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OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou:

- Estimar a importância de algas bentônicas abundantes

na região de Angra dos Reis como via de entrada em

cadeias alimentares de radionuclideos críticos do

efluente liquido a ser. lançado pela CNAAA.

- Estimar a influência que estas algas terão na dis-

tribuição destes radionuclldeos na área de dispersão

do efluente.

- Verificar sua capacidade como monitores da contami-

nação radioativa do ambiente marinho local.

Procurou-se assim, através de experimentos de laboratório:

- Acompanhar a acumulação e perda de 137Cs, 60Co e

1 2 b l em Saigaò&um hA.lipo.ndu.la., Vadina. v̂ cfee-t-ò-tae e

Kca.nthoph.ofLa.

- Determinar os fatores de bioacumulação destes radio-

nuclldeos nestas algas.

- Verificar a capacidade destas últimas competirem com

os sedimentos arenosos do local na retenção destes

radionuclideos.



RESUMO

r v-

O prooente-tXcCbaifao estudou' a interação de radionuclí-

deos críticos do efluente líquido da CNAAA (Unidade 1), com

lilipzndula, Vadina vicktfuiat e Acanthophoxa.

algas bentônicas abundantes na rogiio-de Angxa ctes

«eis.

AtravéV de experimentos de laboratório e eropregando-se

137Cs, 60Co e 125I~)como traçador-es- observou-rse a- acumulação e
— i, ' *"

perda destes radionuclíáeos por estaa^älgasv erstimanâó-se

seus fatores de bioacumulação, e meias-vidas biológicas.^

Nas condições empregadas, -á acumulação de Co e I foi

rápida,, «tingindo e equilíbrio aparente em 3 a 7 dias,
\

lenta para Qs^-com equalíterio trbing^4e e»; duas a três semanas.

A perda seguiu um padrão inverso^aeaáe-gowparativaHiente (íen-

ta para Co e I, % rápida para Cí̂ -x
v • c • • ""_ ' ^

Os fatores de bioacumulação (F.B>t variaram na faixa de

IO1 para Cs, 103-10tf para Co e.103 para I, destacando-se os

elevados F.B. de Co em P. v-ccfeeÂ -tae (até 1,4 x IO1*) e I em

S. 6ilipo.ndu.la. (até 7 x I O 3 ) .

Boto o outroo roaultadoo domons-fcram-que 4s algas estu-

dadas representam uma importante via potencial de entrada em

cadeias alimentares para radionuclídeos de Co, I e — em bem

menor grau — Cs.

Estas algas poderão ainda reter frações apreciáveis de

radioisótopos de Co e I presentes em massas d'água próximas

dos costoes, competindo eficazmente com-e#-sedimentos

sos. looa4B-na sua catonoão.
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Òs elevados F.B., á rápida acumulação« e as meias-vidas

biológicas longas ou moderadas indicam que as algas estudadas

poderão ser muito úteis como monitores da contaminação radio-

ativa por radionuclldeos de Co e I. Uma vez que os F.B. de

césio nos demais organismos marinhos são geralmente semelhan-

tes àqueles aqui estimados, estas algas poderão ser emprega-

das como monitores para isótopos deste elemento, seus baixos
h - -

F.B. sendo compensados por fatores come abundância, ampla dis-

tribuição e facilidade de coleta.



ABSTRACT

The more abundant benthic algae of the Angra dos Reis

region were studied in relation to their interaction with

critical radionuclides to be released in the liquid effluent

of CNAAA (Unit 1).

The uptake and loss of radionuclides by SaJigaàòum

£it<LptnduZa, Va.di.na. v-tcfeeiaiae and Acanthophoia. ipic-l^zia. were

observed-through laboratory experiments, using 1 3 7Cs, 60Co and

i 2 5I as tracers. The biological half-lives wage estimated, as

well as the bioaccuraulation factors (B.F.)i/

The uptake of Co''and I was fast, reaching apparent

equilibrium in 3 to 7 days,. In contrastr Cs uptake was slower

and, equilibrium was-^achíeveâ -en4y after 2 to 3 weeks). Loss

followed an inverse pattern, being comparatively fast for Cs,

and slow for Co and I.

Bioaccumulation factors wer«-variable, falling in the

range of 10l for Cs, 103 for I, and 103-101' for Co. Higher

BF for Co and I were found for ?.vickumiae. (up to 1,4 x 101*)

and A. ipid^zfia (up to 7 x 103) respectively. The results

show-that itne studied species represent important potencial

media for the transference of isotopes of Co, I and — to a

much lesser extent — Cs, through local food-webs.

These algae exhibited high capacity to compete with

local sandy sediments for the retention of Co and I> and may

therefore retain significant fractions of radionuclides of

these elements, when present in coast adjacent waters.



xvii

features like the'high BF, rapid uptake and moderate to

long biological half-lives enable I.^ilipendula, V.vickiiòiae.

and k.òpici^txa. to be powerful aids in. the monitoring of

radioactive contamination by Co and I isotopes. Since the

majority of marine oiganisins tends to exhibit Cs B7 similar

to those reported here, these benthic algae may also be used

as monitors for Cs isotopes, the low BF being compensated

by their abundance, wide distribution and facility of collection.



1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Generalidades

Desde a revolução industrial, o Homem vem utilizando in-

tensamente os combustíveis fósseis co.no gás, carvão e petró-

leo, para suprir suas necessidades energéticas. No início do

século passou também a utilizar, de maneira crescente, a e-

nergia hidroelétrica.

A crescente demanda de energia, o caráter necessaria-

mente finito das reservas de combustíveis fósseis, os proble-

mas geo-políticos causados pela sua distribuição heterogênea na

terra e, finalmente, o aproveitamento quase total do poten-

cial hidroelétrico em muitos países, tem levado o Homem a di-

versificar suas fontes de energia.

Assim, tem-se pesquisado intensamente nos últimos anos o

aproveitamento da energia solar, eólica, a produção de combus-

tível a partir de recursos renováveis como a biomassa vegetal.

No entanto, a principal fonte alternativa de energia,

utilizada de maneira rotineira em muitos países há vários a-

nos tem sido a energia nuclear. A transformação de massa em

energia, prevista por Einstein, tornou-se possível a partir

de 1939, com a descoberta da fissão nuclear e o subseqüente

desenvolvimento da tecnologia de reatores nucleares.

Esta tecnologia foi inicialmente utilizada para fins mi-

litares e de pesquisa, passando rapidamente a ter também apli-

cações pacíficas, essencialmente a produção de energia elé-

trica, em reatores de potência.



O processo de fissão requer um elemento de elevado nú-

mero atômico como 235U, que se fissiona quando um neutron in-

terage com seu núcleo. A energia einética dos fragmentos do

núcleo, resultante da perda de massa que ocorre na fissão, se

transforma em calor quando estes colidem com os átomos cir-

cundantes. Por outro lado, a energia das radiações emitidas

na fissão ê também transformada em calor; o calor gerado por

estes processos pode ser removido e utilizado na geração de

vapor, que movimentará turbinas elétricas.

O processo de fissão e a transferência de energia ocor-

rem em reatores nucleares em condições controladas.

Estes tem como principais componentes:

- o combustível, fissionado por neutrons lentos, resul-

tando em produtos de fissão, neutrons rápidos e libe-

ração de energia;

- o moderador, que diminui a energia cinética dos neu-

trons produzidos na fissão, de maneira que Fossam pro-

vocar novas fissões;

- os dispositivos de controle, que regulam a fissão, e,

portanto, a razão de liberação de energia;

- o fluido de refrigeração que remove do reator o calor

gerado (Eisenbud, 1973).

0 fluido de refrigeração descreve um percurso fechado

(circuito primário), passando pelo combustível e levando para

o exterior o calor gerado na fissão. Nos reatores de água

fervente (BWR) o vapor é produzido no próprio circuito primá-

rio. Nos reatores de água pressurizada (PWR), c calor é

transferido através de um sistema trocador de calor para um



circuito secundário igualmente fechado, onde haverá produção

de vapor. Nos dois casos, o vapor das turbinas ê condensado

por um trocador de calor associado a um circuito aberto, onde

circula grande quantidade de água, normalmente tomada de cor-

pos d'água naturais, o que exige a construção dos reatores ã

margem de ri~>s, ou no literal.

Existem vários tipos de reatores em operação hoje em

dia: estes podem visar a pesquisa, a produção de energia ou

de material radioativo; podem utilizar diferentes combustí-

veis, fluidos de refrigeração e moderadores. Podem,ainda di-

ferir, segundo a tecnologia de aproveitamento do calor gerado

(PWR, BWR, e outros), ou o saldo de consumo de combustível

(alto ou baixo consumo, regeneradores).

Todos eles, no entanto, geram no seu interior, material

radioativo não aproveitável — os produtos de fissão e de ati-

vação — podendo também formar, a partir de elementos férteis,

como 238ü e 232Th, produtos físseis utilizados como combustí-

vel em novos reatores.

Os produtos de fissão são gerados pela.quebra dos nú-

cleos de combustível, quando neutrons de certa energia inci-

dem sobre eles.

Os produtos de ativação são formados pela interação de

neutrons com materiais que envolvem o combustível como seu

revestimento, materiais de construção, produtos de corrosão e

gases dissolvidos, presentes no fluido de refrigeração etc. A

reação de ativação sofrida por estes materiais é semelhante

àquela de formação de elementos físseis no combustível: os

núcleos de um elemento fértil absorvem um neutron e o nuclí-

deo gerado, apôs sucessivos decaimentos radioativos,se trans-



forma em novo elemento físsil (por exemplo, na formação de

239Pu a partir de 2 3 8 Ü ) .

Cs produtos de ativação e, principalmente de fissão,

formados no interior das barras de combustível podem passar

ao fluido de refrigeração por difusão, ou através de fissuras

geradas por corrosão, ou falhas estruturais de seu material

de revestimento. Este fluido, por outro lado, já contém em

condições normais certa quantidade de produtos de ativação.

Os produtos radioativos presentes no fluido de refrigeração

são assim continua ou periodicamente retirados através de sis-

temas de purificação que incluem filtros, resinas trocadoras

e, também, equipamentos para a retirada de gases dissolvidos.

?or outro lado, podem ocorrer através de pequenas fa-

lhas — em bombas, válvulas e canalizações — vazamentos líqui-

dos e gasosos, que deverão também sofrer descontaminação.

Os vários processos de descontaminação dão assim origem

a resíduos radioativos que são concentrados e, apôs decaimento

dos radionuclídeos de meia-vida curta, imobilizados em toneis

herméticos, segregados em locais pré-determinados, sob con-

trole {Eisenbud, 1973) .

Os efluentes destes processos contêm uma radioatividade

mensurável, porém muito pequena, podendo ser lançados de ma-

neira controlada no meio ambiente, após monitoração.

Assim, a continua liberação de pequenas quantidades de

radionuclídeos, e a previsão de remotas possibilidades de a-

cidentes, exigem o controle sistemático e constante de : ní-

veis de radiação no meio ambiente.

A preocupação existente em escala mundial sobre o des-

tino dos rejeitos radioativos produzidos em diversos tipos de



instalações nucleares, a crescente utilização das radiações

ionizantes (radioterapia, raio-X etc.) e, sobretudo, a con-

trovérsia ainda existente sobre os efeitos biológicos de bai-

xas doses de radiação, levaram a criação de organismos nacio-

nais e internacionais que controlam rigorosamente os níveis

de radioatividade no ambiente: são estabelecidos limites de

descarga de radionuclídeos no meio ambiente, com base na dose

de irradiação que estes poderão provocar em grupos de popula-

ção humana.

Os radionuclídeos liberados no ambiente são potencial-

mente capazes de irradiar o homem interna e externamente e o

tipo e magnitude desta irradiação, serão função dos complexos

processos físico-químicos e biológicos que estes sofrerão na

atmosfera, em solos, ou no ambiente aquático.

Radionuclídeos lançados na atmosfera sofrerão diluição

e esta dependerá das condições geográficas e meteorológicas;

poderão depositar-se no solo e ser absorvidos em plantas, por

via foliar ou radicular, ou ainda permanecer na atmosfera.

Os efluentes radioativos, introduzidos em rios e mares,

serão diluídos em grandes volumes e dispersados pelo fluxo ou

pelas correntes: podem, no entanto, ser novamente concentra-

dos em sedimentos, partículas em suspensão e em grande varie-

dade de animais e plantas.

A inalação de produtos radioativos, a ingestão de águas

contaminadas, ou o consumo de vegetais ou animais concentra-

dores de certos radionuclídeos, podem levar ao acúmulo destes

elementos em partes do corpo, causando irradiação interna.

Por outro lado, os rejeitos sólidos estocados, sedimentos e

solos contaminados são potencialmente capazes de provocar ir-

radiação externa.



A experiência acumulada na monitoração ambiental de

reitores e outras instalações nucleares têm demonstrado que

em termos radiobiolõgicos, alguns radionuclítieos e algumas de

suas vias de transporte até o homem são mais importantes que

os demais, sendo por isto mesmo denominados de críticos.

Analogamente, podem existir nas proximidades da insta-

lação, indivíduos ou grupos de população, que por sua locali-

zação e hábitos de alimentação, trabalho e lazer, estarão mais

expostos à irradiação interna e/ou externa que o restante da

população. Estes indivíduos ou grupos do público são também

denominados de críticos, e serão aqueles que receberão as

maiores doses de irradiação, nas circunstâncias locais consi-

deradas .

Se forem levantadas, para os radionuclídeos críticos, as

principais características do ambiente local como fatores de

diluição, dispersão, imobilização, principais cadeias alimen-

ta res e seus respectivos fatores de concentração e transfe-

rência, as doses de exposição do grupo crítico podem ser es-

timadas. Se estas forem aceitáveis de acordo com os padrões

de segurança e legislação vigentes, pode se afirmar que a ope-

ração da instalação é segura, pois nenhum indivíduo ou grupo

de população receberá doses superiores ãs do indivíduo ou gru-

po crítico (Foster et ai, 1971).

A abordagem do problema de contaminação ambiental por

instalações nucleares pelo critério das cadeias alimentares e

grupos humanos críticos é hoje generalizada, pois permite que

o programa de monitoração seja concentrado em algumas vias e

em um reduzido número de radionuclídeos (Preston & Mitchell,

1973). Por isto mesmo, este tipo de abordagem tem sido re-



centemente estendido a fontes convencionais de contaminação

ambiental (Butler, 1980).

As vias criticas na cadeia alimentar podem ser ineren-

tes e exclusivas ao ambiente existente na área de influência

de cada instalação nuclear, gerando a necessidade de um estu-

do para cada instalação. Os exemplos abaixo ilustram a diver-

sidade das vias críticas para exposição interna:

- No Rio Columbia (EUA), próximo ao ponto de lançamento

dos efluentes dos reatores de Hanford, a via crítica

é a incorporação de 32P por peixes, e seu consumo pe-

la população ribeirinha (Foster et ai., 1971);

- No estuário de Blackwater (Reino Unido) onde está ins-

talado o reator de potência de Bradwell, a via críti-

ca é o consumo de ostras contaminadas com G5Zn(Preston

ft Mitchell, 1973);

- No mar da Irlanda, o 106Ru lançado pela usina de re-

processamento de Windscale é incorporado pela alga

Voh.ph.yna.. A via crítica é, neste caso, o consumo de

"laverbread", alimento preparado ã base desta alga.

(Preston & Mitchell, 1973).

As vias criticas para exposição externa são normalmente

a exposição a sedimentos arenosos e lodosos contaminados por

emissores gama, ou o manuseio por pescadores de redes e ou-

tros artefatos de pesca contaminados com emissores beta e ga-

ma (Foster et ai., 1971; Preston, 1971; Preston & Mitchell,

1973).



1.2 - Características da Unidade 1̂  da Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto (CNAAA)

A CNAAA está localizada na Praia de Itaorna em Angra dos

Reis (Figura 1.1). E constituída por um reator do tipo PWR,

com uma potência total elétrica de 683 megawatts (Figura 1.2).

Neste tipo de reator a água do fluido de refrigeração é man-

tida sob pressão, atingindo uma temperatura de 308°C sem en-

trar em ebulição (Furnas, 1982).

Através de um trocador de calor, há geração de vapor no

circuito secundário? este movimenta as turbinas e ê condensa-

do pela água do mar do circuito terciário, bombeada da ensea-

da de Itaorna. Esta ê lançada no Saco de Piraquara de Fora,

após sua passagem pelo circuito terciário, com uma va2ão de

cerca de 36 mVs. Neste trânsito, a água de refrigeração au-

mentará sua temperatura de no máximo 7°C (Westinghouse, 1972,

apud Brugnara, 1977), esperando-se no entanto, que sua dife-

rença de temperatura em relação à água de Piraquara de Fora,

seja inferior a 7°C, uma vez que é bombeada em Itaorna em pro-

fundidade ã qual a temperatura é inferior àquela das águas da

superfície.

A CNAAA usará como combustível o urânio enriquecido com

porcentagem de 2,5% de 2 3 5U, na forma de grãos de dióxido de

urânio, contidos em uma liga de zircônio ("zircaloy") forman-

do as barras de combustível.

Neste tipo de reator, o moderador de neutrons é a pró-

pria água de refrigeração do circuito primário, que circula

entre as barras de combustível. 0 controle mecânico é feito

através de um feixe de barras absorvedoras de neutrons, cons-
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FIGURA 1.1 - Localização geográfica da CNAAA e dos pontos de

coleta de água, algas e sedimentos.
IX)
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VAPOR

BOMBA

Figura 1.2 - Esquema de um reator nuclear de água pressurizada.

tituídas de uma liga de índio, prata e cádmio. Estas são re-

vestidas de aço inoxidável, se deslocam no interior de tubos

guias de zircaloy e estão localizadas dentro do conjunto de

barras de combustível (Furnas, 1982).

Há ainda inúmeros e complexos sistemas de controle, mo-

nitoração e alarme, projetados para monitorar e/ou manter em

condições de funcionamento os sistemas de refrigeração do cir-

cuito secundário, o sistema de vapor e os sistemas auxiliares,

assim como para iniciar ações corretivas na eventualidade de

qualquer variação apreciável na multiplicação de neutrons.

Os efluentes líquidos de baixa atividade, originados nas

diversas seções de tratamento serão liberados no mar através

do circuito terciário de refrigeração, sofrendo neste está-

gio importante diluir-."» e posteriores diluições com a água
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do Saco de Piraquara de Fora e da Baia da Ribeira. Prevê-se

que o total de radionuclideos liberados no efluente liquido

não deva exceder 109Ci/ano para 3H e 3,25 x 10~2Ci/ano para

os demais (Furnas 1982).

Estão listados na Tabela 1.1, os dez principais radio-

nuclídeos do efluente liquido da CNAAA, em ordem decrescente

da fração da CMP e considerando-se apenas aqueles de meia-vida

média ou longa.

TABELA 1.1

Características dos principais radionuclldeos do

efluente liquido da Unidade 1 da CNAAA (Furnas, 1982)

Radionuclldeo

3H

1 31 j

1 3 3 1

1 3 7Cs

1 3 -Cs

»*Ce

58Co

60Co

" M o

Meia

12,6

8,1

20,3

30,0

2,1

vida

anos

dias

horas

anos

anos

2,84 dias

71,3

5,2

66,7

13,7

dias

ar JS

horas

dias

Ci /

109

2,19

2,95

1,37

3,94

3,20

2,79

7,66

2,07

5,73

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ano

IO"3

IO"3

IO"3

IO"3

IO"4

IO"3

IO"4

IO"3

IO"4

Fração

3,15

6,33

2,56

5,95

3,79

2,77

2,42

1,33

8,95

5,51

da

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.M.P.*

IO"3

IO"6

IO"6

IO"7

IO"7

IO"8

IO"8

IO"8

IO"9

IO"9

* Concentração máxima permisslvel.
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1.3 - Destino dos radionuclIdeos introduzidos no

ambiente marinho

O transporte e a distribuição de radionuclIdeos intro-

duzidos no mar depende de sua interação com a água, os orga-

nismos e os sedimentos, assim como das interações destes en-

tre si. Organismos, seus detritos e sedimentos são capazes de

acumular vários elementos a níveis muito superiores àqueles

observados na água e podem influenciar de maneira significa-

tiva a distribuição de seus respectivos radionuclídeos em á-

reas de elevada atividade biológica, ou rápida sedimentação

(Lowman et ai., 1971). Outros elementos são pouco retidos em

sedimentos e organismos, tendendo portanto a permanecer em

solução.

Inúmeros fatores, como as propriedades flsico-quimicas

do radionuclídeo, sua diluição isotópica com seus homólogos

estáveis presentes na água do mar, os padrões de circulação

de água, a intensidade da atividade biológica, a natureza do

sedimento e das partículas em suspensão, determinarão se os

rejeitos radioativos introduzidos no mar permanecerão, por e-

xemplo, em sedimentos ou na biota nas proximidades do ponto

de lançamento, ou se permanecendo em solução, acompanharão os

movimentos das massas d'água, podendo ser transportados a

maiores distâncias.

Os radionuclídeos lançados no mar poderão ter diferen-

tes destinos, conforme sejam introduzidos em ecossistemas pe-

lãgicos ou bentônicos, costeiros ou não. Estes tipos de ecos-

sistemas, apesar de complexos o bastante pava serem quase in-

finitamente subdivididos, têm características que determinam,
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para cada um, diferentes respostas a introdução de radionu-

clídeos (Boven et ai., 1971). Algumas destas características

são resumidas na Tabela 1.2, no caso de ecossistemas pelági-

cos em mar aberto, e bentônicos e pelãgicos em águas costei-

ras.

TABELA 1.2

Algumas das características que determinam o destino

de radionuclídeos em diferentes ecossistemas marinhos

(Adaptado de Bowen et ai.,1971)

Propriedade

Natureza das
superfícies
disponíveis

. Mar aberto
(Pelágico)

Essencialmente
biológica

Águas costeiras
(bentônico e pelágico)

Sedimento de fundo,
sedimento ressuspendido
detritos terrígenos,
plancton

Estabilidade
físico-química Elevada Mínima (máxima

variabilidade)

Produção
primária

Planctcn da
zona eufótica

Plancton da zona
eufótica, vegetais
bentônicos.
Produtividade elevada

Tamanho dos
produtores
primários

M iroscópico
De pequeno a
muito grande

Tamanho dos
herbívoros Pt ueno

De moderado
a grande

Comprimento
das cadeias
alimentares

Loi o Curto

Mobilidade das
populações

Mãxi. De nula a elevada



14

As águas costeiras apresentam ainda outras particulari-

dades que influem no comportamento das substâncias introduzi-

das, como padrões de circulação de água superficial e subsu-

perficial que tendem a favorecer sua retenção próximo ã costa

(Pritchard et ai., 1971).

Os rejeitos radioativos lançados no mar foram até hoje

geralmente introduzidos em águas costeiras,e continuarão pro-

vavelmente a sê-lo por razões econômicas evidentes.

As partículas sedimentares tem uma forte capacidade de

remover radionuclídeos e seus homólogos estáveis da água; es-

tes radionuclídeos podem assjm ficar segregádos em depósitos

de sedimentos, permanecendo, portanto, não disponíveis para a

acumulação por espécies pelágicas. Por outro lado, o sedi-

mento contaminado pode ser ingerido por espécies filtradoras

e sedimentavoras, que são por sua vez utilizadas pelo homem

como alimento (Templeton & Preston, 19fó).

De maneira geral, os radionuclídaos tendem a ser mais

concentrados por sedimentos finos, que possuem maior superfí-

cie relativa. A adsorção seletiva depende, no entanto, dos

compostos minerais e dos radionuclídeos envolvidos, não sendo

sempre diretamente proporcional ã área específica (cm2/g).

Jones, 1960; Duursma & Gross, 1971; Ancellin et ai., 1973).

Alguns radionuclídeos são mais fortemente concentrados

em sedimentos que outros: Duursma (1969), apud Duursma &

Gross (1971), estudou, através de experimentos de laboratório,

a capacidade de retenção de radionuclídeos em sedimentos co-

letados em diversos oceanos, observando a seguinte seqüência,

em ordem decrescente de retenção:

Pr > Ru > Mn, Zr > Fe > Zn > Rb > Cs, U, Ru > Sr > Ca.
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Ce e Co apresentaram, neste estudo, um comportamento va-

riável, situando-se nesta seqüência entre Pm e Fe.

0 epifiton microbiano tem uma forte tendência a asso-

ciar-se a material particulado, e a acumular elementos-traço

sob forma iônica ou coloidal. Vários autores têm assim de-

monstrado a importância do epifiton na retenção e perda dera-

dionuclldeos por sedimentos marinhos, em particular em estuá-

rios ou áreas costeiras (Lowman et ai., 1971; Lowman & Ting,

1973; Mayr et ai., 1980b).

Os radionuclídeos tendem a sofrer retenção principal-

mente nas camadas superiores do sedimento, mormente nos pri-

meiros centímetros (Nakamura et ai., 1977; Mattson et ai.,

1980). No entanto, a atividade muitas vezes intensa da fauna

bentônica cavadora, tende a movimentar constantemente as pri-

meiras camadas do sedimento, promovendo ali uma homogeneiza-

ção da radioatividade e mesmo sua penetração em direção a ca-

madas mais profundas, em alguns casos, até 25-30 cm.(Templeton

& Preston, 1966; Duursma & Gross, 1971).

Os elementos chamados de "conservatives" são aqueles

cuja concentração na água do mar está diretamente relacionada

ã salinidade, e que são efetivamente transportados e distri-

buídos pelas correntes. Os elementos "não conservatives", ao

contrário, não seguem este padrão e podem apresentar marcadas

variações sazonais, verticais e horizontais na sua distribui-

ção: isto levou ao postulado de que os animris e plantas ma-

rinhos participam no transporte destes elementos, uma vez que

os organismos marinhos concentram-nos a níveis muito superio-

res aos da água e são capazes de se moverem em direções di-

ferentes daquela da massa d'água em que vivem.
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Assim, vários elementos podem ser transportados através

das migrações horizontais e verticais dos animais, fixados no

fundo através de sua incorporação por organismos bentõnicos,

ou carreados da superfície ao fundo pela ação da gravidade so-

bre organismos mortos, material fecal, exoesqueletos e outros

detritos ortânicos (Lowman et ai., 1971).

O fator de concentração ou fdtor de bioacumulaçao é de-

finido como a relação entre a concentração de um elemento ou

radionuclídeo em um organismo e a concentração diretamente

disponível em seu meio, em condições de equilíbrio(Polikarpov,

1966; Lowman et ai., 1971). A aplicação do conceito de fator

de bioacumulaçao a organismos aquáticos é freqüentemente li-

mitada pelo fato de que estes podem retirar seus nutrientes

do alimento, da água, de sedimentos em suspensão, ou do fundo.

Em contraste com os animais aquáticos, o fitoplancton, as al-

gas bentõnicas e as fanerõgamas marinhas derivam seus nutri-

entes diretamente da água, podendo-se neste caso se calcular

o fator de bioacumulaçao pela relação direta entre a concen-

tração no organismo e na solução.

Os fatores de bioacumulaçao não são absolutos, e podem

ser alterados por fatores biológicos e ambientais como sali-

nidade, temperatura, estação do ano, concentração na água do

elemento considerado e de elementos metabolicamente importan-

tes, idade e sexo do organismo, e outros. (Davis & Foster,

1958; Lowman et ai., 1971; Patel, 1975; Amiard & Khalanski,

1981).

A capacidade de um organismo atingir o equilíbrio com

um radionuclídeo é diretamente proporcional ã velocidade de

giro metabólico ("turnover") do elemento estável correspon-
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dente: o tempo necessário para que um organismo troque F0% de

seu conteúdo total de determinado elemento é designado de

meia-vida biológica deste elemento. Se a meia-vida biológica

é curta, o organismo atingirá rapidamente o equilíbrio com o

meio na sua concentração do elemento ou radionuclídeo.

Um dos aspectos importantes a ser considerado em estu-

dos relativos â acumulação de radionuclideos na biota em ge-

ral, e em particular em vegetais marinhos como macroalgas,fi-

toplancton e fanerõgamas [ThataaÃ.a, loitcia) é o da contri-

buição relativa dos processos passivos e biológicos de acu-

mulação. A acumulação de um elemento ou substância em um

organismo pode se dar por adsorção, troca iônica, incorporação,

ou qualquer combinação destes processos. A adsorção envolve

a concentração de ions da solução na interface sõlido-solven-

te, sendo portanto um processo passivo que sofre pouca ou ne-

nhuma influência do metabolismo. Na incorporação os ions po-

dem estabelecer ligações não-reverslveis ã medida que são u-

tilizados pelas células, integrando-se em suas vias metabõli-

cas. Finalmente, na troca iônica, pode haver substituição de

um ion por outro diverso, de mesma carga e Valencia. Quando

se emprega um traçador radioativo, há ainda troca isotópica,

isto é, substituição de um ion do isotope estável por outro

do isótopo radioativo.

Os processos passivos de contaminação podem ser parti-

cularmente importantes para vegetais marinhos, em função de

sua elevada relação área/volume (Bovard &Grauby, 1974; Nakahara

et ai., 1975).

Por outro lado, os processos biológicos de acumulação

serão importantes para radioisõtopos cujo isótopo estável se-
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ja um elemento ou oligoelemento de importância fisiológica,

como por exemplo iodo, cobre, zinco, fósforo e outros.

Uma distinção nítida entre os processos descritos acima

i geralmente arbitrária, uma vez que estes tendem a ocorrer

concomitantemente (Bovard & Grauby, 1974). Por outro lado, o

metabolismo de diferentes elementos e a importância relativa

dos diferentes processos de incorporação variarão muito se-

gundo a espécie, o meio, as estações do ano (Davis & Foster,

1958).

Os radionuclideos presentes no mar e devidos a resíduos

de explosões nucleares na atmosfera (fall-out) ou a rejeitos

de instalações nucleares, podem apresentar-se, assim como seus

homólogos estáveis, sob forma iônica, complexada, coloidal ou

ainda particulada. Os diferentes isõtopos radioativos ou es-

táveis de um elemento serão concentrados no mesmo grau por

plantas e animais marinhos se estiverem na mesma forma físi-

co-guímica. A incorporação de radionuclideos em cadeias ali-

mentares depende assim da disponibilidade dos elementos está-

veis correspondentes e elementos metabolicamente semelhantes,

assim como das características fisiológicas e comportamentais

dos organismos que constituem as cadeias ou redes alimentares

(Lowman et ai., 1971; Patel, 1975).

Os elementos concentrados de maneira significativa na

biota marinha podem ser agrupados,segundo Lowman et ai. (1971),

em cinco categorias:

- elementos estruturais: carbono, nitrogênio, fósforo e

em alguns casos, silício, cálcio e estrondo;

- elementos catalizadores: ferro, cobre, manganês e co-

balto;
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- elementos facilmente hidrolizaveis no pH da água do

mar: alumínio, cêrio, plutônio e zircônio, entre ou-

tros;

- halogênios pesados: bromo e iodo;

-ions divalentes pesados: bário, rádio e chumbo.

Os radionuclldeos gerados pela tecnologia nuclear e fre-

qüentemente detetáveis em organismos marinhos incluem 95Zr,

"Mo, 103Ru, 10*Ru, 1 3 1 I , ̂ "Ba, ^ C e , i-"Ce e 137Cs entre

os produtos de fissão e 32P, 5l*Mn, 55Fe, 59Fe, 51Cr, 57Co,

60Co, 65Zn e n oAg, entre os produtos de ativação, além de

I|OK, de origem natural (Lowmsn et ai., 1971).

0 comportamento físico-químico dos diferentes elementos

na água do mar, sua interação com sedimentos, partículas em

suspensão e organismos, seu trânsito através de cadeias ali-

mentares, seu transporte e distribuição em ecossistemas mari-

nhos foram alvo de inúmeros estudos, em diversos' países, em

laboratório e em condições naturais. São citados a seguir ai-,

guns destes estudos, a título de exemplo.

Murray & Murray (1973) estudaram a influência de fato-

res como pH e salinidade no equilíbrio de adsorção-dessorçâo

de 60Co, b5Zn e ll0hg em sedimentos. Fukai & Murray (1973)

reuniram e discutiram os dados disponíveis sobre a especiação

química de cobalto e prata em água do mar, sua interação com

os sedimentos e a biota. Butler et ai. (1981) estudaram em

laboratório a influência do fitoplancton marinho na espeoia-

ção do iodo, concluindo que esta era pouco significativa.

Ueda et ai. (1978) observaram a influência relativa de águas

e sedimentos marinhos na contaminação de bivaivos e algas ben-

tônicas .por 106Ru e 137Cs. Jones (1960) realizou um estudo
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sobre a acumulação do 106Ru liberado pela usina de reproces-

samento de Windscale, em sedimentos, macroalgas, peixes e bi-

valvos. Heft et ai. (1973) elaborou um modelo de transporte

na Baía da Humboldt de vários radionucliãeos liberados por um

reator BWR, calculando sua distribuição entre água, sedimen-

tos, fitoplanctonr fanerógamas e algas bentônicas. A propor-

ção de formas iônicas e complexadas de cobalto em águas es-

tuarinas de Porto Rico foi estudada por Lowman & Ting (1973),

que também realizaram experimentos de laboratório relativos

ã acumulação e perda destas formas químicas por vários repre-

sentantes da biota local. Nakahara et ai. (1975) calcularam

a taxa de absorção de 60Co por moluscos alimentados com al-

gas bentônicas experimentalmente contaminadas com este radio-

nuclldeo.

A construção em Angra dos, Reis da primeira central nu-

clear brasileira tem motivado estudos sobre o comportamento a

ser esperado, no ambiente marinho da região, para os seus re-

jeitos radioativos. No laboratório de Radioisõtopos do Insti-

tuto de Biofísica, a adsorção e dessorção de vários radionu-

clideos em sedimentos da Bala da Ribeira foi estudada por

Brugnara (1977); a capacidade de remobilização, por Anomaío-

cahdia e microorganismos, do 60Co retido em sedimentos da re-

gião foi estudada por Mayr et ai. (1980a, 1980b). Guimarães

et ai. (1982) e Lacerda et ai. (1981) analisaramas concentra-

ções de metais pesados em macroalgas e sedimentos de diferen-

tes locais da Bala da Ribeira,

As espécies marinhas mais estudadas quanto a acumula-

ção de elementos traço ou radionuclídeos tem sido, evidente-

mente, aquelas utilizadas como alimento pelo homem. São tam-
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bém bat ante estudadas as espécies sem interesse econômico

direto, mas que representam elos vitais nas cadeias ou redes

alimentares das espécies mais consumidas.

As algas bentônicas,além de desempenharem importante pa-

pel ecológico em águas costeiras, fazem parte da dieta humana

em vários países, e seu papel na ciclagem de radionuclídeos

tem sido assim bastante estudado.

As algas bentônicas estão entre as macrôfitas marinhas

mais produtivas e sua produtividade pode ser comparada â dos

sistemas terrestres mais produtivos (Mann, 1973). Em estuá-

rios e outras áreas costeiras, a produção primária por estas

algas pode ser superior ã do fitoplancton (Mann, 1973; Head,

1976), e equivalente â de macrôfitas como SpaMina, Zo6te.no. e

ThalaAAia (Williams & Murdock, 1966, 1969, apud Lowman et ai. ,

1971; Mann, 1973).

Por sua biomassa freqüentemente elevada, sua alta su-

perfície relativa e rápida acumulação, o fitobentos é capaz

de reter frações significativas dos metais e radionuclídeos

introduzidos em águas costeiras (Parker et ai., 1962, 1963,

apud Lowman, 1971; Polikarpov, 1973; Heft et ai., 1973).

Estes elementos poderão ser transferidos das algas ben-

tônicas para níveis tróficos superiores, através do consumo

por herbívoros (Brawley & Adey, 1981; Shacklock&Croft, 1981;

Menge & Lubchenco, 1981; Warwick et ai., 1982), da produção de maté-

ria orgânica particulada (detritos), consumida por uma varie-

dade de organismos filtradores e detritívoros (Raymont, 1971;

Barnes, 1979; Head, 1976) e da produção de matéria orgânica

dissolvida (Khailov & Burlakova, 1969; Seeliger & Edwards,

1979): esta pode ser utilizada diretamente por microorganis-
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mos e invertebrados (Raymont, 1971; Head, 1976; Lucas et al.,

1981; Linley et al., 1981) ou indiretamente, por vários orga-

nismos, apôs sua transformação em partículas, por agregação

(Riley, 1970; Head, 1976).

0 interesse por estas algas reside ainda no fato de re-

unirem, em muitos casos, as condições consideradas desejáveis

para organismos monitores da poluição em águas marinhas por

metais pesados ou radionuclideos, como hábito sessil, abundân-

cia e facilidade de coleta, elevado fator de bioacumulação e

relação linear entre as concentrações na água e no organismo

(Haug et al., 1979; Foster, 1976; Seeliger & Edwards, 1977;

Melhuus et al., 1978).

A região de Angra dos Reis possui uma das floras mais

ricas e menos conhecida do Estado do Rio de Janeiro. As re-

entrâncias da linha da costa, e-grande quantidade de ilhas, a

transparência das águas e o hidrodinamismo moderado favorecem

o desenvolvimento de uma flora abundante e diversificada. O

levantamento taxonômico do fitobentos das enseadas de Piraqua-

ra de Fora e Piraquara de Dentro, registrou a ocorrência de

ao menos 120 espécies de macroalgas (Mitchell et al., 1981) .

As considerações acima justificam assim, plenamente, a

realização do presente trabalho, visando estimar a importân-

cia de algas bentônicas abundantes na região como via poten-

cial de entrada de radionuclideos críticos do efluente líqui-

do da CNAAA em cadeias alimentares, sua influência na distri-

buição destes radionuclideos na área de dispersão do efluente,

e ainda sua capacidade como monitores da contaminação radioa-

tiva do ambiente marinho local.
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1.4 - Algas e_ radionuclíueos selecionados para a

realização dos experimentos

0 trabalho de Brugnara (1977) e o Relatório Final de A-

nálise de Segurança da unidade 1 da CNAAA (Furnas, 1982} in-

dicam os isótopos de césio, iodo e cobalto como radionuclí-

deos críticos. As vias criticas para irradiação interna se-

rão o consumo de peixe, 137Cs e 13"*Cs sendo responsáveis por

80% da dose interna sobre o corpo inteiro e 131I por 84,4% da

dose na tireóide. Para irradiação externa, a exposição a se-

dimentos de praia ê a via crítica; 137Cs, 13l*Cs, 58Co e 60Co

são responsáveis por 99,6% da dose externa resultante (Furnas,

1982).

Selecionaram-se para os experimentos 1 2 5I, e0Co e 137Cs,

todos isótopos emissores de radiações gama, possuindo meia-

vida física compatível com a duração dos experimentos.

A Tabela 1.3 resume o comportamento geralmente observa-,

do para I, Co e Cs em águas marinhas.

Das macroalgas que ocorrem na Baia da Ribeira, SangaiAum

&pp é seguramente a de maior biomassa, seguida provavelmente

da kcanthophona. òpicíi&fia. Vadina ipp pode ser abundante em

vários locais e épocas do ano. As espécies selecionadas são

descritas a seguir e apresentadas na Figura 1.3.

- Saigaòàum &iliptndu.la C. Agardh, Phaeophyta, Fucales,

Sargassaceae. Espécie politípica muito abundante na

costa sudeste do Brasil, habitando baias calmas (Joly,

1965). Forma uma nítida e extensa faixa no infrali-

tcral.



TABELA 1.3

Comportamento de I, Co e Cs em águas marinhas

Elemento
Formas físico-químicas Concentração em

predominantes solução (yg/1) Referência

iônica solúvel (IO^, I")

+2
Co ionica (Co ) e complexada

Cs iônica solúvel (Cs )

60

< 0,1

• 0,3

Goldberg et ai., 1971; Butler et ai., 1981

Fukai & Murray, 1973; Riley, 1975

Goldberg et ai., 1971.

to



25

Aca.nthoph.oia. Apici^tKa (Vahl), Borgensen, Rhodophyta,

Ceramiales, Rhodomeliaceae. Espécie de larga distri-

buição no Brasil. Habita preferencialmente costões

rochosos no interior de baias calmas (Joly, 1965). Po-

de formar nítidas bandas, ocorrendo do mesolitoral

inferior até o infralitoral.

Tadlna vicktfiiiaz Hoyt, Phaeophyta, Dictyotales,

Dictyotaceae. Espécie de larga distribuição nc Brasil.

Plantas excepcionalmente desenvolvidas são encontra-

das no fundo de baias calmas (Joly, 1965). Espécie

muito comum na área de coleta, crescendo sobre rochas

no infralitoral.



Acanthophora spiafera ettZ^^^
Padina vickersiae

Sargassum fiiipenduia

FIGURA. 1.3 - A. •op-i.c-i.̂e'ia, talo adulto segundo Joly (1965). P. v-tcfee/u-tae, talo adulto, segundo

Taylor (1967). S. ^iíip&ndula. parte de um talo adulto, segundo Paula (1978).



2 - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Caracterização sumária da ãrea d£ coleta

A área de coleta assinalada na Fig. 1.1, compreende o

Saco de Piraquara de Fora, futuro corpo receptor dos efluen-

tes da CNAAA. Este apresenta uma área de aproximadamente 3 km

e profundidade média de 10 m.

Estudos realizados pela FEMAR em 1972 no Saco de Pira-

quara de Fora e outras enseadas da Bala da Ribeira indicaram

que a circulação marinha permanente nesta enseada é quase nu-

la, conclusão corroborada pelo testemunho dos sedimentos de

fundo, em que predominam depósitos de lodo fino. No entan-

to, observam-se junto ã costa, pequenos deslocamentos de água

induzidos pelo vento e pelas ondas. Em função disto, o sedi-

mento de fundo adjacente aos costões é essencialmente arenoso,

mormente nos locais de menor profundidade.

As águas do Saco de Piraquara de Fora apresentaram de

janeiro de 1980 a janeiro de 1981 uma temperatura média de

25°C a 1 m de profundidade, com mínimas de 22°C e máximas de

30°C. Na maior parte do ano a salinidade situou-se entre 28

e 34°/oo, chegando ocasionalmente a 36 °/oo e parecendo refle-

tir a variação sazonal das chuvas (Nogueira, C.S.R., comuni-

cação pessoal).

2.2 - Coleta e transporte de algas, sedimentos e água

Coletaram-se as amostras nos pontos assinalados na Fig.
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1.1, próximo à Praia do Velho e ã ilha do Pingo d'Água. Estes

pontos eram os mesmos utilizados pelo Laboratório de Radioe-

cologia de Furnas Centrais Elétricas S.A, para coleta de a-

mostras de algas para análise de a e P totaJ, dentro do pro-

grama de monitoração pré-operacional da CNAAA. As algas foram

coletadas manualmente por mergulhadores,dando-se preferência

a espécimes adultos, em bom estado, e pouco epifitados. Rea-

lizava-se ã bordo uma primeira triagem para retirada de de-

tritos, sedimentos, epifitas e outros organismos associados.

Embalavam-se os talos de cada espécie em caixas plásticas de

2 litros, transportadas para o Rio de Janeiro em geladeiras

de Isopor, com pequena quantidade de gelo. Coletava-se a água

em garrafas de polietileno de 5 a 30 litros, mantidas em câ-

mara fria a 5°C até o momento de sua utilização.

O sedimento arenoso próximo aos costões foi coletado ma-

nualmente por mergulhadores em caixas plásticas de 2 litros,

transportadas em geladeira de Isopor e mantidas em câmara fria

a 5°C ate o momento de sua utilização. Utilizaram-se nos a-

quãrios de manutenção, sedimentos oriundos dos pontos de co-

leta 1 e 2. Nos experimentos, utilizaram-se apenas sedimen-

tos do ponto 1.

2.3 - Aquários de manutenção

Entre sua chegada ao laboratório e sua utilização nos

experimentos, as algas permaneciam em aquários de manutenção.

Montaram-se dois aquários de 30 x 30 x 60 cm, com capacidade

de 45 litros cada, com vidros planos de 3 mm de espessura, se-

lados com borracha de silicone.
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Montou-se um sistema de filtro biológico (Pig. 2.1) que

consistia numa rede de tubos de PVC plastificado, perfurados

em sua face inferior: esta rede era recoberta por camadas de

sedimento sucessivamente mais fino, e injetava-se ar nos tu-

bos verticais do filtro. Garantia-se assim, a filtração, oxi-

genação e circulação constante da água.

Por outro lado, o desenvolvimento de populações bacte-

rianas no sedimento assegurava a manutenção da qualidade da

água, através do rápido consumo das várias formas de matéria

orgânica produzida pelas algas e por outros organismos pre-

sentes no aquário, e da oxidação da amônia e nitratos.

Reduzia-se a evaporação mantondo-se o aquário tampado

com placas de vidro plano, e compensavam-se as perdas com a-

dições regulares de água deionizada, mantendo-se assim a sa-

linidade constante. '

Iluminava-se cada aquário com 2 lâmpadas fluorescentes

de 20 Watts tipo "luz do dia". O sistema de iluminação era

comandado automaticamente por um interruptor eletrônico asso-

ciado a um fotoresistor colocado na janela do laboratório.

Reproduzia-se assim o fotoperíodo natural, ajustando-sea sen-

sibilidade do interruptor de forma que as luzes se acendessem

ao raiar do dia e se apagassem ao anoitecer.

A intensidade luminosa medida na superfície da água dos

aquários com um fotômetro Weston Master era de 350 foot-candles,

equivalente, portanto, a aproximadamente 3800 lux, situando-

se assim dentro da faixa de intensidade luminosa normalmente

utilizada no cultivo ou manutenção de algas bentônicas em la-

boratório (Zattera et ai., 1975). fi importante ressaltar a-

qui que ao se montarem os aquários descritos, não se esperava
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MANUTENÇÃO
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REDE
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EXPERIMENTAL
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Figura 2.1 - Representação esquemática dos aquários experimentais e de manutenção.
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obter em laboratório a reprodução das algas ou mesmo um cres-

cimento vegetativo apreciável. Pretendia-se apenas manter por

algumas semanas uma suficiente quantidade de alv, *s em boas

condições fisiológicas, que pudessem ser utilizadas para rei-

niciar experimentos prematuramente interrompidos por quaisquer

problemas técnicos, ou iniciar posteriormente experimentos pa-

ralelos. Evitava-se assim a multiplicação das viagens de co-

leta, ganhando-se por outro lado a oportunidade de observar

algumas das relações — tróficas ou não — entre as algas e sua

fauna associada, dificilmente observáveis no campo. A macro e

micro fauna associada a algas bentônicas tropicais é bastante

abundante e variada, mantendo com estas, relações bastantes

complexas (Montouchet, 1979). Parte desta fauna é herbívora,

alimentando-se das algas ou do perifiton que cresce sobre seus

talos. Em cultivos de algas bentônicas em grande escala, es-

tes herbívoros são freqüentemente considerados como pragas

(Brawley & Adey, 1981; Schacklock & Croft, 1981). No presente

trabalho a ação de alguns herbívoros vorazes foi um dos prin-

cipais problemas encontrados inicialmente na manutenção das

algas em laboratório.

De fato, apesar da cuidadosa e demorada limpeza sofrida

pelas algas, introduziram-se inevitavelmente nos aquários de

manutenção animais pouco visíveis a olho nu ou ainda formas

de reprodução como ovos ou larvas. Na relativa ausência de

predadores ou competidores, estes organismos podiam alcançar

florescente desenvolvimento no aquário. Filtradores, detrití-

voros, predadores e raspadores não causavam nenhum prejuizo

aparente aos estoques de algas. Os raspadores, por exemplo,

contribuíam até mesmo para manter um baixo nível de epifitis-

mo c a limpeza dos vidros.
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No entanto, copépodes, anflpodes e poliquetos areníco-

las eram capazes de consumir todo o estoque de algas em pou-

cas semanas, demonstrando especial preferência por Pacf-cna

v-tcfecu-cae e Acanthophon.a Apici^tKa. San.gaaum 6iZipe.ndu.la

era consumido principalmente por copépodes e anflpodes, que

em casos extremos só lhe deixavam a medula das estipes.

As soluções encontradas para minimizar o problema foram

limpezas freqüentes, eficazes contra anfípodes adultos, e a

introdução nos aquários de cavalos-marinhos, predadores de

larvas e pequenos crustáceos, eficazes portanto contra copé-

podes e anfípodes juvenis. Por outro lado, passou-se a man-

ter as algas suspensas por ums fina rede de nylon, suportada

por uma armação de aço inoxidável inteiramente revestida de

borracha de silicone. O conjunto era mantido a meia distân-

cia entre a superfície e o fundo do aquário (Fig.2.1). Afas-

tava-se assim, as algas dos poliquetos do sedimento, facili-

tando-se também a observação do estado do estoque.

2.4 - Aquários experimentais

Realizaram-se os experimentos em aquários de 30 x 30 x

25 cm, montados com vidros planos de 3 cm de espessura, selados

com borracha de silicone,e com capacidade para 15 litros (Fig.

2.1). 0 volume de água utilizado nos experimentos variou en-

tre 12 e 14 litros. Experimentos preliminares ou paralelos

podiam ser realizados em aquários menores, de 2 a 3 litros.

Procurava-se aproximar as condições do aquário daquelas

observadas no campo, recobrindo-se o fundo do aquário com uma
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camada de sedimento de aproximadamente 1 cm de espessura, sem

nenhum sistema de filtro biológico, para evitar a circulação

forçada da água através do sedimento, e utilizando-se aeração

moderada para evitar a agitação excessiva da água. Os proce-

dimentos empregados para mantfer-se a salinidade constante ao

longo de cada experimento foram os mesmos já descritos no i-

tem anterior.

Mantinha-se um fotoperlodo constante com luz e escuri-

dão alternados em ciclos de 12 horas, controlados por um sis-

tema eletromecanico. O sistema de iluminação era idêntico em

tipo e intensidade àquele dos aquários de manutenção.

A suspensão das algas em redes de nylon, idênticas as

já descritas, evitava que partículas de sedimento aderissem

às algas, o que poderia introduzir um erro na pesagem e radio-

metria. Por outro lado, uma vez que o tempo de permanência

das algas nos aquários experimentais era relativamente curto,

não se observava durante os experimentos nenhum dos problemas

com herbívoros, anteriormente mencionados.

Finalmente, os materiais empregados na construção dos

aquários experimentais e de manutenção que ti .hsm contato per-

manente com a água (PVC plastificado, borracha de silicone e

nylon incolor) foram considerados isentos por Bernhard e

Zattera (1975) de qualquer efeito inibitório ou tóxico para

algas marinhas, em seu extenso trabalho de revisão sobre a fi-

totoxicidade dos vários materiais comumente empregados na ma-

nutenção de algas em laboratório.
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2.5 - Caracterxsticas flsico-químicas da água

A acumulação de radionuclídeos por algas bentônicas

sofre a influência de vários fatores, destacando-se entre es-

tes: luz, temperatura, pH, salinidade e nutrientes. Recomen-

da-se, portanto, a monitoração durante os experimentos, de

qualquer fator que possa influenciar a atividade metabólica

destes organismos (Zattera et ai., 1975).

Estabeleceu-se assim, uma rotina de análises de nitra-

tos, fosfatos, amônia e salinidade, realizadas pelo grupo de

química do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). Nitratos

e fosfatos foram analisados segundo Strickland& Parsons (1972),

e a amônia pelo método descrito por Solorzano (1969). Deter-

minou-se a salinidade com um salinômetro Beckrnan RS-7Ò.

Foram assim analisadas amostras das águas coletadas em

Piraquara de Fora e utilizadas na montagem dos aquários expe-

rimentais e de manutenção, assim como amostras retiradas men-,

sal ou bimensalmente dos aquários de manutenção.

Visto que o IPqM não dispõe de instalações adequadas ã

realização das referidas análises em águas radioativas, os pa-

râmetros que puderam ser monitorados durante os experimentos

com traçadores foram apenas temperatura e pH.

No entanto, para verificar se a ausência de filtro bio-

lógico nos aquários experimentais comprometia a qualidade da

água, montaram-se aquários idênticos a estes, nos quais eram

mantidas algas em quantidade próxima ã utilizada nos experi-

mentos, e dos quais retiravam-se amostras de água mensalmente.

As águas coletadas em Piraquara de Fora e utilizadas na

montagem dos aquários experimentais apresentaram concentrações
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médias de nitratos, fosfatos e amônia de 0,33, 0,92 e 2.58

pg- at/1 respectivamente, passando a 2.10, 53.3 e 1.70 após 60

dias de permanência no aquário de manutenção.

Estes resultados parecem demonstrar que o filtro bioló-

gico dos aquários de manutenção funcionava a contento, man-

tendo baixas concentrações de amônia, e promovendo um aumento

gradual de concentração de nutrientes.

O mesmo padrão de variação destes parâmetros foi obser-

vado nos aquários que imitavam as condições dos aquários ex-

perimentais: nestes, no entanto, o tempo necessário para se

atingir determinada concentração de nutrientes foi de duas a

três vezes mais longo que nos aquários de manutenção.

Com o passar do tempo, a água dos aquários de manuten-

ção passava a exibir um tom amarelado, indicando o provável

acúmulo de matéria orgânica dissolvida. Assim, a cada nova

coleta de água, trocava-se de 50 a 100% da água destes aquá-

rios, mantendo-se baixas concentrações de matéria orgânica

dissolvida, e impedindo-se o acúmulo excessivo de nitratos.

A salinidade das águas coletadas variou de 27.3 a 34.2 °/oo

e o pH, medido com um potenciometro Beckman H-5, variou de um

experimento a outro na faixa de 7.9 a 8.2.

Mantinham-se os aquários experimentais em uma sala com

ar refrigerado: a variação de temperatura ao longo de experi-

mentos individuais foi, na maior parte dos casos, igualou in-

ferior a 4°C chegando a 7°C em duas ocasiões, devido a ava-

rias do climatizador.
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2.6 - Descrição geral dos experimentos

Realizavam-se os experimentos em aquários em que a mas-

sa de algas, água e sedimento era conhecida. Após cuidadosa

limpeza, retirando-se epífitas e outros organismos associados,

assim como detritos e partículas de sedimento, as algas so-

friam secagem com papel absorvente e eram pesadas ainda úmi-

das.

Pesava-se o sedimento fresco e determinava-se seu peso

seco através da relação peso úmido/peso seco de alíquotas se-

cas em estufa a 105°C por 24 h. Calculava-se a massa da ã-

gua a partir de seu volume, descontando-se o volume de sedi-

mento seco.

Após um período de 2 dias ou mais de aclimatação das

algas às condições do aquário, adácionavam-se os traçadores

radioativos diluindo-se previamente a solução dos radionuclí-

deos em 500 ml da água do aquário. Este volume era despejado

sobre a superfície do aquário da maneira mais uniforme possí-

vel, aumentando-se também a aeração ao máximo por alguns mi-

nutos, de maneira a acelarar a homogeneização do radionuclí-

deo.

Obtinham-se então gráficos de acumulação por retirada

periódica e radiometria de amostras de algas. Em alguns casos,

observava-se também o decréscimo da radioatividade na água por

retirada periódica e radiometria de amostras.

Uma vez alcançado o equilíbrio aparente na distribuição

do radionuclídeo entre os compartimentos (água, algas, sedi-

mento) retiravam-se amostras para calcular-se:
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- o fator de bioacumulação, defí.nido como

atividade do radionuclídeo / g de alga úmida ou seca

atividade do radionuclídeo / ml de água

- o coeficiente de distribuição do sedimento, definido

como

atividade do radionuclídeo / g de sedimento seco

atividade do radionuclídeo / ml de água

Sendo conhecidas as massas de cada compartimento, estas

amostras permitiam igualmente calcular-se a fração do radio-

nuclídeo introduzido no aquário, que se encontrava retida em

cada compartimento, no final do experimento.

Observava-sc ainda o padrão de distribuição dos radio-

nuclídeos nos talos das algas, retirando-se amostras de suas

diversas partes.

Finalmente estimava-se a meia-vida biológica dos radio-

nuclídeos nas algas através de gráficos de perda: algas que

já haviam atingido o equilíbrio aparente na incorporação eram

transferidas para aquários de 15 t com água e sedimento não

contaminadosesubmetidas ãs mesmas condições de iluminação,

aeração e temperatura. Retiravam-se periodicamente amostras

de algas para radiometria.

A cinética de perda é observada em condições ideais

quando as amostras são submetidas a um fluxo de água conti-

nuamente renovada. No presente trabalho, no entanto, as ins-

talações disponíveis não permitiam a realização dos experi-

mentos um tais condições. Optou-se então pela realização de
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trocas periódicas de água. Uma vez que a massa de algas con-

taminadas introduzida no aquário era pequena (até 4 g de peso

úmido) e no caso de 60Co o sedimento retinha uma fração apre-

ciável do radionuclídeo liberado pelas algas, não se observa-

ran> durante estes experimentos atividades detetáveis na água,

para nenhum dos radionuclideos empregados.

2.7 - Radiometria de amostras

Introduziam-se os traçadores no aquário sob a fcrm?: iô-

nica, como cloreto de cobalto e césio, e iodeto de sõdio. A

Tabela 2.1 apresenta as atividades específicas das soluções

radioativas empregadas, assim como a atividade utilizada nos

cxperjncntos.

Os radionuclideos utilizados eram todos emissores de ra-

diação gama. O sistema de detecção apresentou pequenas varia-

TABELA 2.1

Atividade especifica das soluções radioativas

e atividade utilizada nos experimentos

Radionuclídeo

I37Cs

60Co

Atividade
especifica

uCi/pg MBq/pg

32 1.

128 4,

*

.18

.73

*

Atividade
nos aquários

vCi/l kBq/

10 - 20 370 -

5-15 185 -

25 925

%

740

555

*Livre de carregador.
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ções segundo o tipo de amostra a ser medida. Itealizou-se a radiomstria

das porções de talo para a obtenção de gráficos de acumula-

ção e perda em um cintilômetro de poço manual Tracerlab mo-

delo SC-57A, com cristal de Nal(Tl) de 3 x 3 polegadas, aco-

plado a um espectômetro gama monocan&l modelo Spectro-Matic,

do mesmo fabricante. A radiometria dos outros tipos de a-

mostras podia ser realizada no aparelho descrito acima, ou

ainda em um cintilômetro de poço automático Beckman, modelo

4000, com cristax de N.al(Tl) de 3 x 3 polegadas, associado a

um espectômetro gama de dois canais.

Levantou-se para cada radionuclídeo o espectro diferen-

cial das radiações gama e selecionaram-se as melhores condi-

ções de contagem centrando o canal do espectômetro em torno

do fotopico das radiações gama mais abundantes. A Tabela 2.2

apresenta, as energias e abundâncias relativas das radiações

gama e as faixas de energia correspondentes ãs larguras do

canal, utilizadas na radiometria de cada radionuclídeo. O er-

ro de contagem era inferior ou igual a 2.83% (intervalo de

95%) para todas as amostras.

Em alguns experimentos utilizou-se 137Cs e 60Co em mis-

tura: uma vez que os dois radionuclídeos apresentam radiações

gama com energias bem distintas, determinam-se facilmente nu-

ma amostra as contagens devidas a cada radionuclídeo através

da técnica da relação de canais. Esta técnica de espectros-

copia gama se baseia na existência de uma relação constante —

independente portanto, da atividade da amostra — entre as con-

tagens na região do Compton e do fotopico das radiações gama

de um radionuclídeo. Ao contar-se uma amostra contendo dois

emissores gama de energias distintas como 1 3 7Cs (0,662 MeV)



TABELA 2.2

Energia e abundância das radiações gama dos radionuclldeos

utilizados e respectiva calibrarão dos espectrômetros utilizados

Radionuclldeo Energia (MeV)

137Cs

12 5!

0,662

1,173
1,332

0,035

Abundância

relativa %

85

100
100

7

Amplitude do

Tracerlab

0,350

0,800

0,034

canal (MeV)

Beckman

0,300

0,480

*

* não utilizado para 1 2 5 I .

•Ck

O
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e 60Co (1,173 e 1,332 MeV)podem calcular-se as contagens de-

vidas â influência das radiações gama mais energética (60Co)

sobre a região do fotopico de 1 3 7Cs, através das contagens de

60Co na mistura e da relação F definida acima, calculada com

um padrão de 60Co de mesma geometria que a das amostras.

As amostras podiam ser medidas dentro do poço do cinti-

lômetro (Fig. 2.2.a) ou pousadas sobre a superfície do cris-

tal: este podia estar em diferentes posições em relação ã

blindagem de chumbo (Fig. 2.2.b e c).

a

Eficiência =10,5%
F=0,6{

Eficiência = 2, \ % Eficiência = 2,1 %
F=H,00 F=0,9

BLINDAGEM CRISTAL H | FOTOMULTIPLICADORA

Figura 2.2 - Representação esquemãtica das diferentes geome-

trias de contagem. As eficiências se referem a
1 3 7Cs. F é a relação Compton/fotoelétrico cal-

culada com um padrão de 60Co,

Na interação das radiações gama com a matéria, a proba-

bilidade de ocorrência de efeito Compton cresce com a energia

do radionuclldeo e o número atômico do material. Esta proba-
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bilidade, e, portanto, o valor da relação F serão assim ele-

vados para 60Co, sobretudo na geometria b - e em menor grau

c — em que as radiações gama do 60Co da amostra tem maior pos-

sibilidade de interagirem por efeito Compton no chumbo da blin-

dagem antes de atingirem o cristal.

Como se verá adiante, estas diferenças na relação F

conforme a geometria, foram determinantes na escolha das téc-

nicas radiométricas para os vários tipos de amostra descritos

no item a seguir.

2.8 - Algas - Preparo e radiometria de amostras para a

obtenção de gráficos d£ acumulação e perda -

Métodos A e B

Gráficos de cinética de acumulação e perda de radio-

nuclídeos em algas bentônicas podem ser obtidos de diversas

maneiras: alguns autores, trabalhando com algas de talo fo-

liáceo, utilizaram discos de diâmetro definido, recortados dos

talos e devolvidos ou não aos aquários após a radiometria

(Shaw, 1959; Gutknecht, 1961; Gutknecht, 1963). Outros empre-

garam talos inteiros ou porções de talo de variadas dimensões

(Nakahara et ai., 1975; Gutknecht, 1965; Nakamura et ai.,1975),

outros ainda acompanharam a acumulação de forma indireta a-

travês da variação da radioatividade na água (Gutknecht,1961;

Roche & Yagi, 1952).

Reaiizaram-se alguns experimentos preliminares de forma

a definir o método que melhor se adaptasse ãs condições e aos

objetivos do presente trabalho. No entanto, encontraram-se ao
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longo destes experimentos várias dificuldades que requereram

um tempo apreciável para serem identificadas e contornadas.

Considerou-se, portanto, justificável sua descrição nesta te-

se, como subsidio a terceiros que venham a realizar experi-

mentos em condições semelhantes aquelas empregadas no presen-

te trabalho.

Os primeiros experimentos foram realizados com 137Cs e

60Co em mistura, enpregando-se inicialmente o seguinte proce-

dimento, posteriormente designado por método A; utilizavam-se

a cada retirada várias porções de até 100 mg, recortadas dos

talos, brevemente lavadas em água do mar não contaminada e

secas com papel absorvente. Estas eram então pesadas e colo-

cadas em tubos de contagem para radiometria em um cintilõme-

tro de poço (Fig. 2.2.a).

O método A resultou na obtenção de gráficos satisfató-

rios para 137Cs, mas de difícil interpretação para 60Co: es-

tes eram bastante irregulares, tornando muito precária a de-

terminação do tempo de equilíbrio. Apresentam-se exemplos dos

gráficos obtidos por este método para 137Cs e 6°Co na Fig.

2.3.

Dados da literatura indicam que as algas bentõnicas

podem apresentar para certos radionuclideos — ou seus homólo-

gos estáveis — padrões de incorporação nitidamente diferentes,

segundo a região do talo considerada (Nakahara et ai., 1975;

Haug et ai., 1979; Bohn, 1979).

A existência de tais diferenças no caso das algas aqui

estudadas poderia assim,explicar as dificuldades encontradas
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Figura 2.3 - Exemplos de gráficos de incorporação de 137Cs e
&0Co em S. ^lllpundula. obtidos pelo método A.

na obtenção dos gráficos de incorporação de 60Co, uma vez que

recortavam-se, a cada amostragem, porções de diferentes re-

giões dos talos.

Esta hipótese foi testada através de um experimento em

que se compararam as contagens de amostras recortadas na mes-

ma região do talo (por exemplo basal, mediana, ou apical) e
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em regiões diferentes. Preparavam-se estas amostras pelo mé-

todo A.

Os resultados obtidos neste experimento são apresenta-

dos na Tabela 3.2, no item 2 do capítulo de Resultados e dis-

cussão, e demonstram que podem de fato existir diferenças mar-

cantes na incorporação de 137Cs e 60Co, tanto inter como in-

tra-regiões.

Apresentavam-se como alternativas, minimizar a influên-

cia destas diferenças através do aumento do número de amos-

tras retiradas a cada amostragem, ou ainda, empregar-se um mé-

todo diferente de preparo e contagem de amostras. Optou-se

pela segunda alternativa, passando-se então ao procedimento

descrito a seguir, e designado doravante por método B: utili-

zava-se a cada retirada, o mesmo grupo de porções de talo de

até 600 mg de peso úmido cada, brevemente lavadas em água do

mar não contaminada e colocadas em beguers de 80 ml, em 4C ml

desta água. Realizava-se a contagem pousando-se os bequers

diretamente sobre a superfície do cristal do cintilômetro,re-

colocando-se posteriormente as porções de volta ao aquário.

Obtiveram-se por este método gráficos de incorporação

bastante satisfatórios, para 60Co, como se pode apreciar nos

exemplos do item 1 do capítulo de Resultados e Discussão.

Observaram-se no entanto, nos gráficos de incorporação

de 137Cs, variações aleatórias que não podiam ser reflexo de

variações na incorporação. Concluiu-se mais tarde que estas

variações se deviam às limitações da técnica radiométrica, que

consistia nestes primeiros experimentos no usode137Cs e 60Co

em mistura, calculando-se as contagens de 137Cs nas amostras

pela técnica da relação de canais, anteriormente descrita.
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Objetivava-se com tal procedimento poupar tempo e tra-

balho, uma ve2 que este permitia obter dados para os dois ra-

ãionuclldeos a partir de um único experimento.

A aplicação desta técnica radiométrica foi bem sucedida

quando se contavam as amostras pelo método A, isto ê, no in-

terior do poço do cintilômetro, obtendo-se assim, elevada e-

ficiência de contagem e geometria facilmente reprodutível.

No entanto, usando-se o método B, a eficiência é muito

inferior. Por outro lado, em funçaõ da própria complexidade

morfológica das algas estudadas, tornava-se difícil reprodu-

zir com precisão a geometria de uma amostra, de uma contagem

a outra. Finalmente, conforme detalhado no item anterior, ob-

serva-se com este método maior contribuição do componente

Compton nos espectros dos radionuclideos.

Assim, pequenos erros nas contagens de 6"co, devidas ou

não a variações de geometria, e valores elevados da relação

Compton/fotoelétrico, resultarão num cálculo pouco preciso das

contagens no canal de 137Cs devidas ao Compton de 6 0Co.

Torna-se assim bastante crítica a determinação de bai-

xas atividades do radionuclídeo menos energético, 137Cs. Este

é justamente pouco concentrado em organismos marinhos em ge-

ral, apresentando portanto, baixas atividades nas amostras.

Explicavam-se assim, as dificuldades encontradas na ob-

tenção dos gráficos de incorporação de !37Cs pelo método B.

Realizaram-se então alguns experimentos em que se ten-

tou contornar o problema de diversas formas. Aumentou-se a

proporção de 137Cs na solução radioativa adicionada ao aquá-

rio. Suspendeu-se ainda o cristal cintilador de forma a di-

minuir a relação Compton/fotoelétrico (Fig. 2.2.c). Estas
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modificações não resultaram, no entanto,em melhoras significa-

tivas dos gráficos de incorporação de l37Cs.

Abandonou-se então o emprego de l37Cs e 60Co em mistu-

ra, realizando-se dai em diante experimentos independentes pa-

ra cada radionuclldeo. Manteve-se o método B de preparo e

contagem de amostras jâ descrito anteriormente, e discutido a

seguir.

2.8.1 - Vantaaens e limitações do método B

O método finalmente adotado para a obtenção de gráficos

de incorporação e perda apresenta algumas peculiaridades

importantes, que merecem ser detalhadas.

Estas deviam-se principalmente ao fato de se utilizar,

a cada retirada, o mesmo grupo de amostras, contadas e reco-

locadas no aquário.

Era importante, por exemplo, que para cada alga o grupo

fosse representativo do conjunto de exemplares presentes no

aquário: incluiam-se assim,neste grupo, porções oriundas de

talos diferentese de regiões diferentes destes.

Por outro lado, mantinham-se com este procedimento, mas-

sas constantes para cada alga ao longo do experimento, o que

era de grande importância na comparação e interpretação das

distribuições de massa e de atividade do aquário.

No entanto, a principal característica do processo uti-

lizado era o fato de que as amostras não eram pesadas a cada

retirada. Efetivamente, era importante que a viabilidade fi-

siológica do grupo de amostras permanecesse tão constante
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quanto possível ao longo do experimento: considerou-se que pe-

sagens sucessivas poderiam colocar em risco esta viabilidade —

não tanto pela manipulação na ocasião da pesagem, mas pela se-

cagem que lhe antecede — tendo em vista a fragilidade das al-

gas estudadas, em particular A. ipici fazia, e em menor grau, P.

Assumia-se portanto, que tanto o crescimento, como as

possíveis perdas de massa, seriam pouco significativos duran-

te o curto período de tempo dos experimentos.

De fato, a comparação em vários experimentos da massa

úmida inicial e final de cada alga confirmou a validade da

premissa. As diferenças observadas foram sempre inferiores a

12%, tanto para os grupos de amostras utilizados no método B,

como para a massa total de cada alga presente no aquário.

Cada ponto nos gráficos de acumulação ou perda repre-

senta a média das contagens de 4 ou mais porções de talo con-

tadas individualmente. Podia-se assim, reconstruir os gráfi-

cos em caso de perda de uira delas, a partir das contagens das

porções restantes.

Em função do exposto acima, os resultados utilizados na

construção dos gráficos de acumulação e perda foram expres-

sos em contagens (cpm) e não contagens por unidade de massa.

Estes gráficos não permitem, portanto, a comparação da capa-

cidade de concentração das diversas algas: esta era estimada

através do fator de bioacumulação, já definido anteriormente,

e calculado a partir de amostras representativas de água e

algas, cujo preparo é descrito a seguir.
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2.9 - Algas - Preparo de amostras para o cálculo da

distribuição dos radionuclldeos nos talos, e do

fator de bioacumulação

Uma vez atingido o equilíbrio aparente na distribuição

do traçador entre água, algas e sedimento, interrompia-se o

experimento, retirando-se as algas do aquário. Estas eram la-

vadas em água do mar não contaminada, e secas em papel absor-

vente. P. vA.ckzfLAA.az e S. fam.ptndu.la. eram separadas em por-

ção apical, mediana e basal. Alguns talos de S. fa-ili.ptndai.a

eram divididos em lâminas e estipes. Uma vez que o padrão de

crescimento de A, òpící^ífia não ê tão nítido quanto o de

Sa.fLQO.i6u.rn e Padina optou-se por não realizar-se nos talos des-

ta alga a separação descrita acima.

Assim, o procedimento descrito a seguir se aplica ãs

três algas estudadas, ã exceção, no caso de A, òplci^e-fia, da

separação dos talos: as várias partes de cada alga eram pesa-

das ainda úmidas, após secagem com papel absorvente, secas em

estufa a 105°C por 24 h, novamente pesadas, e moídas em se-

guida em cápsulas de porcelana. Apôs a homogeneização, alí-

quotas de cada tipo de amostra eram retiradas, pesadas e co-

locadas em tubos de contagem. 0 material seco correspondente

às várias partes de cada alga era reunido a seguir em cápsu-

las de porcelana, reconstituindo-se portanto a massa inicial

desta, diminuída apenas da massa correspondente ãs alíquotas

retiradas.

Apôs cuidadosa homogeneização deste material, várias a-

llquotas eram retiradas, pesadas e colocadas em tubos de con-

tagem.
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Estas eram, portanto, representativas da massa total de

cada alga presente no aquário, permitindo uma estimativa do

fator de bioacumulação isenta de erros causados pelas dife-

renças inter e intra-talos citadas anteriormente.

2.10 - Preparo de amostras de água

Após a retirada das algas do aquário, 100 a 200 ml de

água eram retirados e filtrados a seguir em filtro Millipore,

de 0,45 ym de porosidade. Pipetavam-se então várias alíquo-

tas de 1 ml do filtrado em tubos de contagem para posterior

radiometria.

2.11 - Preparo de amostras de sedimento

Após a retirada das algas e da água do aquário, homoge-

neizava-se o sedimento, e retiravam-se de 100 a 200 g do se-

dimento úmido, secos a seguir em estufa a 105°C por 24 horas

e novamente pesados, calculando-se assim a sua porcentagem de

ãgua.

O sedimento seco era homogeneizado, e várias alíquotas

eram retiradas, pesadas e colocadas em tubos de contagem. Des-

contava-se a atividade devida â água de embebição, calculada

a partir da porcentagem de ãgua no sedimento e da atividade

desta.
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2.12 - Caracterização do sedimento - Granulometria £

matéria orgânica

Realizou-se a análise granulomêtrica com o sedimento ú-

mido, fracionado em peneiras padrão de 16, 32, 60, 120, 250 e

400 mesh, correspondente a orifícios de 1,00; 0,50; 0,25;

0,125; 0,062 e 0,037 nun respectivamente, utilizando-se vor. sis-

tema vibrador Produtest. A massa das diferentes frações re-

tidas nas peneiras foi expressa em porcentagem da massa total

fracionada.

O teor de matéria orgânica, expresso como porcentagem

do peso seco, foi determinado gravimetricamente pela diferen-

ça de massa entre o sedimento seco a 105°C por 24 h e o cal-

cinado em forno a 450°C por 16 h.

2.13 - Análises de cobalto estável era algas

Para a realização de análises de cobalto estável nas

algas estudadas, coletaram-se amostras em dezembro de 1980 e

março e maio de 1981, utilizando-se os pontos e o método de

coleta já citados anteriormente.

Transportaram-se as algas ainda úmidas, em sacos plás-

ticos. No laboratório as algas eram lavadas em água do mar

do local de coleta, apôs serom separadas de grãos de sedimen-

to, epífitas e outros organismos associados. Os exemplares em

melhor estado eram secos em estufa a 105°C por 24 h. Reali-

zou-se o tratamento das amostras segundo Foster (1976): o ma-
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terial seco era moído e homogeneizado em cadinhos de porcela-

na, separado em amostras de 1 a 3 g e reduzido a cinzas por1

calcinação em forno mufla a 450°C por 16 h. Dissolviam-se as

cinzas em 30 ml de HNO31N aquecidos em placa quente até a se-

cura. O resíduo era retomado em 20 ml de HC1 O,1N e filtra-

do em papel Whatman 41, guardando-se o filtrado em frascos

de polietileno para posterior análise. 0 resíduo retido no

filtro de papel foi calcinado e tratado por ácido fluorídrico

em cadinhos de platina: a análise deste extrato não detectou

concentrações mensuráveis de cobalto.

Realizaram-se as análises de cobalto por espectrofoto-

metria de absorção atômica de chama convencional, em um apa-

relho Varian Techtron AA-110.



3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - Acumulação de radionuclldeos

A Tabela 3.1 resume os resultados obtidos nos experi-

mentos de acumulação e alguns exemplos dos gráficos obtidos

são apresentados nas Figuras 3.1f 3.2 e 3.3.

De maneira geral não se observam diferenças marcantes

entre as espécies estudadas na velocidade da acumulação de ca-

da radionuclídeo.

0 tempo necessário para se alcançar o equilíbrio apa-

rente na acumulação de 60Co e 125i foi de 3 a 7 dias, sendo

nitidamente maior para 137Cs com valores na faixa de 20 a 30

dias para S. úilípzndula e P. vltkzKòiaa 9 a 15 dias para

A. òplt-i^Ka.

Co-60, e em menor grau 1 2 5i apresentam relativa afini-

dade pelo sedimento. Assim, a cinética de acumulação destes,

radionuclídeos nas algas podem sofrer influência da presença

do sedimento e vice-versa, uma vez que algas e sedimento com-

petem pela retenção dos mesmos. Nakamura et ai. (1977), em

experiência de acumulação de 60Co em Ulva pe.Ktu.oa. em presen-

ça de sedimento, demonstraram que tanto o tempo de equilíbrio

como a fração de 60Co retida pela.s algas variavam conforme a

granulometria e a natureza do sedimento.

Nakamura et ai. (1975) demonstraram ainda, em experiên-

cias semelhantes, que o tempo de equilíbrio na acumulação de

60Co em Ulva pzitu&a em presença de massas crescentes de um

mesmo sedimento podia variar de 4 a 14 dias.



TABELA 3.1

Acumulação de 1 3 7Cs, 60Co e 1 2 5I em S. lA.lipe.ndu.ta. (S) , ?. vickzAoitii (P) e

A. òpici&zKa. (A): Tempo necessário para se alcançar o equilíbrio aparente e

porcentagem da concentração máxima atingida em 24 h, calculados graficamente

Radionuclideos 60Co 1 3 7Cs 1253

A l g a s

4~ 5 3" 7 3" 6 20-23 20-24 9-16

43-83 42-63 36-80 19-20 16 21 69 - 77

60Co : 3 experimentos. 1 3 7Cs : 2 experimentos. i2 5j . i experimento
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Figura 3.1 - Exemplos de gráficos de acumulação de J37Cs.

Uma vez que o sedimento utilizado no presente trabalho

era sempre oriundo do mesmo ponto de coleta e que a distri-

buição de massa do aquário variou dentro de limites estreitos

de um experimento a outro, as variações para uma mesma espé-

cie nos tempos de equilíbrio da Tabela 3.1 devem-se provavel-

mente a outras causas que não a influência do sendimento. En-

tre estas, destaca-se possivelmente a faixa relativamente am-

pla de variação de temperatura de um experimento a outro.



56

• P. vickersiae
S. filipendula

o A. spicifera

i i i i i i i i i i

- 5

o ^
á O

F
Q.
Ü

0 2 4 6 8 <0 12
TEMPO (dias)

Figura 3.2 - Exemplos de gráficos de acumulação de 60Co.

Cabe igualmente lembrar que cada experiência corres-

pondia a uma coleta de água, algas e sedimento: observaram-se

assim, variações em algumas características físico-químicas da

água, em particular salinidade e nutrientes, já descritas an-

teriormente. Por outro lado, colc-tando-se as algas em dife-

rentes épocas do ano, estas estavam evidentemente em distin-

tas fases de seu ciclo de crescimento e reprodução. Assim,
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Figura 3.3 - Exemplos de gráficos de acumulação de 1 2 5 I .

vários fatores ambientais ou intrínsecos podem influenciar a

atividade metabõlica e, portanto, a cinética de acumulação

Littler & Arnold (1980) demonstraram a influência de fatores

como estação do ano, idade do talo, estágio reprodutivo e mi-

crohabitat na fotossíntese e respiração de várias espéciesde

macroalgas. Scott (1954) apud Zattera et ai. (1975), observou

que a concentração de fosfatos e nitratos no meio influencia-

va a acumulação de 137Cs em Fucua.
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Os valores apresentados na Tabela 3.1 são semelhantes

àqueles relatados por Ueda et ai.(1978) para 137Cs em Cijitymznia

4p., Nakamura et ai. (1975, 1977) para 1 3 7Cs e 6°Co em Ulva

pc.Ktu.6a e Nakahara et ai. (1975) para G0Co em várias espé-

cies de macroalgas.

Gouvea (1981) estudou a acumulação de 137Cs 60Co e

1 3 1I em várias espécies de algas bentônicas do litoral do Es-

tado do Rio de Janeiro, entre elas P. vicktKòlat, k. ipZcí^e.A.a

e S. vulgaie., obtendo em todos os casos tempos de equilíbrio

próximos de 24 h, em contraste portanto, com aqueles apresen-

tados na Tabela 3.1, particularmente para 1 3 7Cs. Entretan-

to, o referido autor utilizou condições experimentais bastan-

te diversas daquelas aqui descritas, ficando assim limitada a

possibilidade de comparação de seus resultados com aqueles

aqui apresentados.

Escapava aos objetivos do presente trabalho, pesquisar

a importância relativa dos processos de acumulação de 137Cs,'

60Co e 1 2 5i pelas algas aqui consideradas. Mas, uma vez que

o ar. sun to tem sido bastante estudado, encontram-se na litera-

tura várias indicações a respeito.

Nakahara et ai. (1975) ao comparar os fatores de bioacu-

mulação de 60Co em diferentes espécies de Phaeophyta atribui

a observação de valores mais elevados para San.gcu>6um ã sua

maior superfície relativa. 0 mesmo autor observa ainda atra-

vés de autoradiograf ias de talos de La.mina.Kia. uma acumulação

de 60Co no cortex, superior à observada nas camadas mais in-

ternas, e sugere que a adsorção deste radionuclldeo na super-

fície da alga desempenha um papel importante como via inicial
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de acumulação, seguida posteriormente de incorporação nas ca-

madas internas.

Nakahara et ai. (1975) atribui ainda a menor meia-vida

biológica de 60Co no ápice de Sangai6um à maior atividade me-

tabôlica nesta região do talo. Gutcknecht (1965) estudando a

acumulação de 137Cs em nove espécies de algas, observou que

esta era estimulada pela luz, que o 137Cs intracelular se en-

contrava principalmente na forma iônica e que a adsorção em

tecidos mortos ou paredes celulares era pouco significativa,

concluindo que existe nestas algas uma relação estreita entre

o metabolismo e a acumulação e perda de 1 3 7Cs.

Através de extração por solvente e cromatografia, em

duas espécies de algas, Nakamura et ai. (1979)observa que 60Co

se combina com vários constituintes celulares. Observa ainda

que 137Cs e G0Co, presentes nos extratos, derivam de materiais

intracelulares, considerando tal fato uma evidência da rela-

ção entre o metabolismo e a acumulação destes radionuclídeos.

Quando um elemento ao ser incorporado por um organismo

se combina com diferentes constituintes celulares, ou pode

seguir diferentes vias metabólicas, sofrendo ãs vezes modifi-

cações no seu estado físico-químico, o organismo em questão

deve ser considerado como um conjunto de compartimentos: ' a

acumulação e perda do elemento será uma resultante das carac-

terísticas de acumulação e perda de cada compartimento.

Isto deve ser particularmente verdadeiro para iodo em

algas marinhas. Estas são reconhecidas há muito como efica-

zes concentradoras de iodo, e portanto, o processo de acu-

mulação deste elemento em algas tem sido bastante estudado,

revelando-se complexo e variável. Roche & Yagi (1952}. André
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(1971) e outros autores, observaram que o iodo pode ocorrer

em algas sob a forma inorgânica, ou organifiçado, em iodoproteí-

nas contendo mono e di-iodotirosina.

André (1971) ao pesquisar a proporção de formas orgâni-

cas e inorgânicas de iodo em várias espécies de algas bentõ-

nicas, relata porcentagens de iodo orgânico de até 20% em

Feófitas, 85% em Clorófitas, e 40% em Rodõfitas. Esta propor-

ção pode variar segundo a parte do talo analisada (Shaw, 1959).

A proporção de mono e di-iodotirosina também pode variar mui-

to de uma espécie para outra (André, 1971, Gouvea, 1981).

Shaw (1959), ao estudar a acumulação de iodeto marca-

do com 131i em la.mina.Kia. dÍQÍtata, observou a liberação de I_

para a água e cita trabalhos anteriores (Dangeard, 1930;

Kilin, 1930) em que esta iodovolatilizaçao ê atribuída â a-

ção de uma enzima, iodeto-oxidase.

Shaw (1959) propõe um modelo de acumulação de iodo' em

L. diQÍtata em que este é convertido de iodeto a ácido hipo-

iodídico, reação mediada por uma iodeto-oxidase na interface

ãgua-tecido, e ressalta a semelhança entre o. modelo proposto

e o mecanismo de acumulação de iodo em tireóides.

Klemperer (1957), Shaw (1959) e André (1971) realizaram

experiências demonstrando que substâncias conhecidas por sua

ação inibitória da acumulação de iodo em tireóides, como tio-

cianato, tiosulfato e perclorato possuiam efeito semelhante

em algas bentônicas.

Assim, quando comparado a césio e cobalto no seu com-

portamento em algas, o iodo surge como um caso â parte, em

função de sua natureza química distinta e das peculiaridades
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de seu processo de acumulação, reveladas acima em breve re-

visão da literatura.

No presente trabalho, coincidentemente, vários gráficos

de acumulação obtidos nos experimentos com !2 5j apresenta-

ram uma forma diversa daquela esperada. Observou-se uma que-

da na concentração de 1 2 5I em P. v-tcfee-ti-cfle no 19 experimento

e nas 3 algas no segundo experimento. As particularidades

destes gráficos motivaram assim a realização de experimentos

complementares, apresentados e discutidos ao final do pre-

sente capítulo, no contexto de uma discussão mais detalhada

sobre a acumulação de 1 2 5 I .

3.2 - Distribuição dos traçadores nos talos das algas

A Tabela 3.2 e as Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 ilustram exem-

plos de padrões de distribuição de ] 3 7Cs, 60Co e 1 2 5 I , obser-

vados em vários experimentos em talos de P. v-Lck&Ktxiae, e S.

A separação destes talos em porção apical, medianae ba-

sal foi evidentemente arbitrária, uma vez que estas não são

morfologicamente diferenciadas.

Pode-se apreciar na Tabela 3.2 o grau de variabilidade

da atividade especifica (cpm/g) de várias amostras oriundas

da mesma região de um talo de P. v4.cke.fLAiae, através da rela-

ção desvio padrão/média. Os coeficientes de variação assim

calculados podem atingir, por exemplo para 137Cs na porção

basal,43.86%. Efetuaram-se nyjidas semelhantes as da Tabela

3.2 para S. ^ilipzndutc e A. 6p-Lc.ike.tia, observando-se o mesmo
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Figura 3.4 - Distribuição de L37Cs e 60Co em talos de

S.

tipo de variabilidade. A Tabela 3.2 indica ainda uma maior

incorporação de 137Cs na porção apical, ocorrendo o inverso

para 60Co.

No entanto, o padrão de distribuição de 137Cs e 60Co em

P. vickzti&iae. não foi constante: em outros experimentos ob-

serva-se maior incorporação de 60Co na porção apical (Figura

3.5 A) — em constraste portanto, com a distribuição deste ra-

dionuclldeo observada na Tabela 3.2 — ou ainda uma distribui-

ção homogênea de 137Cs e 60Co, em que as diversas partes do

talo apresentaram atividades específicas muito próximas .(Fi-

gura 3.5 B).



63

o//o

60

40

20 I
_ I . t\

MASSA

J
< 3 7Cs 60C0

_ B

i
MASSA l37Cs

I
6 OCo

PORÇÃO APICAL I PORÇÃO MEDIANA E ^ j PORÇÃO BASAL

Figura 3.5 - Distribuições de 137Cs e 60Co em talos de

. P. vitkziòicLt observadas em diferentes experi-

mentos .

A mesma variação ocorreu para S. ^lílpendaLa em que se

pôde observar tanto uma distribuição homogênea semelhante ã

descrita acima, como também uma maior acumulação de 137Cs

no ápice do talo (Figura 3.4). Não se observaram nesta alga

diferenças marcantes entre lâminas e estipes na acumulação

de 1 3 7Cs, 60Co ou 1 2 5 I .

A distribuição de 125I em talos de P. vicktiiiao. e S.

^-Ltipandula foi observada em uma ocasião apenas, revelando-se

bastante homogênea (Figura 3.6). Gouvea (1981)através de au-

toradiografias de pequenas porções de talo de S. vulganz ob-

servou uma distribuição homogênea de 1 3 1 I . Closs, citado por

Roche & Yagi (1952) demonstrou a distribuição não-homogênea

do iodo em Lam-inai-ia.



64

60

40

20 1
MASSA

ri
I

• Í .V

I25j

B

MASSA

ri
riüI25J

j PORÇÃO APIÇAL

PORÇÃO MEDIANA

PORÇÃO BASAL

Figura 3.6 - Distribuição de 125l em talos de P. vickcniiae. (A)
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A maior incorporação de radionuclideos ou elementos-

traço em certas partes do talo em macroalgas marinhas já es-

tá bem documentada na literatura. Bohn (1979) e Bryan &

Hummerstone (1973, apud Bohn, 3 979) observaram concentrações

mais elevadas de vários metais pesados nos tecidos mais ve-

lhos de VUCUA invertendo-se a tendência no caso das estipes

(Bryan & Hummerstone, apud Bohn, 1979). Haug et ai. (1979)

trabalhando com Ascophijlíum nodoòum, mostraram que c teor em

cobre e zinco aumentava com a idade dos tecidos. Nos experi-

mentos de Gutknecht (1963) com Ponphytia umbiílcalii, os teci-

dos recém-formados apresentaram uma concentração mais elevada
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TABELA 3.2

Distribuição de 137Cs e 60Co em um talo de

P. vicki/ii-iae. Resultados em cpm/g (peso úmido)

>37Cs 6 0 C o

Porção apical

M , (175 ± 69) x IO3 (193 + 71) x IO3

N = 6

Porção basal
„ c (85 ± 37) x IO3 (285 ± 44) x IO3

N = n9 de alíquotas.

de 65Zn. Littler & Arnold (1980) observaram taxas de fotos-

síntese mais elevadas nas zonas de crescimento em Fucu.6 e

HalÁ.dfiy& e citam vários autores que obtiveram resultados se-

melhantes. Isto pode se refletir numa concentração mais ele-

vada nestas zonas, de elementos cuja acumulação ocorra prin-

cipalmente por via metabólica, como demonstrado para 137Cspor

Gutknecht (1965). Uma vez que em Vadina e San.gcu>òum o cres-

cimento é apical, poderia explicar-se assim a maior acumula-

ção de 137Cs na porção apical observada nestas algas.

Nakahara et ai. (1975) reportam concentrações mais ele-

vadas de 60Co em tecidos mais velhos, em várias espécies de

Rhodopàyta e Phaeophyta, atribuindo esta distribuição a dife-

renças na condição estrutural das superfícies.

No presente trabalho, uma concentração mais elevada de

60Co em tecidos mais velhos (porção basal) foi observada em



66

uma ocasião, para P. vÃ.cke.fL&<La.£ apenas (Tabela 3.2). O mesmo

autor ressalta ainda o possível efeito de microorganismose/ou

substâncias orgânicas e inorgânicas aderidas â superfície ex-

terna do talo, que podem torná-la mais propensa ã deposição

de metais. Ê possível que esta interpretação possa explicar

as diferenças observada na Tabela 3.2 entre amostras oriun-

das da mesma região do talo.

O padrão de distribuição de 137Cs e 60Co nas algas es-

tudadas variou de um experimento a outro, conforme citado an-

teriormente. No caso de S, iitipzndata esta variação pode

ser devida a um artifício de técnica: de fato, o comprimento

do talo nesta alga varia bastante com a época do ano. Assim,

dependendo da época de coleta, utilizavam-se talos inteiros

quando estes aprasentavam um comprimento compatível com as di-

mensões do aquário experimental, e em caso contrário, a maior

porção de talo possível. Se existe de fato um gradiente de

concentração de Cs e Co ao longo do talo, este será mais fa-

cilmente evidenciado em talos maiores, podendo passar desa-

percebido quando se utiliza parte do talo.

No entanto, as ressalvas acima nao se aplicam a P.

vicke.fi&ia<L uma vez que sempre se utilizaram talos inteiros

desta alga.

Os resultados apresentados nestes capítulo, apesar de

pouco conclusivos, revelam um padrão complexo e variável de

distribuição de 137Cs e 60Co nos talos das algas estudadas.

h investigação mais detalhada dos fatores causais deste

padrão e de suas variações estava além dos objetivos deste

trabalho, podendo vir a justificar estudos posteriores.
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Cabe ressaltar novamente a influência dos resultados a-

na escolha das técnicas de preparo de amostras de algas

para radiometria, já discutida no capitulo de Materiais e Mé-

todos: ã luz dos resultados da Tabela 3.?., por exemplo, com-

preende-se facilmente a obtenção pelo método A de gráficos de

acumulação de 60Co pouco satisfatórios (Figura 2.3, pag.4 4).

Por outro lado estes resultados demonstram que ê impor-

tante utilizar-se a maior massa possível de algas na determi-

nação do coeficiente de bioacumulaçao: no caso da distribui-

ção de a37Cs em S. 6ilApe.iidu.Za, observada na Figura 3.4, este

coeficiente, calculado a partir de amostras da porção apical,

seria dez vezes superior àquele obtido com amostras da porção

mediana.

Vários autores estimaram os fatores de bioacumulaçao de

radionuclldeos em algas bentônicas baseando-se em experimen-

tos realizados com pequenos discos de tecido ou porções iso-

ladas do talo (Shaw, 1959; Gutknecht, 1963; Nakamura et ..ai.,

1975). Littler & Arnold (1980) sugerem uma revisão critica

das estimativas de produtividade de macroalgas obtidascom se-

melhante metodologia, em função dos gradientes bioquímicos e

fisiológicos observados nos talos, e das diferenças entre ta-

IOÜ devidas a idade, habitat e outros fatores. Pode-se es-

tender a sugestão de Littler & Arnold ãc estimativas de fa-

tores de bioacumulaçao referidas acima.
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3.3 - Distribuição de 1 3 7Cs, 60Co e 1 2 5I entre água,

algas e sedimentos

3.3.1 - Fatores de bioacumulaçao de 1 3 7Cs, 60Co e 1 2 5I

Realizaram-se vários experimentos para a determinação

dos fatores de bioacumulaçao (FB) de 1 3 7Cs, 60Co e 1 2 5I nas

algas estudadas, resumindo-se os resultados obtidos na Tabela

3.3.

Os FB médios se situam na faixa de IO1 para 137Cs , IO3

para 60Co e 1 2 5 I . Destacam-r.e os elevados FB de 60Co em

P. uxcfecwíae (até 1,4 x 10 ) e de 1 2 SI em S. ^lllpcndula

(atê 7 x IO 3).

Estes FB são comparados na Tabela 3.4 àqueles relatados

na literatura, expreccando-se para tal os valores ir.édios da

Tabela 3.3 em peso úmido, através da razão média- peso úmido/

peso seco de cada alga.

Observa-se que as estimativas dos FB obtidas no presen-

te trabalho são da mesma ordem de grandeza que aquelas relata-

das na literatura.

Os trabalhos listados na Tabela 3.4 foram realizados em

sua quase totalidade com algas de ambientes frios ou tempera-

dos, sendo o trabalho de Gouvea (1981) uma notável exceção ã

esta regra.

3.3.2 - Variação temporal do FB de 60Co

Os trabalhos incluídos na Tabela 3.4. foram realizados

com diferentes espécies, e os FB estimados com diferentes mé-
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TABELA 3.3

Fatores de bioacumulaçao de 1 3 7Cs, G0Co e 1 2 5I

em S. ^ilipcndula, P. vickziilaz e A.

Resultados relativos a peso seco

Espécie

Radionuclideos
137Cs 60Co 125j

Média 43 3550 5830

S. iiUpzndula. Faixa 27 - 62 1-360 - 7010 4650 - 7010

N 3 7 2

Média 62

Faixa 37 - 97

N 3

Média 52

Faixa 21 - 83

N 2

5600 1156

1170-14000 104D - 1270

6 2

3820 227D

750 - 6GCD 2C4Q - 2490

5 2

N: número de experimentos

todos, sendo portanto bastante ampla a faixa dos valores a-

presentados por diversos autores para o FB de um mesmo ele-

mento .

São comu/is na literatura os trabalhos realizadosno cam-

po ou em laboratório ern que o FB de um elemento foi estimado

com um mesmo método e variou por um fator de 3, ou mais, para

a mesma espécie (Mattson et ai., 1980; Seeliger & Edwards,

1977; Seymour & Lewis, 1964, apud Lowman et ai., 1971). Es-

perava-se, portanto, uma faixa de variação relativamente am-



TABELA 3.4

Fatores de bioacumulação relatados na literatura para césio, cobalto

e iodo era algas bentônicas, resultados relativos a peso úmido*

Algas

Varias espécies

Varias espécies

Varias espécies

Várias espécies

Varias espécies

Von.ph.yfia. ip,

Fucui ip.

Fucu.4 òpp.

ScLfiganum th.unbe.Kgii

Sa.figa.Aium th.txnbe.KQii

Várias espécies

Várias espécies

Cs

- 50a16

12

50 - 200

- 26

4 - 30v

2 - 29'

2.5 - 19C

Co

15 - 740*

2000'

800'

4000

14 ± 2) x 10

2574C

4 b

1890'

21 - 450s-

88 - 2800c

160

1000

- 7000

- 2000'

30 - 469^

210 - 1270c

Referência

Bowen e t ai (1971)

Kurabayashi e t ai (1979)

Saio (1979)

Fukai & Murray (1973)

Gutknecht (1965)

van Weers & van Raaphorst (1979)

van Vfeers & van Raaphorst (1979)

Mattson e t ai (1980)

Nakahara et a i (1975)

Nakahara e t ai (1975)

Gouvea (1981)

Presente trabalho*

a: estimados a partir das concentrações do elemento estável in iitu;

b: estimados a partir das concentrações do radionuclídeo in òitu. (devidas a fall-out, ou à
operação de instalações nucleares;

c: estimados em experimentos de laboratório, empregando traçadores;

(*) Resultados relativos a peso úmido, calculados a partir dos resultados da Tabela 3.3, e da
seguinte relação peso úmido/peso seco: S. {,ilipzndula: 5.5 ± 0.7 (N = 7) . P. vic.kzA.iiae.:
5 8 ( 7) A ii^ 8 5 2 1 {N 6)
g ç

5.0 ± 0.8 (N = 7). A. z 8.5 ± 2.1 {N = 6).
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pia para os FB, A variação do FB de G0Co, contudo, superou as

expectativas, variando por um fator de 5 em 5. fiilZp e.ndula e

12 em p. vA.cke.K4J.ai,

Uma vez que 60Co foi o radionuclideo com o qual se rea-

lizou maior número de experimentos (até 7, para 5. jJ-cLípendttta),

que cada experimento correspondia a uma coleta de água, algas

e sedimento, e que as coletas foram realizadas com certa re-

gularidade, abrangendo um período de 16 meses, foi possível

observar-se a variação temporal do FB de 60Co durante este pe-

ríodo. A figura 3.7 ilustra esta variação e sugere um padrão

sazonal: o padrão de variação foi o mesmo para as três espé-

cies estudadas, obtendo-se os FB mais elevados nos experimen-

tos subseqüentes ãs coletas realizadas no verão e outono.

Não se tem conhecimento de trabalhos que relutem varia-

ções temporais no FB do 60Co ou outro radionuclideo em al-

gas bentõnicas. Contudo, Duke et ai., (1969), Bhatt et ai.,

(1968) e Renfro (1972), citados por Patel (1975), observaram

variações temporais no FB de zinco em bivalvos, crustáceos e

outros organismos através de experimentos com 65Zn e águas e

organismos coletados em diferentes épocas do ano, ou ainda a

partir de medidas de zinco estável ou 65Zn em amostras cole-

tadas ao longo do ano. Estes autores atribuíram as variações

observadas a diferenças — sazonais ou não — das condições fí-

sico-químicas da água, do metabolismo das espécies envolvidas

ou ainda a mudanças na forma físico-química do elemento está-

vel ou de seu radionuclideo, que poderiam alterar sua dispo-

nibilidade para a acumulação.

A amplitude das variações observadas no FB de c0Co ao

longo do presente trabalho justifica uma breve discussão de

seus possíveis fatores causais.
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Figura 3.7 - Variação temporal do FB de 60Co.

Menciona-se no capítulo de Materiais e Métodos que a i-

luminação foi mantida constante em tipo e intensidade, e que

as variações no pH foram mínimas, podendo-se, portanto, ex-

cluir estes fatores cia presente discussão.
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As águas utilizadas nos experimentos, coletadas em di-

versas épocas do ano, apresentaram salinidades de 27.33 a

34,15 °/oo e diferentes concentrações de nitratos(0.13 a 5,20

ug-at/1) fosfatos (0,09 a 0,52 pg-at/1) e amônia (0.076 a 3,89

vg-at/1). A tentativa de relacionar linearmente os FB de

6°Co obtidos em cada experimente com as respectivas salinida-

des ou concentrações de nutrientes e amonia resultou nos

coeficientes de correlação apresentados na Tabela 3.5, obser-

vando-se em todos os casos, coeficientes não-significativos

a nível de 5%« No entanto, uma vez que o número de observa-

ções disponíveis é reduzido, e que os experimentos não foram

planejados a priori para esclarecer a relação entre os parâ-

metros citados.e o FB, a obtenção de coeficientes não signi-

ficativos não pode .excluir a. existência de tal relaçrío.

TABELA 3.5

Coeficientes de correlação.simples entre o fator de

bioacumulação de 50Co e salinidade, nitratos, fosfa-

tos e amônia

Salinidade

Nitratos

Fosfatos

Amônia

0.125

0.495

0.574

0.666

t V. v-ic.keA6A.ae S.

0,010

0.256

- 0.555

- 0.324

- 0.741*

- 0.196

- 0.613

- 0.676**

* significativo a nível de 10%

** significativo a nível de 20%
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A variação do FB de 6°Co pode ainda estar relacionada,

ao menos em parte, a variações sazonais do metabolismo das es-

pécies estudadas. Ê interessante notar neste sentido que no

caso de A. òpicilina, o gráfico da F-'rara 3.7 é bastante se-

melhante ao gráfico da /ariação ?•••• Cxomassa desta espécie na

área de coleta e áreas adjaccu' ;s, de janeiro de 1980 a feve-

reiro de 1981: A. ap-cc-cfje' apresentou durante este período

as menores biomassas r ..ís de julho, e as maiores nos meses

de verão (Mitchel, G .... P., comunicação pessoal). San.ga.66 um 6pp a-

presentou no mesmo período e local um padrão de variação de

biomassa semelhante àquele de A. íp-tc-t̂ ê a, nuis de menor ni-

tidez e amplitude (Mitchell, G.S.P., comunicação pessoal).

Mitchell não acompanhou a variação de biomassa de P.

vicko-ioiae., mas o padrão de variação de biomassa descrito a-

cima foi confirmado nos pontos de coleta por observações vi-

suais do presente autor para S. fciZiptnduta, A òpici^&^a, e

também P. vickíK&laLe..

Cobalto-60 era introduzido nos aquários sob forma de

cloreto de cobalto, isto é, sob forma iônica. I "ÍO foi possí-

vel monitorar durante os experimentos as mudanças de estado

físico-químico que o traçador possa ter sofrido: estas podem

,_er ocorrido através da formação de complexos de cobalto com

a matéria orgânica dissolvida exudada pelas algas. Este pro-

cesso de exudação é normal em condições naturais (Zattera et.

ai., 1975; Raymont, 1971; Brylinski, 1971, apud Mann, 1973),

pouendo ser mais intenso em condições de laboratório, nas

quais até 40% dos produtos de fotossíntese de algas bentôn:1.-

cas podem ser liberados sob forma solúvel(Khailov4 Burlakova,

1969; Sieburth & Jensen, 1968, apud Mann, 1973). 0 cobalto po-
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de passar a formas não-iônicas através da formação de comple-

xos com estes exudatos (Pillai et ai., 1971; Krishnamoorthy et ai.,

1968; Fukai & Murray, 1973; Nishiwaki, 1981) modificando-se

assim, sua disponibilidade para a acumulação por algas e

outros organismos (Lowman & Ting, 1973; Zattera et ai., 1975;

Nishiwaki, 1981).

O caráter da discussão acima é claramente especulativo

uma vez que não foi possível favorecer nenhuma das possibili-

dades sugeridas.

No entanto, é de inegável interesse que através de ex-

perimentos em que algas e águas foram coletadas no mesmo lo-

cal, em diferentes épocas do ano e sumetidas em laboratório a

condições bastante constantes, se tenham obtido faixas tão am-

plas para as estimativas de FB. Uma vez que no presente tra-

balho os experimentos foram realizados em condições semelhan-

tes àquelas de muitos trabalhos da literatura, é possível que

as variações do FB aqui relatadas expliquem parte das discre-

pâncias entre diferentes estimativas de FB de G0Co, baseadas

em experimentos individuais.

Uma vez que as referidas variações do FB de 60Co podem

estar associadas às condições de manutenção das algas em la-

boratório, não é possível se afirmar se este fator exibirá va-

riações semelhantes no campo. Após a entrada em operação do

reator de Angra-1, alguns radionuclídeos poderão estar pre-

sentes em águas e algas em atividades cetetáveis, permitindo

assim a realização de estudos radioecologicos ín-òlta, que

poderão quantificar os FB de vários radionuclídeos, e também

verificar a existência e importância de variações do FB de

cobalto.
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3.3.3 - Cobalto estável - Concentração em algas e

cálculo do FB

Experimentos de laboratório como aqueles aqui descritos

permitem, através do uso de traçadores, uma estimativa do FB

de vários elementos em uma grande variedade de organismos,per-

mitindo também a observação em condições controladas da in-

fluência sobre o FB de fatores fIsico-químicos isolados como

luz, temperatura, salinidade e outros.

No entanto, o padrão de distribuição observado no am-

biente natural para determinado elemento será a resultante de

uma infinidade de variáveis biõticas e abiõticas. Por outro

lado, existem provavelmente variáveis ainda desconhecidas que

podem ter importante papel na ciclagem do elemento considera-

do. Portanto, estes experimentos, por mais sofisticados que

sejam, poderão dificilmente simular de perto a complexidade e

o dinamismo dos processos observados na natureza, apesar de

serem planejados para este fim.

Assim, é normalmente recomendado que sempre que possí-

vel, o FB seja também estimado a partir das concentrações do

elemento estável observadas in òitu. Para muitos elementos,

estas podem ser facilmente determinadas em organismos concen-

tradores, e o aperfeiçoamento das técnicas analíticas e de a-

mostragem tem permitido medidas cada vez mais precisas de e-

lementos presentes na água do mar em baixas concentrações.

Cobalto i um dos elementos fortemente concentrado por

algas bentônicas, e cuja:concentração natural na água é muito

baixa.
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No presente trabalho, o FB de cobalto foi estimado a

partir de análises deste elemento, por espectrofotometria de

absorção atômica, em amostras de algas coletadas em dezembro

de 1980, e março e maio de 1981, nos pontos de coleta já des-

critos. A concentração de cobalto na água foi estimada a par-

tir de dados da literatura.

Os FB assim calculados, foram então comparados àque-

les obtidos em laboratório, empregando-se 60Co.

Os resultados das análises de cobalto nas algas estuda-

das são apresentados na Tabela 3.5. Incluíram-se acidental,

mente nas amostras de P. vickzi-iiaz alguns exemplares de P.

gymnotpofia, espécie também comum na área de coleta. No entan-

to, experimentos de laboratório demonstraram posteriormente

não haver diferenças significativas 'io FB de 60Co entre estas

duas espécies. As análises realizadas em Pa.dj.na &pp são por-

tanto consideradas válidas para P. ulcke.A.6lat.

Os resultados da Tabela 3.6 estão dentro da faixa rela-

tada na literatura para a concentração de cobalto em algas

bentônicas (Tabela 3.7). ã exceção daqueles de P. vicktMiae.,

ligeiramente superiores.

As concentrações de cobalto em águas marinhas naturais

relatadas na literatura foram apresentando valores gradativa-

mente menores, ãmedida que se aperfeiçoavam as técnicas de a-

nãlise e amostragem. Assin, Fukai & Murray (1973) e Riley

(1975), em revisões independentes sobre o assunto, consideram

que muitas das concentrações publicadas até 1968 são exces-

sivamente altas, e que estas não devem exceder 0,1 ug/1 em

águas marinhas naturais.
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TABELA 3.6

Concentração de cobalto em algas de

Piraquara de Fora, determinada por

espectrofotometiria de absorção atômica

Amostras coletadas em dezembro de

1980 e março e maio de 1981

Espécies

5. &iiip&ndula

Padina A pp.

A. W < « .

N

14

17

20

Concentração de Co
(ug/g de peso seco)

3,7 ± 0,6

4,1 ± 0,5

3,4 ± 1,1

TABELA 3.7

Concentrações de cobalto em algas

bentônicas, relatadas na literatura

Espécies

Várias

Várias

Várias

Várias

Concentração
(wg/g de peso

1,5 - 3,

0,23 - 3,

0,1*

0,1 - 1,

de Co
seco)

6

8

5

Referência

Furr et ai.,(1981)

van Weers (1979)

Pukai & Murray (1973)

Fukai (1968)**

* pg/g de peso úmido

**citado era Nakahara et ai., (197b).
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A Tabela 3.8 apresenta algumas das concentrações encon-

tradas na literatura, estiradas em águas de diversos locais e

por diferentes métodos.

No presente trabalho, tomou-se arbitrariamente 0,1

vg/1 como a concentração na água, calculando-se desta forma FB

provavelmente subestimados.

Os FB estimados a partir das concentrações de cobalto

em algas (Tabela 3.6) e águas (0,1 pg/1) são apresentados e

comparados àqueles obtidos em laboratório, na Tabela 3.9. No-

ta-se nesta tabela que S. 6ilA.pzndu.la. e A. òpiali^Ka têm FB

próximos entre si e inferiores aos de P. v-ccfecAA-cae, tanto

para cobalto estável como para 60Co. No entanto, observa-se

també4i que, mesmo sendo provavelmente subestimados, os FB de

cobc .-, i estável são ainda de 7 a 10 vezes superiores aqueles

obt Uí.-? com 60Co.

Jsta discrepância naoê surpreendente uma vez que Patel

(lv;*j), em extensiva revisão e comparação dos estudos radioe-

ccI -gicos realizados no campo e em laboratório, constata que

os iltimos resultam em estimativas dos FB inferiores em uma

orij~m de grandeza ou mais, para a grande maioria dos elemen-

tos e organismos. Patel (1975) considera que isto se deve ao

fato de que a duração dos experimentos de laboratório repre-

senta geralmente uma pequena fração do tempo de vida dos or-

ganismos utilizados, sendo assim dificilmente atingido duran-

te tais experimentos um verdadeiro estado de equilíbrio na

distribuição do traçador entre os vários compartimentos dos

organismos e do meio. Este estado de equilíbrio só será a-

tingido quando as atividades específicas do traçador nos or-

ganismos e no meio se igualarem, o que supõe por um lado, que



TABELA 3.8

Concentração de cobalto em águas marinhas naturais

Concentração de Co
(ug/1)

2 - 5

0,1 - 1,0

Referência

Lowman «• Ting (1973)

Krishnamoorthy et ai. (1968)

Local

Porto Rico (estuarina)

Vários

0,4

0,14

0,1

Goldberg et ai.(1971)

0,05 (0,01 - 0,09) Fukai » Murray (1973)

Suzuki et ai.(1974)*

van Weers (1979)

Vários

Mediterrâneo (costeira)

Japão (costeira)

Holanda (costeira)

* citado em Nakahara et ai. (1975)

o
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TABELA 3.9

Comparação dos fatores de bioacumulação de cobalto

estimados a partir das concentrações do elemento estável

(Tabela 3.6) e dos experimentos com 60Co (Tabela 3.3)

Fator de bioacumulação

Espécies Cobalto 60Co

S. lilipindula 3,7 x IO4 3,5 x IO3

P. Mlc.ke.Mlae. 4,1 x 10 5,8 x IO3

A. &plci&iKOi 3,4 x IO4 3,8 x IO3

estes sejam expostos ao radionuclídeo ao longo de todo seu

ciclo de vida e, por outro lado, que este esteja durante este

período na mesma forma físico-química que seu homólogo está-

vel. São portanto, raros ou inexistentes os trabalhos em que

estas condições puderam ser reunidas (Patel, 1975).

Evidentemente os experimentos com traçadores não perdem

com isto sua validade e são com freqüência o único meio de de-

terminar parâmetros como o PB no caso de elementos que como

césio, ocorrem em águas e organismos em concentrações difi-

cilmente detetáveis.

Por outro lado, se as discrepâncias entre as estimati-

vas de FB com traçadores ou com o elemento estável conferem

ãs primeiras um caráter tentativo, estas poderão simular sa-

tisfatoriamente a situação em que os efluentes radioativos

são lançados no ambiente aquático de maneira ocasional ou in-
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termitente, estabelecendc-se dificilmente o equilíbrio entre

os vários compartimentos na concentração dos radionu^lídeos.

Apesar deste vir provavelmente a ser o case dos efluen-

tes da CNAAA, e na eventualidade dos FB de Co em algas serem

incluídos em modelos de cálculo de dose, a utilização nes-

tes modelos dos FB estimados a partir do elemento estável re-

sultará em estimativas de dose mais precavidas.

3.3.4 - Distribuição de massa e atividade dos aquários

A fração de um elemento — ou de seu radionuclldeo —

introduzido na água que será finalmente retida em compartimen-

tos como sedimento, algas e outros organismos ê principalmen-

te função da massa de cada compartimento, e de sua capacidade

de retenção do elemento considerado: esta ê estimada através

dos fatores de bioacumulação, no caso de organismos, e dos

coeficientes de distribuição, no caso de sedimentos.

Os coeficientes de distribuição de 137Cs, 60Co e 125I

nos sedimentos utilizados foram calculados em vários experi-

mentos, resumindo-se os resultados na Tabela 3.10.

Os sedimentos utilizados nos experimentos eram essen-

cialmente arenosos, com 96,2 a 100% de seu peso seco consti-

tuído de partículas de diâmetro superior a 0,125 mm (120 mesh)

e apresentaram um teor médio de matéria orgânica de 1,55%.

A distribuição de massa do aquário, isto ê, a fração da

massa total representada por cada compartimento, foi estabe-

lecida de forma a simular ao menos aproximadamente, a distri-

buição de massa observada no ambiente.



83

TABELA, 3.10

Coeficientes de distribuição do

sedimento para 137Cs, 60Co e 125I

Média 4.2 50.4 5.7

Faixa 0.8 - 10.5 13.2 - 128 2.8 - 8.5

N 3 4 2

N: número de experimentos

Neste, de maneira geral, apenas as camadas superiores

do sedimento — alguns centímetros — estão disponíveis para

reações de troca com elementos presentes na coluna d'água

(Nakamura et ai., 1977; Mattson et ai., 1980; Saio, 1979).

Por outro lado, mesmo em áreas de elevada produtividade,

uma camada de sedimento de 1 cm de espessura pode ter uma mas-

sa três vezes superior ã da biomassa total (Parker, 1962, apud

Lowman et ai., 1971).

Evidentemente, a distribuição de massa no ambiente po-

derá exibir amplas variações de um local a outro, conforme a

profundidade, a biomassa presente, o grau de compactação do

sedimento e outros fatores.

Parker, Gibbs & Lawler (1963)(apud Lowman et ai., 1971)

determinaram a massa de água, sedimento e organismos por me-

tro quadrado em um estuário do Texas de profundidade média de
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1 m, considerando apenas os 3 primeiros centímetros do sedi-

mento: nesta situação a água representava 97% da massa total,

o sedimento seco 3%, e a biomassa seca totó', constituída es-

sencialmente de angiospermas marinhas, 0,35%.

No presente trabalho, as massas de água, sedimento e

algas utilizadas em cada experimento variaram dentro de um

intervalo bastante estreito, de maneira a facilitar a compa-

ração dos diversos resultados. Cada espécie de alga repre-

sentava uma fração variável de massa total de algas presente

no aquário. Uma vez que as espécies de Saxgaiium representam

seguramente a maior biomassa em relação ãs demais algas na re-

gião de coleta, S. ^ilipínduía. foi introduzida nos aquários

em massas representando de 46 a 59% da massa total de algas.

Os fatores de bioacumulacao de 137Cs, 50Co e 125I nas

algas estudadas, apresentados e discutidos anteriormente e os

coeficientes de distribuição do sedimento para estes radionu-

clídeos apresentados na Tabela 3.10, já permitem prever que

algas e sedimentos em conjunto reterão uma fração apreciável

do $0Co e 125i presente no sistema, e que no caso de 137Cs

esta fração será muito reduzida.

Isto é confirmado pela Figura 3.8, em que são esquema-

ticamente apresentados exemplos de distribuição de massa e a-

tividade para 137Cs e 60Co e na Tabela 3.11, em que se resu-

mem as distribuições obtidas em vários experimentos com 137Cs,

6nCo e 1 2 5 I . Observa-se que 137Cs permaneceu essencialmente

em solução, sendo pouco retido por algas ou sedimento. As al-

gas demonstraram no entanto, uma relativa capacidade de com-

petição com o sedimento na retenção deste radionuclídeo, uma

vez que apesar de representarem apenas cerca de 4% da massa
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MASSA 137

d l Água

Cs

Sedimento

60 Co

Algas

Figura 3.8 - Distribuição de massa e atividade do aquário em

um experimento com l37Cs e 60Co em mistura.

de sedimento, retiveram uma fração de 137Cs equivalente a 30%

daquela presente no sedimento.

A distribuição de atividade de 60Co e 125I contrastou

fortemente com aquela de 137Cs, uma vez que as algas, apesar

de sua massa mínima, foram capazes de reter até 63% <3o60Co e

55% do 125i presentes no aquário, frações bastante superiores

àquelas retidas pelo sedimento. Estas algas podem portanto,

competir eficazmente com o sedimento arenoso na retenção des-

tes radionuclideos.

Uma vez que, na região de coleta, algas bentônicas e

sedimentos arenosos se restringem aos costões e áreas próxi-

mas, estes resultados demonstram que as algas bentônicas po-

derão ter um papel significativo na distribuição de 60Co e

125I nas vizinhanças da costa ou das ilhas.



TABELA 3.11

Distribuição de massa e atividadedosaquários. Faixas referentes a 2

experimentos para cada radionuclídeo. No cálculo de distribuição de

massa utilizou-se peso seco para o sedimento e úmido para as algas

Atividade ( % )

Massa (%) 137Cs 60Co 125I

Água 94.08 - 94.21 92.48 - 94.71 10.40 - 27.53 32.88 - 38.57

Sedimento 5.55 - 5.66 3^41 - 6.44 26.50 - 29.04 6.15 - 15.77

Algas 0.14 - 0.37 1.07 - 1.88 43.51 - 63.10 51.35 - 55.28

oo
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Em massas d'água mais afastadas, os sedimentos de fundo

ou em suspensão reterão uma fração significativa do Co pre-

sente na água uma vez que este- apresentam na Baía da Ribei-

- 5ra coeficientes de distribuição de ate 10 para este elemento

(Brugnara, 1977), portanto bastante superiores àqueles do se-

dimento arenoso.

Esta retenção será bem menor para iodo, cujo coeficien-

- 3

te de distribuição em sedimentos finos e da ordem de 10

(Brugnara, 1977) e de 10-10 para areias, podendo se preverque

os isôtopos de iodo permanecerão predominantemente em solução,

assim como os isôtopos de césio, muito pouco retidos em sedi-

mentos.

3.4 - Perda de radionuclideos

Exemplos dos gráficos de perda de 137Cs/
 60Co e 125lsão

apresentados nas Figuras 3.9, 3.10 e 3.11. Os gráficos apre-

sentados foram ajustados aos pontos experimentais por regres-

são e são, â exceção daqueles de 125i em A. kpici^zna. e de um

dos gráficos de perda de 60Co em P. vicktMiaz, satisfatoria-

mente descritos por equações exponenciais simples,uma vez que

os coeficientes de correlação obtidos na regressão foram sig-

nificativos ao nível de 5% para um dos gráficos de perda de

125I em S. úilipindula e ao nível de 1% nos outros casos.

Utilizaram-se os gráficos assim ajustados para o cálcu-

lo das meias-vidas biológicas (Tb 1/2) de 137Cs, 60Co e 125I

em cada espécie, resumindo-se os resultados na Tabela 3.12.
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Figura 3.9 - Exemplos de gráficos de perda de 137Cs.

Nos casos em que a perda seguiu o padrão exemplificado por P.

vJ.ckzM>laz na Fig. 3.10, não se calculou a Tb 1/2, descreven-

do-se a perda em porcentagem de retenção observada ao finaldo

experimento.

A Tb 1/2 de 137Cs não apresentou diferenças marcantes

entre as três espécies, variando de 14.0 a 20.8 dias. A.

Apicitifui destacou-se por sua rápida perda de 60Co, e por sua

forte retenção de 1 2 5 I . A Tb 1/2 de 60Co calculada em três
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Figura 3.10 - Exemplos de gráficos de perda de 60Co.

experimentos foi de 19.8, 55.5 e 61.8 dias. Finalmente, é mal

compreendida a discrepância observada entre as duas estimati-

vas da Tb 1/2 de 60Co em P. vitktMiaz.

Como já discutido em itens anteriores, vários fatores

ambientais e intrínsecos podem influenciar a acumulação de

radionuclldeos em algas bentônicas, seu destino nos talos e
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Figura 3.11 - Exemplos de gráficos de perda de 1 2 5 I .

seu fator de bioacumulaçao. Estes mesmos fatores poderão e-

videntemente influir na perda de radionuclldeos por estes or-

ganismos. Assim, Biebl (1962, apud Zattera et ai., 1975) de-

monstrou que a perda de 65Zn em Utva e Ponphyia cresce com a

temperatura. Outros autores demonstraram a influência neste
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TABELA 3.12

Meias-vidas biológicas de 137Cs, 60Co e a 2 5i em algas,

expressas em dias. Número de experimentos: 3 para
60Co em S. ^ilipínduta, 2 em todos os outros casos

137 C s 6 0 C o

S. iiliptndula 18.1 - 20.8 19.8 - 61.8 7.2 - 21.3

V. vic.ke.Kt,iat 14.0 - 18.2 20.0 - * 5.2 - 10.8

A. òpiciéena. 14.2 - 15.C 8.3 - 11.6 **

* 95% de retenção após 30 dias.

** retenção de aproximadamente 80% após 6 dias (19 experimento)

e 100% após 9 dias (2? experimento).

processo de fatores como luz, temperatura, concentração do ho-

mólogo estável e presença de guelantes no meio (Gutknecht,

1965; Biebl, 1962 e Vosyan, 1969, citados por Zattera et ai.,

1975; Amiard & Khalanski, 1981). Portanto, os fatores men-

cionados no item 3.1 na discussão das variações no tempo de

equilíbrio para os gráficos de acumulação podem ser mencio-

nados aqui para explicar as variações observadas na Tabela

3.12 para Tb 1/2 de 137Cs, 60Co e 1Z5I nas diversas algas.

No c^so de 1 2 5 I , por outro lado, parece licito supor

que a perda será influenciada, entre outros fatores, pela for-

ma química predominantes na alga, uma vez que o iodo sob a

forma orgânica, Isto é, ligado a proteínas, estará provável-
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mente menos disponível para trocas cota o meio que aquele sob

a forma de iodeto.

As meias-vidas biológicas apresentadas na Tabela 3.12

estão dentro da faixa relatada por Gutknecht (1965)para 137Cs

em várias espécies de algas bentônicas — de 2 a 21 dias — e

Nakahara et ai. (1975) para 60Co em várias espécies — de 7.5

a 79.6 dias. Gouvea (1981), já citado anteriormente, acompa-

nhou a perda de 60Co e 131I em P. vickzx-iiaz e A. Apici&zia

por 48 h, apresentando curvas concordantes, de maneira geral,

com aquelas aqui apresentadas.

3.5 - Acumulação de 125i - Discussão e experimentos

complementares

Realizaram-se para 125i dois experimentos, empregando-

se os procedimentos já descritos. Os gráficos de acumula-

ção obtidos no 19 experimento foram apresentados na Figura

3.3, e aqueles do 29 experimento se encontram na Figura 3.12.

Apenas os gráficos de A. Apici^zMi e S. 6ilipe.ndu.la no

primeiro experimento correspondem ao padrão esperado.

Discutem-se a seguir as principais hipóteses levantadas

Inicialmente na interpretação da perda de 125I em P. vic.ki.iiiam

no primeiro experimento (Figura 3.3) e nas 3 algas no segundo

experimento (Figura 3.12).

Especulou-se inicialmente que poderia haver ocorrido u-

ma transferência de 125I das algas entre si, ou para o sedi-

mento, ou ainda uma queda da concentração de iodo na água por

retenção nas paredes do aquário, ou por volatjlização.
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Figura 3.12 - Gráficos de acumulação de 125I obtidos no

29 experimento.

De fato, Nakamura et ai. (1975, 1977), ao estudar a

competição entre Ulva e sedimentos pela retenção de 60-o e

outros radionuclldeos, obtém gráficos semelhantes aos da Fi-

gura 3.12, assim como Jones (1960), ao estudar a ret^nçãode

106Ru em Pon.phyn.a e areias e silte. Assim, segunde os auto-

res acima citados, o padrão observado pode ser explicado se a

acumulação dos radionuclídeos é mais rápida nas algas que

no sedimento, e se a retenção nas algas é mais fraca que no

sedimento (o que se traduziria por uma rápida cinéticade per-

da do iodo pelas algas). Em outras palavras, haveria a par-



tir de certo momento da acumulação, uma transferência de

iodo no sentido alga •+ água •* sedimento.

Determinações sucessivas do coeficiente de distribuição

de 125I no sedimento, realizadas durante e apôs o 29 experi-

mento, indicaram que a retenção deste radionuclídeo no sedi-

mento utilizado era realmente lenta, uma vez que este coefi-

ciente assumiu os valores de 8, 19 e 23 no 119, 209 e 439 dia,

respectivamente.

No entanto, ao calcular-se a distribuição de atividade

de 1 2 5 I , isto é, a fração do radionuclídeo retida em cada oom-

partimento no final do experimento, constatou-se que a fração

no sedimento não ultrapassava 16%, como se pôde observar no

item 3.3, sendo portanto muito reduzida para explicar a per-

da de 125i de aproximadamente 50% pelas algas, observada no

29 experimento (Figura 3.12).

Por outro lado, os resultados apresentados no item an-

terior demonstram que se a perda de 125i em P. vicktK&iaz po-

de ser considerada rápida (Tb 1/2 de 5 a 11 dias), o mesmo não

ocorre com S. ^liípzndula, e menos ainda com A. ipic.i&e.n.a.

Finalmente, a comparação do 125i presente em algas, ã-

gua e sedimento no 19 e no último dia do 29 experimento indi-

ca que, se houve perdas por retenção nas paredes do aquário

e/ou volatização, estas não ultrapassaram 12%. Portanto, pa-

rece claro que as hipóteses discutidas acima não são sufi-

cientes para explicar o padrão observado na Figura 3.12.

Procurou-se então através de novos experimentos — de-

signados doravante de experimentos complementares — obter da-

dos que pudessem propiciar a formulação de hipóteses alterna-

tivas.
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Após a retirada das algas, ao fim do 19 e 29 experimen-

to, mantinham-se os aquárior com a água e o sedimento já con-

taminados com 1 2 5 I , não realizando-se nenhuma nova adição do

traçador.

Os experimentos complementares consistiam, então, na

transferência para estes aquários de pequenas massas de algas,

mantidas até ali nos aquários de manutenção. Estas eram mí-

nimas — até 4 g de peso úmido - prevendo-se que massas desta

ordem teriam efeito insignificante na distribuição de iodo já

existente no aquário. Obtinham-se gráficos de acumulação de

125I nestas novas porções de talo através dos procedimentos

já descritos, e uma vez alcançado o equilíbrio aparente, re-

tiravam-se estas porções e amostras de água para o cálculo do

fator de bioacumulação.

Exemplos dos gráficos de acumulação obtidos são apresen-

tados na Figura 3.13. Os fatores de bioacumulação obtidos

nestes experimentos são apresentados e comparados aos do 19

e 29 experimento, na Tabela 3.13. Os gráficos correspondem

ao padrão esperado, não havendo queda na concentração de io-

do. A acumulação foi no entanto, lenta, atingindo-se o e-

quilíbrío aparente em 6 a 12 dias. Por outro lado, os fato-

res de bioacumulação obtidos nestes experimentos foram, de ma-

neira geral, inferiores àqueles do 19 e 29 experimento. Es-

tas evidências sugerem a ocorrência, durante o 19 e 29 expe-

rimento de modificações significativas das condições da á-

gua, que seriam responsáveis pela aparente inibição da acu-

mulação de 125i observada nos experimentos complementares.

Klemperer (1957), estudando a acumulação de iodo em

Fuciu, observou uma perda líquida de iodo por esta alga na
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Figura 3.13 - Gráficos de acumulação de 1 2 5 I , obtidos no

19 experimento complementar.

fase inicial da acumulação ao adicionar perclorato e tio-

cianato ao meio.

Mencionou-se anteriormente o processo de exudaçao de ma-

téria orgânica dissolvida por algas bentônicas e seu provável

acúmulo nos aquários sem renovação de água. Matéria orgânica
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TABELA 3.13

Fatores de bioacumulação de 125I obtidos no 19 e 29

experimento e nos respectivos experimentos complementares

Resultados relativos a peso seco

19

A. 4pi.cZ6e.fLa 2494

Experimentos

Compl.

S. iilipindula. 4650 4833

P. vlckzK6laz 1041 873

1661

7008

1272

2044

Compl.

1556

1126

dissolvida ê um termo de conveniência que inclui grande va-

riedade de substâncias orgânicas como carbohidratos, ácidos

orgânicos, peptldios, aminoácidos, produtos de natureza fenó-

lica, assim como várias vitaminas, inibidores e quelantes

(Raymont, 1971; Prakash, 1971; Zattera et ai., 1975).

Assim, é possível que a permanência das algas nos a-

quários em densidades relativamente elevadas — cerca de 3 g

de peso úmido por litro — durante o 19 e 29 experimento tenha

causado o acúmulo de um inibidor da acumulação de iodo, cu-

jo efeito teria sido a perda líquida de iodo no 19 e 29 expe-

rimento, e a acumulação mais lenta, assim como os FB mais

baixos nos experimentos complementares.

No entanto, os resultados dos experimentos com 125I

discutidos aqui, não permitem nenhuma especulação sobre a na-

tureza ou o mecanismo de ação deste suposto inibidor.
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Os experimentos complementares descritos e discutidos

neste item aparecem, portanto, como pouco conclusivos: toda-

via, considerou-se justificada a sua apresentação nesta tese

como subsidio para outros autores que venham a realizar expe-

rimentos visando esclarecer o comportamento do iodo em algas

benjônicas.



4 - CONCLUSÕES GERAIS

Césio

Os isõtopos de césio estão entre os radionuclídeos pre-

sentes em maior atividade no efluente líquido da CNAAA a ser

lançado na Baia da Ribeira, excluído 3H. Sua retenção em se-

dimentos finos é minima, e menor ainda em sedimentos arenosos.

Prevê-se portanto que estes isótopos permanecerão essencial-

mente em solução, isto é, disponíveis para a acumulação pe-

la biota.

A lenta acumulação de césio pelas algas aqui estudadas,

e seu baixo fator de bioacumulaçao para este elemento permi-

tem prever que estes organismos terão pouca influência na sua

distribuição no ambiente local e transferência para níveis

trõficos superiores.

Uma vez que os FB de césio nos demais organismos mari-

nhos são geralmente semelhantes aqueles aqui estimados, estas,

algas poderão ser empregadas como monitores para isõtopos des-

te elemento, seus baixos FB sendo compensados por fatores co-

mo abundância, ampla distribuição e facilidade de coleta.

Iodo

A retenção de iodo em sedimentos finos e arenosos é len-

ta, e os coeficientes de distribuição se situam na faixa de

102-103 para sedimentos finos e 10°-101 para areias. Conclui-

se que uma fração mult-j pequena dos radioisõtopos de iodo lan-

çados no efluente de CNAAA ficará retida no sedimento, perma-

necendo a maior fração disponível para acumulação direta
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através da água em todos os níveis trõficos e através da ca-

deia alimentar.

A rápida acumulação pelas algas estudadas, aliada aos

seus elevados fatores de bioacumulaçã<-> permitirão a estas com-

petir eficazmente com o sedimento arenoso na retenção de ra-

dioisótopos de iodo. Uma vez que as algas bentônicas repre-

sentam a maior fração da biomassa no ambiente local, e que os

demais organismos marinhos apresentam de maneira geral fato-

res de bioacumulação de iodo muito baixos, a influência des-

tas algas na distribuição local de isõtopos de iodo será mui-

to importante, assim como seu papel na transferência destes

para níveis trõficos superiores.

As considerações acima permitem adiantar que estas al-

gas serão dificilmente suplantáveis como monitores da conta-

minação por isõtopos de iodo.

Neste sentido, destacam-se entre as algas estudadas

S. &ilipe.ndul(L, por seus elevados FB e A.&pici&zia., por sua

elevada meia-vida biológica.

Cobaito

A retenção dos isõtopos de cobaito nos sedimentos da

Baía da Ribeira é rápida, e os coeficientes de distribuição

atingem IO5, prevendo-se que apenas uma pequena fração do co-

baito permanecerá em solução. A distribuição destes isõtopos

na Baia da Ribeira será assim determinada essencialmente pe-

los sedimentos de fundo, freqüentemente ressuspendidos por

ventos e tempestades.

Em massas d'água adjacentes aos costões e ilhas, as al-

gas bentôr.icas poderão reter frações significativas do cobaito
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presente em função de sua rápida acumulação e elevados fato-

res de bioacumulaçao, e da fraca capacidade de retenção dos

sedimentos arenosos ali existentes. Estas algas representarão

assim uma importante via potencial de entrada do cobalto em

cadeias alimentares, assim como os particulados em suspensão

e o fitoplancton, este em menor grau, por sua relativa escas-

sez na região.

As algas bentõnicas estudadas reúnem várias condições

favoráveis ao seu use como monitores da contaminação por isó-

topos de cobalto, como elevado fator de bioacumulaçao, rápi-

da acumulação e elevada meia-vida biológica.
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