeo de meia-vida longa, por sua fácil

entrada na cadeia alimentar devido ã sua semelhança química

com o cálcio, e por permanecer longo tempo cm solução.

Com o lançamento dos efluentes da primeira usina

nuclear brasileira, a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto,

no Saco de Piraquara de Fora, em Angra dos Reis, prevê-se

que este radionuc1ídeo possa atingir a população local atri

ves dos peixes, que constituem sua principal fonte de proteí

nas.

Com os objetivos de se avaliar os fatores de cen

centração de 90Sr c os fatores de discriminação Sr/Ca

nas espécies mais abundantes e significativas na dieta local ,

foram determinadas as concentrações de estrôncio e cálcio es_

távcis na fração comestível de nove espécies de peixe e na

água do nar por espectro!otometria de absorção atômica.

As coletas foram realizadas durante um período

de 18 meses na área de possível impacto dos efluentes, Saco

de Piraquara de Fora, e em uma área controle, Saco de Pira

quara de Dentro.

Os fatores de concentração de Sr no tecido mu_s

cular das diferentes espécies estudadas variaram de 0,1 a

0,5, exceto em Eucinoatomue gula ("carapicu") de Piraquara

de Dentro, que foi de 1,4. No peixe total, em Chirocentrodon



Vlll .

bleekerianus ("manjuba"], consumido por inteiro pela popula

ção, os fatores de concentração de Sr foram de 3,4 e 3,7

no Saco de Piraquara de Fora e Piraquara de Dentro, respecti

vãmente. A espécie que mais concentrou Sr no tecido museu

lar foi E. gula, e a que menos concentrou foi Cynoscion

leiarchus ("pescada").

Os fatores de discriminação Sr/Ca variaram de

0,15 a 0,38, exceto em E. gula de Piraquara de Dentro,

que foi de 0,76. As espécies estudadas discriminaram bas

tante o estrôncio em favor do cálcio. Apenas em E. guia de

Piraquara de Dentro a discriminação em favor do cálcio foi

menor.



IX.

ABSTRACT

Strontium-90 is an important radionuclide present

in the liquid effluents of the Angra Nuclear Power Plant,

located in the coastline of Rio de Janeiro State. It lias a

long effective half-life, easy entry into food chain due to its

chemical similarity to calcium and stays for a long time ir.

solution.

Besides, this radionuclide reaches man mainly

through the consumption of contaminated foodstuff and fish

constitute the meet ir.portarit source of piui.ei.iii> in toaitai

communities.

With the aim of calculating the concentration

factor (CF) for 90Sr and observed ratio (OR] in the most

abundant local fish, it was determined the strontium and

calcium content in the edible fraction of nine species and

in sea water by atomic absorption spectrophotometry.

Samples were collected during a period of 18

months in two inlets: Piraquara de Fora, subject to i;,ipact

of the liquid effluents, and Piraquara de Dentro, taken as a

control area.

The CF values obtained in the fish muscle ranged

from 0.1 to 0.5, except in Eucinostamus gula front Piraquara

de Dentro, whose CF was 1.4. In the whole fish, the CF

values obtained were 3.4 and 3.7 in Chirooentvodon bleckcrianua

from Piraquara de Fora and Piraquara de Dentro, respectively.

Ai.-.ong the fish studied, '«.he CF in fish muscle

was highest ir E. gula and lowest in Cynosoion leiarchua.



The OR values ranged from 0.15 to 0.38, except

in E. gula from Piraquara de Dentro, which discriminated

strontium from calcium with a ratio of 0.76.

The fish studied discriminated strongly against

strontium. Only in E. gula from Piraquara <lr Dentro this

discrimination was less significant.
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OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivos:

determinar fatores de concentração para 90Sr através da

medida de seu isótopo estável em diferentes espécies de

peixe do Saco de Piraquara de Fora e do Saco de Piraqua

ra de Dentro;

determinar fatores de discriminação Sr/Ca para conside

lai u c í t i i u úu calciu dutui on ia 1 nu ijúsui^au ut e:> i. i UIÍCLU

por estas espécies;

selecionar, dentre estas espécies, bioindicadores de con

taminação radioativa do 90Sr na área sujeita E libera

ção de efluentes da CNAAA;

detei-minar 90Sr na espécie que apresentar maior teor de

estrôncio estável.



Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Com o crescente aumento da população mundial e do conse

nuente crescimento da demanda de energia e da preocupação

com sua defesa e seu bem-estar, surgiu a necessidade da bus

ca de novas fontes energéticas, do aperfeiçoamento de armas

para defesa e de inovações na tecnologia para atender ãs ne

cessidades humanas.

A descoberta da fissão nuclear em 1939 levou ao reconne

cimento de que a liberação de energia nuclear pudesse se tor

nar uma possibilidade prática e econômica para o homem. En

tretanto, ficou também reconhecido que se a energia da fis

são fosse liberada em um curto intervalo de tempo, já que os

processos nucleares são rápidos, a reação em cadeia poderia

levar ã uma explosão catastrófica.

0 ano de 1944 marcou o início da era de armamentos atô_

micos e da energia nuclear. Foi também de considerável signi^

ficado para a Oceanografia e Ciências Marinhas devido ã pr_i

meira introdução de grandes quantidades de radionuclídeos a£

tificiais nos oceanos do mundo. Aconteceu no Oceano Pacífico,

através do Rio Columbia, cuja água era utilizada na refrige

ração dos reatores ds produção de plutônio de Han^ord.

A primeira bomba atômica foi testada em Alamogordo, No

vo México, a 16 de julho de 1945. Em seguida, as explosões

atômicas em Hiroshima (Urânio - 235) e Nagasaki (Plutônio - 239)



e» agosto de 1945 provocaram danos irreversíveis a seres hu-

nanos por efeito das radiações.

A introdução de radionuclídeos artificiais devido ao

teste de armas foi mais intenso no início dos anos 60 até

o cessar virtual dos testes atnosféricos pelos Estados Un_i

dos. Reino Unido, União Soviética, França e China em 1963 1 .

Os produtos das explosões nucleares (produtos de fissão ,

produtos de indução por neutrons, matéria físsil residual),

vaporizados pelo calor intenso dd reação nuclear se elevam

na atmosfera e caem, depois de condensados novamente, em for

ma de detritos ativos como "fall-out", com uma velocidade e

distribuição que dependem de vários fatores: energia da ex-

plosio (quiloton ou megaton), local de sua realização (no

solo, na água ou no ar), localização geográfica (latitude) e

dimensões das partículas condensadas 2 .

0 desenvolvimento da tecnologia de centrais nucleares

visando gerar energia, a contaminação da biosfera pelas ex
y^ f /^\ C /"̂  t~^ C T~\ 1 ( f~ I E^ *̂  ̂ ^ f^ ^ ^^ /^ 1 I ̂ ^ f*\ Ç~ ~*^ f*^ Ç f™ t*̂  r^ ^" ^^ it í~^t T^ **y ^i i ?** * *"* /"̂  'T~ s*^ ̂ ~* ̂ ^ ̂ ° f~* ^ ™ ̂  * » r\ ^
t - - * - • ~ s-r~- . . — ..»—^

cina e na Indústria criaram novos problemas de escala inter

nacional, para a proteção contra as radiações. £ difícil, e

em alguns casos impossível, empregar energia nuclear e mate

riais radioativos sem alguma liberação de radioatividade e

produtos químicos para o meio-ambiente 3 .

A presença de resíduos radioativos nos efluentes das

instalações nucleares exige um controle sistemático dos n_í

veis de radiação liberados no meio ambiente para que não

ultrapassem os limites estabelecidos. Estes radionuclídeos

podem ser transportados por correntes marinhas e vir a conta

minar organismos aquáticos consumidos pelo homem, assim co

mo reduzir a população de outros organismos que constituem

um vínculo vital nas cadeias alimentares.

Associada ã poluição radioativa, deve ainda ser levada

em consideração a poluição térmica no meio aquático devido

ao aumento de temperatura da água usada na refrigeração do

reator,quando devolvida ao seu meio de origem e a poluição

química devido ao uso de biocidas, como o cloro, para evitar



a incrustação de organisnos no sisteaa de refrigeração do

reator.

A complexidade do coaportaaento e dos efeitos do radio

nuclídeos no meio ambiente enfatizam a relevância social da

Radioecologia, ramo da ciência que trata das relações entre

a radiação ionizantc ou substâncias radioativas e o meio an

biente, ao contrário da Radiobiologia que trata dos efeitos

da radiação nos diversos níveis da organização biológica e

moléculas do organismo 3 .

Atualmente, há um reconhecimento crescente de que o

bem-estar do homem esteja intimamente relacionado ã qualida

de do meio ambiente.

Com a construção da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto, primeira central nuclear brasileira, cujos efluen

tes líquidos são lançados em um ecossistema marinho, torna-

-se imprescindível o estudo da incorporação de radionucl^

deos considerados críticos em organismos marinhos consumidos

I J X'. 1 I * 1 M t i l l f f t l f ( «111 Í 1 #-• O , , . , . , -_• - _— _ -. _ _; . _

sente trabalho.

Até então, os trabalhos no Brasil estavam voltados para

a contaminação de 90Sr resultante de "fall-out" na cadeia

alimentar terrestre, passando do solo, onde se acumula, aos

vegetais, destes ao gado de onde chega ao homem através,

principalmente, do leite.

Trabalhos desta natureza foram realizados por Penna-

Franca et ai., 1957 "• , Penna-Franca § Pinto Coelho, 1959 5 e

Pinto Coelho, 1960 z ,

Trabalhos sobre 90Sr em peixes marinhos já foram re£

lizados em diversos outros países, como os de Cancio at ai.,

1973 6 na Argentina, Ueda et al., 1973 7 e 1975 8 no Japão,

e Amiard, 1972 9 na França.
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1.2. O MEIO MARINHO

1.2.1. «EIO FÍSICO

Os oceanos representam um volume de 137 . 107km3,

cobrindo 361.000.000 km2, ou seja, 711 do planeta.

A salinidade média mundial dos oceanos é de

34,72\o; em certos mares semi-fechados pode alcançar 42to

(mar Vermelho) ou cair para menos de 4lo (mar Baltico) 10 .

Dez espécies de íons constitueo 991 dos sais dis

solvidos; 5 cátions: Na , Mg +, Ca +, K , Se , e 5 anions:

Cl", SO^~. HCO3, Be" e F", em função dos quais podem ser de

finidos a clorinidade, a salinidade e a força iõnica. Os

constituintes secundários são os elementos minerais e os

compostos orgânicos cujos teores na água do mar não ultrapas^

sam 1 mg/l.

A composição química elementar da água do mar se

encontra representada na Tabela 1.1.

Ao contrário do que ocorre com os constituintes

principais, os teores dos constituintes secundários podem va

riar segundo as regiões e estar sujeitos ã flutuações mais

ou menos importantes, noíadamente flutuações sazonais.

Entre os sedimentos marinhos figuram os elemen

tos minerais que se encontram em suspensão no seio da massa

d 'água.

Pode-se distinguir três tipos de sedimentos: os

sedimentos de origem detrítica resultantes de erosão (restos

de rochas pré-existentes), de origem biológica resultantes da

atividade de seres vivos (recifes de coral, conchas, carvão)

e os de origem química (precipitação) 10 .



Tabela 1.1 - Composição Química Elementar da Á^ua do Mar.Conforme Krumholz, Goldberg

Boroughs, 1957, apud Polikarpov, 1966 n .

Elemento

H
He

Li

B

C

N

0

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K
Ca

Sc

Concentração
(g/D

5

2

4,

5

1,

3

1

3

7

6

4

108

x 10"°

x IO"4

,8 x 1C~3

,8 x IO"2

x 10""

857

,3 x IO"3

x IO"7

10,5

1 .3

x IO"5

x 10~3

x IO"5

0.9

19

x 10""

0,38

0,4

x IO"8

Elemento

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ca

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Mo

Ag

Cone

1

2

5

2

1

5

5

3

1

5

<1

3

4

6.;

3

1,2

8

3

1

3

entração
(g/D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10"&

io"6

IO"8

io"6

IO"5

io"7

IO"7

IO"6

IO"5

io"7

io"7

IO"6

IO"6

IO"2

IO"7

ío"1*

10"

IO"5

IO"7

Elemento

Cd

In
Sn

Sb

I

Xe
Cs

Ba

La
Ce

W
Au

Hg
TI
Pb

Bi

Rn
Ra

Th

Pa

Concent
(8/

5

<

3

<

5

1

5

6

3

4

1

4

3

<

3

2

9

3

7

3

,5 x

2 x

X

5 x

X

X

X

,2 x

X

X

X

X

X

1 X

X

X

X

X

X

X

ração
1)

IO"8

IO"5

IO"6

IO"7

IO"5

IO"7

IO"7

IO"6

IO'7

IO"7

ío"7

IO"9

IO'8

IO"8

IO'6

IO"7

IO"18

1 ti

ío"1"

IO"7

IO"6



F.í.f. MEIO BIOLÓGICO

Distingue-se no meio marinho dois grandes doní

nios biológicos: o domínio pelágico, constituído pelas espé

cies que viven no seio das águas (pélagos) e o dooínio bento

nico, constituído pelas espécies que vivem em estreita rel£

ção cora o fundo (bentos).

0 pélagos é composto essencialmente de dois gran

des grupos de seres vivos: o plancton (fitoplancton ou

plancton vegetal e zooplancton ou plancton animal) submetido

de uma maneira passiva aos movimentos das massas d'agua, e o

necton, com capacidade de nadar, vencendo as correntes.

0 bentos é representado principalmente pelas nu

merosas espécies de peixes dj fundo, de moluscos e de algas.

A cadeia alimentar marinha se inicia com os orgâ

nisraos autotróficos, os vegetais, que utilizando a energia

solar, sintetizam matéria orgânica ã partir de elementos m_i

bívoros - moluscos, certas larvas de inseto, crustáceos e

peixes - que, por sua vez, servem de alimento aos carnívoros,

peixes por exemplo. Fechando a cadeia alimentar marinha êi

contram-se as bactérias, que degradam as excretas dos orgíi

nismos quando vivos e seus restos, quando mortos, devolven

do ao meio material para ser utilizado pelas plantas.

A riqueza biológica oceânica pode ser expressa

em termos de biomassa: quantidade total de matéria viva pre

sente em um volume determinado de água do mar ou por unidade

de superfície de substrato. Pode também ser expressa em te£

mos de produção, considerando-se o acréscimo de biomassa em

um tempo determinado 10 .



1.3. OS PEIXES MARINHOS

1.3.1. CARACTERÍSTICAS

Os peixes, de iorraa geral, são definidos como

animais aquáticos vertebrados, heterotérmicos rsangue de :em

peratura variável) cobertos de escamas, providos de nadadei^

ras suportadas por raios, e que respiram por meio de brân

quias. Sua boca possui maxilares articulados, seus princi_

país Órgãos scnsoriais são olfato-gustativos e acdstico-late

rais.

0 desenvolvimento do embrião pode ocorrer fora

do corpo da mãe (ovíparo); ou o ovo é retido no oviduto e

ali se desenvolve, sem ligações placentãrias entre o embrião

e a mãe (ovovivíparo) ou com a formação de uma estrutura S£

melhante ã placenta entre ambos (vivíparo).

Os peixes possuem adaptações de acordo com o

meio cm que vivem.

Os peixes pelágicos são fusifornes, grandes nada

dores, podendo fugir ou caçar velozmente, migrando para ou

trás áreas, nadando por meio de movimentos laterais do cor

po. Formam cardumes ou, quando solitários, são geralmente

grandes predadores.

Os peixes de transição para bentônicos possuem

corpo volumoso, com grandes nadadeiras. São maus nadadores,

nadando nas imediações do fundo, refugiando-se na"= sinuosi

dades do fundo rochoso.

Os peixes bentônicos são achatados, pardos ou

amarelados e habitam o fundo, confundindo-se com ele, passar^

do despercebidos. Têm pouca mobilidade.

Alguns peixes se alimentam exclusivamente de plan

tas, outros apenas de animais, enquanto um grupo maior der_i

va suas proteínas, carbohidratos e gorduras, assim como vita

minas e a maioria dos minerais necessários para seu cresci^

mento e sobrevivência, de fontes vegetais e animais. A maior
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parte dos peixes, quando jovens, se aliaenta de plancton,

sendo que, alguns, continuas a se alimentar pela vida toda.

A disponibilidade de uma dada espécie alimentar é um fator

preponderante na determinação do tipo de alinentação que o

peixe terá 12 .

1.5.2. CLASSIFICAÇÃO

Os seres vivos são classificados por categorias

cada vez mais especializadas, desde o reino a espécie.

Os peixes são classificados da seguinte forma:

REINO

RAMO

SUB-RAMO

- Animal

- Choidata

- Gnathostomata

SUPER-CLASSE - Pisces

Possuindo esqueleto cartilaginoso, pertencen ã

classe Chondi ichtliyes e, esqueleto ósseo, ã classe Osteichthyes.

As classes são constituídas pelas ordens; as ordens, pelas

famílias; as famílias, pelos gêneros; e os gêneros são forma

dos pelas espécies que possuem caracteres comuns.

1.3,3. HORFÕLOGIA

A morfologia dos peixes se encontra representada

nas Figuras 1.1 e 1.2.

As nadadeiras, órgãos motrizes dos peixes, são

constituídas de membranas espinhosas, sendo utilizadas para

nadar e manter a estabilidade. Os peixes, em geral, possuem

sete nadadeiras: dorsal, caudal, anal, peitorais e ventrais.

As escamas, ossifícações da derme que apresentam

linhas concêntricas e estrias radiantes, cobrem todo o corpo



PRIMEIRA
NADADEIRA
DORSAL

OPÊRCULO

PREOPÉRCÜLO

NARINA

PREMAXILAR

MANOIBULA

SEGUNDA
NADADEIRA
OORSAL

PEDÚNCULO
CAUDAL

NADADEIRA
PEITORAL

NADADEIRA
CAUDAL

H g u r a 1 . 1 - M o r f o l c R K i L - x i o - n ; » a o s l - c i x c s .



BULBO OLFATIVO

LINGL»

RIM

CECOS PILORICOS

BEXIGA NA'ATORIA
MÚSCULOS

BRANOUIAS

CORAÇÃO

ANUS

LINHA LATERAL

F i g u r a 1 . 2 - M o r f o l o ^ i u I i r c r u a d o s P e i x e s .
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do peixe. Estão incrustadas na camada interna da pele forraan

do uma capa protetora.

Os peixes cartilaginosos têm escamas de um tipo

especial, placóides. Por esta razão, possuem pele caracterij»

ticamente áspera.

Os peixes possuem um órgão próprio, a bexiga n£

tatória, que funciona como um aparelho hidrostático, servin

do para equilibrar o seu peso específico dentro da água, p<i

ra subir ou descer, ou para manter-se entre duas águas sem

nadar.

Os peixes cartilaginosos e alguns peixes ósseos

nao a possuem, sendc obrigados a viver no fundo do mar ou

manter-se em constante movimento, para não afundar.

Em alguns peixes, é usada como órgão respiratório.

Os sentidos olfato-gustativos são bastante desen

volvidos, assim como os sentidos do equilíbrio e tato, forne

cidos pclaF baroelas perto da boca. Em geral não enxergam bem

devido à estrutura de seus clhos, adaptados somente para pej;

r^ber movimentos, transmitindo mal a forma dos objetos.

Escutam mal, somente vibrações de alta frequên

cia, porém sentem bem as vibrações, correntes, mudanças de

temperatura e de pressão. As vibrações de baixa freqüência

do movimento da água são detectadas pelos receptores da li_

nha lateral. Estes são usados para localizar presas, fugir

de predadores e para localizar obstáculos, sendo sensíveis

também ã pressão da água, bem como a direção e ã velocidade

de fluxo da água.

Os músculos principais dos peixes são os lat£

rais, que produzem os movimentos ondulatórios da coluna ver

tebral e da cauda, permitindo a locomoção.

As brânquias, órgãos respiratórios dos peixes,

são formadas por uma série de lâminas cutâneas finas dispôs.

tas em fileiras sustentadas por arcos ósseos e cartilagino

sos.
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A água penetra pela boca, passando pelas brân

quias e saindo por aberturas lateraií, deixando oxigênio e

descarregando o anidrido carbônico.

Os peixes ósseos possuem um opérculo ósseo co

brindo a câmara branquial enquanto que os cações e raias,

peixes cartilaginosos, possuem de cinco a sete pares de fen

das branquiais, comunicando a câmara branquial com o meio

externo.

As raias possuem ainda uma fenda atrás de cada

olho, denominada espirãculo, ligada ã câmara branquial e sei:

vindo de entrada ã parte da água que banha as brânquias.

Nos peixes ósseos a fecundação é" normalmente ex

terna, enquanto que nos peixes cartilaginosos, em que os ma.

chos possuem um apêndice denominado clãsper, que se desenvol^

ve na margem interna de cada nadadeira pélvica, e interna.

0 aparelho circulatório consta de um coração sim

pies. provido Je uma auricula, que recebe o sangue, e de um

ventrículo que o impele para o tronco arterial que o conduz

para os órgãos de respiração, indo diretamente das brânquias

para a artéria aórtica que o distribui pelo corpo.

0 aparelho digestivo é bastante simples. A boca,

segue-se a faringe, que continua no esôfago, dando entrada ao

estômago. Nos peixes ósseos, junto ao estômago encontram-se

os cecos pilóricos, cuja finalidade é aumentar a superfície

do tubo digestivo.

1.4. A RADIOATIVIDADE NO MEIO MARINHO

A presença de radionuclídeos no meio marinho 5 devida a

três origens:

- origem natural devido ã ação dos raios cósmicos sobre a ma

teria e à presença de radionuclídeos naturais na crosta

terrestre;
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origem artificial, consecutiva à utilização de bombas at£

micas A ou H;

origem artificial devido ã utilização essencialmente pací̂

fica da energia nuclear nos diversos domínios industriais

(produção de eletricidade, propulsão nuclear de navios,

etc).

1.4.1. RA0I0ATIVIPADE NATURAL

A água do mar contém radionuclídeos de origem na

tural, cuja composição, indicada na Tabela 1.2 é válida pa

ra água superficial.

Com exceção de 5 elementos C*UK, 97Rb, 2 3 8U,
235U e 2 3 2Th), a abundância dos átomos radioativos é par

ticularmente pequena: inferior ã 10~13 g/litro.

Dos 538nCi*/l de atividade total. 37,4 SÃC> lii-vi

dos às desintegrações de Potássio -40, 2,7 ao Rubídio - 87 e

somente 1 pCi/1 ao conjunto dos outros radionuclídeos na

turais x3 .

1.4 2. RAÜ1ÕAT1V1VAVE ARTIFICIAI

A utilização de energia nuclear, tanto pacífica

quanto militar, introduziu uma radioatividade artificial no

meio marinho que constitui uma nova forma de poluição.

Esta poluição radioativa possui duas origens:

- o "fall-out" devido ã liberação na atmosfera de produtos

de fissão dispersados pelas explosões nucleares;

* l pCi - 37 mBq
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Tabela 1.2 - Radionuclideos naturais nos oceanos. Conforme
P i c c i o t t o , 1 9 6 0 , apud C h e s s e l e t et ai., 1 9 6 2 1 3 .

Concentração Meia-Vida Modo de Atividade
Nuclídeo

(mg/D (anos) Decaijnento (pCi/1)

H3

C1"

Be10

Rb87

U238

Th 2 3 0 ( l 0 )

Ra2 2 6

U2 3 5

Pa2 3 1

Th227(RdAc)

Th232

Th228(RdTh)

3,2 x IO" 1 5 1,2 x IO1

3,1 x IO"1 1 5,5 x IO3

< 1 x I O ' 1 0 2,7 x IO6

4,5 x IO' 2 1,3 x IO9

6

. - 2 . . . , 1 0

O"5

4,0 x 10- 1 5

Raz28(Ms'rh) 1,4 x 10- ! < •

3,4 x IO"2 5,0 x IO1

2 x IO"3 4,5 x IO9

- 1 0 w
6 x 10 8,0 x 10

1,4 x IO"5 7,1 x IO8

< 5 x 1 0 " U 3,4 x IO"

7 x IO"1 7 0,05

<2 r IO"5 1,4 x IO10

1.9

6,7

o (y)

3,0 x 10"*

1,4 x IO"1

<1,9 x IO"3

300
34

2,7

a (y) 6,8 x 10
- l

a (y) 1,1 x 10
- 2

8 x 10 U 1,6 x 103 a (y) 8,0 x 10
- 2

a (y) 3,0 x 10
-2

a <V <2,2 x 10
- 2

a (y) 2 , 2 X 10
_2

,l X 10
-2

- 3
a (y) 3,2 x 10

3,2 x IO'3
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os rejeitos na água do «ar dos efluentes radioativos pro

venientes do funcionamento das centrais nucleares, dos la_

boratórios de pesquisa que utiliza» estes radioisótopos ou

de usinas de reprocessamento.

1.4.2.1. TESTES DE ARMAS NUCLEARES

Apenas nos sete anos seguintes ao teste

da primeira bomba atômica em Alamogordo em 1945, trinta e

seis armas nucleares foram detonadas. EM junho de 1952, o

primeiro artefato termo-nuclear (bomba de hidrogênio) foi

testado em Enewetak. Mais de sessenta artefatos foram test£

dos nos campos de prova do Pacífico, nas ilhas Marshall.

Enquanto alguns testes de armas ocorre

ram nos oceanos, a maioria consistiu de detonações na atmos_

fera, alguns em altas altitudes, cujo "fall-out" foi espalha

do em concentrações muito baixas nas águas superficiais dos

oceanos, tstes testes tem sido a principal fonte de radioati

vidade artificial liberada para o meio ambiente. Devido a

eles, estudos oceanográficos e radioecológicos têm sido rea

lizados, aumentando assim a compreensão do papel dos radionu

clídeos artificiais no meio marinho 1 -

1.4.2.2. CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Ao contrário dos testes de armas nuclea^

res, cujo "fall-out" se espalha em grandes áreas do mundo,

as descargas do ciclo do combustível nuclear são extremamen

te restritas em sua distribuição geográfica e, portanto, con

centrações relativamente altas podem existir nas áreas onde

ocorrem.

Durante os vinte anos consecutivos ã

primeira introdução de radioatividade no Oceano Pacífico, pro

veniente dos reatores de Hanford através do Ilio Columbia,

constituiu-se esta área em uma oportunidade única para os
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cientistas realizarem estudos sobre a distribuição e destino

dos radionuclídeos liberados no rio e a seguir no oceano.

A partir de então, as centrais nuclea^

res passaram a se multiplicar em diversas partes do aundo,

como pode ser visto na Tabela 1.3.

Sete instalações de reprocessamento de

combustíveis tira sido operadas pelos membros da comunidade

Européia, e três destas liberam rejeitos radioativos de bai_

xos níveis no oceano l .

A maior delas e melhor documentada é a

usina de Windscale no Mar da Irlanda, que iniciou as opera

ções de descarga em 1952, tendo sido realizados extensos es

tudos radioecolõgicos e oceanogrãficos em suas vizinhanças.

1.5. FATORES QUE INFLUENCIAM OS NÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO RADIO

ATIVA

Fatores, classificados em duas categorias, bioticos e

abióticos, podem exercer alguma influência sobre os níveis

de contaminação radioativa des peixes.

f .5. I. FATORES BIOTICOS

Dentre os fatores bioticos, a espécie parece exe£

cer influência sobre os níveis de contaminação radioativa,

já que a atividade dos peixes varia consideravelmente de es_

pécie para espécie 15 .

Outro fator que parece influenciar ê o tamanho,

ou seja, a idade dos peixes, já que as formas jovens possuem

um metabolismo mais ativo 10 , tendo portanto, maior capacida

de de incorporar os radionuclídeos que se encontram em solu

ção, como é o caso do estrôncio.
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Tabela 1.3 - Centrais Nucleares no Mundo. Conforme "Nuclear

News", agosto de 1978 apud FURNAS l% .

Estados Unidos
Canadá
México
Argentina
Brasil
Grã-Bretanha
Luxemburgo^
Tchecoslováquia
Iugoslávia
Romênia
Finlândia
Bulgária
Alemanha Ocidental

Espanha
Bélgica
França
Holanda
Suíça
Itália
Austria
Suécia
Polônia
Hungria
URSS
índia
ITÍ_
Japão
Coréia
Paquistão
Filipinas
China Nacionalista
África do Sul
Egito

Operação

67
9
0
1
0
33
0
1
0
0
1
2
10

4
-»

3
3
12
2
3
4
0
6
0
0
22
3
0
16
0
1
0
0
0
0

Constru
ção ~

134
15
2
1
3
6
1
4
1
1
3
2

19

15
4
37
0
4
5
1
6
1
4
14
5
4
10
5
0
2
6
2
1

Projeto

4
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
8
0
7
0
12
0
1
4
0
2
1
0
14
0
2
1
2
0
1
0
0
0

Potência
instalada

(MH)

195.678
15.270
1.308
919

3-116
11.780
1.250
1.870
615
440

2.160
1.760

26.923
2. 7 i 0

15.183
5.475

41.818
493

4.960
5.295
692

9.379
440

1.760
20.915
1.684
4.200
17.639
3.786
125

1.252
4.924
1.844
622
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I.5.Í. FATORES ABI0TIC0S

Dentre os fatores abióticos, a temperatura par£

ce afetar a incorporação dos radionuclideos no »eio aquoso

através de seu efeito na taxa de processos biológicos ll, sen

do que a elevação da temperatura exerce um efeito positivo

sobre a acumulação do estrõncio radioativo 1S .

As variações de salinidade também podem influen

ciar a acumulação de radionuclideos, modificando as trocas

iônicas e os fenômenos osmóticos l0 . A contaminação radioat̂ L

va em águas salobras é mais significativa que em água do

«ar 1 5.

0 teor na água do mar dos isótopos naturais , eŝ

táveis dos poluentes radioativos, na mesma forma físico-quí

mica, pode condicionar a incorporação dos radionuclideos

através dos fenômenos de diluição isotõpica 10 . No caso do

estrõncio radioativo, este fenômeno não parece se manife^

tar, para os níveis de estrôncio estável presentes na água

do mar 15 .

A concentração dos carreadores não isotópicos na

água do mar, como é o caso do cálcio para o estrôncio e do

potássio para o césio, também afeta a incorporação de radio

nuclídeos pelos peixes. 0 teor de 90Sr dos peixes varia nu

ma relação inversa com o teor em cálcio da água 15 .

1.6. A CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

1.6.1. CARACTERÍSTICAS Í.0CAIS

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Figu

ra 1.3), primeira instalação nuclear brasileira, está localí.

zada na Praia de Itaorna (Figura 2.1), município de Angra

dos Reis, Estado do Rio de Janeiro a 15 km oeste da cidade

de Angra dos Reis e 36 km nordeste de Parati. Dista 133 km

da cidade do Rio de Janeiro e 216 km de Sâo Paulo.
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A escolha do sítio foi feita por Furnas Centrais

Elétricas, órgão operador da central nuclear, baseada ea e£

tudos preliminares das condições meteorológicas e geolcgi_

cas, dificuldades de construção, previsão de compra de te_r

ras e custos da transmissão de energia, assim como densidade

populacional e práticas de uso da terra locais 16 .

Os principais grupamentos populacionais próximos

à instalação são, atualmente, as vilas residenciais de Furnas

na Praia Brava e Praia de Mambucaba,co« um total de aproxima

damente 5000 pessoas e pequenas vxlas de pescadores ao lon

go da costa, com menos de S000 habitantes. Angra dos Reis

possui cerca de 100 000 habitantes e Parati, aproximadaraen

te 10 000. Durante o verão a densidade populacional aumen

ta, devido ao grande número de casas de veraneio existentes

ao longo da costa.

A produção agrícola local é de importância res

trita, consistindo essencialmente de banana, mandioca, feî

jão, milho e laranja. A produção de Leite e carne de gado

satisfaz principalmente ãs necessidades do proprietário. No

mar, a pesca esportiva e a pesca para consumo local são pr£

ticadas durante todo o ano.

0 principal componente da dieta local é o peixe

capturado na região 16 .

Sua comercialização ê feita de acordo com o es

quema da Figura 1.4.

1.6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCMJCAS

A Unidade I da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto (CNAAA) é constituída por um reator do tipo PWR (rea

tor de água pressurizada) da Westinghouse (Figura 1.5) que

atingiu a criticalidade era março de 1982 e foi inaugurada pa

ra entrada em operação comercial em janeiro de 1985, após

passar pela fase de testes. Sua potência é de 627 megawatts-

-elitricos, cora 801 da carga. A pressão no vaso de contenção
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do reator é dc 22S5 psi (157,6 x 105 N/«2) permitindo que a

água atinja una temperatura média de 306 C le .

Duas outras unidades, do tipo PWR semelhantes

às alenães dc Biblis, estão sendo construídas no mesmo sítio,

em cooperação COB a Kraftverk Union (KKU), cada u«a delas ge

rando 1300 MK de energia.

A água do mar para refrigerar o condensador de

vapor das turbinas das 3 unidades, e bombeada da Enseada de

Itaorna e lançada através de ura túnel no Saco dc Piraquara

de Fora, com uma vazão de 36,6 m3/s, sendo sua temperatura

aumentada de, no máximo, 7°C 18 .

0 combustível utilizado é o urânio enriquecido

com uma percentage!» média de 2,6\ de 235U, na forma de

pastilhas de diõxido de urânio, dispostas dentro de varetas

de "zircaloy" (liga de zircõnio altamente resistente à cor

rosão), formando as barras do combustível.

1.7. DESTINO DOS RADIONUCLÍDEOS LANÇADOS PELOS EFLUENTES LÍ

QUIDOS DAS CENTRAIS NUCLEARES

Apesar de operarem abaixo de um estrito controle, cora

dispositivos de segurança altamente especializados para to

dos os possíveis cases de acidentes, os reatores, mesmo em

condições normais de operação, segregam no meio circunvizi^

nho, pequenas quantidades de produtos de fissão e ativação

(Tabela 1.4), presentes não sõ nas águas de serviço, como

também na água usada para refrigeração.

Os efluentes líquidos podem ser lançados em rios, estuã

rios, zonas marinhas locais ou regionais, sendo que, enquan

to o lançamento em um rio pode envolver o movimento dos ra

dionuclídeos através destes quatro sistemas,para a sua libe

ração no mar, torna-se necessário apenas considerar as zonas

marinhas locais e regionais 19 .

Outra vantagem d3 se utilizar o meio marinho como local
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Tabela 1.4 - Atividade esperada dos radioisotopos presentes

nos efluentes líquidos de uma central PWR. Con

forme FSAR 17 .

Is5topo Meia-Vida Atividade
(Ci/a)

H-3 12,3 anos 9,6 (1)

Rb-88 18 min. 3,1 (-7)

Sr-89 50,5 dias 2,6 (-7)

Sr-90 27,7 anos 1,4 (-8)

Y-90 64,2 horas 1,4 (-8)

Sr-91 9,7 horas 4,6 (-9)

Y-91 58,5 dias 5,1 (-7)

Zr-95 65 dias 1,7 (-4)

Nb-95 55 di?.s 4,6 (-4)

Mo-99 66 horas 1,1 (-4)

1-131 8,1 dias 8,4 (-5)

Te-132 77,7 horas 4,1 (-6)

1-132 2,6 horas 4,6 (-6)

1-133 20,8 horas 1,8 (-5)

Cs-134 2,1 anos 3,2 (-3)

1-135 6,7 horas 3,7 (-6)

Cs-136 12,9 dias 1,0 (-5)

Cs-137 30,1 anos 1,0 (-2)

Ba-140 12,8 uias 2,0 (-7)

La-140 40,2 horas 2,1 (-7)

Ce-144 285 dias 3,2 (-4)

Pr-144 17,5 dias 3,2 (-4)

Cr-51 27,8 dias 1,8 (-6)

Mn-54 312,2 dias 2,1 (-6)

Co-58 71,3 dias 2,6 (-3)

Fe-59 45,1 dias 2,4 (-6)

Co-60 5,2 anos 7,6 (-4)
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de lançamento dos efluentes líquidos é que apenas a ingestão

de produtos alimentícios marinhos e a irradiação externa ne

cessitam ser considerados como via de contaminação, enquanto

que para um efluente liberado em um rio devem ser considera

dos a ingestão de peixes, água potável, irrigação de produ

tos agrícolas e irradiação ext na causada pelos sedimentos.

Quando liberados nos curso> de água os rejeitos radioa

tivos podem ter vários destinos, dependendo da sua concentra

ção, sua diluição isotõpica nos homólogos estáveis normalmen

te existentes na água, suas propriedades físico-químicas e

sua interação com os diversos componentes do meio aquático.

Uma vez lançados na água, os radionuclideos são diluídos,

podendo ser utilizados pela matéria viva, adsorvidos pelos

sedimentos e partículas em suspensão ou permanecerem em so

lução.

Os organismos marinhos podem concentrar os radionucH

deos através de dois processos:

- adsorção (concentração nas superfícies expostas).

- incorporação (i ígestão pelo organismo, diretamente da água

ou da alimentação).

A principal via de contaminação radioativa dos organis_

mos marinhos é a própria água circundante, e não a alimentei

ção '• .

0 consumo pelo homem destes organismos concentradores

de certos radionuclideos torna imprescindível a determinação

dos níveis de radioatividade presentes na biota marinha.

A capacidade destes organismos em acumular radíonucl_í

deos é determinada pelo fator de concentração, o qual é defi_

nido como sendo a relação entre as concentrações de um radio

nuclídeo (ou elemento químico correspondente) no organismo

e na solução aquosa !1 .
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1.8. CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXE SELECIONADAS PARA

ESTUDO

Foram utilizadas no presente trabalho nove espécies de

peixes marinhos de fundo da região de Angra dos Reis.

As espécies foram selecionadas, após coletas prelimina^

res, por serem consumidas pela população litorânea e abundan

ves e freqüentes nas áreas de estudo, permitindo a coleta

das quantidades necessárias para análise. As espécies se en

contram relacionadas na Tabela 1.5, e descritas a seguir S£

gundo Figueiredo 20 e Suzuki 21 :

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823, Figura 1.6)

- Taxonomia

Super-classe: Pisces

Class*1" Osteichthyes

Ordem: Perciformes

Família: Sciaenidae

Gênero: Micropogonias

Espécie: Micropogonias furnieri (Desmarest, 1323)

Mais conhecida como "corvina", esta espécie é consti

tuída de peixes de médio porte, com o corpo levemente alonga_

do e moderadamente comprimido. Possui coloração prateada,

mais escura na parte superior, com estrias oblíquas negras

ao longo das fileiras de escamas, até abaixo da linha late-

ral.

A nadadeira dorsal anterior é margeada de preto, enquan

to as demais são claras.

Seu tamanho máximo é de 60 cm, sendo comumente encon

trada até 45 cm. Seu peso normal 5 de 1 a 2 kg, alcançan

do 3 kg.



Tabela 1.5 - Espécies Selecionadas para Estudo no Saco de Piraquara de Fora e Saco de

Piraquara de Dentro.

E S P É C I E S

Piraquara de Fora Piraqua ~a de Dentro

NOME
VULGAR

Hxcropogoniaa furnieri

Cynoacion leiai-chus

Diapterus rhombeus

Eucinostomus gula

Chirocentrodon bleekerianus

DasjfatÍ3 say

tiaemulon eteindachneri

Diplodus argenteus

MxcTcpogonias furnteri

Cynoscion liiiarchus

Diapterus rnombeuB

EucinostomuA gula

Chiroaentrodon bleckerianus

Gymnura alttivela

Corvina

Pescada

Carapeba

Carapicu

Manjuba

Raia

Corcoroca

Marimba
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Ocorre das Antilhas e América Central (Costa Rica) , até

a Argentina. No litoral do Brasil é muito abundante, princ_i

palmente no Rio Grande do Sul.

Esta espécie é encontrada geralmente sobre fundos lodo

sos e arenosos em águas costeiras de profundidades inferio

res a 60 m e em estuários,utilizados como locais de ali-

mentação e desova.

Alimenta-se de organismos habitantes de fundo, princ_i

palmente de poliquetas, crustáceos e, esporadicamente, de pe

quenos peixes.

De carne saborosa, é uma das espécies comerciais mais

importantes do litoral sudeste, pois constitui uma parcela ,

significativa do pescado desembarcado nos portos de toda a

região.

Cynoacion leiarckus (Cuvier, 1830, Figura 1.7)

- Taxonom-ca

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichthyes

Ordem; Perciformes

Família: Sciaenídae

Gênero: Cynoscion

Espécie: Cynoscion leíarchus (Cuvier, 1830)

Peixe de médio porte, a "pescada-branca" tem corpo alon

gado e moderadamente comprimido, de coloração prateada lat£

ralmente e acinzentada superiormente.

Possui a porção mole das nadadeiras dorsais e da caudal

margeada em preto. Seu tamanho máximo ê de 60 cm, sendo C£

mumente encontrado até 35 cm.

Ocorre do Panamá ao sul do Brasil.

Esta espécie é encontrada geralmente sobre fundos lod£

sos e arenosos, em estuários de rios e áreas costeiras mari



Figura 1.6 - 'licropogonias furnieri (corvina)

O I 2 3 4 5 é 7 0 9 IO I) 12 13 14 13

Figura 1.7 - Cynoscicn leiarchue (pescada).
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nhas até 40 m de profundidade, embora indivíduos naiores

possam ocorrer em águas mais profundas.

Alimenta-se de peixes e crustáceos.

E considerado um bom peixe comestível.

Diapterus rhonbeus (Cuvier, 1829, Figura 1.8)

- Taxonomía.

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichthyes

Ordem: Perciformes

Família: Gerreidae

Gênero: Diapterus

Espécie: Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

A "raraneba" possui corpo ovalado e ccr.prirr.ide de colo

ração prateada com reflexos azulados e focinho mais escuro.

Suas nadadeiras são claras, sendo a dorsal orlada de preto.

£ identificada através dos 2 espinhos da nadadeira anal. Seu

tamanho alcança 40 cm, sendo comumente encontrada com 20

a 30 cm.

Ocorre em Iguas tropicais e subtropicais do Atlântico

Ocidental, desde o Golfo do México até o Brasil.

E encontrada em substratos de lama e areia não muito

fundos, onde se alimenta de algas e pequenos invertebrados.

Boa parte de seu conteúdo estomacal é constituído de lama.

Eueino8tnmu8 gula (Cuvier, 1830, Figura 1.9)

- Taxonomía

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichthyes

Ordem: Perciformes
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Figura 1.8 - Diapterus rhor.beus (carapeba)

O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

F i g u r a 1 . 9 - Eucinostomus gula ( c a r a p i c u ) .
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Família: Gerreidae

Gênero: Eucinostomus

Espécie: Eucinostomua gula (Cuvier, 1830).

Mais conhecida como "carapicu", esta espécie possui o

corpo fusiforme e comprimido, de coloração prateada, focinho

curto e parte espinhosa da nadadeira dorsal margeada de pr£

to. £ comumente encontrada com IS cm de comprimento, sendo

seu tamanho máximo 18 cm.

Ocorre em águas tropicais e subtropicais do Atlântico

e do Pacífico, sendo abundante em todo o litoral brasileiro.

Habita águas rasas, sendo especialmente abundante sobre

fundos lodosos, ocorrendo também em substratos arenosos, na

dando em pequenos grupos.

Sua alimentação consiste de pequenos crustáceos, molus

cos e algas.

Chivocentvodon bleekerianus (Poey, 1867, Figura 1.10)

- Taxonom<.a.

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichthyes

Ordem: Clupeiforir.es

Família: Clupeidae

Gênero: Chirocentrodon

Espécie: Chirocentrodon bleekerianue (Poey, 1867)

Pertencente à família das "sardinhas", mas popularmente

conhecida como "manjuba", esta espécie possui o corpo alon

gado, moderadamente comprimido, de coloração amarelada ã mar_

rom claro, com uma faixa lateral prateada correndo por todo

o corpo. Peixe de pequeno porte, cresce até cerca de 11 cm

de comprimento, sendo comumente encontrada até 9 cm.

Distribui-se do Panamá ao litoral do Estado de São Paulo,

no Brasil, jã tendo sido encontrada em profundidades de 40 m.
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Constitui fonte de alimento barato em regiões costeiras,

sendo consumida por inteiro, frita, devido a seu pequeno po£

te.

Serve també« de alimento básico a muitos peixes e aves

marinhas.

Dasyatis say (Lesueur, 1817, Figura 1.11)

- Taxonom-ia

Super-classe: Pisces

Classe: Chondrichthyes

Ordem: Rajiforraes

Família: Dasyatidae

Gênero: Dasyatis

Espécie: Dasyatis say (Lesueur, 1817)

A "ra: n-ni^crela" eu "raia manteiga", Cu» cs ia

é conhecida, possui corpo trapezoidal de coloração marrom

clara e amarelada na parte dorsal e branca na parte ventral.

Sua cauda é mais longa do que o corpo, com um ferrão a um

terço de sua extensão. Dobras cutâneas bem desenvolvidas acî

ma e abaixo,na cauda identificam esta espécie. Possui olhos

salientes e os indivíduos adultos apresentam, sobre a linha

mediana do corpo, três fileiras de pequenos acúleos-

Esta espécie alcança 1 m de comprimento, sendo comu

mente encontrada com 50 cm em toda a costa ocidental do

Atlântico, de Massachusetts ã Argentina, em águas rasas e

calmas.

Ê pouco ativa e costuma ficar enterrada na 3reia, somen

te com os olhos e os espiráculos a mostra.

Contudo, é capai de nadar com grande velocidade, quando

necessário. Alimenta-se de crustáceos, moluscos e pequenos

peixes, reunindo-se, as veies, em grandes cardumes. E ovovi^

vípara.
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Figura 1.10 - Chirocentrodon bleekerianus (manjuba).

Figura 1.11 - Dasyatis say (raia).



35

Gynnura altavela (Linnaeus, 1758, Figura 1.12)

- Taxonomía

Super-classe: Pisces

Classe: Chondrichthyes

Ordem: Rajiformes

Família: Gymnuridae

Gênero: Gymnura

Espécie: Cymnura altavela (Linnaeus, 1758)

A "raia-borboleta" possui coloração pardo-clara e araare

lada na parte superior e branca na inferior, com nadadeiras

peitorais muito desenvolvidas, sendo sua largura quase o do

bro do comprimento do corpo. Tem 2 pequenos ferrões serrilhíi

dos, próximos ao meio di cauda curta e fina. Alcança 2,10 m

de largura.

Vive em águas costeiras tropicais e tempcradas-quentes,

no Mediterrâneo e Atlântico, ocorrendo em todo o litoral bra

sileiro. H comum em enseadas de águas calmas, onde alimenta-

-se, junto ã areia, de pequenos peixes, moluscos e crustá_

ceos.

Também chamada de "arraia-manteiga", sua carne é consi_

derada de boa qualidade.

Haerriulon steináachnevi (Jordan Q Gilbert, 1882, Figura

1.13)

- Taxoncmia

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichthycs

Ordem: Percíformes

Família: Pomadasyidae

Gênero: Haemulon

Espécie: Haemulon eteíndaehneri (Jordan 3 Gilbert,

1882)



36

Figura 1.12 - Gymnura altavela (raia).

I I I I [ 1 I I I I 1 I I I I I 1 I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Figura 1.13 - Haemulon steindachneri (corcoroca).
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A "corcoroca-boca-larga" tea corpo comprido de colora^

ção cinza-prateada e escaaas nos lados do corpo COM centros

cinza-pérola, formando listras oblíquas ao longo das file_i

ras de escamas. Possui a parte interna da boca, vermelha. E

comunente encontrada con 20 ca de comprimento, sendo seu

tamanho máximo em torno de 27 cm.

Ocorre no /tlântico, do Panamá, até o Rio de Janeiro,

no Brasil e também no leste do Pacífico tropical. Habita

águas costeiras, principalmente fundos de areia e cascalho

e, ocasionalmente, recifes de coral e áreas rochosas. E

quentemente encontrada era cardumes.

Alimenta-se de invertebrados de fundo.

Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830, Figura 1.14)

- Taxonomia

Super-classe: Pisces

Classe: Osteichtlr/es

Ordem: Perciformes

Família: Sparidae

Gênero: Diplodus

Espécie: Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830)

0 "marimba" possui corpo de forma ovalada e comprimido,

de coloração prateada, um pouco mais escura superiormente,

com uma mancha negra característica no pedúnculo caudal.

Ocorre em todo o litoral Atlântico americano e no Medi-

terrâneo. £ freqüentemente encontrado em pequenos grupos ou

cardumes, nadando em águas rasas, principalmente em fundos

rochosos ou coralinos.

Alimenta-se de algas, moluscos e crustáceos.

É um peixe muito estimado pelos pescadores, pois possui

carne saborosa.
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Figura 1.14 - Diplodus argenteus (marimba).
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1.9. ELEMENTOS SELECIONADOS PARA ANALISE

1.9.J. ESTRÕHC1Õ

O estrôncio é um metal alcalino-terroso. Do pon

to de vista biológico, possui um comportamento semelhante ao

do cálcio, seguindo seu metabolismo devido à seu estreito pa_

rentesco químico.

Por não ser um metabólito essencial aos organis

mos superiores, o estrôncio é discriminado em favor do cáĵ

cio.

No organismo humano o estrôncio é absorvido atra

vés do trato gastro-intestinal e, ccmo o cálcio, incorporado

nas redes cristalinas do osso.

São conhecidos 19 isótopos do estrôncio, do es

trõncir-80 ao estrôncio-97. Com exceção dos estrôncio-84,

86 87 p RS, r-Qtáveis, todos são radioativos. Devido â sua

meia-vida física (28 anos), o 90Sr é o mais importante d£

les. £ um emissor de radiação g (E - = 0 , 537 Mev). produzido
ma x

pelas reações de fissão do urânio-235, segundo o esquema

apresentado na Figura 1.15. Seu descendente, o ítrio-90, tam

bem radioativo, é emissor de uma radiação s'forte (E = 2,18

Mev) . Grandes quantidades de 90Sr foram liberadas em te_s

ter- nucleares e dispersadas pelo mundo.

0 90Sr é também produzido no ciclo do combustí

vel nuclear, estando sempre presente nos efluentes líquidos

das centrais nucleares, porém em menores quantidades.

Ele é eficientemente transferido do meio ambien

te para a dieta humana. Sua absorção pelo corpo é alta, poŝ

suindo um longo tempo de retenção biológica.

0 90Sr atinge o homem principalmente através

da ingestão de alimentos contaminados. Os caminhos terres_

três são geralmente mais importantes que os aquáticos 22 . En

tretanto, em populações costeiras, os peixes constituem sua
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principal fonte de proteínas, podendo, portanto, se tornar

uma fonte não ncgligenciável de contaminação do homem pelo
90Sr, principalmente se forem consumidos por inteiro. À pre

paração culinária também influi sobre o teor de 90Sr que

permanece no alimento. Os filés de bacalhau, por exemplo,

perdem muito pouco de sua atividade durante a ebulição e con

centram o 90Sr através da fritura 15 .

Conforme Feldt, apua Pally15, o90Sr se distribui no

bacalhau da seguinte maneira: 61% no esqueleto, 10% no sis

tema gastro-intestinal , 9% na pele, 7% nas brãnquias e 6̂

na carne.

Em Taiwan, as crianças consomem diariamente mais

de 450 g de peixes inteiros. No Reino-Unido, o consumo po

de alcançar SOO g/dia, conforme a região. Na Suécia, o con

sumo anual é de 30 kg/habitante 15 .

Na água do mar, o estroncio é encontrado princi^

palmcnte sob a forma iônica, se fixando relativamente pouco
.. - i : . - _ - . - - /- J - - .. j J • ii-ií-> _ „ ,„„ p , - > „ , „_ •„„_„

em solução.

A principal via de incorporação do estroncio pe

Io peixe ocorre diretamente da água. Portanto, sua acumula

rão é pouco dependente do nível tráfico 22 . 0 transporte do

cálcio e estroncio entre os tecidos do peixe e o meio ambien

tt ocorre segundo o esquema da Figura 1.16.

1.9.2. CÁLCIO

Essencial aos animais superiores, o cálcio ê o

mineral de maior concentração n; organismo, correspondendo a

1,71 do peso do corpo, no homem adulto normal (70 kg), o que

eqüivale a cerca de 1,1 - 1,2 kg. Desse total 991, se en-

contram nos ossos e nos dentes 23 . A pequena fração que não

se acha nos ossos, próxima a l\ da quantidade total, está

nos líquidos e nas célula3, onde desempenha importantes fuii

ções. Em sua forma iônica, Ca intervém na regulação da
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TECIDOS

F i g u r a 1 . 1 6 - T r a n s p o r t e d e C á l c i o c U s t r ô n c í o e n t r e o s T r c i _

d o s d o P e i x e c o Me i o - A m b i e n t e . C o n f o r m e , BLIU',.

a p u d T a l l y f, F o u l q u i e r 1S .
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permeabilidade das membranas plasmlticas e na irritabilidade

e excitabilidade neuromusculares. 0 cálcio é necessário ã

transmissão dos impulsos nervosos e à contração muscular.

Também participa nos processos de coagulação do sangue. A

absorção do cálcio se dá no intestino delgado, principalmen

te em sua parte superior 2I* .

Na água do mar, o teor de cálcio é relativamente

constante, da ordem de 400 mg/l. Os peixes marinhos concen

tram o cálcio diretamente da água do mar, não necessitando

de uma fonte suplementar deste elemento na alimentação }1 .

1.10. PRINCTplOS DA ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

Este método baseia-se na absorção da energia radiante

pelas espécies atômicas neutras, não excitadas.

Cada espécie atômica possui um espectro de absorção

forrr?.do de V.TT.?. série de cctreitr.s raias caracterisí icas JeV£

das a transições eletrônicas envolvendo os elétrons externos

Uma certa espécie atômica, neutra e no estado fundamental, é

capaz de absorver radiações de comprimentos de onda iguais

aos das radiações que ela, quando excitada, é capaz de emi

tir.

Na absorção atômica, o elemento a determinar é levado

à condição de uma dispersão atômica gasosa através da qual

se faz passar, então, o feixe de radiação de uma fonte apro

priada. A solução da amostra, na forma de um aerossol, ê in

troduzida em uma chama adequada, a qual funciona como supor_

te para os átomos. A extensão da absorção, que se processa a

custa de transições eletrônicas do estado fundamental a um

estado energético mais alto, ê uma medida da população de

átomos do elemento responsável presentes na chama e, portan

to, da concentração do elemento na amostra.

A espectrofotometria de absorção atômica é um método

de medida comparativo e, portanto, utiliza-se de curvas de

calibração. Para tanto, são empregados padrões sucessivos
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nos quais são determinados os respectivos valores da absojr

bãncia. Os dados obtidos são usados para a construção de uma

curva de calibração de absorbãncia versus concentração. Esta

relação na teoria é diretamente proporcional I concentração,

mas às vezes observam-se desvios da linearidade 2 5 .

Em certos casos, algumas interferências residuais ou

variações Íncontrolaveis na composição da amostra tornam dj_

fícil igualar convenientemente os padrões c as amostras. En

tão, faz-se uso do método da adição de padrão. A amostra ê

dividida em um número adequado de alíquotas nas quais a to

das, menos uma, são adicionadas diferentes quantidades conh£

cidas do elemento interessado. As soluções são analisadas e,

então, as leituras da absorbãncia são representadas contra

as quantidades do metal adicionadas ã amostra original. Me

diante extrapolação da curva obtida ã abso.báncia zero, acha-

-se a quantidade do metal na amostra original pela interse

çãc sobre o eixo da concentração, como mostra o gráfico da

Figura 1.17.
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CapTtulo 2

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. AREAS DE ESTUDO

Os peixes foram coletados em duas áreas na Baía da Ri_

beira (Figura 2.1): Saco de Piraquara de Fora, área de possí

vel impacto da CNAAA e Saco de Piraquara de Dentro, area to

m3da como controle. No Saco de Piraquara de Fora localiza-

-se o DORto de descarga da água de refrígeração dos condensa

dores das três unidades da CNAAA. 0 Saco de Piraquara de

Dentro não deverá sofrer contaminação proveniente dos efluen

tes líquidos da central nuclear já que, segundo estudos ant£

riores encomendados por Furnas Centrais Elétricas S.A., não

existem correntes predominantes provenientes de Piraquara de

Fora em sua direção.

Estas enseadas são constituídas por uma mistura de três

massas d'agua: a água oceânica profunda, a água oceânica su

perficial da margem da Corrente do Brasil e a água de

"run-off" terrígeno, produzido pela chuva 26 .

Duas influências são evidentes nas águas superficiais:

o superaquecimento no verão por efeito solar e a superdilujL

ção por efeito das chuvas.

Na Enseada de Piraquara, a temperatura da água do mar

varia de 22,0 a 29,4°C na superfície e de 16,0 a 27,0°C

no fundo enquanto que a salinidade varia de 29,6 a 35,4lo

na superfície mas, no fundo, a faixa de variação torna-se

bastante estreita, de 34,3 a 35,4to 26 .
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O sedimento destas enseadas é predominantemente arenoso,

notando-se a presença de argila avermelhada terrígena atri_

buída a acentuada movimentação de terra das obras da BR-101

(Rio-Santos) e demais construções na regilo 18 .

A água do mar apresenta-se habitualmente límpida mas,

por ocasião de chuvas intensas, muito freqüentes na região,

ocorre uma turvação da água devido a um grande aporte de ar

gila terrígena.

A produção orgânica nestas águas é limitada devido à de

ficiência de nitrato 26 .

2.2. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

2.2.1. PE7XES

Os peixes adultos das espécies relacionadas na

Tabeia i.5 foram coletados através de três arrastos de íundo

de 30 minutos cada, em direções aleatórias, nas duas áreas

de estudo (Figura 2.1), no período de novembro de 1981 a

abril de 1983.

Utilizou-se um barco pesqueiro a uma velocidade

de 1,5 nó, dotado de rede de porta com malha de 20 mm em

sua extensão e 16 mm no saco de captura dos organismos.

Procurou-se fazer duas coletas nos meses quentes

e duas nos meses frios, sendo que isto não foi possível para

algumas espécies, que em alguns meses se mostraram pouco fr£

quentes.

2.2.2. À*GüA V0 MAR

As amostras de água do mar foram coletadas no Io

cal dos arrastos em frascos de políetíleno com cinco litros

de capacidade, ã cerca de 20 centímetros de profundidade.
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A temperatura superficial da água do mar foi medida com um

termômetro analítico.

2.3. PREPARO DAS AMOSTRAS

2.3.1. PEIXES

Após o arrasto, os peixes foram identificados,

separados por espécie, contados, transportados ao laborató

rio em sacos plásticos devidamente etiquetados e armazena

dos em "freezer" â temperatura constante.

Posteriormente, foi feita a biometria (comprimen

to total) com um ictiômetro dos indivíduos previamente de£

congeladosea retirada do tecido muscular (fração comestível)

dos peixes, com exceção da "manjuba", consumida por inteiro

pela população. Determinou-se a massa úmida das amostras pa_

ra então calciná-las em forno, aumentando-se gradualmente a

temperatura até 450uC e mantendo-a por 48 horas.

As cinzas foram pesadas, pulverizadas com o auxí

lio de uma peneira com malha de 1 mm e gral de ágata, as_

segurando a necessária homogeneidade do material, e armazena

das em frascos de polietileno de 250 ml devidamente etiqu£

tados.

2.3.1.1. PREPARO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE Sr

e Ca

Foram realizadas duas análises em para

leio para cada amostra, tomando-se para isto duas alíquotas

de cinzas, de cerca de 1 g de massa. Cada alíquota foi s£

ca em estufa a 105°C e levada ã peso constante.

Para a solubilizaçao das cinzas, as ali

quotas foram transferidas para bécheres de 100 ml, tendo-se

o cuidado de retirar as cinzas remanescentes dos frascos de
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pesagem com água deionizada, deixando o voluae no bécher ea

aproximadamente 20 ai. Fez-se ataque cora 2 B I de ácido

clorídrico (HC1) concentrado, aquecendo-se por cerca de 30

minutos em chapa aquecedora até dissolução da maior parte

das cinzas. Após esfriar, a solução foi filtrada em papel de

filtro Whatman n9 44, diretamente para um balão volumétrico

de 100 ml, com exceção das amostras de "pescada" e "raia",

para as quais se utilizou balões de 50 ml. Transferiu-se o

papel de filtro com os resíduos para um cadinho de platina

de 50 ral. Calcinou-se o papel com os resíduos, carbonizan

do-o previamente em bico de Bunsen e levando-o ao forno muf Ia

a 450°C por aproximadamente uma hora. Efetuou-se a dige£

tão dos resíduos com ácido fluorídrico (HF) , perclõnco

e clorídrico (HC1) em quantidades mínimas, evaporando até a

secura em chapa aquecedora. Retorr.ou-se em solução de HC1 1:10,

aquecendo-se por alguns minutos.

Após esfriar, a solução foi filtrada em

papel Whatman n' 44, no balão respectivo ã aiíquota anterior,

verificanao-se a presença ou não de resíduos. tstanao asse

gurada a completa dissolução da amostra, o balão foi aferido

com água deionizada. Havendo resíduos, repetia-se o trat£

mento para eliminá-los.

As amostras foram acondicionadas em

frascos de polietileno de 100 ml devidamente identi ficados.

Toda a vidraria e frascos de polietile

no utilizados foram descontaminados com ácido nítrico (HNO3)

1:10 e lavados com água deionizada.

2.3.1.2. PREPARO DA SOLUÇÃO PARA ANALISE DE 9 05r

Tomou-se duas alíquotas de 10 g das

cinzas de cada amostra, as quais foram umedecidas com água

destilada e transferidas para um bécher de 200 ml, deixando

o volume em aproximadamente 80 ml. Adicíonou-se 20 ml HC1

concentrado, levando a aquecimento durante cerca de 40 minu

tos, até a dissolução da maior parte das cinzas. Após es_
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friar, a solução foi filtrada e« papel de filtro Whatnan n»

44 e recolhida em bécher de 250 nl. 0 papel de filtro coi

resíduos foi transferido para u» cadinho de platina de 100 ml

e calcinado e« forno aufla a 450°C durante cerca de una ho

ra, tendo sido previamente carbonizado e« bico de Bunsen.

A seguir, fez-se ua ataque COB ácido

fluorídrico, perclorico e clorídrico, ate a secura. Tendo sî

do totalmente destruída a natéria orgânica, adicionou-se HC1

1:10, levando o cadinho a aquecimento por alguns ninutos.

A solução foi filtrada em papel Whatman

n9 44 e recolhida no bécher respectivo I alíquota.

Posteriormente, adotou-se o procedimen

to que permite determinar a atividade de 90Sr, isolando-se

e medindo-se o seu descendente 90Y que, com uma meia-vida

de 64 horas, se encontra em equilíbrio secukr com o 90Sr

na amostra:

Mediu-se o volume da amostra em proveta

drõxido de amônio 1:1. Mediu-se o volume final da amostra

e colocou-se metade do volume em um funil de separação de

250 ml, acrescentando-se a mesma quantidade de ácido di-2

etilhexil fosfórico (EHPA), para complexar o 90Y na fase

orgânica, liberando o 9úSr para a fase aquosa. Deve-se ter

o cuidado de manter o mesmo volume final nas duas alíquotas.

Agítou-se o funil de separação durante

um minuto, anotando a hora de extração e, a seguir, deixando

em repouso para a separação das fases- Desprezou-se a fase

aquosa e adicionou-se no mesmo funil de separação o resto do

volume da amostra, agitando durante um minuto e anotando a

hora de extração.

Deixou-se em repouso até a separação

das fases e desprezou-se a fase aquosa. Calculou-se a hora

média de extração.

Lavou-se o solvente orgânico três vezes

com 25 ml de HC1 0,5 N, agitando durante um minuto e
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prezando-se a fase aquosa. Adicionou-se 15 ml de IIC1 9N

três vezes para remover o 9 0Y, agitando durante um minuto.

A fase aquosa foi recolhida em outro fii

nil de separação, desprezando-se o solvente orgânico. Adicio

nou-se 50 ml de 2 cloreto de dimetil trioctil amõnio (Aliquat

336) a 301 em tolueno, para reter os interferentes na fa_

se orgânica, agitando, a seguir, durante um minuto e reco

lhendo a fase aquosa em bécher de 250 ml. O conteúdo do

bécher foi evaporado até a secura em chapa de aquecimento e

calcinado em forno mufla a 600°C por 10 minutos. Após eŝ

friar, adicionou-se, 10 ml de HNO3 concentrado, levando

ã chapa aquecedora até reduzir o volume presente no bécher

para cerca de um mililitro.

Com uma pipeta Pasteur, pingou-se aos

poucos a amostra em uma plaqueta de aço inoxidável com 3 cm

de diâmetro, seca.ido sob lâmpada infra-vermelha. Repetiu-se

este procedimento duas vezes, adicionando-se ao bécher 5 ml

de HNOÍ concentrado c cvrpcrar.de até cerca de 1 ml.

A plaqueta foi levada ao forno mufla a

600°C por 10 minutos, estando a amostra, após esfriar,

pronta para contagem.

2.3.2. ÁGUA. V0 MAR

Uma alíquota das amostras de água do mar foi utú

lizada para determinação da salinidade em Refratômetro

American Optical com precisão de Ho. O restante da água

foi filtrado em papel de filtro Millipore 0,45 um e acidi^

ficado com 1 ml HC1/1.

As amostras foram acondicionadas em frascos de

políetileno de um litro, previamente descontaminados com

HNO3 1:10, lavados com água deioniz.ida e com uma pequena

quantidade da amostra.
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2.4. ANALISE DAS AMOSTRAS

2.4.1. PEIXES

2.4.1.1. ANALISE DE Sr e Ca

A análise de estrôncio e cálcio está

veis foi feita por espectrofotometria de absorção atômica,

preparando-se uma curva de calibração com diferentes concen

trações de padrão do elemento analisado.

A partir de uma solução estoque de pa_

drão "Titrisol Merck" contendo 1.000 mg/l do elemento,

foi feito um padrão secundário de 100 mg/l, utilizado para

a preparação da curva de calibração.

Para as análises de Sr, montou-se uma

curva com padrões de 0,5 ppm, 1,0 ppm, 1,5 ppm e 2,0 ppm,

faixa em que a absorbância é diretamente proporcional ã con

centração da amostra, obedecendo ã lei de Lambert-Beer. Pa-

ra as análises de cálcio, fez-se a curva com padrões de 1,

2, 3 e 4 ppm.

Como a ionização diminui a população de

átomos no estado fundamental, acrescentou-se para suprimí-

-la 2000 ppm de Potássio nas soluções preparadas para a

curva de calibração, nas amostras e no branco usado para ze

rar o aparelho.

0 aparelho utilizado para análise foi

o Espectrofotômetro Varian modelo AA6.

Para as análises, foi utilizada chama

oxidante com mistura gasosa de oxido nitroso-acetileno, em

pregando-se as seguintes condições operacionais: corrente da

lâmpada de 10 mA, fenda do monocrom3dor de 0,2 nm e com

pr .mentos de onda de 460,7 nm e 422,7 nm para Sr e Ca,

respectivamente.

As amostras foram diluídas a uma concen

tração tal que suas absorbâncias se encontrassem no meio da

curva de calibração.



54

Os valores emparelhados de x (concen-

tração) e y (absorbancia obtida) podiam ser usados para

a representação gráfica dos resultados.

A relação entre os valores de x e y

podia ser traduzida por uma linha de regressão, no caso, uma

reta, cuja equação podia ser determinada pelo método dos mi

niraos quadrados.

0 referido método calculava a linha r£

ta para o qual era mínima a soma dos quadrados dos desvios

em relação a ela medidos em uma direção vertical. A equação

da linha reta era do primeiro grau:

Y = a + bx (Eq. 2.1)

A interseção a era dada pelo ponto em

que a linha de regressão cortava o eixo y:

a = — l (Eq. 2.2)

0 coeficiente de regressão b dava a

inclinação da reta e exprimia a variação de Y por unidade

de x:

b = nZXY - lxlY (Eq. 2.3)
n£x2 - (£x)2

0 desvio padrão da interseção a era da

do por:

Sa - (^Y-V2)/.( 1*1 \/ (Eq. 2.4)
k n - 2 J Vntx2 - (Ex)2/
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O desvio padrão da inclinação b era da-

do por:

(Eq. 2.5)Sb
(n - 2) (rx2 - XÍX)

onde:

y era a absorbância obtida experimentalmente

Y o valor estimado de absorbância

x a concentração

x o valor médio da concentração

n o numero de observações

Os valores para o coeficiente de corre

lação linear, compreendidos entre -1 e +1, sempre tomando

<j sinal do parâmetro b da equação de regressão, eram ca leu

lados através da expressão:

r - n(Exy) - (ExHly) ( ,

[n(ix2) - 2 ] 1 / ^ ^ |/2

0 valor para a concentração da amostra

(x) no balão de leitura era obtido, substituindo-se na equa

ção da reta os valores de absorbância obtida da amostra (y)

e dos coeficientes a e b:

x . (y 1 Sy) - (a ± Sa) (Eq. 2.7)

(b ± Sb)

propagando-se os erros na subtração :

S(y-a) - (S2 • S2a)i/2 (Eq. 2.8)
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e na divisão, para obter-se o erro na concentração encontra

da:

Sx =

Os valores obtidos da concentração e do

erro eram então multiplicados pela diluição da análise e di.

vididos pela massa de cinzas utilizada e pela relação úmido-

-cinzas para ter-se a concentração real da amostra.

Foram feitas duas preparações de curva

de calibração para cada alíquota, perfazendo um total de qua

tro resultados para cada amostra. A média e o desvio padrão

da média dos quatro resultados foram calculados utilizando-

-se as equações estatísticas usuais e o desvio foi multipli

cado pelo fator t de Student a 95» de nível de confiança

com (n - 1) graus de liberdade.

0 procedimento adotado xoi testado para

uma amostra de referência de peixe marinho da Organização

Mundial de Saúde e os resultados obtidos se mostraram concor

dantes com os daquela organização.

2.4.1.2. ANÁLISE DE 90Si'

A analise de 90Sr foi feita através

de radiometria 8 de seu descendente 90Y em um detector

Geiger-Muller com sistema de anti-coincidência, da Philips,

modelo PW 4633.

Mede-se a atividade do 90Y, que será

igual a do 90Sr já que se encontram em equilíbrio secular

na amostra, devido a maior energia da radiação beta do 9 0Y,

obtendo-se assim uma melhor eficiência de detecção.

Analisou-se 90Sr na espécie que é con

sumida por inteiro pela população, Chiroaentrodon bíeekerianue,

popularmente conhecida como "manjuba".
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Para reportar os resultados de 90Sr,

foi feito o seguinte procedimento:

Inicialmente calculou-se o Limite Crít_i

co LC para verificar se a medida é estatisticamente dif£

rente do "background", através da equação:

(Eq. 2.10)

onde:

K corresponde a 1,65 no intervalo monocaudal da distribui_

ção normal a 95» de nível de confiança

* >»
Tj. e o tempo de contagem do background

T- é o tempo de contagem da amostra

SB =
TB

RB ê a taxa de contagem do"background

A seguir, testou-se a taxa de contagem

da amostra Rs contra o Limite Crítico:

Se Rs > LC o resultado era calculado

e reportado como positivo juntamente com seu intervalo simé

tricô com 95'0 de nível de confiança. 0 valor reportado era:

Rs ± K2 Ss

onde :

Rs - i

é a taxa de contagem total (amostra + "background")
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corresponde a 1,96 no intervalo bicaudal da distribui

ção normal a 951 de nível de confiança

c s ;

T
1T

Se Re < Lp calculava-se o limite "mê

nor do que", L,~, que seria a taxa de contagem máxima que

a amo^Ta poderia ter, apesar de não detectada.

A definição matemática é dada por:

L L T = R S + K » S

onde:

Kj corresponde a 1,65 no intervalo monocaudal a 951 de

nível de confiança

Os valores obtidos, em cpm, eram tran£

formados em atividade através da formula:

A - £E2 ^ g - í ^ p - (Eq. 2.11)
2,22 . m . c . e U d 1 - e Ul

onde:

2,22 é o fator de conversão cpm/pCi

m é a massa de cinzas de amostra utilizada

e ê a eficiência global do método

A é a constante de decaimento do 90Y

td é o tempo decorrido entre a hora da extração do 90Y e

o início de contagem
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ê o terão utilizado para correção do decaimen
-XT

1 - e T to durante o tempo de contagem

A atividade obtida para as cinzas era

então transformada para a massa úmida de amostra.

f.4.2. ÍGIM VÚ MAR

A análise de Sr e Ca na água do mar foi feita

por espectrofotometria de absorção atômica pelo método da

adição de padrão, em que diferentes concentrações de padrão

do elemento analisado eram adicionados internamente ã amos

tra, eliminando assim possíveis interferências na complexa

matriz de água do mar. Para cada amostra foram feitas duas

adições de padrão, cada uma lida duas vezes no espectrofotô

metro. Foram diluídos 1500 vil de água do mar em balões vo

lumétricos de 25 ml e °>00 n 1 de águ? do mar em balões de

100 ml para as análises de Sr e Ca, respectivamente, acreŝ

centando-se 2.000 ppm de K como supressor de ionização,

os padrões que se situam na faixa de 0,S a 1,5 ppm, aferin

do-se os balões, a seguir, com água deionizada. As análises

foram feitas nas mesmas condições operacionais do espectro-

fotômetro utilizadas para as amostras de peixe.

A concentração de amostra no balão de leitura

era dada pelo valor absoluto de x correspondente a zero de

absorbância (y), calculada através das fórmulas já descritas

anteriormente psra as amostras de peixe (Eq. 2.1 a 2.9).

A concentração obtida era então multiplicada pe

Ia diluição utilizada para se obter a concentração real da

água do mar.

0 método e a diluição das análises foram testa

dos com uma matriz artificial de água do mar preparada segun

do Kalle, 1945, apud Riley27 .
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2.5. DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONCENTRAÇÃOEDISCRIMINAÇÃO

O parâmetro utilizado para possibilitar a avaliação

quantitativa da contaminação dos peixes por 90Sr foi o f£

tor de concentração. Foi determinado através da razão:

Sr_r c organismo
Sr

Sr
precursor

A incorporação de 90Sr está relacionada com a de um

elemento biologicamente importante e de comportamento metabõ

lico semelhante, o cálcio.

Da mesma maneira, foi calculado o fator de concentração

do cálcio:

Ca
organismo

'Ca '"""precursor

Mas, o comportamento de ambos, estrôncio e cálcio, nao

é idêntico, definindo-se assim um fator de discriminação

Sr/Ca, parâmetro utilizado para avaliar o quanto os organis_

mos discriminam o Sr do Ca, quando acumulam estes elemen

tos do meio ambiente. Foi determinado através da razão:

F D =
(Sr/Ca)precursor

Em todos os casos, considerou-se como único precursor a

água do mar, já que os peixes marinhos se encontram em um

meio hipertônico e, para manter sua pressão osmótica, bebem

a água, sendo esta a principal via de contaminação do 90Sr15.

É bom lembrar que, no caso de peixes de água doce, que se en

contram em um meio hipotônico, devendo portanto conservar sua

concentração salina, o 90Sr penetra por intermédio das

brãnquias, A fração presente na alimentação é, então, mais

importante que em peixes marinhos.
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CapTtulo 3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ÁGUA DO MAR

Os valores de temperatura superficial e de salinidade

da água do mar do Saco de Piraquara de Fora se encontram re

presentados na Tabela 3.1.

A temperatura variou de 21 a 27°C e a salinidade de

30 a 35'»o com valores médios de 24°C e 34*,O, respectiva

mente. Observou-se valores mais altos de temperatura nos me_

ses de derembro a abril e mais baixos nos meses de maio a s£

tembro.

Os valores de temperatura e de salinidade da água do

mar do Saco de Piraquara de Dentro se encontram representa

dos na Tabela 3.2.

A temperatura variou de 23 a 27°C e a salinidade de

27 a 36lo, com valores médios de 25°C e 32lo, respectiva

mente. Observou-se valores mais altos de temperatura nos me

ses de setembro a abril e mais baixos nos meses de maio a

agosto.

Os resultados obtidos de temperatura e salinidade não

diferem significativamente dos valores encontrados através

de estudos anteriores26 na enseada de Piraquara, de 22,0

a 29,4°C e de 29,6 a 35,4 Io, para a temperatura e salj_

nidade, respectivamente.

Nos meses de verão a temperatura é mais alta devido ao
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Tabela 3-1 - Valores obtidos de estrôncio, cálcio, relação

estrôncio-cálcio, salinidade e temperatura» em

água do mar no Saco de Piraquara de Fora.

Sr Ca Sr/Ca Salini^ Tempera

MSs (mg/l) (mg/l) (mg/g) d a d e *
(*)

Dezembro 81 6,69 ± 0,26 406 + 10 1 6 , 5

Fevereiro 82 7,4 ± 0,S 416 ± 32 1 7 , 8

Março 82 6,22 ± 0,24 408 ± 1 6 1 5 , 2

Abr i l 82 6,27 ± 0,31 389 ± 1 6 , 1

35

33

30

32

27

27

27

25

Maio 82 7,2 ± 0,9 444 ± 12 1 6 , 2 34 23

Junho 82 7,16 ± 0,29 452 ± 9 15 ,8 35

Julho 82 7,7 ± 0,8 457 i 26 1 6 , 9 35

21

23

Agosto 82 6,8 ± 0,8 439 ± 2 3 1 5 , 5 34 22

Setembro 82 7,1 ± 0,7 460 ± 2 3 1 5 , 5 34 23

± s 6,95 ± 0,50 430 ± 26 16,2 ±0,8 34 ± 2 24 ± 2
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Tabela 3.2 - Valores obtidos de estrôncio, cálcio, relação

estrôncio-cálcio, salinidade e temperatura em

água do ma- no Saco de Piraquara de Dentro.

Mês
Sr Ca

(mg/1) (mg/l)

- /r Salini Tempera
5 r / L a dade tura
(mg/g)

Novembro 81 7 , 2 2 ± 0 , 3 8 395+10

Fevereiro 82 5,95± 0,26 376±24

Março 82 S,98 ± 0 , 1 5 371+23

Abril 8? 6 ,1 + 0 , 9 ?82+ 12

Maio 82 7,06 ± 0 , 3 3 450+ 7

Junho 82 7 , 0 3 + 0 , 2 9 465+25

Julho 82 7,34 ± 0 , 3 9 461+13

Agosto 82 7,2 ± 0,9 472 + 26

Setembro 82 6,5 ± 0,7 442+ 23

Jane i ro 83 5,8 ± 0 , 5 343 ± 11

Abri l 83 5,41 ± 0 , 3 8 323 ±12

18,3

15,8

16,1

if> n

15,7

15.1

17,6

15.2

14,8

16,8

16.7

33

30

29

31

35

35

36

36

34

28

27

26

27

26

25

23

23

23

23

25

-

27

J ± 5 6,51±0,69 407±53 16,2±1,1 32 ± 3 25 t 2
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superaquecimento das águas superficiais da enseada por efei_

to solar 2 6 .

3.1.1. ESTRÕUCJO

Os resultados das análises de Sr na água do «ar

do Saco de Piraquara de Fora estão representados na Tabela

3.1 e na Figura 3.1. Os teores vrriarara de 6,22 a 7,7 BÍ1Í_

granas de estrõncio por litro de água do mar, cora um valor

médio de 6,95 mg/l.

No Saco de Piraquara de Dentro, cujos resultados

das análises de Sr na água do mar se acham representados

na Tabela 3.2 e na Figura 3.2, os teores variaram de 5,41 a

7,34 miligramas de estrõncio por litro de água do mar, com

um valor médio de 6,51 mg/1.

Na literatura, Polikarpov I] , Ueda et ai. ' , Cancio

p.t, nl, , 6 . M s m I i i i ii«=- U Tr-Hiul t r í . rm nnitr! ? e n 1 r e s t h ^8 a s í i m r o

mo a maioria dos autores de trabalhos a respeito de estrõn-

cio em água do mar mencionam o valor de 8 mg/l como teor m£

dio de Sr na água do mar. Entretanto, Angino et ai. 29 pu

blicaram um trabalho era que 91 determinações de Sr na água

do mar foram feitas independentemente por dois grupos de

pesquisadores, em dois laboratórios, utilizando duas técn̂ _

cas analíticas diferentes, a espectrofotometria de absorção

atômica e a troca iônica associada ã espectrofotometria de

chama, em amostras coletadas em diferentes locais do Oceano

Atlântico e chegaram a conclusão que o uso de um valor médio

para o teor de estrõncio na água do mar deve ser desencoraja^

do, já que este varia consideravelmente. Em seu estudo, eles

encontraram um valor médio de 7,5 mg/l para o Golfo do Me

xico e de 6,5 mg/l para o Atlântico Norte, que se encon

tram mais próximos aos valores médios obtidos no presente

trabalho. Para eles, o valor mais correto de estrõncio solú

vel na água do mar provavelmente deve se situar entre 7,2 e

7,8 mg/1, e não entre 8,0-8,2 mg/1, valor comumente acei_

to na literatura. A diferença pode ser atribuída ao fato de
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de Fora.
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de Dentro.
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que em alguns trabalhos utilizou-se amostras não filtradas,

podendo então o teor mais alto (entre 8,0-8,2 mg/l) ser r£

presentativo do teor total de estrôncio presente na água do

mar, incluindo o Sr ligado a partículas coloidais, e não

apenas do elemento solúvel na água. Khan 5 Hiyama apud Pally

5 Foulquier 15 citam o valor de 7 mg/l e Ichikawa apud Pally

§ Foulquier 15menciona a faixa de 7-8 mg/l.

Os valores mais baixos (< 6,5 mg/l) obtidos nos

meses de março e abril no Saco de Piraquara de Fora e janei-

ro, fevereiro, março e abril no Saco de Piraquara de Dentro

podem ser explicados pelo fato de ser esta uma região de al_

tíssimos índices pluviomêtricos, dos mais altos do Brasil26,

o máximo de pluviosidade ocorrendo nos meses de mais altas

temperaturas, no verão. Além disto, dada a proximidade da

serra, a enseada recebe a água proveniente de "run-off" con

tinental, causando uma super-diluição das águas superficiais.

Conforme estudos da FEMAR 26 , em janeiro, a água de "run-off"

constitui 100*» das águas superficiais das enseadas desta

região.

De uma forma geral, as alterações nos teores de

estrôncio na água do mar foram acompanhadas pela salinidade,

observando-se salinidades menores nos meses em que o teor de

Sr foi mais baixo, como pode ser visto nas Figuras 3.1 e

3.2.

3.1.2. CÁLCIO

Os resultados das análises de cálcio na água do

mar do Saco de Piraquara de Fora se encontram representados

na Tabela 3.1 e na Figura 3.1. Os teores variaram de 389 a

460 miligramas de cálcio por litro de água do mar, com um va

lor médio de 430 mg/l.

No Saco de Piraquara de Dentro, cujos resultados

das análises se acham representados na Tabela 3.2 e na Figu

ra 3.2, os teores variaram de 323 a 472 miligramas de cl_l

cio por litro de água do mar, com um valor médio de 407 mg/l.
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Os valores médios obtidos não diferem significa

tivamente dos valores mencionados na literatura, 412 mg/l

por Ancellin 10 e 400 mg/l por Polikarpov n e Ueda et ''ai.7.

No Saco de Piraquara de Fora não foi possível ob

servar claramente a salinidade acompanhando as variações nos

teores de cálcio mas, no Saco de Piraquara de Dentro, pode-

-se observar valores menores de salinidade nos meses em que

o teor de Ca foi mais baixo (Figuras 3.1 e 3.2).

3.J.3. RELAÇÃO ESTRÜNCIO/CÁLCIO

No Saco de Piraquara de Fora, a relação Sr/Ca

na água do mar variou de 15,2 a 17,8 miligramas de estrôn

cio por grama de cálcio, com um valor inédio de 16,2 mg/g

(Tabela 5.1).

No Saco de Piraquara de Dentro, cujos valores ob

tidos de relação Sr/Ca na água do mer se acham representa

dos na Tabela 3.2, a variação foi de 14,8 a 18,3 miligramas

de estrôncio por grama de cálcio, com um valor médio de 16,2

mg/g, mesmo valor obtido no Saco de Piraquara de Fora.

0 valor médio obtido nas duas áreas é mais baixo

que o encontrado na literatura, de 20 mg/g 6, em que os va

lores de 8 e 400 mg/l são utilizados para estrôncio e

cio, respectivamente.

3.2. PEIXES

3.2. 1. ESTR0HC1O

Os valores dos teores de estrôncio obtidos nas

diferentes espécies de peixe do Saco de Piraquara de Fora

se encontram representados na Tabela 3.3 e do Saco de Pira

quara de Dentro na Tabela 3.4.
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Titxl» S.S - Vilorc» obtidos dt «strõncio. cílcio. rtlição »strõncio-tâlclo, fator de concentração de CJ

trôncio c dr cálcio • fator de discriminação cjtrôncio-cílcio ca pvixcs no Soco de Piraqua

râ d* For».

Espiei*

K. furnitri

(corvini)

C. Uiarahn

(Pescidi)

D. rhombtu»

(orapeba)

€. gula

(círapicu) -

(«anjubaf

£>. lay

fr.i»)

I. %t*ir.iachn4ri

(corcoroc*)

D. argmttuê

(nariabá)

Mis

12/tl

02/1;

06/82

07/12

04/12

06/82

07/82

09/82

12/81

02/82

06/12

07/82

02/12

03/82

07/82

09/82

J4/82

OS/82

06/82

09/82

06/82

07/82 •

02/82

03/82

06/82

07/82

12/81

04/12

07/82

08/82

3.92

2.74

0.99

1.72

0.68

0.86

0.671

0.82

3.20

1.50

2.18

3,207

2.09

2.61

4.50

5.43

7 c i
í j t *

;9.99

23,6

23.8

1.08

1.718

4.05

3,12

2.48

1.70S

3.16

1.46
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1,51
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t

t

t
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1

±

1

1

t

±

t
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1

t

1

t

i

t

t

t

t

t

t

t
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0.09
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0,023

0,08

0.10

0.19

0.1S

•s Ç
* • 3

0.42

0.9

1.0

0,10

0,039

0,13

0.17

0,18

0.045

0.20

0.09

0.10

0.06

(«•f/f

714

4S2

198

3S1

197,4

251

207

239

621

263

394

635

397,3

528

805

629

1 CiQ Aft
1 U 7 0 V

7893

9044

94J1

201

275

826

600

536

407

652

291

359

315

C«

• .

í

i

t

i

±

t

1

i

t

1

i

1

1

1

í

!

1

X

1

1

t

1

t

t

t

1

t

t

í

t

Cm.)

S3
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12

2.3

13
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3.4

9

19

3S

t j \
J L J

77

241

233

13

21
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24
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14

Sr/Câ

(•»/»)

5.5

6.1

5.0

«.*

3,4
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3,2

3.4

5.1

5,7

5.S
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4.9

5.6

8.6

? T
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4,8

K

0.6
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0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0,2

0.3

0.4

0,3

0.4

0.6

0,8

i n
#, u

2,8

3,3

3.3

0.2

0,2

0.5

O.S

0.3

0.2

0.5

0.2

0,2

0.2
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1.

1.

0.
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0,

0.

0.

0,

1.

0.

0.

1.

1.

1.

1.

1,

28

17,

20,

20.
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0,

2,

1.

1,

0,

1,

0,

0,

0,

t

1

4

t

5

6

S

5

5

6

9

4

0

3

8

4

2

8

0
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4

6

0

5

2

9
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'abcla 3.4 • V»lor»f oltidos d» •itrônclo. cálcio, relação cjtrõncio-cálclo. fator de co«ce»tra«;ão Jc ei
trõttcio e d* cálcio • fator de discriminarão t»trõacio-cjlcio ca peixes no Soco dr piraqua
T» de Dentre.

Espécie

. furnitri

(corvina)

. Itiarehu»

(pocada)

, rhombtut

(caripebi)

gula

:arapicu)

(mtnjuba)*

altavila

(r.ia)

•Hi»
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06/82

07/82

11/81

02/82
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07/82
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02/82
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07/82

03/82
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02/82

07/82
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OS/82
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09/82
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(««/» •-

2.31 t
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0,94 £

1.443 £

2.25 £

3.34 £

2,028 £

9,24 ?

8,566 •

12.14 £

20.60 t

25,26 •

23,95 £

19,27 £

1,91 £

0,390 i

0.409 ;

0.733 £

0.13

0.14

0.2a

0,27

0,037

0.010

0.12
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Em Hicropogoniae furnieri, nó Saco de PiTaquaTa

de Fora, os teores variaram de 0,99 a 3,92 microgramas de

estrôncio por grama de massa úmida, com um valor médio de

2,34 iig/g. Os teores mais altos ocorreram nos meses de de

zembro e fevereiro (verão). No Saco de Piraquara de Dentro,

esta espécie apresentou teores variando de 1,20 a 2,31 micro

gramas de estrôncio por grama de massa úmida, com um valor

médio de 1,64 ug/g. 0 teor mais alto ocorreu no mes de no

vembro. Nesta espécie, em ambas as áreas, os teores mais a_l

tos de estrôncio ocorreram nos meses mais quentes (novembro,

dezembro e fevereiro) e os mais baixos nos meses mais frios

(maio, junho e julho).

Em Cy no scion leiavchus , no Saco de Piraquara de

Fora, os teores oscilaram entre 0,671 e 0,86 microgramas de

estrôncio por grama de massa úmida, com um valor médio de

0,76 ug/g, não havendo variações significativas entre os me_

ses de coleta. No Saco de Piraquara de Dentro, os teores nes

ta espécie oscilaram entre 0,745 c 1,372 microgramas de es

L i ü i i L i u (Jui £i amà uc màí>5<» üj rii .uà, CG;» üííl VáiOi" ÍT16 îÍG uC

1,05 ug/g. Nesta área, a variação entre os meses de coleta

foi maior, mas não parece estar relacionada com a época do

ano.

Em Diapterus rhowbeus, no Saco de Piraquara de

Fora, os teores encontrados variaram de 1,50 a 3,207 micro

gramas de estrôncio por grama de massa úmida, com um valor

médio de 2,52 uf/g. Observou-se valores semelhantes nos

meses de dezembro (verão) e julho (inverno). No Saco de Pirji

quara de Dentro, os teores variaram de 1,443 a 3,34 microgra

mas de estrôncio por grama de massa úmida, com um valor mé_

dio de 2,27 ug/g- Nesta espécie, não se observou relação

entre os teores de estrôncio obtidos e a época do ano.

Em Eucinostcmue gula, os teores de estrôncio ob

tidos no Saco de Piraquara de Fora ficaram compreendidos en

tre 2,09 e 5,43 microgramas por grama de massa úmida, com

um valor médio de 3,66 ug/g. As maiores concentrações de

estrôncio ocorreram nos meses de julho e setembro e as meno

res nos meses de fevereiro e março. No Saco de Piraquara de
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Dentro, os valores obtidos variara» de 7,06 a 12,14 micro-

granas de estrôncio por grama de massa úmida, com um valor

•édio de 9,25 wg/g, nio parecendo haver relação entre os

teores de estrôncio e a época do ano.

Em Chirocentrodon bleekerianus, espécie em que

se analisou peixe total, os valores obtidos de concentração

de estrôncio no Saco de Piraquara de Fora oscilaram entre

19,99 e 25,4 microgramas por grama de massa úmida, com um va

lor médio de 23,20 yg/g. 0 maior teor de estrôncio ocorreu

no mês de abril. No Saco de Piraquara de Dentro, os teores

obtidos para esta espécie variaram de 19,27 a 25,26 micro

gramas de estrÕTcio por grama de massa úmida, com um valor

médio de 22,27 pg/g. O maior teor nesta área ocorreu no

mês de julho. Não parece haver relação entre os teores de

estrôncio e a estação do ano.

Em Dasyatis say, espécie de peixe cartilapinoso

que no início do trabalho parecia ser a predominante dentre
•*•« " J C* M II

mas que so foi obtida com massa suficiente para analise em

duns coletas (junho e julho), o valor médio obtido foi de

1,40 microgramas de estrôncio por grama de massa úmida. Como

esta espécie não ocorreu no Saco de Piraquara de Dentro ao

longo dos meses de coleta, optou-se pela Gymnura altavela,

espécie de raia mais abundante nesta ãrea.

Em Gymnura altavela, os teores de estrôncio obt_i

dos no Saco de Piraquara de Dentro variaram de 0,390 a 1,91

microgramas por grama, com um valor médio de 0,86 ug/g- 0

maior teor de Sr ocorreu no mês de abril.

Em Haemulon steindaahneri , espécie abundante no

Saco de Piraquara de Fora, não ocorrendo em número significa

tivo no Saco de Piraquara de Dentro, as concentrações de es

trôncio variaram de 1,705 a 4,05 microgramas por grama de

massa úmida, com um valor médio de 2,84 ug/g. Os teores

mais altos ocorreram nos meses de fevereiro e março.

Em Diplodus argenteue , outra espécie que só se

mostrou abundante no Saco de Piraquara de Fora, os teores va
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riaram de 1,46 a 3,16 micrograaas de estrôncio por grama de

aassa úmida, com um valor «édio de 2,01 vg/g. Observou-se

um valor mais alto no mês de dezembro.

Dentre as espécies analisadas, a que apresentou

maiores concentrações de estrôncio no tecido muscular foi

Eucinostomus gula (carapicu) e a que apresentou menores con

centrações foi Cynoscion leiarchus (pescada). Obviamente, os

teores de estroncio obtidos em Chirocentrodon bleekerianus

(manjuba) , em que se analisou peixe total, foram bem mais al_

tos, já que o estrôncio acompanha o metabolismo do cálcio,

se concentrando preferencialmente no tecido ósseo.

Os resultados obtidos de concentração de estrôn

cio em peixes se encontram compatíveis com os mencionados na

literatura. Ueda et ai. 7 mencionam valores para tecido mus

cular de cinco espécies diferentes do Japão variando de 1,2

a 3,5 miligramas de estrôncio por quilograma de massa úmida,

com um valor médio de 2,4 mg/kg.

i4~...-u i ;„„ c T-.__ i „ * .._ . ... J i-v — •- »i_ 2 fl _-••. —

valores para tecido muscular de três espécies do Mar da l£

landa: 4 microgramas de estrôncio por grama de massa úmida

para Raia batie, peixe cartilaginoso, 5 ug/g para Pleuronectes

platessa e 1 pg/g para Scomber ecombrue.

3.2.2. CÃLCIÚ

Os valores obtidos dos teores de cálcio nas dif£

rentes espécies de peixe do Saco de Piraquara de Fora se en

contram representados na Tabela 3.3 e do Saco de Piraquara

de Dentro na Tabela 3.4.

Em Mioropogonias furnieri , no Saco de Piraquara

de Fora, os teores de cálcio variaram de 198 a 714 microgra

mas por grama de massa úmida, com um valor médio de 429 Mg/g.

05 maiores teores ocorreram nos meses de dezembro e fevere_i

ro (verão). No Saco de Piraquara de Dentro, os teores obti^

dos nesta espécie variaram de 280 a 407 microgramas de cl_l
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cio por grama de massa úmida, cora um valor médio de 330 pg/g.

O maior teor ocorreu no mês de novembro.

Em Cynoscion leiarchus, os teores de cálcio no

Saco de Piraquara de Fora oscilaram entre 197,4 e 251 micr£

gramas por grama de massa úmida, com um valor médio de 224

pg/g» No Saco de Piraquara de Dentro, os teores oscilaram

entre 214,9 e 296 microgramas de cálcio por grama de massa

úmida, com um valor médio de 262 ng/g- Nas duas áreas, o

maior teor de cálcio ocorreu no mês de junho.

Em Diapterus rhomb eus, os valores obtidos no Sa

co de Piraquara de Fora para concentração de cálcio variaram

de 263 a 635 microgramas por grama de massa úmida, com um

valor médio de 480 ug/g- Ocorreram valores semelhantes nos

meses de dezembro e julho. No Saco de Piraquara de Dentro, os

teores variaram de 275 a 603 microgramas de cálcio por gra_

ma de massa úmida, com um valor médio de 420 ug/g- Os teo

res de cálcio nesta espécie não parecem sofrer influência da

Em Eucinostomus gula, no Saco de Piraquara de Fo

ra, os teores de cálcio ficaram compreendidos entre 397,3

e 805 microgramas por grama de massa úmida, com um valor me

dio de 590 Mg/g. 0 teor mais alto foi encontrado no mês de

julho. No Saco de Piraquara de Dentro, os teores variaram

de 620,9 a 1118 microgramas de rálcio por grama de massa

úmida, com um valor médio de 783 yg/g. 0 teor mais alto

ocorreu no mês de junho.

Em Chirocentrodon bleekerianus , espécie em que

se analisou peixe total, a concentração de cálcio variou de

7893 a 10980 microgramas por grama de massa úmida, com um va

lor médio de 9337 pg/g no Saco de Piraquara de Fora e de

8019 a 9844 microgramas por grama de massa úmida, com um va

lor médio de 8900 ug/g no Saco de Piraquara de Dentro. Em

% Piraquara de Fora o maior teor de cálcio ocorreu no mês de

'*. abril e, em Piraquara de Dentro, no mês de julho.

I Em Daeyati» Bay, espécie de raia selecionada no

f Saco de Piraquara do Fora, o valor médio obtido nas duas co
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letas para a concentração de cálcio foi de 238 «icrograraas

por gra»a de massa úmida.

E« Gymnura altavela, raia selecionada em Piraqua

ra de Dentro, os teores de cálcio variaram de 92 a 334 micro

gramas por grama de massa úmida, com um valor médio de

167 wg/g. Nesta espécie o maior teor ocorreu nomes de abriL

Em Uaemulon steindachneri, espécie abundante no

Saco de Piraquara de Fora, os teores de cálcio variaram de

407 a 826 microgramas por grama de massa úmida, com um valor

médio de S92 pg/g. O maior teor de cálcio ocorreu no mês

de fevereiro.

Em Diplodus argentcus, encontrado no Saco de ?i^

raquara de Fora, os teores de cálcio ficaram compreendidos

entre 291 e 652 microgramas por grama de massa úmida, com

um valor médio de 404 pg/g. 0 teor mais alto foi obtido no

mês de dezembro.

Dentre as espécies de peixe analisadas, a que

apresentou maiores teores de cálcio nas duas áreas toi

Euainostomus gula (carapicu). Haemulon steindachneri (corco

roca), abundante apenas no Saco de Piraquara de Fora, também

apresentou um alto teor de cálcio, se comparada às outras c£

pécies. A espécie que apresentou menores teores de cálcio

nas duas áreas foi Cynoscion leiarchue (pescada). As duas

espécies de raia, coletadas em apenas uma área, apresentaram

teores baixos de cálcio.

Obviamente, os teores de cálcio em Chirocentvoâon

bleekerianus (manjuba), espécie em que se analisou peixe to

tal, foram bem maiores, já que o cálcio se aloja preferen

cialmente no tecido ósseo.

Não foram encontrados dados de teores de cálcio

específicos para o tecido muscular de peixes marinhos na lî

teratura, impossibilitando a comparação com os dados obtidos.
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3.?.3. REIAÇXO ESTROUCIÕ/CÃLCIO

Em muitas das espécies estudadas, a relação

Sr/Ca não apresentou grandes variações entre os meses de c£

leta, como pode ser visto nas Tabelas 3.3 e 3.4.

Em Hicropogonias furnieri, no Saco de Piraquara

de Fora, a relação variou de 4,9 a 6,1 c.iligramas de estrÔri

cio por grama de cálcio, com um valor médio de 5,4 mg/g. No

Saco de Piraquara de Dentro, variou de 4,3a 5,7 miligramas

de estrôncio por grama de cálcio, cora um valor médio de 4,9

mg/g.

Em Cynoscion leiarchus, no Saco de Piraquara de

Fora, a relação foi de 3,2 mg/g em una das coletas e mante

ve-se em 3,4 mg/g nas outras três coletas, sendo este seu

valor médio. No Saco de Piraquara de Dentro, a relação v£

riou de 3,5 a 4,9 miligramas de estrôncio por grama de cál-

cio, com um valor médio de 4,0 mg/g.

de 5,1 a 5,7 miligramas de estrôncio por grama de cálcio no

Saco de Piraquara de Fora, com um valor médio de 5,4 mg/g.

Verificou-se a mesma rel2ção Sr/Ca nos meses de dezembro e

julho. No Saco de Piraquara de Dentro, a relação foi de 5,2

miligramas de estrôncio por grama de cálcio nos meses de nc)

vembro e julho e de 5,5 miligramas de estrôncio por grama

de cálcio nos meses de fevereiro e junho, dando um valor me

dio de 5,4 mg/g, o mesmo obtido na outra área.

Em Euoir.ostomus gula, a relação Sr/Ca no Saco

de Piraquara de Fora variou de 4,9 a 5,6 miligramas por gra_

ma nos três primeiros meses de coleta, mas no quarto mês, em

setembro, subiu para 8,6 miligramas por grama, resultando

em um valor médio de 6,1 mg/g. No Saco de Piraquara de Den

tro, os valores obtidos nesta espécie para a relação Sr/Ca

foram bem mais altos, variando de 9,3 a 14,9 miligramas por

grama, com um valor médio de 12,2 mg/g, o dobro do obtido

em Piraquara de Fora.

Em Chirooentrodon bltekerianue, espécie em que
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se analisou peixe total, a relação Sr/Ca manteve-se entre

2,3 e 2,6 «iligramas por grana no Saco de Piraquara de Fora,

com um valor médio de 2,5 »g/g. No Saco de Piraquara de Den

tro, variou de 2,2 a 2,8 miligramas por grama, com um valor

médio de 2,5 mg/g, o mesmo obtido na outra área.

Em Dasyatis say, peixe cartilaginoso capturado

em apenas duas coletas no Saco de Piraquara de Fora, a rela

ção Sr/Ca apresentou um valor médio de 5,8 mg/g.

Em Gymnura altavela, peixe cartilaginoso coleta

do no Saco de Piraquara de Dentro, a relação variou de 4,2

a 5,7 mg Sr/gCa, com um valor médio de 4,8 mg/g.

Em Haemulon cteindachncfi, coletado no Saco de

Piraquara de Fora, a relação Sr/Ca variou de 4,2 a 5,2 «i

ligramas por grama, com um valor médio de 4,7 mg/g.

Em Diplodus avgenteus, no Saco de Piraquara de

Fora, a relação Sr/Ca manteve-se entre 4,8 e 5,3 miligra

w ? por grama, com um valor médio de 5,0 mg/g.

Os valores médios obtidos para a relação Sr/Ca

das nove espécies estudadas ficaram compreendidos entre 2,5

e 6,1 mg/g, exceto em Eucinostomus gula (carapicu) no Saco

de Piraquara de Dentro, em que o valor médio foi de 12,2 mg/g.

Na literatura, Cancio et ai. 5 citam valores pa

ra a relação Sr/Ca de oito espécies de peixe do litoral

da Argentina variando de 2,31 a 5,22 mg/g.

3.2.4. FATOR PE CONCEVTRAÇAü PE ESIROWCIi)

Os valores obtidos de fator de concentração de

estiôncio nas diferentes espécies de peixe do Saco de Pira

quara de Fora se encontram representados na Tabela 3.3 e Fi

guras 3.3 e 3.4 e os do Saco de Piraquara de Dentro na Tab£

Ia 3.4 e Figuras 3.5 e 3.6.

Em MioTopogônias furnierí, o FC variou de 0 , 1 a

0,6 no Saco de Piraquara de Fora, com um valor médio de 0,3.
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O maior valor ocorreu no mês de dezembro. No Saco de Piraqua

ra de Dentro, o FC foi de 0,2 em três dos quatro meses de

coleta, sendo este seu valor médio. Apenas no mês de «novem

bro subiu para 0,3.

Em Cyno8cion leiarchua, o FC manteve-se constan

te, 0,1, no Saco de Piraquara de Fora, nos quatro meses de

coleta. Era Piraquara de Dentro, o FC foi de 0,1 nos me

ses de novembro e julho e C,2 nos meses de fevereiro e ju

nho dando um valor médio de 0,2 e sugerindo não haver dife

rença nesta espécie na concentração de estrôncio entre os me

ses de verão e inverno.

Em Diapterus rhomb eus, o FC variou de 0,2 a

0,5 no Saco de Piraquara de Fora, com um valor médio de 0,4.

No Saco de Piraquara de Dentro, apresentou a mesma variação

e o mesmo valor médio, sendo que na primeira área, o valor

máximo ocorreu no mês de dezembro e na segunda, no mês de ju

nho.

Em Eucinoetomus gula, o FC variou de 0,3 a 0,8

no Saco de Piraquara de Fora, com um valor médio de 0,5. Já

no Saco de Piraquara de Dentro, os valores de FC foram bem

mais altos, de 1,0 a 1,7, com um valor médio de 1,4. Levan

do-se em conta que a relação Sr/Ca na água do mar não dife

riu nas duas áreas, os valores obtidos para fator de concen

tração de estrôncio no Saco de Piraquara de Dentro sugerem

alguma particularidade no hábito alimentar desta espécie, S£

dentária, talvez se alimentando de algum organismo concentra

dor de estrôncio presente na área. Entretanto, os dados até

agora obtidos através do estudo do hábito alimentar dos peî

xes da região, realizado no Instituto de Radioproteçao e Do

simetria 30, não evidenciaram a presença de nenhum destes or

ganismos no conteúdo estomacal de carapicus desta área.

Esta diferença encontrada na acumulação de es_

trôncio em E. gula, espécie não migratória, enfatiza a ne

cessidade de um estudo mais minucioso comparativo entre as

duas áreas. Sabe-se por exemplo, da literatura, que a presen

ça de depósitos de fundo altera a acumulação de radionucH

deos, inclusive 90Sr, em peixes 3l .
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Ea Ckxroccntrodon bí*ek*rianus, cujos exeaplares

sio consuaidos por inteiro pela população e, portanto, anaH

sou-se peixe total, o FC variou de 2,8 a 4,0 no Síco de

Piraquara de Fora, sendo que nos Meses de junho a seteabro,

o valor foi o Mesmo, 3,3. U FC aédio obtido foi de 3,4.

No Saco de Piraquara de Dentro, o FC variou de 3,4 a 4,2,

coa u« valor Médio de 3,7.

EM Dasyatis say, raia obtida ea duas coletas no

Saco de Piraquara de Fora, o FC foi de 0,2 nos dois me-

ses.

EM Gymnura altavela* raia coletada ea Piraquara

de Dentro, o FC foi de 0,3 no aês de abril e 0,1 nos de

Mais Meses, dando UM valor Médio de 0,2.

EM Haemulon steindachneri , o FC variou de 0,2

a 0,5 no Saco de Piraquara de Fora, com um valor médio de

0,4, sendo que nos meses de fevereiro e março, o valor foi

o aesao, 0,5.

Em OipioáuB argenteue , o tL toi 0,5 no raes

de dezembro e 0,2 nos demais meses, dando um valor médio

de 0,3 no Saco de Piraquara de Fora.

Dentre as espécies analisadas, a que apresentou

aaior fator de concentração de estrôncio no tecido muscular

foi Eucinostomu8 gula (carapicu) ; em seguida, D. rhombeuê

(carapeba) e H. ateindachneri (corcoroca).

A que apresentou menor fator de concentração no

tecido muscular foi C. leiarchue (pescada) e, em seguida,

as duas espécies de raia, D. say e G. altavela.

Os valores médios obtidos para fator de concen

tração de estrôncio no tecido muscular das espécies estuda

das ficaram compreendidos entre 0,1 e 0,5, exceto em Euoi_

nostomue gula de Piraquara de Dentro, que foi de 1,4 (Figu

ras 3,7 e 3.8).

Os valores médios de FC em peixe total (C.

blêêkêrianuê) foram de 3,4 e 3t7, no Saco do Piraquara de

Fora e Piraquara de Dentro, respectivamente (Figuras 3.7 e

3.1).
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Na literatura, Cigna-Rossi $ Cigna, apud Pally $

Foulquier 15 encontrara» fatores de concentração de estrôn

cio na carne de cinco espécies de peixes «arinhos do Japio

entre 0,1 e 0,3. Mauchline £ Templeton apud Pentreath 2i

calcularam o FC eu três espécies do Mar da Irlanda, encon

trando valores de 0,1, 0,5 e 0,6. Ueda #t ai, 7cita» v»

lores de FC no tecido muscular de cinco espécies no Japão

entre 0,2 e 0,4, com un valor médio de 0,3. Polikarpov11

encontrou um FC no músculo de Pleuronectes platessa de 1,5.

Em peixe total, Cancio «t al.s encontrara» va

lores de FCçr variando de 2,0 a 8,7 en peixes do litoral

da Argentina. Pally S Foulquier l5 cita» os valores de fa

tor de concentração do estrôncio-90 obtidos no Instituto de

Física da Radiação em Helsinki para Clupea harengua do Mar

Báltico: 3,3 e 3,4.

Conforme Pally 5 Foulquier 1S , o fator de concen

tração de estrõncio das partes comestíveis dos peixes mar̂ L

n h o s é i n f e r i o r a l e » í o > > e l » > - 1i>t:-il £ ( I M P < P « ; p m n r p

rior a 1.

$.2.5. FATOR VE CONCENTRAÇÃO VE CÁLCIO

0 FC do cálcio foi calculado coa o objetivo de

se verificar se o FC de estrõncio acompanha suas variações

nas diferentes espécies de peixe. As Tabelas 3.3 e 3.4 mos_

tram os valores obtidos para o fator de concentração de cál-

cio.

Os valores médios de FCpa obtidos no tecido

muscular variaram de 0,4 em Gymnura alt avela (raia) a

1,8 em Euaino8tomus gula (carapicu) do Saco de Piraquara de

Dentro. Em Chirocentvodon bleekerianue (manjuba), o FC^a pa

ra peixe total teve um valor médio de 21,6 no Saco de Pira

quara de Fora e 23,9 no Saco de Piraquara de Dentro.

Na literatura, Bachurin et ai., apud Pally I

Foulquier 15 , calcularam fatores de concentração de cálcio



em peixes do Mar Negro, encontrando um valor de 2,95 no te_

cido muscular de Mugil ctphaiua e valores entre 29,9 e 14

«a diferentes espécies em que se analisou peixe total.

De una forma geral, o comportamento do fator de

concentração de estrôncio nas diferentes espécies acompanhou

o do fator de concentração de cálcio, sendo máximo onde este

era máximo, ou diminuindo quando este diminuia, «xceto em

Bueinottomu* gula do Saco de Piraquara de Fora e em CAiroctn

trodon bleektrianus do Saco de Piraquara de Dentro.

1.1.6. FATOR PE DISCRIMINAÇÃO ESTROUCJO/CÂLCIO

As Tabelas 3.3 e 3.4 mostras os valores obtidos

de fator de discriminação Sr/Ca nas diferentes espécies do

Saco de Piraquara de Fora e Saco de Piraquara de Dentro.

Em Micropogonias furnieri, o fator de discrimina

Saco de Piraquara de Fora e de 0,24 a 0,32, com um valor

médio de 0,29 no Saco de Piraquara de Dentro.

Em Cxjnoscion leiarchus t o FD variou de 0,19 a

0,22, com um valor médio de 0,21 no Saco de Piraquara de

Fora e de 0,19 a 0,31, com um valor médio de 0,24 em PjL

raquara de Dentro.

Em DiapteruB rhombeus, o FD variou de 0,30 a

0,35,com um valor médio de 0,32 no Saco de Piraquara de Fo

ra e de 0,28 a 0,36, cor o mesmo valor médio, 0,32, no Sa

co de Piraquara de Dentro.

Em EuoinoetomuB gula, o fator de discriminação

foi de 0,30 no mês de fevereiro e 0,33 nos meses de wajr

ço e julho, mas no mês de setembro subiu para 0,56, dando

um valor médio de 0,38 no Saco de Piraquara de Fora. No

Saco de Piraquara de Dentro, variou de 0,53 a 0,93, com um

valor médio de 0,76,

Em Chirooêntvodon blttktrianuê, em que $• ansH

fou peixe total, o FD variou de 0,14 a 0,17» com um valoi
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a*dio de 0,16 no Saco de Piraquara de Fora e de 0,14 a

0,17, co* ua valor médio de 0,15 ea Piraquara de Dt̂ itro.

Ea Dasyatit tay, o valor médio do fator de di£

criainaçio das duas coletas ea Piraquara de Fora foi de 0,36.

Ea Gymnura altavmla, raia coletada no Saco de Pi_

raquara de Dentro, o FD variou de 0,27 a 0,36, coa ua va

lor aidio de 0,31.

Ea Baemulon tteindachntri, o fator de discrimina

çio ficou compreendido entre 0,25 e 0,34, coa ua valor aé

dio de 0,29 no Saco de Piraquara de Fora.

Ea Diplodus argenteua, o FD foi de 0,29 no

aês de dezembro e 0,31 nos deaais meses de coleta, sendo

este seu valor nédio ea Piraquara de Fora.

Os valores médios obtidos para o fator de discri

ainação Sr/Ca nas espécies estudadas ficaraa compreendidos

entre 0,16 e 0,38 no Saco de Piraquara de Fora (Figura 3.9)

e entre 0,i5 e 0,52 no Saco de Piraquara de Dentro, exceto

ea Buaino8tomu8 gula, que foi de 0,76 (Figura 3.10).

Os resultados obtidos para o fator de discriaina^

ção Sr/Ca, indicam que estas espécies discriminam bastante

o estrôncio em favor do cálcio. Apenas em EucinoBtomue gula

de Piraquara de Dentro a discriminação em favor do cálcio

foi menor.

Segundo Bachurin et al.t apud Pally 6 Foulquier
15,

o FD encontrado para diferentes peixes do Mar Negro está

compreendido entre 0,15 e 0,35, sendo seu valor médio,

0,24. Também Feldt, apud Pally § Foulquier 15 , calculou o

FD para peixes do Mar do Norte, encontrando 0,22; no caso

do bacalhau, variou de 0,2 a 0,4.

De uma forma geral, afirmam Pally 6 Foulquier15,

o fator de discriminação estrôncio/cálcio é bastante infe

rior a 1, havendo portanto no meio marinho uma forte discri

«inação do peixe em favor do cálcio.
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Figura 3.9 - Valores Médios de Fator de Discriminação Sr/Ca

nas Espécies de Peixe do Saco de Piraquara de

Fora.

Figura 3.10 - Valores Médio* de Fator de Discriminação Sr/Ca

nas Espécies de Peixe do Saco do Piraquara de

Dentro.
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S.t.t. ISTK0HC10-9Q

Para avaliar o teor de estrôncio-90 presente nos

peixes do Saco de Piraquara de Fora previamente ao lançamen

to dos efluentes líquidos da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto, possibilitando no futuro a determinação de uma pos_

sível contaminação de *°Sr na biota marinha, resultante do

funcionamento da usina, analisou-se este radionuclídeo na es_

pécie que apresentou o maior fator de concentração de estrõn

cio na fração comestível: Chiroctntrodon bleekmrianua. que i

consumida por inteiro pela população.

0 resultado obtido em C. bl**k*ri<xnus de ju

nho de 1982, no Saco de Piraquara de Fora foi de 3,05 pCi/kg

massa úmida.

0 valor encontrado se encontra próximo aos valo

res citados em literatura para 905r em peixes marinhos de

áreas não diretamente afetadas por rejeitos radioativos: 2,8

pCi/hg r:as£2 íaida para os peixes <?o <V:*?»i»o Atlântico Sul e

3,8 pCi/kg massa úmida para os do Oceano Indico Oeste 1S .
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CapTtulo 4

CONCLUSÕES

Os valores médios obtidos para o fator de concentração de

estrôncio nas espécies de peixes marinhos cuja fração co

mestível é o tecido muscular ficaram compreendidos entre

0,1 e 0,5, exceto em Eucinottomu* gula (carapicu) do Sz

co de Piraquara de Dentro, que foi de 1,4.

Os valores médios obtidos para fator de concentração de es

trôncio na espécie cuja fração comestível é o peixe total,

Chxroamntrodon bltckcrianu» (manjuba), foram de 3,4 e 3,7

no Saco de Piraquara de Fora e Piraquara de Dentro, respec

tivamente.

A espécie que apresentou maior fator de concentração de es

trôncio no tecido muscular foi tuainottomis gula (carapicu)

e a que apresentou menor fator de concentração foi CynotcUm

liiarehu* (pescada),

0 valor médio obtido para FC de estrôncio nas duas tspé

cies de raia, Dasyatiê *ay no Saco de Piraquara de Fora t

Gymnura alt avia no Saco de Piraquara de Dentro, foi o *•£

mo: 0,2.

Micropogonia* furnitri (corvina), Hatmulon êttindaohntri

(corcoroca) t Diploduê argmtmuê (marimba) apresentaram f£

torts dt concentração de estrôncio maiores nos meses dt vt
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rio. Para um estudo mais conclusivo a respeito das influên

cias sazonais sobre a acumulação de estrôncio em peixes,

sugere-se um estudo com acompanhamento mensal nas espécies

que ocorrem na região durante todo o ano, como Diapterus

rhomb eus e Euai.no«tomus gula.

De uma forma geral, o fator de concentração de estrôncio

acompanhou o comportamento do fator de concentração de câl

cio, exceto em Euoinoatomue gula no Saco de Piraquara de

Fora e em Chirocentrodon bleakerianus no Saco de Piraquara

de Dentro,

Os valores médios obtidos para fator de discriminação

Sr/Ca nas espécies estudadas ficaram compreendidos entre

O,1S e 0,38, exceto em Eucinoetomue gula do Saco de Pi

raquara de Dentro, que foi de 0,76.

As espécies estudadas discriminam bastante o estrôncio era

favor do cálcio, exceto Euoinoetomua gula de Piraquara de

Dentro, em que a discriminação em favor do cálcio foi bem

menor.

Dado o comportamento peculiar da espécie Euoinostomua gula

na incorporação de estrôncio, no Saco de Piraquara de Den

tro, sugere-se um estudo mais aprofundado nesta espécie pa

ra comprovar as razões das diferenças encontradas entre os

peixes das duas áreas.

A espécie Díapterus rhombeue apresentou o mesmo valor raé

dio para relação Sr/Ca, fator de concentração de estrõn

cio e fator de discriminação Sr/Ca nas duas áreas, sendo

ideal para estudos futuros de contaminação de 90Sr no Sa

co de Piraquara de Fora, permitindo a comparação com a

área controle. Saco de Piraquara de Dentro, além de ser a

espécie mais abundante nas duas áreas. Sugere-se a deterai

nação do FC§r no peixe total, podendo esta espécie vir a
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se constituir em u« boa bioindicador de contaainaçio ra-

dioativa para 90Sr.

A espécie nais importante para o calculo de dose visando

avaliar a contaminação por 90Sr da população que se alî

•enta dos peixes da região é a Chiroaentrodon bleekcrianue

que, consumida por inteiro, apresentou fatores de conce£

tração de estrôncio entre 2,8 e 4,2, podendo tarabém se

constituir, entre os peixes, em um bom bioindicador de con

taninação radioativa, já que é abundante na região.

As duas áreas de estudo, Saco de Piraquara de Fora e Saco

de Piraquara de Dentro, apresentaram o mesmo valor médio

para a relação Sr/Ca na água do mar: 16,2 mg/g. Portan

to, o Saco de Piraquara de Dentro pode ser considerado co

mo uma boa área controle em estudos sobre a contaminação

por 90Sr no Saco de Piraquara de Fora.

0 valor encontrado para o teor de 90Sr em Chivocentrodon

bleekerianu8 de Piraquara de Fora, anterior a operação da

central nuclear, foi de 3,05 pCi/kg massa úmida.
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