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II - SUMÁRIO
Com a finalidade de avaliar a extensão da contamina

ção da cadeia alimentar do homem por detritos provenientes 
de explosões nucleares', vãrios' estudos têm sido publicados 
em inúmeros países. Êste levantamento universal, segundo o 
Comitê Científico das Nações Unidas para Estudos dos Efei
tos das Radiações lonisantés "(UNSCEAR), tem sido insatisfa 
torio' ou fragmentário'para grandes areas da America do Sul, 
Africa1 e-Asia,

Em 1968o UNSCEAR manifestou o desejo de que um nume'
ro maior-de analises de piròdútos de fissão, sobretudo dê

90 • **Sr em matêriais biologicos, particulármeníè em ossos hu
manos , ■ fõsse realizado nessas regiõesAcentuou, também
que um número crescente de indivíduos atingindo agora a i-'

~ 90 'dadé'adulta, fox exposto.a contaminaçao por Sr' durante "
tôda. sua fase de crescimento, IJestes , a distribuição de cs ' 
trôncio no esqueleto déveria ser diversa daqueles que fo
ram expostos apenas quando adultos. Recomendou , portanto', 
que os resultados ’de Sr em ossos 'fossem separados em gru, 
pos de idade. _ '

Considerando que no Brasil os resultados do analisas
90 . -de Sr. em- ossos humanqsr -eram muitQ, a-sças;sps; ~e somente re

lativos ao ano de 19 59 , foi decidido, levar.a efeito .uma se 
rie de determinações em nosso ,-laboratorio, visando-atender^ 
os objetivos -recomendados pe-lo UNSCEAR.'

Fo.ram analisada?, amostras .de ossos de indivíduos mor 
tos por acidentes na cidade do Rio de Janeiro, classifica-
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das em duas categorias sociais : muito pobres e pobres. Os 
resultados obtidos foram grupados em três faixas de idade:

@ 0-18, 18-30 e 30-40 anos; Os valores encontrados situam-se
numa faixa bem próxima daquela observada no Chile em 1969 
e na Argentina e Australia em 1966-1968, e são ligeiramen
te mais elevados que os da Venezuela, Senegal e Jamaica.

Comparando-se os resultados correspondentes aos He -
misfêrios Norte e.Sul, verificou-se um decréscimo mais a-

90 ~centuado dos níveis de Sr em ossos nas populações do He
misfério Norte, o que parece nos indicar que as explosões 
recentemente realizadas na Polinêsia tenham contribuido pa 
ra aumentar ligeiramente o conteúdo de Sr^ na dieta de al 
gumas regiões da América do Sul. Os nossos resultados não 
revelam diferença significativa entre os valores médios re 
látivos as três faixas de idade, a não ser quando se cònsi 
derou apenas cinco amostras de 18 meses a 9 anos em compa
ração com as faixas de maior idade,

As conclusões obtidas parecem justificar um estudo 
mais completo das relações entre os níveis de Sr9*"1 em os
sos humanos e nos diferentes constituintes da dieta em gru 
pos diversos em nosso país.

SUMMARY
Several studies have been published in the literature 

on the extent and levels of radioactive contamination of 
food chains caused by fallout from nuclear weapon tests.

According to UNSCEAR, these studies cover a great

8



number of:-areas of the developed world, though large areas
of Asia, Africa and South-America are left aside with only,
insàtisfactory information about the levels, of radioactive
contamination.

In 1968, UNSCEAR recommended that a survey on the
contamination of biological materials such as human - bone

90by fission products and particularly Sr . should .be .■■■■.::; : 
encouraged on those areas where only fragmentary: informat
ion was available, UNSCEAR recommendations call upon the
fact that many individuals on such areas of .the world have

90been exposed to Sr contamination from-birth to their
9 0adult' age. Therefore:,' that group should have an Sr

skeletal burden very, much different from people exposed.
only at adult age. Based.on these considerations, UNSCEAR

90recommendations called for Sr analysis on human bones
from different age groups; -

. * go .In Brazil, studies on the concentration of Sr >;exn;-:
human bone are practically non-existent, except for the
year of 1959. Following UNSCEAR recommendations, we decided •

90to perform such a survey on Sr levels m  human bones.
Samples were collected from individuals that died in 

Rio de Janeiro from accidents. These samples were firstly 
classified according to socia level in very poor and poor 
groups. Samples were then classified in three age groups 
ranging 0-18, 18-30 and 30-40 years of age. Results show 
that levels found in the Brazilian age groups are close to 
the ones observed in Chile (1969), Argentina and Australia
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(1966-1968) and slightly, higher than -those observed in Ve
nezuela, Senegal and Jamaica (1969 ).. v. .

© If one compares the results obtained for the North
and South hemispheres respectively, one sees that there

9 0 .was a more pronounced decrease xn the levels of Sr m  
bones from populations.of. the North hemisphere, which 
seems to indicate that recent atmospheric tests undertaken' 
by the French in the Pacific, contributed in a significant9 0way to increase the Sr content of the diet of some 
regions of South -America.;

Our, results show no significant difference between 
mean values of the three age groups studied. However when 
we consider, only. 5. samples, from 18 months to 9 years old., 
the average ,• is signif icantly higher than the ones of . older 
ages. These results seem to indicate that a more thourough 
study should be performed where levels of Sr9 *̂ in human 
bones and in the constituents of the Brazilian diet could 
be related.
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Ill - INTRODUÇÃO

Apõs a descoberta ..da fissão nuclear, em 19 39 , e .o de 
senvolvimento de suas aplicações em reatores e explosivos 
nucleares5 o problema da contaminação ambiental por resí
duos radioativos artificiais adquiriu grande importância» 

Os reatores nucleares geram continuamente produtos 
de fissão radioativos que, em pj)eração nprmal, permanecem 
contidos dentro das barras dos. elementos combustíveis. So 
mente em casos de acidentes extremamente . improváveis , ês_ 
tes resíduos radioativos poderiam ser.disseminados nas vi 
zinhanças dos reatores. Durante a fase de reprocessamento, 
dos elementos combustíveis os produtos de fissão são sepa 
rados e segregados, havendo porem o perigo potencial de 
contaminação ambiental.

A. primeira explosão nuclear experimental teve. lugar 
no deserto do Novo Mexico, Estados Unidos, .qm 1945. No 
mesmo ano , duas. .bombas foram lançadas sôbre as. cidades ja 
ponêsas de Hiroxima e Nagasaki, expondo um grande , numero 
de indivíduos a doses de radiação ate então nunca, experi
mentadas por sêres. humanos e disseminando grande quantida 
de de detritos radioativos.

A partir do final da ,2a.., Guerra Mundial o desenvol
vimento dêstes artefatos nucleares teve grande incremento 
e as potências nucleares passaram a realizar provas expe
rimentais na atmosfera.

Até 1954 as explosões nucleares liberavam energias
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da ordem de alguns quilotons. Essas bombas lançavam seus 
detritos na troposfera, de onde os mesmos eram deposita
dos no solo em um período da ordem de ...dois meses , a maior 
parte nas vizinhanças do local da explosão e em menor pro 
porção numa faixa de mesma latitude» Com o aparecimento 
das bombas termonucleares , capazes , de ..produzir energias 
da ordem de megatons, seus detritos.passaram a ser injeta 
dos .-na..estratosfera, onde o período, de residência é de vá 
rios meses (1,2). . ,

Desde-,a ,primeira explosão, nuclear;., realizada no de
serto do Uovo Mexico, em 194-5, ate.1958, quando.foi acor
dada .uma moratoria de suspensão,das provas nucleares pe
los. Estados Unidos, Inglaterra e. União Soviética, as três 
potências realizaram cêrca de 250 explosões que liberaram 
uma energia equivalente a cêrca de 170 megatons,dos quais 
90 devidos ã fissão e 80 ã fusão.

Em.I960, a França realizou explosões de baixa ener
gia no deserto do Saara, Em 1961 a União Soviética rompeu 
a moratoria e em dois meses fêz explodir.,, cêrca de 4-0 bom
bas termonucleares. Seguiu-se uma grande série., de provas 
realizadas pelos Estados Unidos até ,19.62. (.1). A partir do 
final de 1962, até junho de 1966, não foram realizadas 
provas nucleares, de grande energia. . ,

• As provas .atmosféricas na Âsia Central, em outubro 
de 19 64 e en maic de 19 6 5, e varias liberações- acidentais 
de resíduos radioativos, provenientes, de explosões de. bai 
xa.energia realizadas abaixo, da superfície do. solo, con -
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tribuiram de uma maneira negligenciável para incrementar o 
inventário de produtos de fissão na biosfera (3).

Seis explosões atmosféricas tiveram lugar na Asia 
Central durante o período de 1966-1968„ Depois de cada pro 
va, em 1966 e 1967, um aumento da radioatividade foi obser 
vado no Japão dentro de 5 dias, na America do Norte e na 
Europa nas primeiras 2 semanas. Os detritos de explosões , 
em junho de 1967, foram observados na superfície terrestre 
depois de alguns meses.

Cinco provas foram conduzidas pela França nas Ilhas 
da Polinésia, no Sul do Pacífico, durante a metade de 1966,

■ r i ' t , ; - í ‘ :

três em meados de 196 7 e cinco entre julho e setembro de 
1968, contribuindo assim para o aumento da contaminação no 
Hemisfério Sul (40 „

A população humana que. até 194 5 estava sendo exposta 
a níveis aproximadamente constantes de radiação devido a e 
lementos radioativos naturais e raios cósmicos, passou a 
ser submetida a doses maiores de radiação, como conseqüên
cia das provas experimentais.

Os detritos dos explosivos nucleares são, na maior
2 35parte, provenientes da fissão do U , que produz radionu- © 

clídeos com números de massa de 72 até. 160. A mistura ini
cial contém 200 isótopos de 35 elementos diferentes.A maio 
ria dos radionuclídeos possui meia vida curta, mas alguns 
têm semiperíodos de vários meses ou anos (1). Em adição a
produtos de fissão, um numero de radionuclídeos induzidos

: "■■■■■ 2 39e produzido, destacando-se entre os. tr^nsuranianos o Pu

13



que e formado a partir do U na relaçao de um atomo de 
plutônio por fissão. Outros radionuclídeos são produzidos 
por interação de neutrons com materiais estruturais da 
bomba, elementos da atmosfera e, em alguns casos, com ã-
gua: ou solo. Libby (1958) estimou que a .interação de neu-

' ' 1 .' ~  . -  2 Q  -  trons ; com o nitrogênio atmosférico produz 3,2 x 10 ato-.-
14mos de C por kiloton de energia liberada (1).

As explosões nucleares realizadas na atmosfera espa 
lham detritos radioativos por extensões consideráveis e, 
são as principais responsáveis pela contaminação... artifi -■ 
ciai da biosfera. ,

Apos uma explosão nuclear as. partículas. maiores. são 
depositadas nas ( .vizinhanças do local da detonação : ç,ons*-- 
tituem o :ffall outw local, cuja maior radioatividade e de 
vida. a radionuclídeos de vida curta,sendo importantes por 
serem.abundantes e de elevada atividade específica. É es
te. ::fall; :.out:; que : constitui o maior perigo de - irradiação: 
,cias populações diretamente expostas (5,6).

Os detritos radioativos produzidos, numa explosão nu 
clear, diminuem por um fator de 20 da primeira hora ate o 
final do primeiro . dia da' detonação, a maior parte da-diirti 
nuição da radioatividade ocorrendo imediatamente apos a 
sua formação..

0 perigo de irradiação devido ao "-fall out" local 
varia grandemente, dependendo se os detritos^ se depositam 
nas.... primeiras < horas apos a detonação ou em T uia, ,p.er lodo de 
tempo maior.(1).

238
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Os detritos produzidos por explosões com energia da 
ordem de quilotons permenecem principalmente na troposfera, 
enquanto que os detritos provenientes de explosões de maior 
energia serão lançados na estratosfera, permanecendo uma 
pequena fração na troposfera. Na troposfera, . a. nuvem. de 
partículas e carreada pelos ventos e pelo processo de mis— , 
tura. turbulenta ao .longo de uma faixa de'mesma latitude.No: 
decorrer desses movimentos, as partículas são depositadas; 
na superfície da terra por meio de chuvas e sedimentação v 
em um período de 20 a 30 dias. Essas partículas radioati - 
vas constituem o irfall out' troposférico (5,6,7).

Para os detritos injetados na estratosfera a passa
gem de partciulas para a troposfera ê um processo lento: 
sendo.o.período de residência média bem maior, de 8 a 18 
meses (1). Consequentemente, somente os radionuclídeos de 
vida longa têm contribuição importante no ;!fall out'; estra 
tosférico, pois os de vida curta perdem atividade antes de 
se depositarem.

Os.radionuclídeos naturais que existem no solo são 
incorporados metabõlicamente pelas plantas e chegam aos a- 
nimais;e ao homem:através a cadeia alimentar. Da mesma for 
ma, os radionuclídeos artificiais provenientes das expio - 
sões nucleares, uma vêz depositados no solo, seguem o mes
mo caminho.
. i-Jo estudo da contaminação humana por detritos das ex 

plosões nucleares, apresentam interesse sobretudo aqueles': 
radionuclídeos que têm uma meia vida longa, elevado rendi- .
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mento de fissão, alta -absorção no trato gastro-intestinal 
e grande retenção biológica. Entre os produtos de fissão 
que possuem estas características, destacam-se Sr90, Cs137, 
Pp1475 Ce144, Zr95, Sr89 ,Ce1Lfl SI131 e Ba140 (3).

Os pertencentes ã serie dos metais alcalino-terrosos A *
tem comportamento semelhante ao cálcio, depositando-se nos 
ossos , onde seu s:turnovere lento. Dentre êles >somente o 
Sr possui meia vida suficientemente longa para,ter impor 
tancia na contaminação do homem a longo prazo após expio - 
soes nucleares. •

0 perigo potencial de contaminação do homem ofereci
do por um radionuclídeo de vida longa depositado no solo , 
depende primariamente de sua disponibilidade para absorção 
pelas raizes das: plantas,■ que por sua vêz é função da for
ma química do radionuclídeo, características metabólicas 
da planta e propriedades físico-químicas do solo.

Entre as propriedades físico-químicas mais importan
tes do solo5 destacam-se a adsorção, desorção, fixação,pre 
sença do outros ions , efeito do pH e efeito de materia or
gânica. A disponibilidade de um radionuclídeo presente no 
solo para a planta vai. depender, portanto, do tipo de inte 
ração que possa ocorrer entro os constituintes do solo e o 
radionuclídeo em questão (9).

A adsorção é a habilidade do solo em reter cations,e 
esta capacidade é, em geral, dependente das propriedades 
trocadoras de ions. Por exemplo, quanto maior a carga iôni 
ca, maior a adsorção'pelo solo de determinado ion. Entre - 
tanto, outros fatores podem alterar estas propriedades, co



90 137mo e o caso do Sr e Cs .0 primeiro, apesar de possuir
137carga +2 ê menos adsorvido que o Cs com carga +1. Isto

137se verifica porque o Cs sofre um mecanismo de fixaçao no 
solo, o que o torna menos disponível para a absorção pelas 
raizes das plantas (1,10). Por isso a principal fonte de 
entrada do Cs na cadeia alimentar e a absorçao foliar , 
ou seja, a deposição do material radioativo nas folhas das 
plantas e sua incorporação por ingestão dos animais e do 
homem. Observa-se, então, que a concentração deste radionu 
clídeõ nos alimentos e no homem vai depender do :;fall out75 
direto e não da .quantidade acumulada no solo.

Para o Sr o processo e diferente : quando deposi
tado no solo, é retido cêrca de 70 a 80% nas camadas super 
ficiais nos primeiros 5 centímetros, permanecendo numa for 
ma trocavel disponível para a absorção pelas raizes das 
plantas por longos,períodos. A sua deposição no solo ê por 
tanto um processo cumulativo e decorrente das explosões nu 
cleares (8,11), ; " ̂  " J ;

Entre as características físico-químicas do Sr po
damos destacar : c um metal alcalino terroso, possui meia 
vida longa (28 anos), no processo de fissão o seu rendimen 
to em têrmos de massa e de 6%, decorridos 10 dias apõs a 
explosão a sua radioatividade representa 0,01%-do total i- 
nicial de todos os produtos de fissão.°£sta:porcentagem àu
menta e no final :de 10 0 0 dias ê cêrca'de 5% (1). ’j

. . .  ■ 900 processo inicial pelo qual o Sr encontra seu ca
minho ate o homém é através da absòrçãõ- dêstè- radionúclí: -. .........  . . 9 0 .deo pelas raizes das plantas. Em seguida o Sr pode pas -



sar através a cadeia alimentara diretamente por ingestão de
vegetais pelo homem, ou indiretamente, através de animais e

9  leite. A importância relativa de cada cadeia em relação â
9 0carga corporal'de Sr numa determinada populaçao humana

vai depender do seu tipo de dieta media. Normalmente o meta
9 0 - ~ - • ~bolismo de Sr'" e estudado em comparação com o do calcio. 0

transporte de. Sr9® através da cadeia alimentar é quantitati
vãmente medido através dos.fatores.de discriminação (FD) em
cada etapa da mesma, expresso da maneira seguinte, :

on ' - ■(Sr /Ca) amostra 
FD ='-^— -----------i-:
............. 90 ... . . . .■ ‘ (Sr /Ca) precursor
90 -  -a medida que o Sr. e transportado através da cadeia alimen

tar, em cada etapa, ocorre uma discriminação em favor do
calcio,. de maneira que a fração, disponível para incorpora -
ção nos ossos humanos é reduzida e na dependência do proce£
so seguido. , : .

A relação observada (RO) definida por ■ Cornar e co.l.(9)
mede a discriminação global ocorrida na ptassagem do solo a~
té o osso, sendo, portanto, igual ao produto, dos fatores de
discriminação em cada processo fisiologico. Mais recentemen
te. tem sido. dada importância.. ao teor de estrôncio: estável
dos alimentos, que apesar:, de muito baixo é de difícil deter9 0 .minaçao, afeta a incorporação de ;Sr nos ossos , por dilui -
ção isotopica. Todos êstes. fatores, contribuem para que a

90 ~ •■carga corporal de Sr ;• n.uma populaçao humana, particular, se
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ja muito dependente dos hábitos alimentares da mesma, da im 
portãncia relativa do leite ou de outros alimentos como os 
principais contribuintes de cálcio na dieta, e do teor. de 
estrôncio estável nos diversos componentes da dieta. É im -
portante, portanto, a investigação da contaminação, do homem

9 0 . ~por Sr em diferentes tipos de populaçao consumindo dietas
básicas muito diversas para melhor compreensão destes meca
nismos . " '

90 . .Analises de Sr nas diversas etapas da cadeia alimen
tar'do homem têm sido realizadas em grande número em vários
países do universo.

0 Health and Safety Laboratory, da Comissão d.e Ener -
gia Atômica dos Estados Unidos, tem realizado um levantamen

*• 90to muito extenso dos níveis de Sr , em ossos e alimentos5vi 
sando determinar os valores médios naquele país e em inúme
ros outros onde mantem coleta de amostras. 0 UNSCEAR , por 
sua vêz, tem coletado dados de vários países e procurado e£ 
tabelecer valores médios universais, bem como estudar grupa 
mentos humanos com dietas muito diversas das habituais. Ê_s 
tes levantamentos visam manter um controle permanente sôbre 
a contaminação ambiental por produtos' de fissão, estimando, @ 
periodicamente, o perigo potencial representado por êstes 
radionuclídeos artificiais para o homem e as doses internas 
que êles produzem em comparação com aqueles devidos a radio 
nuclídeos naturais normalmente presentes na dieta e no orga 
nismo humano. Neste levantamento universal a coleta de amos 
tras e informações sôbre a contaminação ambiental pelos pro
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dutos do fissão de maior importância radiosariitãria tem si 
do abundante para inúmeros países,"mas insatisfatória , ou 
fragmentária, para grandes áreas da América do Sul, África 
e Asia, que abrangem cêrca de dois terços da população hu
mana .

Em 1963, o UNSCEAR, em carta dirigida aos delegados 
dos países membros, manifestou a preocupação de que as de
ficiências de dados relativos ãs áreas mencionadas pode
riam prejudicar ou levar a uma sub-estimativa das doses me 
dias de irradiação da população humana, devido aos produ -■ 
tos de fissão acumulados na biosfera, por êle avaliados pe 
riodicamente.

Manifestou o desejo de que maior número de análises
de produtos de fissão em material biologico, particularmen 

90te de Sr , em ossos humanos, fossem realizadas em algumas 
localidades selecionadas na América do Sul, Africa e Asia.
.Levantamentos extensos nestas áreas não seriam necessários 
para avaliação de exposição média da população do universo, 
mas informações sobre os mecanismos de transferência de ra 
dionuclídeos no ambiente seriam uteis para estimativas de 
exposições locais em possíveis situações futuras de conta
minação.. i.ambiental.

.0 UNSCEAR acentuou, também, que um numero crescente
'de indivíduos atingindo agora a idade adulta foi exposto a

90 - "contammaçao por Sr durante toda a sua fase de crescimen
. ~ 90 .to. Nestes, a distribuição de Sr no esqueleto deveria di_

versificar daqueles que foram expostos apenas quando adul-
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tos. Recomendou3 portanto, que os resultados de Sr em os
sos fossem separados por grupos de idade.

Considerando que no Brasil muito poucas analises de
90 * • '■* ^Sr em ossos humanos haviam sido realizadas e somente ha

alguns anos (12) decidimos proceder a uma série de determi
nações em nosso laboratorio, visando atender os objetivos 
recomendados pelo UNSCEAR. Acresce, ainda, que em anos re
centes a França conduziu séries de explosões nucleares na 
Polinésia (1966/1967, julho a setembro dé 1968) em localida 
des'com latitude idêntica à do Rio de Janeiro e longitude 
de 13 8° Oeste, que poderão ter contribuido para aumentar ' o 
inventario de Sr91"1 no solo, em nosso país, e cuja influên - 
cia nos níveis de Sr^ nos ossos humanos não havia sido in
vestigada.

IV - MATERIAIS E MÉTODOS ■
1. Coleta de Amostras v ■"/.
As amostras analisadas consistiram de vértebras huma

nas obtidas de indivíduos que sofreram morte violenta.. Evi
tou-se analisar ossos de indivíduos que faleciam apõs enfer 
midade crônica porque, nêstes casos, muitas vezes, a dieta 6 
ê diferente da média nas respectivas classes de população e 
podem ..ocorrer modificações no conteúdo de varies : elementos 
existentes nos ossos durante a enfermidade.;

. , Cada amostra era ,Recebida juntamente com uma ficha, a- 
crescida dos seguintes dados. nome do doador, procedência,

90
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idade, data da morte, tipo de acidente e condição social , 
esta classificada em 2 categorias - muito pobre e pobre.Pa 
ra cada- caso, procurou-se obter uma amostra de ossos , que 
contivesse uma massa de cinza de, pelo menos, lOg. Para 
alguns casos, não se alcançou esta massa, usando-se,então,
6 a. 7 g de cinzas. Em outros casos a massa foi suficiente 
para ; que se-efetuasse duas analises paralelas. Para crian
ças houve necessidade de juntar varias amostras de ossos a 
fim dc se obter massa de cinzas suficiente para análise.

Em todos os casos as quantidades dos reagentes foram 
alteradas proporcionalmente ã massa de cinzas.

Para preparo das amostras removia-se tôda a medula , 
músculo, tendão e cartilagem, procedendo~se a calcinação 
da vertebra a 500°C por várias horas.

As cinzas eram dissolvidas em HC1, filtradas e uma a 
líquota era tomada para dosagem de cálcio pelo metodo de -
senvolvido por Yalman e col. (13), e o restante era subme-■ - go . . „ • ■''' rtido a analise de Sr utilizando a técnica de Petrov? para

~ . - ■. - 90 : ' -1determinaçao da atividade de Sr em ossos humanos (14).

-2. Metodo Analítico para Determinação de Sr9® em Os- 
: sos Humanos

0 metodo se baseia em extração por um solvente orgâ
nico, o ácido di-2-etil-hexil fosforico (EHPA) , fabricado

90 90pela Union Carbide Corp., do Y , descendente do Sr ,* com
o qual entra em equilíbrio secular no intervalo de 27 dias.
Compreende as seguintes etapas principais :
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 ̂ 90 —1) Extraçao do Y a partir de uma scluçao- clorídrica de
cinzas de osso pelo EHPA;

2) Lavagem do solvente orgânico contendo o ytrio com HC1 
diluido (0,5 N) a fim de remover Ca, fosfato e outros 
radioisotopes de Sr, Ca, Ra, Pr, Cs, Co, Mn, Zn, Ac,Pb, 
Ba, Ru e La por acaso presentes-, '

- 903) Re-extraçao do Y presente na fase organica com solu - 
ção de ácido clorídrico 3 M. Nesta-operação, podem acom 
panhar o ytrio o zircônio, o urânio e o torio-

4} Extração da fase aquosa com cloreto de raetil-tri-octil- 
amônio (Aliquat 336), fabricado pela General Mills Che
mical Co., que remove os radionuclídeos que permanecem 
com o ytrio, bera como traços de ferro.

5) Evaporação da fase aquosa e montagem do resíduo que con 
tem. ytrio para contagem beta.

90 -A atividade do Sr e finalmente determinada aipos a 
contagem do ytrio, levando-sc em consideração vãriç>s.. fato
res como a radiação do fundo, branco .de reagentcs, peso da 
amostra, geometria e eficiência-de contagem e tempo decor
rido entre a contagem e extraçao do ytrio.

Para padronização do método, utilizamos padrões deq nSr Co3 fornecidos pelo Health and Safety Laboratory , dos 
Estados Unidos. . .

Da serie de experimentos realizados, correspondendo 
a um total de 16, obtivemos a relação media de 0 ,6 54+0,062

•m- tl*cpm/pCi, o que nos deu uma eficiência global para as parti_



culas beta do Y , calculada para o tempo zero, de decaimen 
to de 29%. Paralelamente, fizemos una serie de analises pa 
ra determinação do branco de reagentes o encontramos um va
lo.r médio igual a. 2,06 +_ 0 ,028 cpm.

- ’ ■ ■ ■ - 9 0 .A formula empregada para o calculo de Sr fox :

90

90 A - BSr (pCi/g) = ----
E x e-  “ ■0 1 0 8 tx  H

A - Contagem da amostra
B = Branco de reagente igual a 2,06 + 0,03 cpm 
E = Fator de eficiência global que leva em conside 

ração a geometria do sistema, fator de retro - 
flexão das partículas beta na plaqueta de con
tagem, fator de recuperação química do Y^® nos 
processos de separação química. Em nossas con
dições experimentais, o valor obtido foi de 
’•■0,6514 + 0,062 cpm/pCi

-f < . so0,0108 = Fator de correção de decaimento do Y
h- 1  ~ 300 ,0108 = Constante de desmtegraçao do Y

90t = Tempo decorrido entre a extraçao do Y e meio 
tempo de contagem do mesmo 

M = Massa da amostra
As medidas radioativas foram realizadas num sistema 

trocador automático de amostras, com. contador Geiger Mui ~ 
ler de fluxo gasoso e baixa radiação de fundo; de fabrica

e
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I

ção da Nuclear Chicago Corp., modêlo C-115. 0 dctector do
sistema consiste de dois contadores Geiger Muller1 superpo£
tos , associados a um circuito eletrônico dc anticoinciden-
cia, o que melhora consideravelmente a relação sinal/ruido.
Possui radiação de fundo, da ordem de 1,5 cpm. A mínima ati 

- 9 0vidade detectavel para Y , em nossas condiçoes de conta
gem, era de 0S26 pCi.

V ' - RESULTADOS
- . 90Os resultados das analises de Sr e calcio em ossos

de indivíduos falecidos no primeiro trimestre de 1969 são
apresentados na tabela I, juntamente com os demais dados 
pertencentes a cada amostra. Devido ao processo de coleta 
da amostra, a grande maioria dos ossos analisados e prove
niente de indivíduos pertencentes a classes muito pobre e 
pobre.

Para algumas amostras de ossos para as quais se dis
punha de quantidade suficiente de cinzas, foram realizadas 
duas amostras paralelas, para verificar a reprodutividade 
do metodo de análise. 0 máximo desvio dos valores indivi - 
duais da media de duas medidas foi de 10% para uma amostra 
sendo a dispersão muito menor nas demais.

Cinco amostras de ossos foram enviadas ao Health and
Safety Laboratory, nos Estados Unidos, para análise compa
rativa. Os resultados são apresentados na tabela II. Pode- 
se notar que os valores se situam dentro da faixa daqueles 
encontrados nas amostras por nos analisadas.
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9 0Os resultados apresentados em pCi de Sr por grama 
de' cálcio foram grupados na tabela III, em três faixas de 
idade,escolhidas arbitrariamente : 0-18, 18-30 e 30-H0 a- 
nos. 0 tratamento estatístico dêstes dados, segundo o tes
te ,:t". de Student, não demonstrou diferenças significati - 
vas entre as medias das tres faixas de idade.

0 gráfico I mostra a distribuição dos valores indivi 
duais em função de idade.

Para facilitar a comparação de nossos dados com aque 
les obtidos em outros países do Hemisferio Norte e Sul, em 
anos recentes, retiramos da literatura alguns dados , que 
são apresentados nas tabelas IV e V.
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TABELA I

RESULTADOS DE ANÁLISES DE Sr90 E Ca EH OSSOS HUMANOS

ÍOSTRA SEXO IDADE
CANOS)

ÓBITO
(DATA)

CLASSE
SOCIAL

g DE 
CINZA % Ca pCi Sr90/g 

CINZAS
pCi Sr90/g

Ca
2 M 36 22.1.69 MP 7,50 36 ,3 0,91 4 0,04 2,50 + 0 ,11
3 M 40 24.1.69 P 7,32 40,8 0,78 + 0,03 1,93 •f 0,07
4 • M 25 23.1.69 - MP 7,93 25,7 1,08 + 0,04 2,97 + 0,12
6 M 21 3.2.69 MP 7,37 36,3 0,54 + 0,03 1,48 + 0,07
7 F 20 3.2.69 P 7,51 39,4 0,33 + 0,02 0,85 4 0,04

10 M 25 10.2.69 MP 8,31 39,4 0 ,46 4 0,02 1,18 + 0,06
11 M 40 11.2.69 P 9,59 40,3 0,63 4 0,02 1,56 + 0,06
12 M 32 11.2.69 Dí. 12,44 38,1 0,95 •f 0,03 2,50 4 0,09
14 M 31 11.2.69 P 11,29 36 ,3 0,19 + 0 ,02 0,52 + 0,04
15 F 20 11.2.69 MP 10,06 39,0 0,23 A. 0,02 0,65 + 0,05
16 F 20 11.2.69 MP 17,39 39,2 0,24 4 0,01 0,60 + 0,03
17 F 40 22.2.69 P 17 ,70 36 ,5 0,32 + 0,02 0,89 + 0,07
18 M 40 23.2.69 P 1.2,99 38,2 0,41 4 0,02 ' 1,10 4- 0,05*
20 H 28 22.2.69 P 13,80 36,9 lA 0 ,43 4 0,02 {1 > 1  o 4- 0,05

B 0,39 4 0,02 0,99 4 0,0 4
24 M 30 1.3.69 P 10,84 37,0 0,67 + 0,04 , 0,88 4 0,05
25 M 35 3.9.69 P 18,43 37 ,0 0 ,41 4 0,02 1,10 4 0,07

26 H 33 9.3.69 P 8,90 37 ,6 {A 0,24 + 0,05 0̂ ,60 4 0,,05
B 0,28 + 0 ,03_ 0,70 4 0,05

27 M . ' 2ê 9.3.69 P 8,93 39,4 <A 0,70 + 0,03 {1,65 4 0,07
B 0,80 4 0,03 1,91 4 C, 09



TABELA I (cont.)

28 M 36 9.3.69 P 9,95
29 M 32 10.3.69 MP 14,40

30 M 40 10.3.69 P 17,14
32 M 32 1.3.69 P 12,00
33 M 23 10.3.69 P 14,70

34 ‘ . M 40 11.3.69 P 10,00
35 M 33 13.3.69 P 12,61
36 M 37 16.3.69 P 12,60

37 M 30 17.3.69 P 10,32

38 M 20 18.3.69 MP 9,45

39 M 29 18.3.69 • P 12,00
40 • F 25 21.3.69 P 15,32
41 . M 22 23.3.69 P 10 ,00
42 F 28 22.3.69 MP 16,32
43 M 24 23.3.69 MP 10,68

44 M 28 23.3.69 MP 11,95
45 F 22 23.3.69 P 16,43
46 M o)38 23. 3.69, P 10,12
47 M 20 24.3.69 MP , 16 ,03

37,0 0 61 + 0,02 1,65 + 0,07
35,0 ÍA 0 43 + 0,02 ÍA 1,19 + 0,05

B 0 41 + 0,02 B 1,10 + 0,05
36 ,0 0 45 + 0,03 1,42 + 0,08
37,5 0 37 + 0,02 0 ,98 + 0 ,05
37,0 ÍA 0 48 + 0,01 ÍA 1,26 + 0,04

B 0 51 + 0,01 B 1,36 + 0,04
37,0 0 27 + 0,02 0,37 + 0,05
38,0 0 52 + 0,02 1,37 + 0,05
39 ,0 (A 0 45 + 0,20 (A 1,08 + 0,05

B 0 45 '+ 0 ,20 B 1,08 + 0 ,05

36,3 Ia 0 62 + 0,02 <A 1,90 + 0,06
B 0 62 + 0,02 B 1,90 + 0,06

39,9 ÍA 0 57 + 0,03 {A 1,43 + 0,07
B 0 70 + 0,04 B 1,75 + 0,08

40,9 0 41 + 0,02' 1,02 ■f 0,05
38,2 0 18 + 0,01 0 ,48 +_ 0,03
40,9 0 59 + 0,03 1,46 + 0,06
37,0 0 39 + 0,02 1,06 + 0,04
38,6 { Â

.0 56 +_ 0,02 A{ 1,38 0,05
B 0 53 + 0,02 B 1,28 + 0,05

38,5 0 32 + 0,02 0,83 + 0,04
38,2 0 60 + 0,03 1,58 + 0,06
36,0 0 93 + 0,01 2,61 + 0,03
40,7 0 47 + 0,02 1,15 + 0,05



TABELA I (cont.)

48 M 20 24.3.69 • MP
49 F 25 25.3.69 MP
58 M 16 . 4.4.69 MP
66 F 13 8.4.69 MP
68 M 9 28.3.69 MP
A' grupo 18-20

meses
MP

B t! 2 MP
C 11 4-7 MP
D M 031c- MP

11,74 40,7 0,56 + 0,02 1*47 + 0,02
13,86 36 ,0 0,48 + 0,02 1,53 + 0,06
11,32 39,6 0,50 + 0,02 1,24 + 0,05
8,76 38,7 0,50 + 0,02 1,24 + 0,05
7,21 39,2 1,19 + 0,05 3,04 + , 0,11
8,46 37,0 0,70 + 0,03 1,58 + 0,07

8,15 37,0 0,45 + 0,02 1,20 + 0,07
11,84 37 ,5 0,83 + 0 ,03 2 ,22 + 0,08
12,70 37,0 0,55 +T- 0,02 1,54 + 0,06
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TABELA II

RESULTADOS DE ANÁLISES DE Sr90 EM OSSOS HUMANOS REALIZADAS NO HEALTH AND SAFETY
LABORATORY, U.S.A.

AMOSTRA N? SEXO IDADE
CMOS)

ÕBITO
(DATA)

CLASSE
SOCIAL

g de
CINZA

% Ca pCi Sr90/g 
CINZAS

pCi o 90/ Sr /g
Ca

53 M 40 25.1.69 Media 9,073 38,0 0',38 1,00
8 M 25 3.2.69 Media 9,996 37,2 0,38 1,02
9 M 40 4.2.69 Media 12,489 37,5 0,38 1,01 '
22 M 30 25.2.69 Pobre . 9,796 36,8 <A 0,53 <A 1,42

B 0,50 B 1,36
23 F 31 26.2.69 Pobre 9,169 37,4 <A 0,25 (A 0,68

B 0,25 B 0,67

6)



DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES DE Sr>9° EM OSSOS HUMANOS POR FAIXAS
DE IDADE ’

tabela III

FAIXA DE N9 D E ______ ________ lJLS±------ -
IDADE AMOSTRAS j INTERVALO MÉDIA p^DRAO

0- 18  ' 8 0 j 99 ~ 3 , 04  1 , 6 0 3  0 , 699 .

18- 30  21 0 , 60 -  2 3 9 7 1 , 2 8 7  0 , 546

30- 40 19 0 , 52  -  2 , 0 1  1 , 4 1 0  0 , 617



, v. : : TABELA IV
RELAÇÃO Sr9Q/Ca EM OSSOS HUMANOS (pCi/g Ca)

(Hemisfério Norte)

REGIÃO OU 
PAÍS

ANO RECEM
NASCIDO

0-1
ANO

1
ANO

2
ANOS

3
ANOS

4
ANOS

5-19
ANOS

19
ANOS

1966 3,2 5,7 6 t 4 7 f 1 7,0 5,5 4,7 3,6
Canadá 1967 2,8 4,0 5,4 5,2 6,2 5,0 3,8 2,6

1966 1,9 2,9 2,6 3,3 , 4,6 4,4 3,5 2,6
Dinamarca 1967 1,8 2,7 2,5 2,1

1968 1,2 2,5 2,3 . 1,9
França 1966 2,21 4,8 5,3 3,2 2,1

1966 2,2 2,9 6,5 5,6 4,8 .4,8 2,6 2,2
Reino Unido 1967 2,2 3, 3 3,8 4,1 2,3 3,8 2,1 1,6
Estados Uni 1966 4,3 7,0 6,2 5,0 3,3 2,1
dos Cidade 1967 4,1 ‘ 3,2 3,2 31 2 4,0 2,9 1,9
de New York 1968 3 f 3 3,6 3,1 1,9

(Hemisfério Sul)
Argentina 1966 1,4 2,0 2,2 2,0 1,5 1,6
área de 1967 1,5 2,1 2,0 2,7 1,6 1,7 -

litoral 1968 1,5 1,8 2,1 1,9 1,8
1966 ® 1,5 2,0 2,5 2,7 2,5 2.3 1,5 1,0

Austrália 1967 1,0 1,3 1,7 2,2 1,8 1.7 1.5 1,0

<y> 
cr>



TABELA V

RELAÇÃO Sr90/Ca EM OSSOS HUMANOS (pCi c 90, Sr /g Ca)
RESULTADOS DO ANO DE 196 9

-

*

PAÍS OU 
CIDADE .

FAIXA DE 
IDADE

N? INTERVALO MÉDIA DESVIO
PADRÃO

Chile 18“ 30 5 0 2 5 - 2,7 1,980 0 ,939
> 30 15 0,5 - 2,3 1,626 0,388

Venezuela < 30 5 0,5 0,700 0,1137
> 30 t 14 0,4 -- 0,9 0,674 0,1376

Senegal < 30 3 0 j 8 - 2,0 1,266 0,373
> 30 21 0,4 - 1,7 1,040 0 ,639

Jamaica 19-30 15 0,6 - 2,2 1,243 0,412
> 30 14 0,6 - 1,8 1,096 0,332

Cidade de 0-18 49 1,7 - 3,6 2,640 0,841
New York 18-30 19 1,7 - 2,2 1,926 0,497

> 30 19 1,4 *■ 2,0 1,726 0,302
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VI ,'. - -DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ' ' :
As explosões nucleares atmosféricas no período 194 5

1969} foram, em sua grande maioria, realizadas no Hemisfé
rio Norte. A distribuição temporal destas explosões se en
contra descrita da fase introdutiva desta tese. *

■ • " . ■ ' ~ fiQ qn: ' Um estudo feito por Har.dy (4) da relaçao Sr /Sr 1 ,
no fall out',' indicou que a maior parte da deposição, de de
tritos recentes durante a la. metade do ano apõs uma expio 
são, ocorre no hemisfério onde esta foi realizada, passan
do porém uma fração dos detritos para o outro hemisfério.
\ 1 Segundo o UNSCEAR (3) a deposição de Sr durante o
período 1957-1965 no Hemisfério Norte, foi circa de quatro
vezes maior que no Hemisfério Sul.

. 90 • -A maior parte do Sr depositado ate a metade do ano
de 1967 foi proveniente de explosões que ocorreram antes 
de 1963. Na segunda metade de 1967,a composição do fali 
out no Hemisfério Norte indicou que uma grande parte , <dos 
radionuclídeos de vida longa era. ’proveniente de explosões 
recentes e cêrca da metade desses radionuclídeos foi depo
sitada naquele hemisfério no correr de 1968 (4). Embora a 
maioria das explosões nucleares tenha sido realizada no He ® 
misfério Norte, os franceses, a partir de 1966, iniciaram 
varias séries de provas nucleares na Polinésia, Sul do Pa
cífico, contribuindo assim-para aumentar o. fall out do He
misfério Sul nos últimos anos. 1
- Como conseqüência destaS deposições acumuladas,os ní

9 0 «v ■veis de Sr no leite e na dieta da populaçao no período

27



1966-1968 são, geralmente, maiores no Hemisfério Norte que 
no Hemisfério Sul (4). . . . . . .

Observou-se, também, uma diminuição destes níveis em 
relação a 1963 por um fator de 3 a 4-, o que significa que
os níveis de Sr^ nos. alimentos durante o período de 1966-

~ - • 9 01968 sao decorrentes, sobretudo, do deposito, de Sr acumu
lado no solo anteriormente, já que injeções recentes de no 
vos detritos no Hemisfério Norte, neste^ paríodo ,: foram ; -in
significantes .: Espera-se que a partir de agora êsses n í 
veis, diminuam mais lentamente, segundo um processo de' de -•

. . . . ~ 90caimento .natural e de. lixiviaçao. do Sr contido no solo .
9 0 -* A *Os, níveis: de Sr no osso humano também decairam nistec'pe“

ríodo, verificando-se um decréscimo mais rápido em ossos
de grupos mais jovens. ■ ; ■

1 ' . . ~ 90 ■, .. Para estimar a mcorporaçao de Sr em ossosi humanos.
é importante o- conhecimento da relação Sr/Ca na dieta to
tal, uma vez que esta relação nos ossos varia não so cora a 
idade do indivíduo, mas, sobretudo, em função de seus hãbi
tos aliment ares. . " -

- 90 * ■Segundo o UNSCEAR (5),:para estudos'de Sr na dieta
é conveniente grupar as populações em três classes, segun
do .seus hábitos alimentares :  ̂ ' ■ ■ ., _
Classe I — Quando a fonte predominante de cálcio na dieta 
é o leite1c seus subprodutos. Isto se apíicá para a maior 
parte das populações da América do Norte, Europa•e Oceania. 
A ingestão de cálcio nestas áreas é, em geral, de 800 até 
1ÓÒ0 mg/dia,Jenquanto que no sul da Europa e parte da Amé-



rica Latina é da ordem de 600 a 700 mg.
Classe II - Nesta classe, o leite fornece menos da metade 
do calcio total'da dieta e os vegetais se aproximam em im
portância. £ o caso das populações da índia» Turquia e Egi 
to. A ingestão diária de cálcio e de cerca de 300 a ,H50mg.
Classe III - Leite e seus subprodutos são a menor.fonte de 
Ca como rio caso do Japão e outras regiões do .Extremo Orien 
te. 0 cálcio é proveniente, principalmente,'de vegetais,ce 
rèais e peixes, dando êstes significante contribuição. 0,
consumo de cálcio nestes grupos é de 200 a H00 mg/dia.
‘ No Brasil, as populações proletárias não se enqua -
dram em nenhuma das classes acima citadas: Penna Franca (2) 
num levantamento preliminar da dieta de um grupo proletã 
rio do Rio de Janeiro,. verificou que. a principal fonte de 
cálcio na população era o feijão, seguido de farinha de 
mandioca e batata. A contribuição destes alimentos na; in
gestão de cálcio e ressaltada devido ao baixo consumo ' de 
leite no grupo .(2). ’ . ,

Essas diferenças nas fontes predominantes de cálcio 
não só variam de região para região, como tambem dentro de
várias classes de população. ■ ;í-

90 " ■ -Os teores de Sr .na dieta total sofrerám flutuações
acentuadas nos últimos quinze anos, em decorrência da va
riação de deposição^ do fall out e foram determinados siste 
mãticamente em vários países. : ;
\ Os dados da literatura são abundantes■para inúmeras

regiões, no período de 19 5.7-1961, sendo mais escassos daí
29



por diante. •
Alguns resultados são apresentados para permitir uma 

9 avaliação das variações observadas na dieta de alguns paí
ses dos Hemisférios Norte e Sul (tabelas IV e V).

Nos Estados Unidos (cidade de New York), Reino Unido 
e Dinamarca, nos anos de 1957 a 1961, as faixas de valores
foram, respectivamente, 5,5 a 9,0 para os dois primeiros e

907,0 a 10,6 pCi Sr /g Ca para a Dinamarca,
No mesmo período, no Japão, embora a dieta não seja 

típida do Extremo Oriente, os resultados são de particular 
interesse, porque é o único país dessa região em que levan
tamentos regulares têm sido feitos. Os valores médios si -

’• - - 9 0tuam-se na faixa de 2 , 8  a 19;6 pCi Sr /g Ca.
Na Australia, entre 1957 e 1960, observou-se uma li

geira variação na faixa de 3,8 a 4-,8 pCi Sr9®/g Ca, já na
Argentina, a média para o ano de 1958 foi de 2,8 pCi Mais

90recentemente, os teores de Sr na dieta dos Estados Uni - 
dos (dados da cidade de New York), sofreram elevação nos a 
nos de 196 3 a 1965, atingindo 24 pCi Sr9®/g Ca nêste últi
mo ano e decrescendo gradualmente, até 14 pCi em 1968. Va 
riações semelhantes foram observadas em países do Hemisfé
rio Norte, como Dinamarca, Reino Unido e Trança.
, No Japão, os valores decresceram de um máximo de 25 

em 1965 para 18 pCi em 1968.
No Hemisfério Sul, os únicos países que realizaram 

levantamentos sistemáticos foram Argentina e Austrália. As 
variações foram semelhantes às ocorridas nos países nórdi-
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cos, porém em níveis cêrca de 3 vezes inferiores. Os teo
res variavam de 6 a 11 pCi de 1963 a 1965, quando atingi -
ram o mãximo, decrescendo para 5 a 6 pCi em 1967-1968.

• '90 -A quantidade de Sr nos ofesos e dependente da rela
ção Sr/Ca na dieta. A discriminação que"ocorre durante a 
sua absorção através o trato gastro intestinal e nos ou
tros processos fisiológicos subsequentes faz com que a mé
dia observada em relação Sr/Ca no osso seja cêrca de 1/4 
da observada na dieta. Os dados publicados pelo UNSCEAR (4) 
nos mostram que a relação mais alta de Sr/Ca, tanto em die 
ta como em ossos, desde o início das provas nucleares, foi 
encontrada em regiões temperadas do Norte, onde a deposi - 
ção do fall out foi mais alta.

0 estrõncio absorvido pelo trato gastrc intestinal e 
sua distribuição no corpo acompanha o metabolismo do cal - 
cio, sendo depositado no. esqueleto e retido com meia vida 
biológica de vários anos.

A relação Sr/Ca no osso, de maneira geral, varia com 
a idade do indivíduo. Kulp e col., analisando ossos de vã™ 
rias partes do mundo, durante o período de 1953-1980, veri ® 
ficou que ossos de pessoas mais jovens metabolisavam o Sr 
mais rapidamente que adultos (1). Nos anos de maior taxa 
de fall out (1963-1964-1965) os teores encontrados em adul 
tos foram bem mais baixos que em crianças por um fator de 
4 a 10. Espera-se que esta diferença decresça com a dimi - 
nuição dos níveis de Sr9® na dieta, jã que o turnover em 
crianças é mais rãpido.

31



Nos anos de 1963-1964 houve um aumento acentuado em 
todos os grupos de idade, particularmente em crianças. Ês - 
tes valores, em 1963, foram 2 a 3 vezes maiores que no ano. 
de 1962.

Embora poucos resultados sejam disponíveis para o a- 
no de 1965, pode-se concluir que no grupo de zero a um ano 
os níveis atingiram um pico ,em 1964, decrescendo em 1965 
No grupo de um ano os valores foram os mesmos ou maiores 
que em 1964.

A variação da relação Sr/Ca com a idade foi também
observada em 1959, no Reino Unido5 onde a concentração de 
Sr90 em recem nascidos foi de, aproximadamente, 1,2 ;pci.Em 
crianças de 2 anos, este valor foi quatro vezes maior, vol- 
tando,  na idade de 8 anos, ao nível encontradò- ém ..['recem 
nascidos. Em adultos> o valor foi circa de 1/4 daquele en
contrado em recem nascidos.

Estudo semelhante foi realizado mais ’recentemente na 
Argentina, onde'''foram determinados os fatores 'de.;discrimi
nação e velocidade de "turnover" de estrôncio-em ossos de 
crianças., Foi -'verificado que o fator de discriminação de~ 
cresce, ate o, 49 ano, quando atinge o vàfor geralmente acei_ 
to por . outros grupos de; 0-, 2.5 ,. permanecendo'constante, até 
0.179 ano, ultima-’idade' em-que foi investigado-■:( 4 6 A  ve- 
Ipcidade de turnover” dè estrôncio ê mais elevada np pri
meiro ano de vida, decresce para cêrca de 15% do;segundo*a
no ate o sexto, apresenta uma elevação no período de 6 a 8
e de 8 a 10., decrescendo e mantendo» s'e constante ..daí .. por
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diante. Em outra investigação, conduzida no Reino Unido du 
rante o ano de 196 7 (17), amostras de ossos de indivíduos 
de 0-20 anos foram analisadas e os valores médios encontra 
dos situaram-se no intervalo de 1,5 a 2 pCi Sr90/g Ca, ob
servando-se os valores mais elevados para crianças com 0,5 
a 1,5 anos (média de 4., 2 pCi) e de 2 a 4 anos (média de 
3,6 pCi). .

Os nossos resultados da relação Sr/Ca em ossos huma
nos situam-se no intervalo de 0*52 a 3j04 pCi, que é muito 
próximo ao observado no Chile em 1969 e na Argentina e Aus_ 
tralia em 1966-1968. São ligeiramente mais elevados que os 
valores encontrados na Venezuela , Senegal e Jamaica.

Em comparação aos níveis observados nêste ano para a
cidade de New York (tabela V) e para outros países do He -
misfêrio Norte nos anos de 1966-1968 (tabela IV), verifica

90se que as diferenças entre.os teores de Sr nos ossos,nos 
dois hemisférios, vem se reduzindo. As médias obtidas. em 
New York nas três faixas: de, idade comparadas são, respecti 
vãmente 1,6, 1,4 e 1,2 vezes maiores que as encontradas em 
nosso trabalho, ao passo que em anos anteriores estas rela 
ções entre os dois hemisférios eram de 3 a 4. A maior dife
rença ainda é observada em crianças. Êstes resultados pare

J - ■ ‘ 90 . 'cem indicar que o decrescimo de Sr na dieta das popula -
ções no Hemisfério Norte, onde não ocorreram explosões nu
cleares de elevada potência nos últimos anos, foi mais a
centuado que no Hemisfério Sul. Apresentam evidências de 
que as recentes explosões nucleares francesas realizadas
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• y
na Polinêsia possam ter contribuída ;para aumentar signifi-'

-  ' gocatxvamente o deposito de Sr no ,so-lo- dealgumas--:.- regiões 
da América do Sul, particularmente devido ao fall out tro~: 
posférico.

1 '9 0Os teores de Sr em ossos'humanos no Chile, locali
zado na’costa do Pacífico, e do Rio de Janeiro, cuja lati
tude é muito próxima das ilhas da Polinêsia, onde se reali 
zaram as explosões, ligeiramente mais elevados do que os 
observados na Argentina, Venezuela e.Senegal em 1968-I969, 
parecem apoiar esta conclusão.

Os ,nossos resultados não revelaram uma diferença es
tatisticamente significativa.entre os valores médios das 
tres faixas de idade que foram escolhidas para permitir a 
comparação com os valores publicados para outros países (ta 
bela V). No.entanto, o numero de amostras por nos analisa- 
das5 sobretudo para indivíduos jovens, 5 relativamente pe
queno para permitir conclusões definitivas. No intervalo 
de 0-18 anos.so,foram analisadas amostras em número de 7 , 
devido a dificuldades naturais de-obtenção de ossos de ca
sos de morte violanta ^
nas 5 amostras,  ̂das quais compostas, com idades .-de, 18 ..me: 
ses :a 9 anos, a media é significativamente maior Cp. = p 0,05) 
do que a correspondente ao intervalo de,.18 a 30 anos»

; Numa 'coleta de ossos feita ao acaso, sem possibilida 
de de controle sobre o nível social dos indivíduos e, con- 
sequentemente, sem informações sobre o tipo de. dieta de ca 
da ura,e de se esperar uma amostra muito heterogênea. SÕ -
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mente, a-análise de um grande numero de ossos permitirá com 
pensar as diferenças individuais de composição do dieta pá' 
ra-a obtenção de valores médios da relação Sr/Ca nos ossos, 
representativos de cada faixa de idade da população do'Rio 
de Janeiro. Os valores por nos encontrados evidenciam ob •- 
viamente diferenças--apreciáveis no tipo dé dieta "de casos 
individuais, 'mas mésmo assim a variação rio'teor 'de Sr em
casos,”extremos não foi superior a;6. . '' '
-.L . :A contaminação resultante dás explosões francesas rio " 

Pacífico Sul' ê relativamente recente e, devido sobretudo "à • 
fall out troposfêrico. Deve ter influenciado o teor'de Sr 
sobretudo em leite nos períodos logo apos a realização das
provas e so mais tardiamente nos alimentos nos quais a in~

- 9 0  -  ' ' 'corporaçao de Sr se faz através das raizes. 0 fator de
discriminação Sr/Ca na passagem destes elementos do solo ao 
leite vacum é muito inferior ao correspondente à transferên 
cia do estrôncio e cálcio a verduras, cereais e feijões.Em . 
conseqüência, dietas nas quais a fração do cálcio dietêrio 
proveniente do leite e laticínios e aquela suprida por ou
tros alimentos são muito diversas, produzirão incorpora - ,

- 9 0  . ©çoes distintas de Sr nos ossos humanos. Acresce, ainda ,
que o consumo de leite, mesmo em crianças de pouca idade , 
ê muito reduzido no Brasil, nas classes proletárias, sendo 
muito mais elevado em níveis sõcio-econômicos médios e al
tos, dos quais somente algumas poucas amostras são prove - 
nientes. Todos êstes fatores associados ãs maiores veloci
dades de "turnover” de estrôncio em certas faixas de idade .
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e .ao decrescimo do fator de discriminação de osso/dieta nos
primeiros anos de vida, tornam muito difícil, senão impossí 
• - - . ■ ~ . _ n ~ qnvel, tentar uma mterpretaçao das variações do teor de Sr 
em ossos humanos em função da idade3 sem conhecimentos deta 
lhados da dieta dos indivíduos envolvidos. .

As conclusões por nós alcançadas com este trabalho e 
as comparações feitas com resultados obtidos em outros paí
ses , parecem justificar uma investigação -mais completa das 
relações entre os níveis de Sr em ossos humanos . e nos di-, 
ferentes constituintes da dieta de grupos diversos, de popu
lações em nosso país. ...... .
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