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RESUMO
Áreas de radiação aumentada podem expor a biota a doses de radiação maiores que as médias mundiais, e dependendo
da magnitude da exposição causar danos a biota. A região do município de Caldas, MG, BR é considerada uma região
de radioatividade natural aumentada. O presente trabalho visa avaliar a exposição da biota a radionuclídeos naturais na
região de Caldas, MG. Para avaliar a exposição da biota na região foram avaliadas as concentrações de atividade dos
radionuclídeos naturais Unat,

226

Ra,

210

Pb e

232

Th e

228

Ra em duas espécies de peixes: lambari (Astymax spp.) e traíra

(Hoplias spp.). As taxas de dose dos peixes analisados fora: para Astymax spp de 0,08 μGy∙d-1 e para Hoplias spp de
0,12 μGy∙d-1. Com esses valores de taxa de dose não se espera efeitos deletérios mensuráveis nas espécies estudadas.
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1. INTRODUÇÃO
A radiação pode causar danos aos seres vivos. A radioproteção visa proteger o ser humano e a biota
dos efeitos nocivos da radiação [1]. A radioproteção sempre foi focada no ser humano, este quadro
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vem mudando nos últimos anos focando a proteção da biota [1, 2]. O presente trabalho visa avaliar
as taxas de doses na biota em peixes em lagos de uma área de radioatividade aumentada no município
de Caldas, Minas Gerais, Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados duas amostras de dois peixes: lambari (Astimax spp, onívoro) e traíra (Hoplias spp,
carnívoro). Os radionuclídeos Unat e o

232

Th foram analisados por espectrofotometria [3], já os

isótopos de Ra e Pb por radioquímica e radiometria alfa total (226Ra) e beta total (228Ra e

210

Pb)

segundo GODOY [4]. As taxas de dose foram calculadas como em [1].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As taxas de dose nos peixes estudados estão na tabela 01 e podem ser vistas na figura 01. A taxa de
dose do peixe onívoro (lambari) foi 50 % superior a do peixe carnívoro (traíra). Em ambos os caso o
radionuclídeo predominante na taxa de dose foi o Unat, que foi responsável por praticamente toda a
taxa de dose na traíra e por praticamente 50% da taxa de dose no lambari, ficando o 226Ra,
232

228

Ra e

Th com os outros 50 % da taxa de dose. O 210Pb praticamente não contribui com a taxa de dose.
Tabela 01: Taxa de dose média nos peixes na região de Caldas, em (µGy∙d-1).
Peixes
Traíra (Hoplias spp.)

210Pb

226Ra

228Ra

Unat

232Th

Total N

2.36E-05 1.79E-03 1.28E-04 7.24E-02 1.28E-03 0,08 2

Lambari (Astymax spp.) 8.82E-05 2.16E-02 2.44E-04 6.79E-02 3.01E-02 0,12 2

1. CONCLUSÕES
Os valores de taxa de dose referenciados neste trabalho, segundo [1,2], não representam risco
radiológico mensurável para a biota aquática analisada. O radionuclídeo mais importante para taxa
de dose nos dois peixes foi o Unat. O 210Pb e o 228Ra apresentaram contribuição desprezível na taxa de
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dose em ambos os peixes. Analisando a contribuição do

226

Ra e o

3

232

Th, ambos tiveram valores

semelhantes nos peixes estudados (traíra na ordem de 10-3 µGy∙d-1 e lambari na ordem de 10-2 µGy∙d1

).

.
Figura 01: Taxas de dose, em (µGy∙d-1), nos peixes lambari (Astimax spp, onívaro) e traíra
(Hoplias spp, carnívoro)
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