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Prccura-se avaliar a contaminação do ambiente marinho
238

por alguns radionuclüeos naturais {urânio e descendentes do U) em

elementos da fauna e da flora marinhas/ reconhecidos como bio

concentradores de produtos de fissão e de ativação produzidos

em instalações nucleares. Fazem-se radiometrias alfa e beta

totais, visando determinar a concentração daqueles radionuclí
226 ~"

deos na referida biota. Realizam-se dosagens de urânio, Ra
e Fo para estimar suas contribuições àquela radioatividade.

Empregam-se diferentes técnicas analíticas requeridas ã investi

gação, em particular, de cada radionuclideo. Dosa-se potás

sio, para avaliar a contribuição do X à radioatividade natu

ral, e cálcio, para a determinação das relações Ra/Ca e D/Ca.

A radiometria alfa total das algas registra o valor médio mais

elevado nas Phaeophyta (84,2 pCi/kg de massa úmida); em animais

a concentração máxima refere-se à espécie Budonoaoma eaissarum

(43,1 pCiAg de massa úmida). Em algas, a radiometria beta to

tal média mais alta verifica-se em Chlorophyta (6,9 nCiAg de

massa úmida); para animais, encontra-se o valor máximo em Thais

haemastoma (7,54 nCiAg de massa úmida}. Para o potássio, o

valor médio máximo em algas registra-se em Chlorophyta (12,77%

nas cinzas); em animais, o valor máximo encontra-se em Bvnodoso_

ma caies arum (13,80% nas cinzas). 0 fator de concentração de

urânio é máximo em bisso do Mytilidae Perna perna (€84), enquan
to o mínimo registra-se em Thais haemastoma e Sargassum vulgar*

226
(44). Para Ra o fator de concentração máximo ocorre em
Sargaaeum vulgare (2143) e o mínimo em Bv.nodosoma caissarum 132).

210

O valor médio máximo para Po nas algas ocorre no grupo Phaeo

phyta (11,5 pCi/g de material seco) e a concentração máxima pa

ra animais, em Perna perna (31,5 pCi/g de material seco). As

técnicas utilizadas demonstram ser eficientes para os fins pro-

postos.



A B S T R A C T

Marine environment contamination by natural radionucli^

238
des (uranium and U daughters) is evaluated using marine

-fauna and flora elements concentrating fission - and radioac

tivated products released by nuclear facilities. Total alpha

and beta radiometry is done in the the biota to determine the

radionuclide concentration. Uranium, Ra and Po assay is

done to estimate their contribution to natural radioactivity in

j the chosen biological indicators. Several analytical techniques

required by each radionuclide are used. Potassium assay is done to

1 40
evaluate the contribution of K to the natural radioactivity ,

and calcium assay to determine Ra/Ca and U/Ca ratios in the

1 samples. For total alpha radiometry in algae the higher average

m value is detected in Phaeophyta (84.1 pCi/kg fresh weight);

maximum concentration in animals is registered in Bunodoaoma

1 ca-isearum (43.1 pCiAg fresh weight). For algae, the higher

average total beta radiometry detected is in Chlorophyta (6.9

| nCi/kg fresh weight); the maximum value found in animals refers

m to Thais haemastoma (7.54 nCi/kg fresh weight). Potassium

higher average ratio for algae occurs in Chlorophyta ( 12.77 %

I ashes); fox animals, the maximum value is found in Bunodosoma

oa-isaarum (13.80% ashes). The uranium concentration factor is

I maximum in Perna perna bissus (684) while the minimum is regis -



tered in Thais haemastoma and Savga.88um vulgare (44}. The Ra

concentration factor is maximum in Sargaasum vulgare (2143) and

minimum in Bunodosoma aazasavum (32). Maximum average ratio for

Po in algae occurs in Phaephyta (11.5 pCi/g dry weight) and

the maximum concentration for animals in Parna perna (31.5 pCi/g
l
1 dry weight). The techniques employed proved to be efficient

I for the objectives aimed at. ' A'' -.'£'.. s
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A B R E V I A T U R A S

AR-PS Angra dos Reis, Saco de Pixaguara de Fora, Praia do

Sitio, RJ.

- AR-PV Angxa dos Reis, Saco de Piraquaxa de Fora, Praia do

' Velho, RJ.

I BV Praia da Boa Viagem, Niterói, RJ.

c.p.h. Contagem por hora.

I d.p.m. Desintegração por minuto.

FSJ Forte de São João, Rio de Janeiro, RJ,

" PI Praia de Itapetininga, Niterói, RJ

1 PN Praia de Ponta Negra, RJ.

PV Paaia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ.

I RO Rio das Ostras, Praia das Pedrinhas, RJ.

r.p.m. Rotação por minuto

• TI Meia-vida física.
2

m S/C Relação massa seca/massa de cinza.

U/C Relação massa úmida/massa de cinza.

1 U/S Relação massa úmida/massa seca.

- Aproximadamente.

I
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1 INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações Gerais:

' A radioatividade natural dos ambientes litosfêrico,

I atmosférico e hidrosfêrico ê representada pela maior contribui

ção dos radionuclídeos K e daqueles que formata as séries do

J 2 3 8U, 2 3 2Th e 2 3 5ü.

I Distribuídos de diversas maneiras naqueles ambientes,

• a^-una sob a forma gasosa ou de aerossóis, ou constituindo nine

1 rais ou incorporados a elercsntos das biotas aquáticas e terras

três ou, ainda, dissolvidos e dispersos no meio hídrico, tais

j| radionuclídeos apresentam variadas significações num ou noutro

caso.

O K, por exemplo, cuja abundância isotópica é de

1 0,01199 do potássio natural, contribui com cerca de 98,8% da ra

I
dioatividade da água do mar , sendo pouco significativa a sua

contribuição relativa na radioatividade de minérios contendo ura

nio e tôrio.

238 9
A transmutação do U, com meia-vida de 4,51x10 anos.

I leva â formação de descendentes com as mais variadas atividades

especificas, emitindo partículas alfa e beta e radiação gana,

* terminando no nuclldeo estável Pb (Tabela 1).

1



TABELA 1 - SÉRIE 0 0 URÂNIO

I
1
I
!
i
I
I

Nuclldeo

g

•8 ,

p
i

í 2 3 8o
92°

Io*
234_JÍ

9?*
2 3 4 n
92°

1 2>

o

•8

1

es1**

•»»
84*°

•

Meia-vida

4,51xl09a

24,1 d

l,17mln

2,47xlO5 a

8,0 xlO4 a

1602 a

3,823 d

J,W9 mm

26,8 min

19,7 min

1 £i . . .

21 a

5,01 d

138,4 d

Estável

Energia (MeV)

a

4,15 (25% )
4,20 (75% )

4,72 (28% )
4,77 (72% i
4,62 (24% )
4,68 (76% 1

4,60 ( 5% }
4,78 (95% )

5,49 (100%)

6,00 í-100%1

5,45 (0,012%)
5,S1 (0,008%1

*» CA fiAAfL )

3,72 CO.000002%1

4,65 (0,00007% )
4,69 (0,00005% )

5,305(100% )

e abundância
radiações

0,103
0,193
2,29

O,dJ

0,65
0,71
0,98

1,0
1,51
3,26

0,016
0,061

1 ( 1 6 1 1

S

(21% )
(79% )

(98% )

(50% )
(40% )
( 6% }

(23% )
(40% )
(19% )

(85% )
(15% )

-100%,

das p r i n c i p a i s

ir

0,063 (3,5% )
0,093 (4% )

0,765 (0,30%)
1,001 (0,60%)

0,053 (0,2% )

0,068 (0,6% )
0,142 (0,07%)

0,186 ( 4%)

0,510 (0,03%)

0,242 ( 4%}
0,295 ( 19%)
0,352 ( 36%)

0,609 ( 47%)
1,120 ( 17%)
1,764 ( 17%)

0,799 (0,0144)

0,047 ( 4%)

0,803 (0,0011%)

* Maptada de U.S. Department of Health Education and Heafare Washington, 1970.
** A abundância se refere ã percentage» de desintegração do próprio nuclíãeo, não ao pri

neizo elemento da série.



Em minerais radioativos, estas séries podem atingir o

equilíbrio secular ou não, contribuindo para isto os comportamen

tos geoqulmicos de cada elemento da série, bem como outros fato

res ligados ã estrutura intrínseca do mineral (natureza química,

estado de oxidação do elemento, porosidade do mineral e outros

fatores).

0 desequilíbrio radioativo pode ocorrer quando os com

ponentes das referidas séries são lixiviados, como por exemplo,

o rádio e o urânio, ou emanados dos minerais como no caso do ra

dônio, sendo que a série do tõrio permanece em equilíbrio dado

i à sua grande imobilidade -

Í
Lixiviados, os nuclídeos passam âs águas oceânicas,

~"11 226

podendo atingir concentrações desde 8x10 mg/l, para o Ra,

I ate 2x10 "* ijg/1 para o ü (PICCIOTO apud CHESSELET, et alii,

1962)"1-.

1 222 220Os isõtopos do radônio ( Rn e Rn) emanados de mi

I nerais contendo urânio e tõrio, existentes nos solos e nas ro

chás, constituem o principal contaminante da atmosfera onde se

Ê difundem.
_ Fixados a partículas sólidas em suspensão no ar, os

' descendentes do radônio depositam-se sobre o solo e a vegetação

• ou são carregados pelas chuvas. Processos de erosão e lixivia

ção também contribuem significativamente na concentração de des

cendentes do Rn no ambiente aquático, principalmente Pb e



I

4.

Do ponto de vista radioecológico,principalmente, dague

le radiobiologico em relação ao Homem, vários pesquisadores têm

investigado a poluição radioativa da Biosfera sob diferentes as

pectos, em diversos ambientes, utilizando técnicas as mais varia

das, visando determinar os caminhos prováveis da contaminação

humana pelos radionuclldeos naturais.

Neste contexto, denota-se a grande preocupação dos pes_

quisadores em avaliar a contribuição radioativa através da ca

dela alimentar e por outras vias de contaminação do Homem, não

só nas regiões habitadas de elevado nível de radiação natural,

como também naquelas onde existem minas e usinas de benefisiamen

to de minérios de urânio e tõrio. Dentre os descendentes da sé

rie do U, merecem especial atenção, o Ra, devido ã sua1 238 226

rie do U, merecem especial atenção, o 1
222_ grande radiotoxidez, e seus descendentes, o Rn que pode ser

• inalado e Pb e Po que contaminam, de maneira cumulativa, o

• ambiente.

A literatura cientifica encontra-se enriquecida com

1 diversos trabalhos abrangendo os mais variados aspectos e objeti,

• vos, comprovando aquela preocupação. Podem-se citar, dentre ou

tros de grande importância no Brasil, a determinação da radioatjL

I A
vidade em castanhas do Para , estudo da radioatividade na dieta

em regiões de elevado nível de radiação ' , determinação de

Po em cigarros e tabacos, estudo em laboratório dos comporta
22< 210

• mentos e capacidades de mobilização do Ra e do Pb retidos

no solo da região da mina de urânio, Poços de Caldas, M G .



5.

No exterior, citam-se diferentes trabalhos no estudo

da radioatividade natural, como os de: CHHABRA , comparando re

226sultados dos teores de Ra em alimentos de Bombaim e Kerala;

HOLTZMAN , avaliando a contaminação da cadeia alimentar pelos

<• 238descendentes da série do U,e particularmente no ecossistema

marinho, os de EDGINGTON, et alii12; SCHELL, et alii3; FOLSQM &

BEASLEY13; NEVISSI & SCHELL14; KHARKAR, et alii15; YANG16 e

' EAKINS & MORRISON17.

1 Na literatura cientifica brasileira, não foi encontra

do qualquer trabalho alusivo â contribuição da radioatividade na

I tural no ecossistema marinho.

1 Em 25 de março de 1975, foi assinado um convênio entre

a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Universidade Federal

Fluminense (Proc. 101.299/74) visando o desenvolvimento de um

projeto de pesquisa no Laboratório de Radiobiologia e Radiome

I tria daquela Universidade, cujo objetivo era a determinação das

1 variações dos níveis normais da radioatividade em organismos ma

rinhos, que servirão de termo de comparação com os níveis obser

I vados nos mesmos organismos coletados nas vizinhanças de Itaor

na, após o inicio do funcionamento da Central Nuclear Almirante

1 Álvaro Alberto-Unidade I, Angra dos Reis.

1 Consistiu tal projeto, no levantamento sistemático da

radiação de fundo presente em alguns elementos da biota marinha,

| através das radiometrias alfa e beta totais de suas cinzas. E£

tes elementos foram pré-selecionados como indicadores biológicos



I por meio de ensaios laboratoriais de acumulação e perda de radio

m nuclldeos, que indicaram ser tais organismos bioconcentradores de

produtos de fissão e radioativados produzidos em instalações nu

1 cleares18.

_ Considerando-se a inexistência de publicações relacio

• nadas ã radioatividade da biota marinha, principalmente do lito-

1 ral do Rio de Janeiro, decidiu-se realizar determinações dos ra

âionuclideos naturais mais prováveis de contribuir nas medições

I acima referidas.

1.2 - Descrição geral dos especimens estudados.

I Procurou-se apresentar uma caracterização geral dos

1 espêcimens estudados da biota marinha, sem se estender aos deta

lhes dos diferentes grupos, dando-se ênfase aos caracteres es_

• senciais a eles relacionados.

1
1.2.1 - Algas - Descrição segundo JOLY .

As algas sao organismos fotossintetizadores considera

I dos rudimentares por apresentarem o corpo vegetativamente indife

renciado, sendo denominado talo. A clorofila a, pigmento verde

I presente em todas estas plantas, pode estar mascarada por dife

• rentes pigmentos que lhes conferem outras cores e que permitem

' a estes vegetais um maior aproveitamento das radiações lumino

| sas. Vivem em sua grande maioria em meio aquático e mesmo aque



j las, raras, adaptadas â vida terrestre, têm a formação de corpos

reprodutores desencadeada pela ação da água, das chuvas, por

I

I

exemplo.

i São indivíduos predominantemente muito simples, mas

com uma grande variabilidade morfológica e reprodutiva. Nos es

§ pécimens mais diferenciados notam-se, dentre outras, especializa

« ções como rizóides (filamentos de fixação que se assemelham ~ ã

raíz, mas de estrutura muito simples); flutuadores, como as

M cuias cheias de ar encontradas no gênero Sargassum e gue lhes

mantêm suspensos â superfície das águas.

1
• A morfologia e a estrutura dos talos das algas ê muito

m variada, sendo os celulares, aqueles considerados mais evoluídos,

devido ao fato de possuírem septos que dividem seu corpo em com

• partintentos, contendo cada qual um único núcleo, eqüivalendo as

sim, ãs células verdadeiras. Os talos celulares podem apresen

I tar-se sob os aspectos filamentoso, foliâceo e maciço. O talo

• filamentoso, pode ramificar-se,, sendo resultante de divisões ce

lulares sucessivas em uma mesma direção. 0 gênero Ulva, coxnumen

9 te conhecido como alface-do-mar, tem o talo em forma de lâmina

muito simples e formado por duas camadas de células, sendo do

| tipo foliâceo. A fixação ao substrato dâ-se através de um disco

adesivo resultante da soldadura dos rizóides. O talo maciço po

de resultar de um agregado de filamentos ramificados unidos en

I tre si por uma mucilagem, formando um falso tecido, ou ainda

constituir-se numa estrutura mais evoluída que não revela sua

í
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origem filamentosa, tendo ocorrido a soldadura dos filamentos

entre si.

Como seres autotróficos, as algas possuem pigmentos

assimiladores fotossensíveis, localizados em corpúsculos célula

res denominados plastos. Dentre estes pigmentos destaca-se,como

anteriormente mencionado, a clorofila a, sempre presente,estando

ãs vezes acompanhada de carotenos e xantofilas, cuja cor varia

I do amarelo ao marrom.

1 Nos plastídeos de numerosas algas existem além dos

pigmentos jã citados, outros chamados de pigmentos accessorios,

| as ficobilinas por exemplo. Suas cores são variadas,mascarando,

_ completa ou parcialmente, a clorofila e podendo, portanto, estas

* algas expressar diferentes cores, desde o azul até o vermelho

1

enegrecido e o marrom.

De acordo com a cor de seu talo as algas estudadas no

presente trabalho encontram-se agrupadas em três Divisões:

1.2.1.1 - Divisão Chlorophyta ou algas verdes.

Acham-se neste grupo as algas em cujos plastos ocorrem

I as clorofilas a e b, xantofilas e B caroteno, sendo destituídas

de pigmentos accessórios. Em suas células encerram-se desde um

a vários núcleos, bem como de um a vários cloroplastos, cujas

formas são as mais variadas. Os plastos contêm, salvo algumas

exceções , corpúsculos proteicos incolores, os pirenõides.
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Os indivíduos podem ser unicelulares e/ou coloniais ou

multicelulares de vida livre ou fixos, com ou sem ramificação ,

sendo o talo celular ou cenocítico, isto ê, constituído por uma

massa protoplasmatica contendo vários núcleos, resultantes de

divisão nuclear não seguida de divisão citoplasmática. Pode

1 ocorrer ainda diferenciação do talo em uma parte prostrada e

outra erecta. A membrana celular é formada de celulose e pect:L

jj na, podendo haver deposição em sua parede externa, de outros ma

_ teriais como quitina ou carbonato de cálcio, O amido ê a prin

* cipal substância de reserva;podendo ocorrer o acumulo de óleo.

fl| Na reprodução, os elementos móveis e os indivíduos vegetativos ,

quando móveis por flagelos, são comumente dotados de 2 a 4 flâ

I gelos iguais em tamanho e organização.

m A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, podendo

ocorrer a alternância de gerações, isto é, a uma planta diplõjL

I de, esporofitica, que perpetua-se através de esporos, cujo nume

ro cromossômico eqüivale a 2n, sucede-se uma planta haplóide,

I gametofítica, que produz células reprodutoras, os gametas, com

_ número cromossômico igual a n.

A grande maioria dos espécimens é aquática.

1
I

Dentre as cloroficeas existem representantes fósseis

que remontam ao Paleozóico inferior, constituindo desta forma,

um dos grupos de plantas mais antigos.

I
1.2.1.2 - Divisão Phaeophyta ou algas pardas.
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Apresentam as clorofilas a e 2> associadas ac 8 carote

no e a seis xantofilas no mínimo, destacando-se dentre elas as

fucoxantinas, que lhes dão a cor parda ou marrom. Possuem um

grande número de plastídeos, pequenos e discóide6. A laminarina

e o manitol, são as principais substâncias solúveis de reserva

deste grupo. A membrana celular pode conter o ácido alglnico,

além da celulose. Os zoõsporos e os gametas, seus elementos

moveis de reprodução, apresentam-se muito característicos, sendo

piriformes e dotados de dois flagelos de tamanho e organização

diferentes.

A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, na maioria

das vezes, com alternância de gerações.

O talo macrocõpico e rnulticelular é predominante nes_

te grupo, podendo ser de organização filamentosa unisseriada,

isto ê, formado por uma única série de células dispostas de ma

neira linear, apresentando geralmente filamentos ramificados,

livres entre si, formando um talo macroscópico de forma indefini

da, ou compactados e dando origem a uma estrutura pseudoparenqui

matosa (que assemelha-se ao parênquima, tecido vegetal composto

por células vivas de parede fina, mais freqüentemente funcionan

do na fotosslntese ou no armazenamento) com forma definida ou

ainda podendo ocorrer a justaposição dos filamentos, formando

uma estrutura laminar ou não. 0 talo pode muitas vezes apresen

tar-se verdadeiramente parenquimatoso. Este grupo de algas ê

exclusivamente marinho, com apenas três gêneros de ãgua-doce,mui
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to raros. Preferencialmente, habitam mares de águas frias,regis_

trando-se no entanto, certos gêneros exclusivamente tropicais.

I 1.2.1.3 - Divisão Khodophyta ou algas vermelhas.

' Seus plastos contém as clorofilas a e ã (em menor pro-

I porção); S caroteno; luteina, do grupo das xantofilas e mais

dois pigmentos de natureza protéica, pertencentes ao grupo das

ficobilinas: r-ficoeritrina e r-ficocianina (em menor proporção).

Verifica-se neste grupo ausência de elementos de reprodução mo

I veis por flagelos, constituindo este fato em característica dife

I rencial deste para os outros grupos de algas. A reprodução pode

ser sexuada ou assexuada, ocorrendo também a alternância de gera

I í5es-
O talo ê predominantemente multicelular, sendo muito

• escassos os especimens unicelulares. Pode ser filamentoso ou

1 foliâceo, entre outros; simples ou ramificado e apresentar ou

não organização dorsiventral prostrada de onde saem porções erec
1

I tas, crostoso ou inteiramente erecto. No talo filamentoso, os

filamentos podem apresentar-se uni ou muitisserlados, isto é,

1 com uma única série de células dispostas linearmente ou ser for

a mado por várias séries. O segundo tipo de talo,foliâceo, pode

ser expandido ou maciço, pseudoparenquimatoso de organização

| uni ou multiaxial, apresentando no primeiro caso, fasclculos de

filamentos paralelos dispostos radialmente em torno de um fila -

I mento centrale no último, fasclculo de filamentos paralelos dis
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postos sem simetria radial; em alguns casos pode ter porções ocas

ou formando uma rede.

Suas células são uni ou multinucleadas e geralmente

I com um vacúolo central, encontrando-se os plastos distribuídos

no citoplasma. Possuem uma única substância de reserva, o amido
i
I de florIdeas, que acumula-se sob a forma de grãos no citoplasma,

I sendo semelhante ao amido das plantas verdes e ao glicogênio dos

animais. A celulose ou substâncias pécticas como a carragenina

1 e o ãgar, são encontradas na membrana celular, ocorrendo impreg.

nação de carbonato de cálcio em determinadas espécies.

1 Consideram-se a seguir, alguns fatores físico-guimicos

ini
20

U capazes de exercer uma influência significativa sobre as popula

ções de algas costeiras

m Substrato - o substrato é a primeira condição para o

« estabelecimento destes vegetais em um determinado ambiente, pren

dendo-se âguele por uma série de dispositivos de fixação.

| Sua natureza física ê fator de importância para o esta

belecimento das algas, aderindo-se preferencialmente sobre supor

• tes sólidos, podendo algumas espécies, no entanto,desenvolver-se

• nos fundos arenosos ou mesmo lodosos. Existem ainda indivíduos

epífitas, isto é, aquelas algas cujo suporte são plantas.

1 Temperatura - a distribuição dos diferentes grupos de

* algas nos mares encontra-se condicionada ao gradiente de tempera

tura deste meio. Sabe-se que, para as camadas superficiais da

1 água do mar, a temperatura máxima na região equatorial, é função
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i
I da latitude, deerescendo â medida que se aproxima das águas pola

| res. Verifica-se desta forma, a predominância de algas verme

lhas em águas tropicais, enquanto uma grande variedade de algas

1 pardas é encontrada nos mares boreais.

^ Fatores químicos - a manutenção da vida das algas nas

™ regiões costeiras sofre influência da composição química da

ü água do mar, isto é, do grau de salinidade, teor em diversas subs

tâncias dissolvidas, pH, etc.

I
1 Torna-se importante assinalar que a retenção dos diver

m sos sais pelos organismos marinhos esta estreitamente relaciona-

da à variação da concentração destes sais na água do mar, o que

1 se verifica não apenas de um mar para outro, mas ainda dentro

dos limites de um mesmo mar.

1
* As algas costeiras sao as mais resistentes as condi^

• ções adversas do ambiente, suportando variações significativas

de salinidade (eurialinas) sem sofrer qualquer dano, enquanto ou

I tros grupos de algas, habitantes de regiões profundas, apresen

tam-se muito sensíveis a tais mudanças (estenohalinas).

Além de sais minerais, encontram-se gases dissolvidos

I na água do mar. Dentre outros, podem-se citar o oxigênio,o ni

trogênio e o gás carbônico.~ devido a este fator, da máxima importância por

] ser indispensável ã fotosslntese, a maioria das algas encontra-

se distribuída na região costeira, onde as ãguas são relativamen

te rasas, encontrando-se sobretudo fixadas aos costões, podendo
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prender-se, no entanto, a outros suportes. Desta maneira, inte

gram-se ao bentos, denominação atribuída ao conjunto dos organis

mos que se sncontram fixados ao fundo do mar ou dele dependem

I de alguma forma.

] Topografia submarina - exerce também considerável in

fluência sobre as populações de algas costeiras; regiões de fra-

1 co declive apresentam uma grande concentração destes vegetais,

I enquanto uma declividade acentuada do substrato ocasiona escass

sez da população de algas.

Emersão - como conseqüência ao fenômeno das marés, as

1 algas costeiras encontram-se submetidas todos os dias a uma emer

são periódica durante a maré baixa, e que está diretamente rela-

§ cionado à localização da alga em referência ao nível do mar.

_ Existem algas que habitam no interior de poças pouco profundas,

™ que permanecem cheias de água apôs a retração do mar. Estes

1 meios possuem condições ecológicas muito particulares - taxa de

oxigênio dissolvido diminuída com o tempo; elevação considerável

I da temperatura durante as horas mais quentes do dia; aumento, em

especial, da taxa de cloreto de sódio dissolvido, agitação da

I água praticamente nula, etc.

I Conclui-se pois, a existência de diferenças considera

veis entre as algas das regiões mais profundas e aquelas locali-

I zadas na zona das marés, bem como entre estas e as que habitam

I as poças anteriormente citadas.
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Por fim, sendo desprovidas de estrutura para absorção

de nutrientes do substrato, as trocas nutritivas efetuam-se nas

1 algas através de osmose de célula a célula, assimilando as subs-

| tâncias nutritivas que lhes são necessárias diretamente da água

do mar que as rodeia. Assim ê que dela extraem, como já mencio

I nado, o anidrido carbônico e os elementos de que, tal como os

vegetais superiores, necessitam: hidrogênio, oxigênio, nitrogê

% nio, potássio, magnésio, fósforo, enxofre e ferro, até elementos

a traços como iodo, arsênio, estanho, rubldio, bismuto,ban cano ele-

mentos radioativos naturaisturânio,rádio» polônio, etc, que determina

1 das espécies de algas são capazes de acumular mais ou menos em

sua estrutura.

I
211.2.1.4 - Taxonomia conforme JOLY

Dã-se a seguir a classificação das espécies de algas

| que foram objeto de estudo neste trabalho, distribuindo-as em

• suas diferentes Divisões.

Divisão Chlorophyta:

• Chaetomovpha anteninna (Bory) Kuetzing;

Claáophovopsis membranacea (C. Agardh) Soergesen;

• Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh;

| Ulva fasaiata Delile.

Divisão Phaeophyta:

I Colpomenia sinuosa (Roth) Dêrbês & Solier;

• Paâina vickersiae Hoyt;

Sargaõsum vulgare C. Agardh.

I
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I
I

|

Divisão Rhodophyta:

Acantophora spicifeva (Vahl) Boergesen;

Centrooeras clavulatum (C.Agardh) Montagne;

Graoilaria mammilaris (Kontagne) Howe;

Plocamium braeilienae (Greville) Howe S Taylor;

ia aapillaeea (Gmelin) Bornet & Thuret.

As algas coletadas situavam-se no piso médio litoral

(PfiRfiS apud KONEMANN , 1969}I
22

(PfiRfiS apud KONEMANN 1969}I
1.2.2 - Animais.

Estudaram-se quatro espécies bentônicas da região marí

I tima costeira, uma pertencente ao Phylum Cnidaria, a espécie

Bunodoeoma caissarum Corrêa, 1964 e três outras do Phylum Mollus_

I ca: Tegula viriãula (Gmelin, 1791)tThaie haemastoma (Linnaeus,

1767) e Perna perna (Linnaeus, 1758).

1 1.2.2.1 - Bunodosoma aaissaum Corrêa, 1964 - Descrição segundo
23

BAYER & OWRB (Figura 1).

Estes animais fazem parte do grupo das chamadas "anêmo

nas-do-mar", que se apresentam morfologicamente como polipos.

0 põlipo é formado por uma base, geralmente presa ao

substrato por um disco pedal, corpo cilíndrico e extremidade oral,

_ oposta ã base, e que expande-se amplamente formando um disco

• oral, geralmente rodeado por numerosos tentáculos ocos. Os ten

tãculos são estruturas para a captura de alimentos,estando den
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samente carregados de células contendo cápsulas (nematoeistos)

i cheias de uma substância urticante. Estas células ou cnidóci

tos, só correm nos Cnidaria, sendo importantes na taxonomia âes

1 te grupo. Possuem tubo digestivo, que se abre por uma boca. Os

sistemas sensorial, nervoso, muscular e digestivo são simples,

I estando constituídos pelos tecidos epitelial, muscular e conjun-

m tivo básicos. Encontram-se ausentes sistemas respiratório e

circulatório definidos, constituindo-se o sistema genital apenas

1 de células sexuais, geralmente localizadas em gônadas.

A simetria definida, que dentro da escala animal surge

I pela primeira vez nos Cnidaria, ê de natureza radial, estando

a modificada nas anênonas-do-mar (Ordem Actiniaria) em birradial,

ou seja, internamente comportam dois planos - o sagital e o

• transversal - cruzando-se em ângulo reto no eixo oral-aboral.

Taxonomia da espécie estudada:

Phylym: Cnidaria

I Classe: Anthozoa

Sub-classe: Zoantharia

Ordem: Actiniaria

Sub-orden: Nynantheae

Tribo: Tenaria

I Sub-tribo: Endomyaria

Família: Actinidae

• Gênero: Bunodosoma

Espécie: Bunodosoma oaissavum Corrêa, 1964.

I

I
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24
De acordo com as observações de CORRÊA , sua nova e£

pécie prefere "balas ou canais relativamente bem protegidos do

tipo "protected outer coast" (RICKESTTS & CALVIN apud CORRÊA,

24• 1964) . A força das ondas e de certa forma dissipada antes de

atingir as formas mais delicadas" Cl).

I Observa-se, portanto, que podem ocorrer em baía fecha

m da com pouco movimento de ondas, de águas muitas vezes turvas,

sendo típicas da região próxima ã linha da maré baixa, permanecer*

1 do pouco tempo fora da água e só nos dias de maré baixa pronun

ciada, como ainda em costa aberta protegida, mas com águas bem

oxigenadas, devido ao intenso movimento de ondas a que algumas

vezes se encontra sujeita, podendo então, ser abundante entre me

• xilhões Perna perna e cracas, aderidas âs rochas. São encon

• tradas sempre em grande densidade populacional,especialmente nas

águas calmas das baías de Guanabara e Sepetiba, no meso e no in

I fra-litoral. Esta elevada densidade populacional observa-se ain

da em águas polissaprobias, onde muitas vezes na baixa-mar, são

I expostas diretamente aos despejos de esgotos

1 A espécie em estudo, como todo Cnidaria, ê carnívora

predadora, parecendo alimentar-se de um grande número de animais.

| Em aquário prefere pela ordem: camarão, lula, peixe, mexilhão

25
. (nao muito), presunto magro, fígado e carne bovina

Esta espécie tem sido encontrada do norte do estado do

(1) CORRÊA,D.D. Corallimorpharia e Actiniaria do Atlântico Oeste

1 Tropical. São Paulo, USP, 19-64. p. 64.
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Rio de Janeiro (Macaé é o ponto máximo onde já foi coletada) ate

Tramandaí (Rio Grande do Sul), ou seja, é típica da região bra

sileira meridional ou Região Paulista, conforme conceituação de

26 25
LABOREL . £ uma anêmona exclusivamente brasileira

1.2.2.2 - Moluscos.

No Phylum Mollusca estudaram-se as espécies Tegula

vi?iãula (Gmelin, 1791),Thaia haemastoma (Linnaeus, 1767) e Per

na -perna (Linnaeus, 1758), todas possuindo como envoltório exter

no, a concha, que contêm no seu interior o tecido mole do ani

mal.

a)Tegula viriãula (Gmelin, 1791) - Descrição segundo

RIGHI27 (Figura 2 ) .

0 corpo do animal acha-se dividido em cabeça, tronco

e pé, estando envolto pela concha.

Na cabeça encontram-se localizadas estruturas capazes

de registrar estímulos do meio ambiente, tanto luminosos como

mecânicos. Desta forma, o animal torna-se apto a perceber varia

ções de luminosidade no seu habitat, muito embora seja incapaz

de formar imagem, e a fazer um reconhecimento do substrato em

que se desloca.

0 pé é largo e distende-se facilmente devido â museu

latura de que é dotado, possuindo uma glândula que secreta o mu

co sobre o qual o animal se arrasta.
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Fechando totalmente a abertura da concha, existe uma

estrutura cornea em forma de disco, denominada opérculo. Nesta

estrutura vem prender-se um músculo da maior importância para o

animal, por ser o responsável por sua fixação ã concha e pela

retração de seu corpo para o interior da mesma, concorrendo,

dentre outras coisas, para a proteção do animal contra eventuais

ataques.

Existem no corpo dos animais deste gênero, outras for

a mações destinadas à percepção dos estímulos mecânicos, de nature

za pois, primordialmente táctil, além daquelas localizadas na re

1 gião cefálica. Ocorrem outras estruturas às quais já foi atri

buida sensibilidade às variações de temperatura, aos golpes de

correnteza ou aos estímulos químicos.

• A concha é de contorno cênico, espessa, com a largura

maior do que a altura, apresentando-se os espêcimens mais desen-

1 volvidos com 2,40 cm de altura por 2,55 cm de largura. A cor

varia desde conchas com o fundo verde claro percorrido por faî

I xas axiais (pertencentes a um plano comum com o eixo) de um roxo

• carregado, atê conchas de fundo branco cremoso com faixas averme

lhadas. Sua abertura ê sempre nacarada.

I Entre a parte mole do animal e a concha encontra-se

a uma cavidade, o manto ou palio formada por uma dobra do próprio

* tegumento. Nela processa-se a respiração, branquial, e vêm se

abrir os aparelhos digestivo, excretor e reprodutor.
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Taxonomia:

Phylum: Mollusca

Classe: Gastropoda

Família: Trochidae

Sub-pamilia: Monodontinae

Gênero: Tegula Lesson, 1635.

Sub-Gênero: Agathistoma Olsson & Harbisson,1953.

Espécie: Tegula vividula (Gmelin, 1791).

Habitam entre rochas na zona das marés, sendo comum

1 encontrá-los sob locas dé pedras descobertas ã maré baixa, aderi

dos ãs pedras. Durante o dia retiram-se para regiões pouco ilu

H minadas, penetrando na vasante para o interior da areia â base

_ dos rochedos. Permanecem aí, dentro da concha, que então se fe

• cha totalmente pelo opêrculo, ficando sujeitos às variações am

• bientais de salinidade devidas à ação de agentes externos, como

por exemplo, as chuvas. Alimentam-se de algas curtas habitantes

destes locais, especialmente de Diatomáceas, raspando-as no subs

I
trato com uma estrutura provida de dentes quitinosos (rádula)

e localizada em sua cavidade bucal.

I A faixa de maior ocorrência desta espécie no Brasil

está compreendida entre Fortaleza, Ceará a Natal, Rio Grande do

28
Norte , ocorrendo também no litoral do Rio de Janeiro.

b) Thais haemastoma (Linnaeus, 1767) - Descrição segundo

CLENCH23 e SMITH30 (Figura 3).
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São caramujos marinhos que se caracterizam por apresen

tar corpo assimétrico; cabeça bem desenvolvida, onde localizam-

se os olhos e tentáculos, e pé com sola rastejadora achatada.

, 0 complexo paliai localiza-se anteriormente no lado

direito, sendo a concha espiralada.

s
O sistema nervoso é bem concentrado. Coração consti

I tuldo de uma só auricula e um nefrldio separado da gônada.

| Quanto à reprodução apresentam-se monõicos. Possuem

as alças viscerais cruzadas em oito, sendo a brânquia única, com

1 lamelas foliãceas, dispostas em uma única série; o osfrádio, ór

gão de sensibilidade ãs variações químicas da água, bem diferen-

| ciado; probõscide; sifão e pênis presentes.

• Neste gênero, provavelmente todas as espécies secretam

uma substância venenosa que causa paralisia na vitima, sendo es

I ta então capturada. Tal substância torna-se púrpura em contato

com o ar e a luz, podendo a sua produção e uso estar relaciona -

• dos com o tipo de alimento com que o animal se nutre.

I o opérculo, disco <jue fecha totalmente a concha, ê

neste gênero quitinoso e pouco espesso.

• A COTiCha § sólida e nodvilo&a, ocasionalmente lisa,

• coro voltas oonvexas, cheganád â atingir RO ânifflâl ádllltO 80 MU

de comprimento. A cor varia de um cinza sujo ao marrom escuro.

I A abertura da concha é de coloração rosa salmão, encontrando-se

muitos espécimens que exibem tonalidade amareladas ou próximas
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do branco. Na extremidade sul de sua faixa de ocorrência, isto

ê, em nosso pais e no Uruguai, há um acentuado desenvolvimento '

dos indivíduos, tornando-se grandes e nodulosos.

Taxonomia:

, Phylum: Mollusca

í

Classe: Gastropoda

| Família: Thaididae

Gênero: Thais Rd'ding, 1798

I Espécie: Thais haemastoma (Linnaeus, 1767}. j
j

1 Habitam as zonas das marés, onde são encontrados fixos

âs rochas, localizando-se entre suas fendas ou sob pedras ao

| longo da zona litoral média.

M São caramujos carnívoros, atuando sobre os bancos de

mexilhões, além de se constituirem em predadores de várias espé_

I cies de outros gêneros, como Chiton, Balanus (cracas) e ostras,

removendo as partes moles de suas presas ao perfurar com a rãdu

% Ia suas conchas. Podem ainda, com o auxilio do pê, forçar o biL

_ valve a abrir a concha, passando a se alimentar das partes moles

* da presa. Podem constituir problema econômico quando suas pre

I dações ocorrem em bancos de ostras explorados comercialmente.
A faixa de ocorrência desta espécie no Brasil vai des_

• - 28
I de o Cabo Orange, no Amapá, até o Chul, no Rio Grande do Sul

< c) Perna perna (.Linnaeus, 1758} - Descrição segundo

KLAPPENBACH31 e SOOT-RYEN32 (Figura 4).
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Molusco bivalve conhecido como "mexilhão", denominação

aplicada a outras espécies da família Mytilidae. Constitui-se

na espécie de maior tamanho desta família já encontrada no Bra

sil, podendo alcançar 140 mm de comprimento .

Possui concha formada por duas valvas iguaistalongada,

I com a charneira situada próximo à extremidade anterior, e umbo

terminal em que se observa bico pronunciado. O perióstraco ,quando

I presente, é espesso e de coloração marrom a marron escuro. Sua

• superfície interna é de aspecto nacarado; linha paliai simples

e cicatriz do músculo adutor anterior ausente; cicatrizes dos

È músculos retratores médio e posterior separadas.

_ Os lobos do manto encontram-se unidos abaixo da abertu

™ ra do canal exalante, sendo a região posterior da borda do manto

M provida de papilas. O músculo adutor posterior encontra-se bem

desenvolvido, sendo o responsável pelo fechamento da concha. O

I pé, digitiforme, possui sulco ventral; localizando-se posterior-

mente ao pé, a glândula produtora de bisso. O ventrículo envoi.

I ve o reto. São filibrãnquios e quanto à reprodução, monõicos.

I Taxonomia:

Phylum: Mollusca

I Classe: Bivalvia

- Família; Mytilidae

Gênero: Perna Retzius

| Espécie: Perna perna (Linnaeus, 1758).

Os mexilhões vivem geralmente fixos a substratos duros
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por um feixe de finas fibras de origem orgânica, o bisso, produ

zidas por uma glândula especializada, o gue lhes permite viver

em grande número em um espaço reduzido. Possuem músculos espe -

cializados, os retratores, gue lhes possibilitam o ajuste ou o

ligeiro afastamento do corpo em relação â superfície onde se

I acham fixados.

I Alimentam-se filtrando por intermédio das brânquias,de

algas e outros constituintes do fitoplâncton.

Distribuem-se, geograficamente, com maior abundânciaI
_ do Rio de Janeiro a Santa Catarina, podendo alcançar setentrio -

" nalmente a Venezuela e meridionalmente o Uruguai

I Os espêcimens de Mollusca estudados tiveram suas d_i

mensões compreendidas nas faixas contantes ã Tabela 2.

I
I
I
I
I
I
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TABELA 2 - DIMENSÕES DOS ESPÉCIMENS DE MOLLUSCA ESTUDADOS.

Espécie Dimensões

m í n i m a s m á x i m a s

compr. x larg. compr. x larg.

(mm) (mm)

Tegula viridula 22,4 x 24,2 27,3 x 27,5

I
I
I
I
I
I
I

Thai8 haemastoma

Perna perna

49,3 x 29,3

72,8 x 34,0

60,8 x 36,5

82,7 x 31,8
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I

2 OBJETIVOS

1 O presente trabalho teve como objetivos:

j - técnicas de análise da concentração de radionuclí -

deos em espécimens da biota marinha;

I
I

- levantamento das concentrações de urânio e de alguns
238

descendentes do U em espécimens da fauna e da flora marinhas.

com especial ênfase aos nuclídeos de interesse radioecológico;

• - tentativa de estimar a contribuição destes radionu

clldeos à radioatividade natural presente na referida biota.

I
I
I
I
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Locais de coleta.

As amostras foram coletadas em diferentes pontos do li.

toral do Rio de Janeiro, conforme Tabela 3 e Figura 5.

] 3.2 - Preparo das amostras.

I Os espécimens foram coletados e transportados para o

• laboratório em recipientes de plástico, contendo água do • mar.

Uma vez no laboratório, procedeu-se à limpeza exaustiva de impu-

1 rezas incrustadas na superfície das amostras, especialmente dos

eplfitas das algas. Os moluscos foram destituídos de suas con

| chás e o tecidos moles lavados em água da torneira e, porterior

_ mente,em água destilada. Os Mitilídeos em especial, tiveram

• suas conchas abertas com vapor d'água, procedendo-se à remoção

I
I

dos tecidos moles. Seguiu-se secagem a 105°C durante 24 horas.

Para certas amostras foram determinadas suas massas

úmidas, para isto removendo-se previamente o excesso de água

m das mesmas com folhas de papel de filtro,e procedendo-se como

anteriormente para a obtenção de suas massas secas. Seguiu-se

I incineração a (450-500)°c em forno elétrico, com termostato,

durante S ou mais horas. As massas de cinzas foram, então, de

I terminadas.

I As cinzas foram distribuídas para as radiometrias alfa
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TABELA 3 - ESTAÇÕES DE COLETA E RESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRÃFI

CAS.

I
1
I
1
I
I
I
I
I

Estação de Coleta

Praia das Pedrinhas,Rio

das Ostras

Praia de Ponta Negra,

Ponta Negra

Praia de Itapetininga,

Niterói

Praia da Boa Viagem,

Niterói

Saco de Piraquara de Fora-

Praia do Velho,Angra dos

Reis

Saco de Piraquara de Fora-

Praia do sítio,Angra dos

Reis

Coordenadas Geográficas

Latitude Longitude

22O25'06"S 41°49'45"W

22°57'36"S 42°41'33"W

22°57'26nS 43°06l19"W

22°54I32"S 43°07'48llW

23°01l07"S 44O26'24HW

23u00'03"S 44 26'14"W
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e beta totais, dosagem do cálcio, potássio, urânio e rãdio-226.

A dosagem do polônio-210 foi realizada a partir da m

neralização úmida conforme (3.9.3.1).

I
1
I
I
I
I
I
I
I

3.3 - Radiometria alfa total.

Para estas medições montaram-se as amostras sobre um

sistema constituído por um anel de plástico com diâmetro interno

de 3,0 cm e 2,0 mm de altura, colado a um disco de plástico im

pregnado com microcristais de ZnS (Ag) (Helecon n9 2205, United

Radium Incorporation, East Hanover Avenue, Morristown, New
o

Jersey, USA) de densidade superficial (5,0-10,0 zng/cm ) suficien

te para absorver as partículas alfa, e oferecendo boa transpa

33rência ã radiofluorescência de 450nm . Uma vez preenchido o

volume correspondente ã amostra, colocou-se um disco de cartoli-

na de área igual â interna do anel, selando-se a montagem com

fita adesiva. Para se efetuar as contagens, a montagem acima

foi depositada sobre o fotocãtodo de uma fotomultiplicadora 50

AVP Philips associada a um sistema eletrônico constituído por

um contador eletrônico digital Philips-PW 4032 e uma fonte de ai.

ta tensão Philips PW 4022.

As atividades das amostras foram calculadas por compa-

ração com um padrão de montagem idêntica.

O padrão utilizado foi preparado por co-precipitação

226 — 226
de Ra com BaSO., a partir de uma solução de Ra padronizada

1
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e usada após 30 dias de sua preparação, para que fosse atingido

o equilíbrio Ra- Po, obtendo-se uma concentração radioativa

de 30,7 pCi 226Ra/g de BaSO4-

- 34A radiação de fundo foi determinada usando açúcar

dando para um tempo de contagem de 24 horas (1,10 + 0,21) c.p.h.

I Para as amostras,o desvio padrão foi calculado usando-

se as fórmulas convencionais de propagação de erros. A ativida-

I de mínima detectável para um tempo de contagem de 24 horas foi

de 0,07 pCi 226Ra/g.

~ Radiometria beta total.

I

tas de alumínio com área igual a 7,54cm e com espessura infini

• Para as medições beta totais foram utilizadas plaque

I
I

ta para as partículas beta naturais mais energéticas das amos_

trás. O conjunto radiornêtrico utilizado compunha-se de um de

tector Geiger-Müller Philips de janela terminal de mica Philips

I n9 18506 e de um sistema eletrônico associado idêntico ao utili-

zado na radiometria alfa. As amostras foram posicionadas a 5,0

mm do frontal do detector.

As concentrações beta totais das amostras foram caleu

ladas por comparação com um padrão de KCl ( K) pulverizado, com

I uma atividade especifica de 396,5 pCi beta/g de KCl .

Í
A radiação de fundo foi determinada com a plaqueta

34
contendo açúcar , posicionada da mesma forma que as amostras.
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atê perfazer um total de mi] contagens, o mesmo critério sendo

adotado para a contagem das amostras.

Os desvios padrões para as amostras foram calculados pe

Ias fórmulas convencionais de propagação de erros. A atividade

mínima detectável foi de 3,0 pCi/g de potássio equivalente.

3.5 - Dosagem de cálcio.

3.5.1 - Considerações preliminares.

O cálcio se encontra na natureza sob a forma de vários

1 isõtopos, sendo os mais abundantes os nuclxdeos Ca (96,97%) e

m o Ca (2,06%). Na água do mar seu valor médio é de 400 mg/l.

Sua dosagem foi feita no presente trabalho, para que fosse ava

I liada a sua influência nos mecanismos de concentração de rádio,

e de urânio nas amostras analisadas.

I
— 3.5.2 - Preparo das amostras e padrões.

Dissolveu-se 0,25g de cinzas em 25 ml de HNO.(2N), se

guindo-se extração em banho-maria fervente por 15 minutos. Após

• o esfriamento da solução, filtrou-se em papel de filtro Whatman

n? 1 e acondicionou-se em frasco plástico.

Devido às elevadas concentrações de cálcio nas amos

trás, diluiu-se 1 ml do extrato para um volume final de 500 ml.

Tomaram-se 50 ml desta solução e acrescentou-se 0,2 g de NaCl

mais 2 ml de EDTA a 10%, fazendo-se posteriormente as necessã
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rias correções de volume.

Os padrões foram preparados a partir de uma solução

estoque de CaO de Ig CaO/1, cobrindo a faixa de {0-7 mg) CaO/1,

obtendo-se uma curva de calibração conforme Figura 6.

A solução estoque de CaO foi preparada conforme BENNET

& REED36.

Dissolveram-se l,7875g de CaCO, previamente seco a

150°C/3 h em 5 a 8 ml de ãcido-clorldrico Cl:4). Ferveu-se em

banho-maria para expelir o excesso de CO2 durante/ aproximada

mente, 30 minutos. Deixou-se esfriar e diluiu-se até 1 litro

com água destilada, obtendo-se uma concentração final de l,0g

de CaO/1.

Adicionou-se cloreto de sódio aos padrões de maneira

a ficarem na mesma concentração final que aquela das amostras.

3.5.3 - Método de análise.

Na análise do cálcio por espectrofotometria de chama,

optou-ssí pela fotometria de absorção atômica, por sofrer menos

interferência química. Utilizou-se, nesta determinação, chama

de acetileno/óxido nitroso. As leituras de absorvância foram

feitas no comprimento de onda de 422,7 nm em fotõmetro de chama

"Baird Atomic" modelo A 3400.

O NaCl contribuiu para que houvesse maior absorção,

provocando um aumento do número de elétrons livres na chama.
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For conseguinte, há o deslocamento do equilíbrio Ca ^-" Ca +e~

no sentido do cálcio atômico, ao invés dos lons de cálcio, que

também nela são formados. Assim, pela adição de um excesso de

Na em todas as amostras e soluções padrões, qualquer efeito de

concentrações desconhecidas de Na, já existentes nas amostras,

I pode ser cancelado.

Empregou-se o EDTA por se encontrarem presentes en so

* lução, além dos Ions de cálcio também outros íons. Durante o

1 aquecimento da solução na chama, ocorre a secagem e a precipita-

ção daqueles sob a forma cie sólidos: os átomos de cálcio serão

I responsáveis pela absorção da luz de 422,7 nm utilizada na dosa

gem, enquanto compostos refratãrios de cálcio, que são estáveis

• e não se decompõem ainda em átomos ã temperatura da chama, não

m absorverão. A adição de EDTA acompanhada de aquecimento,provoca

a formação d", um complexo seco de cálcio e EDTA. Seguindo-se com

• o aquecimento, há decomposição fácil do complexo não refratãrio

e conseqüente, liberação dos átomos de cálcio, responsáveis pe

I
I

Ia absorção da luz. Desta maneira, diminuem-se as interferên

cias indesejáveis devidas âs outras substâncias

Visando-se testar a influência exercida pelo NaCl e

| EDTA sobre a análise do cálcio, prepararam-se padrões coro NaCl e

sem EDTA e outros em que estes compostos estavam ausentes. Cons

• tatou-se que a influência do NaCl era bem pronunciada, dobrando

l a absorvância do padrão em que estava presente em relação àquela

do padrão em que não fora adicionado. Para o EDTA não se
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ficou influência significativa, uma vez que os padrões não pos

sulam substâncias capazes de causar interferência.

0 limite mínimo de sensibilidade do método é de -0,001

ugCa/ml de solução.

3.6 - Dosagem de potássio.

| 3.6.1 - Considerações preliminares.

i O potássio apresenta três isótopos naturais: os nuclî
-ia 4 1 An

deos J*K (93,10%), XK (6,88%) e o UK 10,0119%). Este último

| tem meia-vida de 1,27 x 10 anos e decresce a Ar (estável) por

I
captura K (11%) e emissão de raios gama de 1,46.MeV e por emi£

An
sao beta de 1,3 MeV (89%), passando a Ca.

I
3.6.2 - Preparo das amostras e padrões.

I
Dissolveu-se 0,25g de cinzas em 25 ml de HNO,(2N),acres

| centando-se 0,2 g de NaCl ã solução obtida. Seguiu-se extração

em banho-maria fervente durante 15 minutos, com posterior filtra

• ção em papel de filtro Whatman n? 1. Conservaram-se as amostras

• em frascos plásticos.
Prepararam-se os padrões a partir de uma solução esto

38
que de KC1 contendo 20,0038g de KCl/1 de solução abrangendo

uma faixa de (0-3141 mg K/1). Obteve-se uma curva de calibração

conforme Figura 7
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3.6.3 - Método de análise.

Dosou-se o potássio presente nas amostras através da

fotometria de emissão em fotõmetro de chama da "Baird Atomic",

modelo A 3400. Utilizou-se chama de acetileno/ar. As leituras

de transmitãncia foram feitas no comprimento de onda de 766 nm.

* Adicionou-se cloreto de sódio âs amostras, visando-se

1 obtenção de um maior rendimento do método. O efeito ê o mesmo

já descrito para o cálcio.

I O limite mínimo de sensibilidade do método ê de -0,01

• ngK/1 de solução.

I 3.7 - Dosagem de urânio.

• 3.7.1 - Considerações preliminares.

I O urânio existe na natureza sob a forma de mistura de

238 9
três isõtopos radioativos: U, com meia-vida de 4,51x10 anos,

1 234 —

que encabeça a serie do urânio e decresce a Th por emissão
234

alfa com energias de 4,20 MeV (75%) e 4,15 MeV (25%); "*U, tam

bém desta série, com meia-vida de 2,47 x 10 anos,transformando-

se em Th por emissão alfa com energias de 4,77 MeV (72%) e
2354,72 MeV (28%) e U, primeiro da série do actlnio,passando a

I Th por emissão alfa (energias de 4,37; 4,40 e 4,58 MeV, em

abundâncias iguais, respectivamente, a 18, 57 e 8%) e emissão

I gama de energias 0,143 MeV (11%), 0,185 MeV (54%) e 0,204 MeV

j (5%).

I

I
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O urânio foi dosado nas diferentes amostras através de

análise fluorimêtrica antecedida por extração em solvente .

0 princípio do método é a extffctação de uma fase sõiU

da contendo normalmente a amostra em fusões de NaF com diferen

tes compostos/ cuja finalidade é baixar o ponto de fusão do fun

dente. Esta excitação é obtida mediante o emprego de radiação

de comprimento de onda na região vizinha ao máximo de absorção

' dos sais de uranila (-365 nral, o que ocasiona a emissão de radia

I ção fluorescente característica/ em comprimento de onda próximo

de 554,6 nm. Esta luz, incidindo no fotocâtodo de uma válvula

I fotomultiplicadora libera elétrons. Uma vez coletados/ os ele

trons geram uma corrente elétrica CvA) , que numa determinada faJL

I xa, 0 a 80 ygU/ml, ê proporcional ã concentração de urânio na

m amostra. Relacionando-se a leitura da amostra problema, com

aquela de uma amostra padrão preparada nas mesmas condições que

• a primeira, pode-se determinar a concentração desconhecida de

urânio.

I
— 3.7.2 - Preparo das amostras e padrão.

m No preparo de cada amostra, 2 a 4 g de cinzas foram

inicialmente transferidas para bécher de teflon e oxidados com

1 uma mistura de 5 ml de ácido nltrico e 5 rol de água oxigenada,

seguindo-se aquecimento em banho de areia a 100°C. Após tota_l

I mente secas, adicionaram-se 5 ml de água regia e procedeu-se à

abertura da sílica pela adição de 15 ml de ácido fluorídrico.I



45.

O bécher foi tampado e deixado pernoitar em banho de areia a

100°C. Apôs resfriamento, deixou-se evaporar até a secura. Dis_

solveu-se o resíduo obtido em HHO. e transferiu-se para balão

volumetricô de 50 ml, eompletando-se este volume.

Utilizou-se um padrão de 1 ugU/1. A solução estoque

I de urânio continha 1000 ygU/1, tendo sido preparada a partir de

UO2 (NO3)2.6H2.O, E. Merck, Darmstadt dissolvido em HNOg (2M).

Simultaneamente âs amostras, preparou-se um branco dos

a reagentes.

1 3.7.3 - Método de análise.

I
1

I

A análise fluorimêtrica do urânio ê de grande especifi

cidade, mas a intensidade da fluorescência da pastilha fundida

contendo NaF - ü ê perturbada pela presença de alguns elemen

I tos. Dentre os tipos de interferência observados, o mais signî

ficativo é o efeito extinção, produzido por substâncias que ab

sorvem a radiação de fluorescência. Como exemplos de fortes agen

tes extintores podem-se citar: Mn, Cr, Co, Ni, La, Pt, Au, Pb,

Ce, Pr, Nd e Hg ; como moderados, Fe, Cu, Zn, Sn e Th, e como

I fracos, TI e W (GRIMALDI, et alii, apud BEZERRA, 1979)41. Muitas

destas substâncias encontram-se presentes na solução preparada

I a partir das cinzas do material estudado, tornando-se necessã

. ria a separação do urânio para sua posterior análise fluorimêtriL

' ca. Para esta separação, empregam-se técnicas analíticas tais

1 como troca iônica ou extração por solventes. O método utilizado
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no presente trabalho foi a extração do urânio em oxido de tri-n-

octilfosfina (TOPO), conforme descrição a seguir.

Utilizaram-se alíquotas de 10 rol das amostras, de cada

vez, para a extração do urânio em TOPO. Esta etapa do procedi -

mento serviu para a eliminação dos possíveis interferentes já re

' feridos, possibilitando ao mesmo tempo, um fator adicional de

| concentração. A alíquota de 10 ml da amostra foi transferida pa

ra funil de separação de 125 ml, contendo 10 ml de solução de

] AL(ND3)3 (1 M), preparada a partir da dissolução do sal A1(ND3̂ .9H2O

em solução de HNO3 (2H) . Empregou-se este sal como agente

• "salting-out", a fim de que fossem eliminadas interferências pro

i vocadas por ânions de grande poder complexante sobre o Ion urani

Ia, tais como fluoreto, sulfato, fosfato e arsenato, ao mesmo

1 tempo facilitando a separação das duas fases. A seguir, adicio

naram-se 5 ml de TOPO (0,1 M) dissolvido em ciclohexano. Seguiu-

I se agitação manual do mesmo durante 5 minutos, após o que, foi

I deixado em repouso durante -10 minutos para que se processasse

a separação entre a fase orgânica, contendo o urânio, e aquela a

I quosa. Além das amostras, o padrão e o branco foram também ex

traídos, objetivando-se eliminar erros.

' Como fundente utilizou-se uma mistura de 98% de Na F

1 da Baker and Adamson Co., e 2% de LiF da Fisher Scientific Co.

Estes reagentes foram misturados em recipiente de polietileno

I por 8-10 horas em agitador rotativo. Pastilhas de -0,33 g foram

preparadas e colocadas em cadinhos de platina, utilizando-se com
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pactador adequado. Pipetaram-se alíquotas de 100 ul da fase or-

gânica sobre as pastilhas, levadas em seguida ã secura (110°C) e,

depois fundidos em mufla a uma temperatura de 1000°c durante 6

minutos. Após resfriamento (-30 minutos) das amostras juntamen

te com os padrões, procedeu-se â leitura flúorimétrica.

Nas medidas flúorimêtricas utilizou-se o Fluorimetro

Galvanek-Morrison, modelo Mark V, da Jarrel-Ash Co. ,Newtonville,

Mass., equipado com duas lâmpadas a arco de mercúrio, F4T5BLB,

j da firma Sylvania, com emissão máxima a -355 nm, sendo a radia

ção fluorescente emitida pelos sais de urânio presentes na amos

I tra, detectada por um tubo fotomultiplicador tipo 931A combinado

I a filtros destinados a absorver a radiação primária.

Este método permite uma análise quantitativa de urânio

I altamente específica, apresenta grande sensibilidade, sendo o

I
limite mínimo de detecção da ordem de 0,04 viA, correspondendo

-4 41

a 6 x 10 ug de urânio na amostra solida . Esta alta sensibi-

• 1idade e indispensável quando se avalia a possível contribuição

do urânio ã radioatividade natural em espêcimens marinhos.

I
3.8 - Dosagem de rádio-226.

3.8.1 - Considerações preliminares.

- 226Para a determinação de Ra, nuclídeo pertencente ã

I série natural de desintegração do U-238, são relatados diferen

. tes métodos na literatura ' . um método muito sensível e es
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peclfico, baseia-se na determinação da atividade-01 do produto

gasoso de desintegração do Ra (Tj/2 = 1600a) , o Rn (̂ /2
 =

! =3,8 d). Após eliminação prévia de Rn e estabelecimento de um

• novo equilíbrio ou conhecendo o grau do desequilíbrio, o radônio

formado ê separado por um fluxo de gás inerte/ coletado num si§_

1 tema adequado e medida a sua atividade-a coro um sistema de de

tecção próprio (ZnS, cintilação liquida e t c ) .

1
1 Neste trabalho, utilizou-se o método de emanação desen

1 volvido por Lucas, que situa-se entre as técnicas mais sensíveis

existentes.

I
3.8.2 - Preparo das amostras.

I
Tomaram-se,em média, 5 g de cinzas da amostra, que fo

ram dissolvidos em 50 ml de HNO3 (5N>, seguindo-se extração em

• banho-maria fervente durante 15 minutos e posterior filtração.

I 3.8.3 - Método de análise44'45.

I Sabe-se que, o carvão ativado á capas de adsorver o

radônio ã temperatura de -80°C e, em seguida liberá-lo por aque-

I cimento, â temperatura de (400-500) C, constituindo-se esta pro

priedade na base do método. Desta forma, pode-se remover o radô

• nio de uma solução da qual esteja sendo emanado, através da

I adsorção em carvão ativado a baixa temperatura, seguida de aque-

cimento deste retentor a elevada temperatura.
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O método compreende três sistemas: o de coleta, o de

transferência e o de contagem.

Na primeira etapa, antes de o radônio ser adsorvido em

carvão ativado, primeiramente ocorre a remoção do vapor d'água

da amostra. Este último, bem como o CO,, causam interferências

significativas no sistema de cintilação guando existentes no

interior da câmara.

Encontram-se presentes no sistema de coleta, os seguin

tes elementos: frasco borbulhador, reservatório de nitrogênio,

linha de vácuo, dois retentores de vapor d'água e o retentor de

radônio. Envolvendo os retentores mencionados hã garrafas ter

micas (frascos de "Dewar") contendo mistura refrigerante consti

tuída por gelo seco e acetona, a uma temperatura de -80°C.

O cálculo da atividade do radônio acumulado na amostra

requer o conhecimento do seu tempo inicial e final de crescimen

to. A fim de se eliminar o radônio residual da amostra em análi

se, faz-se um borbulhamento prévio da mesma com gás hélio ou ni

trogênio durante 25 minutos, a um fluxo de 1 litro por minuto,

determinado com medidor de vazão. Após o procedimento anterior,

fecha-se o borbulhador e a partir deste instante tem-se o tem

po inicial de crescimento.

0 tempo final de crescimento obtém-se ao término da

transferência de todo o radônio deixado acumular na amostra em

solução, para o carvão ativado (6 a 14"mesh", cocoanut charcoal

activated - Fisher Laboratory Chemical", cat. n9 5 - 685 - USA),
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o que é feito através de borbulhamento.

A Figura 8 esquematiza o sistema de coleta.

Dá-se em linhas gerais o procedimento adotado neste

sistema:

O primeiro elemento a ser integrado no sistema e" o

frasco borbulhador contendo a amostra e o radônio já acumulado.

Insere-se a seguir, o retentor de radônio, fechado após exaustão

completa de algum traço deste gás porventura nele existente, ori_

ginãrio do próprio carvão, o que i feito por aquecimento a (400-

500) cdurante 10 minutos, vácuo e lavagem com gás hélio. Uma

vez mergulhados todos os retentores na mistura refrigerante,repe

te-se o procedimento de descontaminação de radônio (vácuo e lava

gem com gás hélio) até ã torneira de saída do retentor de radô

nio, tomando-se precauções ainda quanto ao gás utilizado, que

passa,primeiramente, em um retentor de radônio a -80 C. Abre-

se cuidadosamente, a entrada e salda do coletor de radônio, con

trolando-se o fluxo para -1 l/min. Abrem-se as torneiras de

entrada e saída do borbulhador e inicia-se o borbulhamento. Sî

multaneamente, dá-se a coleta do radônio acumulado na amostra,

no retentor de carvão ativado a -80°C, já tendo sido anteriormen

te controlado o fluxo. Deixa-se processar a coleta por 25 minu

tos, quando então se fecham as torneiras de entrada e saída do

coletor de radônio. O vapor d'água que ainda possa persistir

nesta atmosfera de radônio, é retirado ao submeter-se o coletor

de radônio a um vácuo da ordem de 5 Pm de mercúrio, na própria



1. Reservatório de nitrogênio
2. Retentor de radônio (filtro)
3 . Bortoulhador
4. Retentor de vapor d'água
5. Retentor de radônio
6. Medidor de vazão
7. Bomba de vácuo
8. Medidor de vácuo
9. Linha de va"cuo

Figura 8 - sistema de Coleta - 226Ra. (Conforme Loblo 1972, p. 37)
oi
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linha de vácuo.

Terminada esta etapa, segue-se a de transferência,cuja

finalidade ê retirar todo o radônio existente no retentor de car_

vão ativado e transferi-lo a una câmara de cintilação.

Os elementos do sistema de transferência são um reser

vatório de hélio, o retentor de radõnio, um retentor de vapor

d1água, um forno elétrico, uma bomba digital, dois medidores de

vácuo e pressão, uma câmara de cintilação e um sistema eletrôni-

co que comanda as operações de transferência (Figura 9).

Os procedimentos desta fase são: submete-se o retentor

de radônio proveniente da etapa anterior, a uma temperatura de

(400-500)°c/10 minutos. A seguir conecta-se ao sistema a câmara

de cintilação. Tal como se procedeu para o sistema anterior,tam

bem nesta fase, para a linha de coleta, procede-se ã descontami-

nação de qualquer traço de radônio que possa existir. O procedi^

monto é o mesmo: lavagem com hélio e vácuo. Isto ê feito duran

te o intervalo de tempo em que o retentor de radônio é aquecido

para a liberação desta gás. Terminado este tempo e feito o vá

cuo na linha de transferência, abre-se a torneira de entrada do

retentor de radõnio e testa-se o vácuo. No caso de leitura

no medidor de vácuo, inferior a -500 mm de Hg, pode-se suspeitar

de vazamento no retentor ou de ter sido feito vácuo deficiente neste mesmo

retentor, quando na etapa anterior. Aciona-se o comando automá-

tico do sistema de transferência. Desta forma, são bombeados,

ciclicamente, 15 cm de hélio no retentor de radônio. A cada



Reservatório de Hélio
Forno elétrico
Retentor de radônio
Retentor de vapor d'água
Bomba digital
Bomba de vácuo

7. Manômetro de merctTrLo
8. Câmara de cintilaçâo
9. Válvula solenõide

10. Medidor de vácuo e pressão

1
2
3
4
5
6.

Figura 9 - Sistema de Transferência - 226Ra. (Conforme Lobão 1972, p. 33)

in
ui
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passagem deste volume pelo retentor, a bomba digital transfere

o radônio carregado pelo gás hélio, para a câmara de cintilação.

Esta operação repete-se automaticamente até que a pressão na câ

mara atinja 0,89 atm.

A radiometria alfa, última etapa desta análise, é fejL

ta posicionando-se a câmara de cintilação diretamente sobre o fo

9 tocâtodo da fotomultiplicadora de uma sonda Philips - P 1000, n9

10000, associada a uma fonte de alta tensão - PW 4320 e a um con

| tador digital Philips PW - 4330 (Figura 10).

I A câmara de cintilação ê constituída paio Frasco de

Lucas, inteiramente revestido por una substância cintiladora

I (ZnS-Ag). Sua capacidade é de 100 ca . Possui una janela de vi

dro em sua porção inferior.

• Os procedimentos adotados nesta etapa são: testa-se a

i constância do sistema eletrônico de contagem, o que é feito me

diante o emprego de uma fonte emissora alíia de neia-vida longa

1 239
( Pu) colocada sobre filme de sulfeto de zinco. Esperam-se no

mínimo três horas após a transferência do radônio para a cama

1 ra de contagem, para que possa entrar em esquillbrio com seus

( descendentes de meia-vida curta. A seguir, faz-se a contagem

222alfa do Rn e seus descendentes contidos; na câmara de cintila

A mínima atividade detectâvel nesstas condições labora-

toriais é de 0,01 pCi em material biológico ou ambiental.
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I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

1. Estabilizador de voltagem
2. Sistema de alta tensão e amplificaçio
3. Escallmetxo
4. Pré-amplificador
5. Válvula foto-multiglicadora
6. Câmara de c int i lação

Figura 10 - Sistema de Contagem. (Conforme Lobão 1972, p. 40)

I
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3.9 - Dosagem do polônio-210.

3.9.1 - Considerações preliminares.

O Po, membro da série do urânio, sub-série do rádio,

/ida de 138,4 dias e decresce í

de energia igual a 5,31 MeV (Tabela 1) .

tem meía-vida de 138,4 dias e decresce a Pb por emissão alfa

3.9.2 - Preparo das amostras.

As amostras foram preparadas conforme descrito em

I (3-2)-
I 3.9.3 - Método de análise.

I O método de análise consistiu nas seguintes etapas:

* 3.9.3.1 - Mineralização úmida.

Dado â volatilidade mais ou menos acentuada dos compos.

1 tos de polônio, utilizou-se a mineralização por via úmida para a

dosagem deste elemento nas amos taras.

• Colocaram-se 3,0 g do espêcimen seco em um Erlenmeyer

I de 125 ml. Adicionaram"se 20,0 ml de HNO.,, concentrado (65% p.a.)

e aqueceu-se cuidadosamente sobre placa aquecedora à temperatura

I de (85-90)°C até quase secura. Novas adições de HNO3 foram fei

tas em porções de 5,0 ml, sob mesma temperatura, até cessar o
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desprendimento de oxido de nitrogênio, guando então, acrescenta-

ram-se 2,0 ml de HCIO^, concentrado (708 p.a.) com aquecimento

de(140-150)°C até quase secuira. Adicionou-se mais 0,5 ml de

HC1O., aquecendo-se até secujca total. Deixou-se esfriar e novo

aquecimento foi feito a 80°C após a ai

centrado (37% p.a.} até secura total.

aquecimento foi feito a 80°C após a adição de 1,0 ml de HCl, con

3.9.3.2 - Plaqueamento.

I Dissolveu-se o resíduo em 100,0 ml de HCl (0,5 N) e

| deixou-se decantar durante a noite. 0 sobrenadante límpido foi

transferido a um outro Erlenmeyer de 1.25 xiL, ao qual acrescenta-

| ram-se 250,0 mg de ácido L-ascõrbido Cp.a.) . Mergulhou-se a se

guir, nesta solução, um disco de aço inoxidável de 1,96 cm de

I diâmetro, com uma das superfícies previamente revestida por uma

- membrana plástica (solução d« isopor em tolueno 1:5 (m/v), acres_

cida de III gotas de verniz copai comercial). Aqueceu-se o sis_

1 tema em banho-maria (85-90)?C durante três horas com agitação

constante (600 r.p.nu)..

• Optou-se pelo aço inoxidável por ser de fácil aquisji

| ção, tendo-se feito ensaios preliminares de deposição espontânea,

usando-se soluções padrões de Pb {em equilíbrio) em condji

I ções técnicas idênticas. Para determinar o tempo ótimo de pia

queamento (Figura 11), tomou-se uma atividade de 10 pCi de Pb,

I em equilíbrio, diluída em 10 0 ml de HCl (.0,5 N) acrescidos de

• 250,0 mg de ácido L-ascõrbico, com agitação constante, sob tem

I
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peratura de (85-90)°C. Periodicamente, o processo era interrom-

pido e o disco, após lavagem em água destilada e secagem, subme-

tido â radiometria alfa.

3.9.3.3 - Radiometria alfa.

Uma vez seco ã temperatura ambiente, o disco de aço foi

montado sobre disco de ZnS (Ag), de 2,0 cm de diâmetro, para ra

, diometria alfa conforme (3.3). Os tempos de contagem variaram

segundo as atividades das amostras, escolhendo-se um total acumu

1 lado de 1000 ou mais impulsos.

Paralelamente, fez-se um "branco" dos reagentes e um

1 ensaio para verificar a recuperação, utilizando-se um espécimen

- 210vegetal e um animal, com menor capacidade de retenção do Po,l
fazendo-se as devidas correções. Registrou-se para ambos os

I casos uma recuperação de (98 + 2%).

- A radiação de fundo adotada foi a do "branco",obtendo-

se em 24 horas de contagem, o valor de 11,13 + 0,21)c.p.h. Pa

1 ra determinar a eficiência de contagem, foi preparado um padrão

~ 210colocando-se 0,1 ml de solução de Pb, em equilíbrio com seus

I descendentes, sobre um disco de aço inoxidável. Apôs secagem

. ao infra-vermelho, procedeu-se à radiometria alfa do disco, como

* anteriormente descrito.

1 A concentração radioativa das amostras foi calculada

pela fórmula:
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39,9

onde C. = concentração de Po em pCi/g de amostra seca.

L = ritmo de contagem liquida em c.p.h./g da amostra seca.

39,9 = (2,22 x 60) d.p.h. x o,306 x 0,98

pCi

0,306= eficiência de contagem

Os desvios padrões respectivos foram calculados segun

do as fórmulas convencionais de propagação de erros.

Para se verificar a pureza radioqulmica do método, le

| vantou-se o espectro alfa da amostra mais ativa, analisada com

um detector de barreira de superfície (Nuclear Diodes - Mod. SL-

I 25-6) de área = 25 mm e resolução de 22,4 KeV, associado a um

espectrômetro multicanal (Hewlett-Packard - mod. 5410). A pr£

• sença de um único pico (Figura 12) denota a inexistência da de

I posição de outros alfas emissores no disco de aço.

I
I
I
I
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Relação massa úmida/massa de cinza e o percentual de cinza.

Além do percentual de cinza, determinou-se a relação

massa úmida/massa de cinza, para que pudessem ser conhecidos os

teores dosados expressos relativamente ã massa úmida das amos

trás, facilitando deste modo, a comparação com os dados de ou

tros autores.

j A Tabela 4 contêm os valores médios obtidos com os res

pectivos desvios relativos à média. Pode-se observar uma acen

1 tuada variação dos mesmos, não só entre as espécies animais,

como também entre as algas. Para estas, o conteúdo de cinzas va

| riou de: 3,8% a 6,9% (x = 5,7%) para as Chlorophyta, 4,0% a 5,0%

a (x = 4,5%) para as Phaeophyta e 3,8% a 9,4% (x = 5,4%) para as

• Rhodophyta.

I Entre os animais analisados, os teores de cinzas varia

ram de 1,7% a 2,3%, sendo maior na espécie Thais haemastoma e

I menor na espécie Bunodosoma caiasarum.

3.2 - Radiometrlas alfa e beta totais.

' As concentrações radioativas alfa e beta totais estão

I representadas nas Tabelas 5 e 6, respectivamente, denotando valo

res variáveis entre os diferentes grupos de algas, bem como den



TABELA 4 - RELAÇÃO MASSA OMIDA/MASSA DE CINZA E PERCENTUAL DE CINZA NAS E S P É C I E S ESTUDADAS.

ALGAS

DIVISÃO
CHLOROPHYTA

DIVISÃO
PHAEOPHXTA

DIVIS&
BHODOPHÍTA

Espécies

Chaetomorpha antennina
Enteromorpha flexuosa
Viva fasoiata

Colpomenia sinuosa
Padina viokersiae
Sargassum vulgare

Aoantophora spicifera
Centrooevae alawlatm
Gvaailaria manmilafís
Plooamium brasiXiense
Pteroaladia aapillacea

Numero de
Amostras

3
1
3

1
5
5

1
1
1
3
3

Rel.ü/C

15,7 + 0,9
26,5

14,5 + 2,1

25,0
20,0 + 2,0
22,9 + 2,0

26,3
23,9
20,1

10,7 + 1,4
22,6 + 4,4

Cinzas
(%)

6,4
3,8
6,9

4,0
5,0
4,4

3,8
4,2
5,0
9,4
4,4

ANIMAIS

PHXLLM
CNH1ARIA

FHXLtM
M3LLUSCA

Bunodosoma aaissawm

Tegula vividula
Thais haemastoma
Perna perna

60,2 + 6,0

6
8
8

52
42
50

, 1
,7
, 8

+ 5
+ 4
+ 4

, 3
,0
,7

1,7

1,9
2,3
2,0



TABELA 5 - RADIOMETRIA ALFA TOTAL NAS CINZAS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS E RELAÇÃO COM A MASSA

ÜMIDA .

ALGAS

DIVISÃO
CHLOBOPÍKTA

DIVISÃO
PHAEOPHY22V

DIVISÃO
RHODOPHSTA

Espécies

Chaetomorpha antennina

Enteromorpha flexuosa

Ulva faseiata

Colp&nenia sinuosa

Padina viokepsiae

Sargassim vulgare

Aaantophora spioifera

Centvoaevas olavulatum

Gvaeilcaeia mammilavis

Ploaamium bvasiliense

Estação de
Coleta

RO
PN

PV
FSJ
FSJ

BV
PO
BV

BV

RO
HO

AR-PS

PN
AR-PS
AR-PV

AR-PV

BV
BV
BV

m
PN
PN

Data de
Coleta

14.05.79
30.05.80

12.02.79
11.03.79
18.11.79

30.03.79
14.05.79
30.01.80

23.10.79

14.05.79
19.11.79
24.01.80

19.11.79
24.01.80
24.01.80

24.01.80

12.02.79
22.08.78
23.10.79

30.05.80

10.07.79
30.05.80

Atividade a
(pCi/g)*

0,65 + 0,07
1,87 + 0,10

0,20 + 0,03
0,40 + 0,05
0,50 + 0,07

0,10 + 0,02
0,10 + 0,02
0,10 + 0,02

0,60 + 0,07

1,20 + 0,09
1,71 + 0,10
3,13 + 0,13

0,60 + 0,07
2,75 + 0,09
2,30 + 0,07

0,85 + 0,07

1,00 + 0,08
0,40 + 0,06
0,80 + 0,08

0,69 + 0,07

0,50 + 0,07
1,17 + 0,09

pciAg
Massa Ctaida

41,4
119,1

7,5
15,0
18,8

6,9
6,9
6,9

24,0

60,0
85,5

156,5

26,2
120,0
100,4

32,3

41,8
16,7
33,4

34,3

46,7 2
109,3 •



TABELA 5 - CONTINUAÇÃO

PHYLUM
CNUfòRIA

ANIMAIS

PHYLUM
MQLLÜ8CA

Espécies

Pterooladia oapillaaea

Bunodosoma caieecavm

Tegula viridula

Perna perna (Bisso)

Estação de
Coleta

PN
PN

BV
BV
BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV
BV
BV
BV

PN
BV

Data de
Coleta

19.11.79
30.05.80

17.09.78
12.02.79
30.03.79
14.05.80
03.03.80
12.06.80

17.09.78
12.02.79
30.03.79
22.08.79
23.10.79
13.06.80

1980
30.06.80

Atividade^ a
(pCi/g)*

0,80 + 0,08
0,63 + 0,07

0,60 + 0,07
1,80 + 0,10
2,30 + 0,12
2,60 + 0,13
1,94 + 0,10
1,64 + 0,10

1,86 4- 0,10
0,50 + 0,07
1,05 + 0,08
0,9? + 0,08
1,40 + 0,09
1,70 + 0,10

6,04 + 0,23
7,30 + 0,30

pCi/kg

35,4
27,8

10,0
30,0
38,2
43,1
32,2
27,2

35,7
9,6

20,0
17,6
26,9
32,6

-

* Cada valor corresponde ã média da amostra em duplicata.



TABELA 6 - RADIOMETRIA BETA TOTAL NAS CINZAS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS E RELAÇÃO COM A MASSA
ÜMIDA.

Espécies Estação de
Coleta

Data de
Coleta

Atividade . B
(pCi/g>*

nCi/fcg
Massa Qnida

DIVISSO Chaetomovpha antennina
CHLORDPÍHTA

Entevomorpha fiexuosa

ALGAS

Viva faaciata

DIVISA) Colpomenia sinuosa
PHAEOPHXTA

Padina vickevsiae

Savgasswn vulgare

DIVISÃO Acantophova spieifera
RHCCOPfím.

Centrocevas clavulatum

Gpacilavia mamilans

RO
PN

FSJ
FSJ
PV

PN

BV
RO
PN
BV
BV

BV

RO
RO

AR-PS

PN
AR-PS
AR-FV

AR-PV

BV
BV

PN

14.05.79
30.05.80

18.11.79
11.03.79
12.02.79

30.03.79
14.05.79
19.11.79
05.11.79
30.01.80

23.10.79

14.05.79
19.11,79
24.01.80

19.11.79
24.01.80
24.01.80

24.01.80

12.02.79
22.08.79

301,1 + 1,7
225.8 + 1,8

145.9 + 1,7
68.8 + 1,6
84.9 + 1,7

30.05.80 265,8 + 2,2

108,0 + 1,6
81.7 + 1,6
34,3 + 1,4
83,9 + 1,6
45,1 + 1,6

75.8 + 1,6

71,0 + 1,7
57,8 + 1,6
34.7 + 1,6

147.6 + 2,2
125.7 + 2,0
63.8 + 1,6

70,8 + 1,6

132.8 + 1,6
96,5 + 1,5

30.05.80 36,5 + 1,6

19,2
14,4

5,5
2,6
3,2

7,4
5,6
2,4
5,8
3,1

3,0

3,6
2,9
1,7

6,4
5,5
2,8

2,7

5,6
4,0

1,8



TABELA 6 - CONTINUAÇÃO.

Espécies

DIVISA) Ploaamium bvasilienae
KiODOPHm

Pterocladia capillaoea

DIVISA) Bunodosoma eaissavm
CNHHBIA

PHXLIW Tcgula Viridula
MXLUSCA

ANIMAIS

Thais hamastoma

Perna perna

Estação de
Coleta

PN
PN
PN

PN
PN
FM

BV
BV
PN
BV

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV
PN

BV
BV
BV
BV
BV
BV
PN
BV

Data de
Coleta

10.07.79
19.11.79
30.05.80

10.07.79
19.11.79
30,05.80

12.02.79
30.03.79
14.05.79
14.05.80

17.09.78
12.02.79
30.03.79
22.08.79
23.10.79
14.05.80
13.06.80

12.02.79
23.10.79
14.05.80
30.05.80
17.09.78
12.02.79
30.03.79
23.10 .79
03.03.80
14.05.30
30.05.80
30.06.80

Atividade S
(pCi/g)*

36,3 + 1,6
48,6 + 1,6
62,4 + 1,7

210,8 + 1,8
194,9 + 1,8
178,9 + 1,8

69,2 + 1,6
68,9 + 1,6
67,9 + 1,6
85,1 + 1,7

62,1 + 1,7
56,9 + 1,5
51,1 + 1,5
62,8 + 1,7
62,7 + 1,7
54,5 + 1,4
50,8 + 1,5

69,3 + 1,6
77,7 + 1,7
84,2 + 1,6
77,9 + 1,7
62,4 + 1,6
38,9 + 1,4
33,4 + 1,5
53,1 + 1,5
33,7 + 1,5
40,3 + 1,6
37,1 + 1,4
36,7 + 1,5

nCi/kg
Massa tinida

3,4
4,5
5,8

9,3
8,6
7,9

1,1
1/1
1,1
1,4

1,2
1,1
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0

1,6
1,8
2,0
1,8

1,2
0,8
0,7

0^7 3
0,8
0,7
0,7

Cada valor corresponde a media de amostra em dtpliceda.
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tro de uma mesma espécie. Idêntica constatação foi verificada

quanto aos valores obtidos para os animais.

Como mostra a Tabela 5, a concentração alfa total mâxí

ma registrada é de 156,5 pCiAg para Padina vickersiae, com um

valor médio de 100,7 pCi/kg nesta espécie e um mínimo de 6,9

! pCi/kg para Diva fasciata.

I Os valores médios obtidos das concentrações alfa to

tais são: Chlorophyta, 27,8 pCi/kg; Rhodophyta, 39,5 pCi/kg e

I Phaeophyta, 84,1 pCi/kg, de massa úmida.

• Em animais, a concentração alfa total máxima registra

da é de 43,1 pCi/kg em Bunodosoma caiesarum e a minima, em Thais

m haemastoma* 5,6 pCi/kg, de massa úmida, não sendo detectada nas

amostras referentes a Perna perna. No entanto, para o bisso

I deste Mitilídeo, obtiveram-se valores relativamente elevados

m quando comparados ao tecido mole, 7,30 e 6,04 pCi/kg de cinza.

A concentração beta total nas algas estudadas variou

I de 1,7 nCi/kg em massa úmida de Padina vicker>s-iae a 19,2 nCi/kg

para Chaetomorpha antennina, com o valor médio de 16,8 nCi/kg

• nesta espécie.

I As concentrações beta totais médias obtidas para algas

são: Chlorophyta, 6,9 nCi/kg; Rhodophyta, 5,4 nCi/kg e Phaeophy-

1 ta, 3,7 nCi/kg de massa úmida.

I Em animais, as concentrações beta totais registradas,

variaram numa faixa de 2,34 nCi/kg, em Par na perna, a 7,54
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nCi/kg em Thais haemaatoma, massa seca .

3.3 - Dosagem de cálcio.

O conteúdo de cálcio nas cinzas encontra-se na Tabela

j 7, onde observam-se valores que variam de 1,04% em cinzas de

Chaetomorpha antennina a 21,34% para Colpomenia einuosa. Os con

1 teúdos de cálcio registrados nas amostras analisadas, acusam os

seguintes valores médios: para Chlorophyta, 5,77%; Bhodophyta,

I 11,02% e Phaeophyta, 13,69%. Verifica-se que o conteúdo médio

_ de cálcio nas Phaeophyta é cerca de 2 vezes e meia maior do que

• nas Chlorophyta.

1 0 teor de cálcio em animais registra um máximo de

13,42% em Tegula viridula e um mínimo de 1,09% em Perna perna

• com um valor médio de 5,60% para Hollusca e 4,61 para os Cnida

• ria estudados.

I 3.4 - Dosagem de potássio.

I Na Tabela 8 estão sumarizados os teores de potássio

nas cinzas dos materiais biológicos investigados. Observa-se

I que as concentrações de potássio para as algas variam na faixa

• de 2,49% em Plocamium braeilienae a 23,80% em Pterooladia capil_

laoea. Os conteúdos de potássio das amostras analisadas neste

I * Relações U/S: Perna perna: 3,34 + 0,15; Thais haemastcma:
3,77 + 0,19.

I



TABELA 7 - DOSAGEM DE CÁLCIO NAS CINZAS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS E RELAÇÃO COM A MASSA ÚMIDA.

ALGftS

Espécies

DIVISÃO Chaetomorpha antennina
CHEORDPHYTA

Cladophoropsis mmbxanaoea

Enteromovpha flexuosa

Viva faseiata

DIVISÃO Colpomenia sinuosa
PHAEOPHXTA

Padina vickersiae

Savgassum vulgave

Aaantophova spieifeva

DIVIS&) Centvoaevae otaoulatum
BHODOPHra

Ploaamiim brasiHen&e

Estação de
Coleta

EO

BV

EV
FSJ

PI

BV
RO
BV
PN
BV

BV

ao

AR-PS

PN
BO

AR-PS
AR-PV

AR-PV

BV
BV

PN
PN

Data de
Coleta

14.05.79

23.10.79

12.02.79
18.11.79
13.06.80

30.03.79
14.05.79
05.11.79
19.11.79
30.01.80

23.10.79

14.05.79
19.11.79
24.01.80

19.11.79
14.05.79
24.01.80
24.01.80

24.01.80

12.02.79
23.10.79

10.07.79
19.11.79

Concentração
de Ca (.%)

1,04

8,72

8,94
9,49
9,10

4,16
4,11
3,74
5,19
3,23

21,34

9,94
9,10

18,03

9,57
13,30
14,51
20,28

7,17

13,57
15,63

7,28
15,37

gCa/kg
Massa Omida

0,662

3,373
3,581
3,434

2,868
2,834
2,579
3,579
2,227

8,536

4,970
4,550
9,000

4,179

6,336
8,855

2,726

5,677
6,539

6,803 o
14,364 *



TABELA 7 - CONTINUAÇÃO.

PHYLLM
CNIDARIA

PHXIÍM
M3L&USCA

PtexvaladCa oapillaoea

Bunoâosoma aaissamm

Tegula viridula

ANIMAIS

Thais haemastoma

Perna pevna

Estação de
Coleta

PN
PN

BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV

BV
BV
BV
BV
PN

Data de
Coleta

10.07.79
30.05.80

17.09.78
12.08.79
30.03.79
23.10.79

17.09.78
12.02.79
30.03.79
23.10.79
14.05.80

12.02.79
23.10.79
14.05.80

17.09.78
30.03.79
23.10.79
03.03.80
14.05.80

Concentração
de Ca (%)

5,30
8,94

3,60
6,03
4,32
4,21

10,50
11,34
13,42
8,37
7,23

3,59
3,33
3,84

6,40
4,26
1,43
2,08
1,09

gCa/taçr
Massa Cknida

2,345
3,955

0,598
1,001
0,717
0,699

2,015
2,176
2,575
1,606
1,387

0,840
0,779
0,899

1,259
0,838
0,281
0,409
0,214

* Cada valor corresponde â doeagan de una amostra.



TABELA 8 - DOSAGEM DE POTÁSSIO NAS CINZAS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS.

Espécies

DIVISÃO
CHLQHOPHCTA

DE/ISSO
AIGAS

Divisa

Chaetomorpha antennina
Cladophoropsia membvanaeeae

Enteromorpha ftexuosa

Viva faseíata

Cotpomenia sinuosa

Padina viakersiae

Sargaesion vulgape

AcantophorcL spioifera

Centroeeras alavulatm

Ploaamitm brasiliense

Ptevoaladia capillaeea

Estação de
Coleta

ao
BV
PV

FSJ

BV
«D
BV
PN
BV

BV

RO
IO

AR-PS

PN
ARrPS
AR-PV

AR-PV

BV
BV

PN
PN

PN
PN

Data de
Coleta

14.05.79
23.10.79
12.02.79

18.11.79

30.03.79
14.05.79
05.11.79
19.11.79
30.01.80

23.10.79

14.05.79
19.11.79
24.01.80

19.11.79
24.01.80
24.01.80

24,01,80

12.02.79
22.08.79

10.07.79
19.11.79

10.07.79
19.11.79

% K nas cinzas

21,20
7,61
14,90

8,31

17,70
18,80
14,80
4,70
6,90

11,50

5,80
6,80
2,61

19,50
12,70
6,50

8,95

13,50
21,20

4,30
2,49

15,8
23,8

-o



TABELA 8 - CONTINUAÇÃO.

Espécies

ANUAIS

PHYIÍM
CMBARIA

PHHJM

Bunodoaoma aaisacanm

Tegula viriãula

haemastoma

Perna, perna

Estação de
Coleta

BV
BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV
BV

BV
BV
BV

BV
BV
BV
BV
PN

Data de
Coleta

12.02.79
30,03.79
23.10.79
14.05.80
03.03.80

12,02.79
30,03.79
23.10.79
14.05.80

12.12.79
23.10.79
14.05.80

17.09.78
30.03.79
23.10.79
03.03.80
14.05.80

% K nas cinzas

11,0
12,10
11,60
13,80
9,30

10,70
8,60
10,30
12,40

13,40
11,90
12,60

12,10
5,70
5,72
8,30
7,60

* Cada valor corresponde â dosagem de una amostra.

u>
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trabalho, acusam os seguintes valores médios: Chlorophyta,12,77%;

Rhodophyta, 12,86% e Phaeophyta, 9,34%.

> 0 conteúdo de potássio nos animais registra o máximo

I de 13,80% para Bunodoaoma aaisearum e um mínimo de 5,70% para o

Mitilldeo Perna perna, sendo o valor médio de 11,56% para as
it
I anêmonas-do-mar e 9,94% para os Mollusca estudados (mesma ordem

de grandeza).

A Tabela 9 permite comparar a concentração beta total

Ê e o valor teórico de potãssio-40, calculado a partir das concen

trações de potássio nas cinzas, utilizando-se além destas, o va

1 34lor de 28 S/seg/g de potássio .

I Análise da referida tabela permite afirmar a maior

40contribuição do K na radiometria f total das cinzas analisa

1 das. Os valores discrepantes, em que se observa o cálculo teó

rico maior do que a concentração beta total, devem-se, provavel^

I mente, a erros experimentais.

3.5 - Dosagem de urânio.

A atividade alfa do urânio natural é fraca: 6,8xlO~ d/g

I o que eqüivale a 1,5 d.p.m.Ag46, sendo detectado seja por

fluorimetria, seja por radioativação . Na água do mar o ura

I nio ocorre provavelmente sob a forma aniônica {^UO.fCO,)33 í

• BLAKB, et alii, apud EDGINGTON, 1970)12 o que d«ve contribuir

para sua acumulação na biota, por co-pr«cipitação (algas calca

} rea») ou por formação d« complexos orgânicos (algas com awnor



TABELA 9 - RÀDIOMETRIA BETA TOTAL E VALOR TEÕRICO OE 4°K NAS CINZAS.

DIVISÃO
CHLOBOPHYTA

DIVISÃO

DIVISÃO

iWJIXJctiXXA

CUIDARIA

VKXIWCA

ANDAIS

Espécies

Chaetomovpha antennina

Ulva fasoiata

Colpomenia sinuosa

Padina viokersiae

Sargaegwn vulgare

Acantophora spidfeva

CentroceroB alaoulatum

Plocamium bra&iliense

Pteroaladia capillaeea

Bunodoaoma caissavum

Tegula viridula

Thais haemaatoma

Perna perna

Estação de
Coleta

HO

BV
PN
BV

BV

RO
RO

AR-PS

PN
AR-PV

AR-PV

BV

PN

PN
PN

BV

BV
BV

BV
BV

BV
BV

Data de
Coleta

14.05.79

30.03.79
19,11.79
30.01.80

23.10.79

14.05.79
19.11.79
24.01.80

19.11.79
24.01.80

24.01.80

12.02.79

10.07.79

10.07.79
19.11.79

12.02.79

30.03.79
14.05.80

23.10.79
14.05.80

30.30.79
23.10.79

Concentração B
(pd/g)

301,1 +

108,0 +
34,3 +
45,1 +

75,8 +

71,0 +
57,8 +
34,7 +

147,6 +
63,8 +

70,8 +

132,8 +

36,3 +

210,8 +
194,9 +

69,2 +

51,1 +
54,5 +

77,7 +
84,2 +

33,4 +
53,1 +

Total

1,7

1,6
1,4
1,6

1,6

1,7
1,6
1,6

2,2
1,6

1,6

1,6

1,6

1,8
1,8

1,6

1,5
1,4

1,7
1,6

1,5
1,5

Valor Teórico
40R (pCi/g)

160,4

133,9
35,9
52,2

87,0

43,9
51,5
19,8

147,6
49,2

67,7

102,2

32,5

119,6
180,1

83,2

65,1
93,8

90,1
93,3

43,1
42,3

de

OI
•
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12
teor de cálcio) .

Como se verifica à Tabela 10, a concentração de ura

nio nas algas analisadas varia de 0,56 yg/g» em Savgassum vul-

gare, a 9,20 ug/9 sro Gvaoilaria mammilavis.

Obtiveram-se os seguintes valores médios: 1,14 ug/g pa

! ra Chlorophyta, 2,67 ug/g para Phaeophyta e 4,66 vg/g para Rho

| dophyta.

Em animais, a faixa de variação compreende um mínimo

I de 1,68 pg/g, em Thais haemastoma e um máximo de 26,64 ug/g em

_ Bunodosoma eaissarum. £ interessante assinalar a elevada concen

" tração (91,95 vg/g) de urânio nas cinzas do bisso da espécie

• Perna pernat sugerindo, dado â sua natureza protéica, um mecanis

mo de concentração do urânio por complexação orgânica.

1 47Tomando-se o valor de 0,003 ugU/g de água do mar , ob

m têm-se os fatores de concentração máximos e mínimos para os es

pecimens anteriormente referidos, conforme Tabela 11.

I

I
I

Os fatores de concentração foram calculados relativos

â massa seca da amostra, segundo a fórmula:

1 v = quantidade de U Cuq/g massa seca)

• cü quantidade de U (ug/g água do mar)

onde F = fator de concentração do urânio.



TABELA 10 - DOSAGEM DE URÂNIO NAS CINZAS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS**

ALGAS

ANIMAIS

DIVISÃO
CHLOEQFHYTA

DIVISÃO
PHABOPHYTA.

DIVISÃO
BHODOPHXTA

PHYLtM
CNIDARIA

PHYLUM
MOLLUSCA

Espécies

Chaetomorpha antennina
Entevomorpha flexuosa
Ulva fasaiata

Padina viokersiae
Savgassum vulgave

Centvoaeras alaüulatum
Graailaria marmilaris
Ploaamium braeilienae
Pterooladia aapillaaea

Bunodo8oma eaissavum

Tegula viriãula

Thais haemaatoma

Perna perna(Bisso)

Estação de
Coleta

RO
PI
BV

BD
RO

AR-PS

BV
PN
PN
PN

PN
BV

BV
BV

BV

PN

Data de
Coleta

14.05.79
13.06.80
30.01.80

19.11.79
14.05.79
24.01.80

12.02.79
30.05.80
30.05.80
30.05.80

14.05.79
03.03.80

14.05.80
23.10.79

14.05.80

1980

(ug/g)

0,72
0,80
1,90

2,26
0,56
5,18

4,45
9,20
1,68
3,30

26,64
26,19

4,34
5,32

1,68

91,95

Relação
U/ca

69,2
8,8
58,8

24,8
4,2
40,0

32,8

36,9

-

60,0
63,6

43,8

-

* Cada valor corresponde â dosagem de una amostra.

** O desvio padrão das leituras fluorimétricas situa-se em torno de 10%.
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TABELA 11 - FATORES DE CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO MÁXIMOS E MÍNIMOS

NA BIOTA MARINHA ESTUDADA.

Algas

Espécie Fator de concentração

Sargassum vulgare

Graeilaria mammilaris

44

458

Thais haemaetoma 44

Animais Bunodosoma oaissavurn 644

Perna perna CbissoX 684
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226
3.6 - Doaagem do Ra.

Pela análise da Tabela 12, conclui-se que a concentra-

ção de Ra na fração ácido-solúvel das cinzas das algas estu-

dadas encontra-se na faixa de 0,029 a 0,635 pCi/g para Uíva fae_

ciata e Sargassum vulgave,respectivamente.

A relação Ra/Ca variou nas algas de 0,7 em Centrocerae

olavulatum a 20,4 em Chaetomorpha antennina.

Os valores médios obtidos para as três divisões estuda^

das foram: 0,121 pCi/g para Chlorophyta, 0,385 pCi/g para Phaeo

phyta e 0,193 pCi/g de cinzas para Rhodophyta.

Em animais, a faixa de variação compreendeu um mínimo

de 0.-019 pCi/g para Thais haemaetoma e um máximo de 1,446 pCi/g

de cinzas p^ra Tegula viridula.

A mesma tendência a concentração observada em bisso de

Pevnj. perna para o urânio, parece ocorrer também para o Ra

(Tabela 12}.

Os fatores de concentração foram calculados relativos

ã massa seca da amostra, segundo a fórmula:

226
quantidade de Ra {pCi/g massa seca)226Ra quantidade de Ra tpg/g água do mar )

onde F - fator de concentração do
Ra

226'Ra

* Relações S/C: Viva fasaiata: 5,25 + 0,49; Sargassum vulgare:

4,23 + 0,25.



TABELA 1 2 - DOSAGEM DE

DIVISãO
CHIOBOPHm

ALGAS DWISSO
PHABXWTA

DIVISÃO
PHODOPHVTA

PHXUM
CNIDARIA

ANIMAIS

PHYLUM
M3LLHSCA

* Cada valor corresponde ã

Ra NAS CINZAS DAS

Espécies

Chaetomorpha antennina
Ulva fasaiata

Sargassum vulgare

Centroeeras olavulatm
Ploomium brasilienee
Ptevoaladia aapillaaea

Bunoãosoma eaissarum

Tegula vividula

Thais haemastoma

Perna perna

Perna perna (Bisso)

ESPÉCIES

Estação de
Coleta

PN
BV

AR-PS
BO

BV
PN

PN
PN

BV
BV

BV
BV
PN

BV
BV
PN

PN

PN

média da amostra on duplicata.

ESTUDADAS

Data de
Coleta

30.05.80
30.01.80

24.01.80
14.05.79

12.02.79
30.05.80
10.07.79
30.05.80

03.03.80
14.05.80

22.08.79
14.05.80
30.05.80

12.05.80
14.05.80
30.05.80

14.05.80

1980

•

Cone. Ra nas cinzas
(pCi/g)*

Calculo em baseada, fraçãoacicb-soluvel ^

0,212 + 0,150
0,029 + 0,009

0,635 + 0,145
0,135 + 0,030

0,094 + 0,026
0,422 + 0,154
0,063 + 0,019

N.D.

0,062 + 0,012
0,031 + 0,010

0,135 + 0,020
1,446 + 0,274
0,411 + 0,231

0,019 + 0V010
0,317 + 0,220
1,380 + 0,366

0,684 + 0,343

2,822 + 0,966

ação
22Wca

20,4
0,9

4,4
1,0

0,7

1,2

-

20,0

8,3

62,8

00
o
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O fator de concentração máximo registrado nas algas

foi de 2143 para Sargaeswn vulgare, enquanto o mínimo ocorreu

em Viva faeoiata, 86. Em animais, o fator de concentração mãxi

mo foi de 1557 em "Seguia viriduta e o mínimo de 32 em Bunodosoma

o ai se arum (Tabela 13).

3.7 - Dosagem do Po.

O polônio-210 é fortemente acumulado por muitos orga -

nismos marinhos e, como emissor alfa, prove uma importante con

tribuição para a dose de radiação natural recebida por estes or

ganismos. Altos fatores de concentração têm sido registrados

(10 a 10 ) , apesar de sua baixíssima concentração na água do

mar. O nível de contaminação de alfa emissores nesta biota, em

I particular o Po, assume a maior importância tendo em vista a

• crescente poluição ambiental produzida por efluentes contendo

isótopos do plutônio, o qual acumula no mesmo ecossistema mari

1 nho14'15.

m Sua contribuição ã radioraetria alfa total é nula nas

cinzas, levando-se em consideração que o polônio ligado a uma

I molécula orgânica tem grande volatilidade em temperaturas eleva

18
das (MABÜCHI apud EAKINS & MORRISON, 1978).

* Como demonstra a Tabela 14, a concentração de Po

I nas algas variou õ • 0,6 pCi/g em material seco de Viva fasciata,

a 20,6 pCi/g em S ar gas sum vutgax>e.
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226,TABELA 13 - FATORES DE CONCENTRAÇÃO DE *°Ra MÃXIMOS E MiNIMOS

NA BIOTA MARINHA ESTUDADA.

I
I
I
I
I
I
I

Algas

Espécie Fator de concentração

Viva faseiata

Sargassum vulgave

Animais

Bunodo8oma oaissavum

Tegula viriâula

86

2143

32

1557
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I
1
1
1
1
I
I
I
I
I

Os valores médios para as algas são: Chlorophyta, 1,2

pCi/g; Rhodophyta, 4,0 pCi/g e Phaeophyta, 11,5 pCi/g de mate

rial seco.

Para os animais, a concentração de polônio variou de

1,3 pCi/g para Thais haemaetoma a 31,5 pCi/g de material seco,

em Pepna perna. 0 valor médio para o Phylum Mollusca foi de

11,5 pCi/g.

Pela análise da Tabela 14, observam-se concentrações

de Po mais altas nos espécimens coletados em Ponta Negra, não

se dispondo de dados para interpretar este fato.
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TABELA 14 - DOSAGEM DE PO NA MASSA SECA DAS ESPÉCIES ESTUDADAS .

DIVISA)
CHLOioeHm

ALGAS DIVISÃO
PHASQPHVTA

DIVISA)
FHODOPHm

PHXLUM
CNOARIA

ANIMAIS PHYIiLCM
MOLUISCA

Espécies

Chaetomovpha. antennina

Ulva fasoiata
Entevomorpha flexuoea

Scvgasswn vulgar»

Padina viakevsiae
Colpomenia sinuosa

Graoilaria mamilaris
Plooamiwi brasiliense
Pteroelaâia capillaoQa

Bunodosoma oaissarwn

Tegula vividula

Thais haemastoma

Pevna perna

Perna pevna (biaso)

Estação de
Coleta

PN
W

W
PI

BO
AR-PS

AR-PS
BV

PN
PN
PN

BV

PN
BV

PN
BV

PN
BV

PN

* Cada valor corresponde ã dosagem da amostra em dvplicata
** Boram feitas correções do decréscimo radioativo entre as datas

Data da
Coleta

30.06.80
30.06.80

12.06.80
13.06.80

14.05.79
24.01.80

24.01.80
07.10.79

30.05.80
30.05.80
30.05.80

14.05.80

30.05.80
12.06.80

31.05.80
12.06.80

30.05.80
30.06.80

30.05.80

de coleta e de

Concentração radioativa
(pCi/g)*

Calculado em base da fração
ãcido-solüvel

1,7 + 0,1
0,8 + 0,1

0,6 + 0,1
1,6 + 0,2

19,S + 0,4
20,6 + 0,4

2,6 + 0,2
2,7 + 0,2

2,3 + 0,2
6,2 + 0,4
3,4 + 0,3

1,5 + 0,1

22,3 + 0,4
3,6 + 0,3

5,4 + 0,3
1,3 + 0,2

31,5 + 0,9
4,9 + 0,3 »

1,3 + 0,1
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5 CONCLUSÕES

Analise dos resultados relatados neste trabalho de ca

rãter introdutório, observadas limitações de ordem técnica,quais

sejam, inerentes à amostragem, permite sejam feitas as seguin

tes inferências:

- as técnicas de dosagem utilizadas demonstraram ser

eficientes para os fins propostos na presente investigação;

- as flutuações registradas nas concentrações alfa e

beta totais, mesmo dentro dos limites de uma determinada esp£

cie, levam a supor a existência de uma provável relação entre

aquelas e as condições ambientais;

40 -

- o K apresenta uma contribuição significativamente

maior â radiometria beta das amostras de cinzas, sem que se ouvi

tam outros radionuclídeos naturais;

- as contribuições para a radioatividade natural nas

amostras são devidas não somente ao urânio ( ' ü) e ao
22fí 210

Ra, como também ao Po, radionuclideo de grande interesse

por acumular em níveis relativamente altos no mesmo ecossistema

marinho que acumula o plutônio.

Evidencia-se desta forma, a necessidade de um estudo

mais aprofundado dos mecanismos reguladores da absorção dos

radionuclídeos pelos espécimens analisados, pretendendo-se pros

seguir nesta linha de pesquisa, numa tentativa de elucidar os

referidos mecanismos.
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