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cãeia no atendimento àsnossas solicitações bibliográficas;

- À colega Adelaide, por sua pronta colaboração sem
pre que solicitada;

- A ledo Ramos Dutra, por sua participação constante
nas coletas de amostras;

- Safira da Silva Farache, pela datilografia;

- Ao senhor Francisco José Rodrigues Gomes cela ajuda
nos trabalhos de fotografia;

- A CNEN, CNPq e COPP-UFF, pelos auxílios financeiros;

- A todos aqueles, que por imperdoável esquecimento,
não tiveram seus nomes aqui relacionados .



S U M A R I O

Pag.

OBJETIVOS 1

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 2
1 .1 . Generalidades * 2
1.2. Reatores 'Nucleares de Potência e o Ambiente Aquáti

t ico 8
1.3. Destino dos Radionuclídeos no Meio Marinho 12
1.4. Algas 18

l . f . l . Considerações Gerais 18
l."»-.2. Ecologia 20
I.4.3. Importância Econômica 22
l.t.i». Divisões Cholorophyta, Phaeophyta e Rhodoph^

ta 23
I.4.5. Taxonomia 28

CAPÍTULO 2 - MATERIAL E MÉTODOS 33

2.1. Locais de Coleta e Preparo das Amostras.. 33
2.2. Cínetica da Bioconcentração e Perda.: 33

2.2.1. Preparação dos Aquários 33
2.2.2. Bioensaio da Concentração 36
2.2.3. Bioensaio da Perda 36

2.3. Autorradiografia 37
2.<». Radiocromatografia 37
2.5. Fadiometria Gana 39
2.6. Estatística das Contagens 39



Pig.

CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 13

3.1. Cinética de Bioconcentraçáo e de Perda 43

3.1 .1 . Césio-137 43

3.1 .1 .1 . Bioconcentraçáo 43

3.1.1 .2 . Perda 47

3.1.2 . Cromo-51 50

3.1 .2 .1 . Bioconcentração " 50
3.1.2.2 . Perda 55

3.1.3 . Cobalto-60 61

3 .1 .3 .1 . Bioconcentraçáo 61

3.1.3.2. Perda 66

3.1.«». Iodo-131 66

3.1 .4 .1 . Bioconcentraçáo 71

3.1.4.2. Perda 71

3.1.4.3. Autorradiografia 80
3.1.4.4. Radiocromãtografia 80

CAPITULO 4 - CONCLUSÕES 87

RESUMO 91

ABSTRACT 93

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 95



ÍNDICE DAS TABELAS

Tabela 1.1. - Radionuclídeos típicos nas águas de serviço
de una central PWR 10

Tabela 2.1. - Estações de coleta e respectivas coordena -

das. geográficas 3t

Tabela 3.1. - Cinêtica da concentração (%) do Cs em al̂

gas marinhas U<*

137
Tabela 3.2. - Cinêtica da perda (%) do Cs em algas ma

rinhas »»8

Tabela 3.3. - Cinêtica da concentração (%) do Cr (triva

lente) on algas marinhas 51

Tabela 3.<». * Cinêtica da concentração (%) do Cr ( hexa

valente) em algas marinhas 52

Tabela 3.5. - Cinêtica da perda (%) do Cr (ttrivalente)

em algas marinhas 56

Tabela 3.6. - Cinêtica da perda (%) do *Cr (hexavalente)

em algas marinhas 57

Tabela 3.7. - Cinêtica da concentração (%) do Co em

algas marinhas 62



Tabela 3.8. - Cinêtica da perda (%) do Co em algas mari

nhas €7

Tabela 3.9. - Cinêtica da concentração.(%) do I em

algas marinhas 72

Tabela 3.10.- Cinêtica da perda (%) do 131I em algas ma

rinhas 75



ÍNDICE SAS FieURAS

Pig.

Figura 1.1. - Diagrama esquematico mostrando os proces-
sos que tendem a diluir e concentrar ma
teriais radioativos adicionados ao meio
aquático ..~ S

Prancha I. - Representação das algas clorõfitas e feõ

fitas ...., 31

Prancha II. - Representação das algrs rodõf itas 32

Figura 2.1. - Mapa parcial da costa do Rio de Janeiro

com as estações de coleta 35

Figura 2.2. - Espectros de emissão dos radionuclídeos
utilizados «»0

137

Figura 3.1. - C in ética da concentração da Cs em ai.
gas marinhas «*6

137Figura 3.2. - Fatores de concentração do Cs em algas
marinhas U6

- 137
Figura 3 ,3 . - Cinetica da perda do Cs em algas raari

nhas i»9
• C l

Figura 3.1. - Cinetica da concentração do Cf tri •
hexavalente em algas marinhas S3



Pig,

Figura 3.5. - Fatores de concentração do Cs ea algas
•arinhas 5*

Figura 3.6. - Cinética da perda do Cr n algas cloro
fitas 58

Figura 3.7. - Cinética da perda do Cr ea algas feo
fitas 59

Figura 3.8. - Cinética da perda do Cr ea algas rodo
fitas 60

Figura 3.9. - Cinética da concentração do Co nos
três grupos de algas marinhas 63

Figura 3.10. - Fatores de concentração do Co ea algas
aarinhas 65

Figura 3.11. - Cinética da perda do Co ea algas cio
rófitas 68

Figura 3.12. - Cinética da perda do Co ea algas feo
ficas ; 69

Figura 3.13. - Cinética da perda do Co ea algas rodo
fitas 70

Figura 3.11. - Cinética da concentração do I ea aJL
gas marinhas • 73

Figura 3.1S. - fatores da concentração do I ea algas
•arinhas 70



Pag.

Figura 3.16. - Cinética da perda do I em algas marjL
nhas 76

Figura 3.17. - Cinética da perda do I em algas feó
fitas 77

Figura 3.18a. - Cinética da perda do I em algas ro
dõfitas 78

Figura 3.18b. - Cinética da perda do I em algas rodo

fitas 7 9

Figura 3.19. - Autorradiografia de algas 81

Figura 3.20a. - Radiocromatogramas das algas C. anteni_

nna e C. membranaaea 83

Figura 3.20b. * Radiocromatograma de U. faeoiata 8t

Figura 3.20c. * Radiocromatogramas das algas 5. vulgare
e C. einuoea 85

Figura 3.20d. - Radiocromatogramas das algas P.
liense e P. oapillacea 86



A B R E V I A T U R A S

CM.P. - Concentração maxima permisslvel

DIT - Diiodotirosina

FC - Fator de concentração

MIT - Monoiòdotirosina

Rf - Razão de fluxo

r.p.m. - Rotação por minuto

t 1/2 - Meia-vida



1.

OBJETIVOS - O presente trabalho teve como objetivos:

- estudar os processos de bioconcentraçao de alguns
radionuclídeos por algas marinhas bentônicas do li
toral do Rio de Janeiro.

- selecionar indicadores biológicos de contar.ir.açao
radioativa do meio marinho.

- investigar o destino do radioiodo concentrado pe
Ias algas.



1. INTRODUÇÃO

1.1. GENERALIDADES:

A Biosfera, outrora sujeita apenas a uma irradiação
natural, decorrente de raios cósmicos e de radionuclídeos natu
rais encontrados no solo, na água e ar, vem sendo alvo, nas úl
timas décadas de uma contínua irradiação artificial, que teve
seu início em 1934, quando da descoberta da radioatividade in
duzida, por JOLIOT et CURIE.

Desde então, ciclotrons e outros aceleradores de par
tículas, além de reatores atômicos, tornaram possível a produ
ção artificial de radionuclídeos, 03 quais, apesar de indispen-
sáveis nas pesquisas biológicas, são, por outro lado,segregados
no ambiente após sua utilização.

Seguiram-se estudos sobre a fissão de núcleos de ato
mos pesados, no sentido do aproveitamento, para fins pacíficos
ou militares, da imensa quantidade de energia resultante deste
processo. Bombas atômicas e reatores nucleares constituem
aplicações diretas desses estudos.

Uma grande massa gasosa e inúmeros produtos sólidos
radioativos de alto grau de solubilidade, resultam das expio
ções atômicas na atmosfera. Através do ar, do solo e da água,
esses produtos juntam-se a mobilidade das substâncias, compro
metendo d« forma acentuada o equilíbrio ecológico das áreas
que poluem. Durante as últimas décadas, mais de 3t MCi de
Cs-137 foram introduzidos na atmosfera por detonações nuclea
rei, penetrando no mar a maior fração (GILAT et ai., 1975).



Por outro lado, o número crescente de centrais nuclea

res» construídas geralmente nas imediações de rios, lagos e

mares, faz com que essa fonte contribua cada vez mais lar game n

te para elevar a radioatividade ambiental, não só nas áreas

circunvizinhas, como também nas regiões mais afastadas, devido,

mais especificamente, â liberação dos rádionuclídeos, que se dá

através de efluentes nas fases gasosa, líquida ou sólida e

que são constituídos de produtos de fissão e radioativados.

Dentre os produtos de fissão disseminados no meio

ambiente, os de maior importância são aqueles que possuem meia-

vida intermediária como o Cério-144 (285 d), Zircônio-9S (65,5 d),

ítrio-91 (58,8 d), Nióbio-95 (35 d), Bârio-1^0 (12,8 d) e

Iodo-131. (8,05 d) e os que possuem meia-vida longa como o Plutô

nio-239 C2«K400 a), Cesio-137 (30 a) e o Estrôncio-90 (28,1 a).

Produzidos em maior porcentagem estão o Estrôncio- 90

(5%) (SEELMANN-EGGEBERT, et ai., 1968) e o Césio-137 (6%),

cujos comportamentos químicos assemelham-se ao do Cálcio e do

Potássio, respectivamente, fato este que os situa como radio

nuclídeos de maior importância biológica entre os diversos pro

dutos de fissão.

Dentre os rádionuclídeos de meia-vida intermediária,

o iodo-131 assume grande importância radiobiológica. Além de

ser relativamente concentrado na tireóide de mamíferos, é tam

bem concentrado por certos espécimes marinhos, mormente pelas

algas.

Dos produtos radioativos capazes de serem concentra

dos pela biota marinha, destacam-st: o cromo-51, o zinco-65, o

cobalto-60, o ferro-59 e o manganis-Sf (RICE "Apud" SANTOS,

1976).



Uma vez liberados no ambiente, os radionuclídeos se

guem caminhos diversos. Sob a forma gasosa e de partículas

sólidas, podem contaminar a Biosfera, por sua deposição no solo

e nas plantas e ainda por inalação.

Os radionuclídeos dos efluentes líquidos, além de djL

luídos em grandes volumes, podem ser concentrados nos sedimen

tos, nas partículas em suspensão e nos organismos vivos.

Os nuclídeos radioativos, assim introduzidos nos dife

rentes meios, atingem o homem de forma bastante complexa, atra

vês de cadeias alimentares, dentre as quais as mais importan

tes são: planta-Homem; pasto-vaca-leite-Homem; pasto-animal-

carne-Hqmem; água-peixe-Homem; âgua-alga-Homem, sendo frequen

temente inseridos muitos outros elos, nessas mesmas cadeias.

Ha um interesse especial no estudo de cadeias alimen

tares marinhas, devido ã acentuada influência que os efluentes

líquidos radioativos exercem sobre os componentes desse meio.

0 fitoplancton, por exemplo, devido a sua capacidade de acumu

lar rapidamente produtos de fissão da água do mar se torna mui

to efetivo na passagem desses radioisotopos para níveis trofi

cos mais altos, o mesmo ocorrendo com várias espécies de algas,

que apresentam um grau de radiorresistincia relativamente alto,

quando comparadas com outras plantas superiores (BLAYLOCK &

WITHERSP00N,1975).

Além disso, é conhecido, por evidências experimentais,

que certos organismos que não tem valor comercial mas que re

presentam um vínculo vital nas cadeias alimentares, podem con

centrar alguns radioelementos em níveis muito maiores do que os

níveis que ocorrem na água ambiente.

A maior preocupação pois» daqueles que se opõem a



qualquer tipo de liberação radioativa nos oceanos, é a possiM

lidade de seu retorno ao Homem por meio da alimentação. Toda

via, para avaliar essa possibilidade, deve-se compreender que

simultaneamente aos fatores que diluem e dispersam nuclídeos

radioativos nos oceanos, outras condições tendem a concentrai

essas mesmas substâncias (Figura 1.1).

FIGURA 1.1 - Diagrama Esquemático Mostrando os Processos que

Tendem a Diluir e Concentrar Materiais Radioativos

Adicionados ao Meio Aquático (conforme RICE,1963).

REJEITOS RADIOATIVOS

Diluição e Dispersão

Correntes

Difusão turbulenta

Diluição Isotõpica

Transporte biológico

Concentração

Biológica

Captação direta

mente da água

Passagem atra

ves de cadeias

alimentares

Físico-Química

Adsorção

Troca iônica

Co-precipitação

Floculação

Sedimentação



6.

Com todas essas implicações, o desenvolvimento nu
clear, suscitou a conscientização humana de que, manter seu
meio ambiente, livre de poluição radioativa torna-se cada vez
mais difícil. Uma enorme responsabilidade, repousa, portanto,
não só sobre aqueles que exercem essa poluição, mas também so
brc aqueles que são encarregados da proteção da saúde pública
e ua segurança dos recursos vivos.

Uma vez que é impraticável, senão impossível,garantir
que nenhuma dessa radioatividade artificial atinja o ambien
te, torna-se absolutamente necessário o conhecimento dos níveis
considerados seguros e das velocidades pelas quais radionuclí
deos possam ser adicionados ao meio, alem de um controle siste-
mático da qualidade e da quantidade contaminante do local onde
são lançados.

Concomitantemente, uma investigação da fauna e da fio
ra em seus mais diferentes níveis de organização e de condjL
ções ecológicas, deve ser objeto de inúmeras pesquisas, visando
não só conhecer o mecanismo de contaminação indireta do Homem,
mas também verificar os possíveis espécimes indicadores biolo
gicos dessa contaminação.

A capacidade de plantas e animais de concentrarem ra
dioatividade é avaliada pela determinação de seus fatores de
concentração, definidos como sendo a relação entre a concentra
ção de um material em uma espécie biológica e a concentração
do mesmo material na água ou no elo rrecendente na cadeia
alimentar (POLIKARPOV, 1966). £ importante ressaltar que esse
fator varia com: a estação do ano, a concentração do radioele
fflento na ãgua, suas meias-vidas física e biológica, a conctn
tração de outros'elementos importantes, metabolicamente sem*
lhantes, a idad* dos organismos, s«u stxo, a duração de exposi-
ção destes s«r«s â ãgua contaminada* a n«c«ssidad« m«tabolica



de cada organismo , além de muitas outras condições (RICE, 1963»

VAN WEERS, 1973).

Como um controle direto do nível de contaminação das

águas torna-se bem difícil, devido aos baixos níveis de radioa-

tividade a medir e à variedade dos radioelementos presentes,

faz-se necessária uma disponibilidade de hidrobiontes capazes

de concentrar, de maneira mais ou menos importante, a radioati-

vidade do meio receptor, dos efluentes.

Entre os critérios levados em conta pava a escolha

desses indicadores biológicos, o de um fator de concentração

elevado intervém em primeiro lugar. Outros elementos determi

nantes são: a facilidade de coleta, a abundância da espécie, a

ubiqüidade de existência nos diversos pontos da zona considera-

da e a constância da localização do indicador em relação ao

meio físico CKIRCHMANN et ai., 1973).

A validade desse sistema de organismos indicadores

depende ainda da fisiologia dos organismos, dos seus sistemas

de órgãos, dos mecanismos de captação, e da capacidade de regu-

lação de vários nuclídeos, a fim de que possam apresentar uma

resposta fiel à injeção dos radiopoluentes no meio (GRIMAS,1977).

A maior fração de muitos contaminantes radioativos,

acumulados pela vida aquática, se dá pelo plancton e pelas

algas bentônicas, devido â sua massa total relativamente gran

de (DAVIS & FOSTER, 1958).



1.2. REATORES NUCLEARES DE POTÊNCIA E O AMBIENTE AQUÁTICO:

Dentre as fontes artificiais responsáveis pelo acré*£

cimo do nível de radioatividade no ambiente aquático, merecem

destaque os reatores nucleares de potência, nos quais ocorrem

fissões de maneira controlada; São constituídos basicamente

pelos seguintes componentes:

- Combustível Fissil - fissionado por neutrons lentos, resultan

do em produtos de fissão, produção de

neutrons rápidos e liberação de energia.

- Moderador - cuja função consiste em diminuir a energia cin£

tica dos neutrons rápidos liberados na fissão,

tornando-os lentos a fim de que possam efetuar novas fissões.

- Dispositivos de Controle - que regulam a fissão, controlando

a razão da liberação de energia.

- Fluido de Refrigeração - responsável pela remoção do calor

gerado no reator.

Os reatores em instalação no Brasil são do tipo PWR
235

CPressurized Water Reactor) que utilizam o U como combust^

v«l, no grau de enriquecimento de 3% C0LDEK0P,197«O. 0 modelo

PWR possui três circuitos de refrigeração, que são construídos

dentro de rigorosa margem de segurança, de modo a apresentar

remotas possibilidades de contaminação direta do meio ambiente.

Através do circuito primário (fechado), desloca-se um fluido
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de refrigeração, que passa pelo combustível, transportando para

o exterior o calor gerado na fissão. Este calor, é então tran£

ferido para um circuito secundário fechado através de um troca

dor de calor, produzindo o vapor que movimentara as turbinas.

Uma condensação desse vapor ê efetuada por um sistema de troca

dores de calor em circuito aberto Cterciãrio), o qual exige

um grande volume de água para refrigeração, normalmente tomada

de rios e mares. Essa água, após sua utilização, e novamente

liberada no ambiente, sem ter entrado em contato com o fluido

de refrigeração (EINSENBUD "Apud" BRUGNARA, 1976).

0 elemento combustível tem um tempo de permanência me

dio, dentro do reator, que e de cerca de mil dias a plena car

ga, ou seja três anos. No entanto, anualmente é feito um ve

manejamento das barras, visando a distribuição mais uniforme

possível da densidade de potência no interior do reator. Devi

do ao decréscimo progressivo do combustível decorrente de seu

fissionamento, ocorre o crescimento correspondente das quanti

dades dos produtos de fissão, produtos radioativos e elementos

físseis formados, como por exemplo o Pu.

Havendo falhas nessa troca de barras, ou mesmo nas

tubulações, bombas ou válvulas que constituem os complexos cir

cuitos de refrigeração, fugas suplementares daqueles produtos

originados no núcleo, poderão ocorrer, em direção ao meio am

biente. Mesmo em operação normal, radionuclídeos originados

por fissão e ativação são segregados, pelas águas de serviço

no ambiente aquático, como pode ser visto na Tabela 1.1.

Toda central nuclear apresenta pois, um potencial

de risco, devendo, portanto encerrar dispositivos redundantes,

ativos e passivos para todos os casos de acidentes imagináveis.

t evidente que a proteção absoluta ideal da população não pode

ser obtida, nem mesmo por meio de um acúmulo extremo de dispo



TABELA - 1.1. - Radionuclídeos típicos nas águas de serviço da uma central PWR. Confor

me SCHENK, 197H-, FSAR, 1979.

Nuclídeos

3 H

sl|Mn*
*'r«»
98Co

"co*
8 9BP
90Br*
«SZr
«Nb
1 3 1 I *
1 3 HCS
lí7Cs*

t

12

27

312
44

70

5

50

28

64

35
8
2

30

1/2

•

,34a

,70d

,2 d

,6 d

,78d

,27a

,5d

,5 a

,0 d

,15d
,04d

,06a

,1 a

Parcela de
atividade
sem 3H (%)

14,1

2,8

0,39

46

12

0,097

0,017

0,1
0,7
1,67

7,05

9,74

Atividade media
da água de re
frigeração "~
<Ci/m3)

9,2 x IO"7

1,1 x IO'9

2,2 x 10" 1 0

2,5 x 10" 1 1

3,6 x IO"9

9,4 x IO"10 .

7,6 x IO*12

1,3 x IO*12

1,1 X IO'11

5,5 X IO"11

1,3 X IO"10

5,5 x IO"10

7,6 x IO"10

Concentração
máxima

permissivel
(Ci/m3)

3 x IO"2

2 x IO"2

1 x IO"3

5 x IO**4

9 x IO"14

3 x 10*
1 x IO"14

4 x IO"6

6 x IO"*4

1 x IO"3

2 x 10" S

9 x IO"5

2 x IO"1*

Atividade total
da descarga li
quida (Ci/ANO)"

1,1 x IO"2

8,8 x IO"6

8,0 x IO'6

1,0 x IO"9

2,8 x IO'3

li

7,6 x 3*

1,1 x IO*6

5,1 X IO'8

1,7 x 1O'H

4,6 x IO"**
2,2 X 10""*

3,9 x 10""*

1,3 x IO"2 c

* Produtos de fissão biologicamente importantes

o
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sitivos de segurança.

URI profundo exame das condições metereológicas, hidro

lógicas e geológicas do local de construção do reator, visa una

melhor proteção do meio ambiente. 0 projeto das instalações rea

liza-se, então de acordo com os registros existentes, relativos

sobretudo a condições de vento, maré alta e enchentes. As pes_

quisas de solo fornecem dados para os assentamentos a serem es_

perados.

Um importante fator a ser levado em conta, no que se

refere a reatores-nucleares de potência e meio aquático, é o

aumento da temperatura da massa de água usada na refrigeração,

quando esta é devolvida ao meio. Em condições normais de opera

ção do reator, essa água, após utilização, apresenta um At

de aproximadamente 79C em relação ao ponto de captação (PSAR

"Apud" BRUGNARA, 1976). É bem conhecido que danos físicos,

químicos e biológicos, na qualidade da água e na vida aquática

podem advir desses rejeitos "aquecidos" (CLARKE, 1973.),

Além da poluição térmica, uma outra se encontra as.

sociada à contaminação radioativa do meio, decorrente deste ti

po de instalações nucleares: trata-se da eliminação de sut>£

tâncias químicas cloradas, resultante da injeção do cloro gaso

so, usado como biocida no sistema de refrigeração.

i

Os danos provocados ao meio aquático, principalmente

sobre os seres vivos serão portanto determinados pelo efeito

sinérgico da radioatividade, temperatura e biocidas, sempre pre

sentes nos efluentes líquidos das centrais atômicas.
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1.3. DESTINO DOS RADIOÜUCLIDEOS NO MEIO MARINHO:

O estudo das transferências e outras modalidades da

contaminação radioativa do meio marinho, vem sendo considerado

de particular importância, não só no çue se refere à segurança

radiológica, mas também para observações radioecológicas, uma

vez que, de modo geral, os oceanos são freqüentemente avaliados

como um receptáculo satisfatório pari efluentes radioativos.

Isto se explica, pelo fato de jue, constituindo o ataior volume

de água possível, os ocemos c-ssegoram uma diluição máxima.

Quando lançados num ambiente aquático, os efluentes

contaminados sofrem uma difusão física e uma biológ^

ca, que vão se:> determinadas p- Ias propriedades do radionuclí

deo contaminante, pelas do suporte contaminado e pelas trocas

que se estabelecem entre os diferentes compartimentos.

Sendo assim, a mobilidade dos nuclídeos radioativos

no meio oceânico, depende de suas características físico-quíini-

cas, de sua concentração, de sua diluirão isotópica ncs respec

tivos homólogos estáveis exi .tentes no mar, da lixiviação de

suas partículas e dos processos físicos e biológicos que cn

tram em jogo quando de sua interação com os diversos componen

tes desse meio (BRUGNARA, 197Ô; VASILENKO, 1977).

Os radionuclídeos diluídos no meio marinho, podem

permanecer em solução, precipitar e se estabc .ecer no fundo

do oceano, ser utilizados pela matéria viva, ou ainda ser adsor

vidos pelos sedimentos e partículas em suspensão.

Portanto, pode-fe afirmar que três fases existem num

tal ambiente: água, biota, fundo ou sedimento e que as díferen
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tes interações estabelecidas entre elas e os produtos radioatî

vos e que vão determinar o transporte e a distribuição destes.

No que diz respeito às ãguas costeiras, são inúmeros

os fatores que exercem influência significativa no comportamen

to das diversas espécies químicas introduzidas no mar, destacan

do-se entre esses:

- variações de temperatura, pH e salinidade;

- oscilação de maré", que juntamente com correntes e

ventos podem provocar uma agitação da água, que po£

sibilita a suspensão do sedimento;

- intensa atividade biológica,sobretudo planctônica;

- padrões de circulação da ãgua, superficial e sub-

superficial, favorecendo a retenção das substân

cias introduzidas proximo ã costa;

- quantidade de partículas de origem biológica ou

mineralógica;

- etc..

De uma maneira geral, no estudo dessas influências,le

va-se em conta o conjunto das mesmas numa determinada localiza

ção, e não cada uma isoladamente.

Além de acompanhar o movimento hídrico (a migração de

produtos radioativos pela superfície da água corrente pode al_

cançar uma extensão considerável), os radionuclídecs em solu

ção, contaminam os hidrobiontes desde o nível unicelular até os

organismos pluricelulares, sendo por eles captados nos mais

diferentes graus, através de três vetores essenciais: a água,

o alimento e o sedimento.

Os mecanismos mais importantes que intervém na con

centração de nuclídeos radioativos em organismos aquáticos com



preendem: o modo de captação, a retenção dependente da bioquími

ca» do sítio de deposição, da velocidade de giro-metabólico,das

meias-vidas física e biológica do radionuclídeo e do modo de

eliminação, a qual pode ser feita por difusão, troca iônica e

excreção (DAVIS & FOSTER, 1958).

Segundo BROOKS & RUMSBY, a captação das substâncias

radioativas pelos organismos marinhos não e muito diferente

dos processos que levam os mesmos seres a concentrar elementos

qualificados como elementos-traço ou oligo-elementos, podendo

ocorrer a captação de modo direto, pela ingestão da água do mar

e/ou por fenômenos físico-químicos, assim como indiretamente,

no caso do organismo ingerir partículas em suspensão na água

e elementos preconcentrados no alimento.

Entre os fenômenos físico-químicos, responsáveis pe

Ia captação direta, citam-se: complexação de metais pelas mol£

cuias orgânicas, incorporação de ions metálicos nos sistemas

fisiológicos importantes e fixação por troca, alem da adsorção,

que é" um tipo de fixação, que se produz sobre a própria super

fície dos organismos ou sobre a interface dos compartimentos

biológicos, sobretudo em caso de radionuclídeo "particulado". A

nível celular, podem se efetuar fenômenos de difusão e trans

porte ativo (BROOKS & RUMSBY, 1965; ANCELLIN et ai., 1973).

Além de contaminações envolvendo fenômenos físíco-quí

micos, levando ã adsorção o.u â inserção não propriamente tissu

lar do contaminante, existem numerosos exemplos de integração

mais especificamente biológica de radio-produto* que estão par

cialmente ou totalmente no estado iôníco, cujo isótopo estável

tenha um papel fisiológico conhecido, como e o caso do radioco

balto, ou ainda, que são vizinhos de elementos com papel fisio

lógico conhecido, no caso o radiocesío (ANCELLIN et ai.,1973).
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Em muitas situações, ocorre tanto a contaminação fí

sico-química quanto a biológica, sendo portanto arbitrário,

estabelecer uma distinção nítida entre as duas. Torna-se pois

necessário pesquisar como e porque a contribuição biológica é

dominante ou vice-versa (ANCELLIN et ai., 1973).

Um organismo capta, em maior ou menor grau, um isóto

po radioativo, dependendo de sua necessidade metabõlica daque

le elemento, assim como da quantidade de radioisõtopo na água

em relação à concentração total de elemento.

Ocorrem diferentes níveis de concentração de um de

terminado radionuclídeo por diferentes espécies, sendo essa

variação causada não so pela demanda fisiológica e composição

química particular a cada forma viva, mas também devido ãs moda

lidades de captação que por sua vez, variam com a morfologia

das espécies.

Além dessas razões, destacam-se ainda a variação do

conteúdo de umidade entre os organismos e a posição qüe os mes

mos ocupam na pirâmide alimentar. Embora os elementos sejam

trocados continuamente entre a água e os seres vivos da trama

alimentar, há um tempo de retenção médio para o elemento err. cada

organismo e em cada nível trõficoCDAVIS & FOSTER, 1958).

Além da biota, os sedimentos também concentram vã

rios elementos, em níveis muito superiores aos da ãgua, poder.do

influenciar signi ficativar.ente na distribuição Jos radior.ucl_I

deos correspondentes em áreas de rápida sedimentação ou Ue in

tensa atividade biológica.

A retenção dos radioisótopos e seus homólogos está

vais nos sedimentos, pode se dar por vários processos. Esses

mecanismos de adsorção (dessas substancias) ainda não muito
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bem elucidados, sugerem no entanto, segundo extensa literatura,

reações de troca com seus isótopos estáveis, reações de troca

cem outros Ions, ou ainda reações de precipitação e dissolução,

freqüentemente com formação de compostos com as partículas de

sedimento. Segundo o radionuclídeo, a adsorção se dã sobre a

fração mineral ou sobre a fração orgânica CDUURSMA "Apud" BRUG

NARA, 1976 ; AMIARD-TRIQUET, 1975).

Do mesmo modo, a "dessorção", ocorrendo quando as

substâncias adsorvidas retornam ã solução, se dã por troca iso

tópica ou iônica, ou ainda devido a mudanças e condições ambien

tais CANCELLIN, et ai.; JONES "Apud" BRUGNARA, 1976).

De uma maneira geral, os sedimentos finos tendem a

adsorver uma fração maior do que os de dimensões maiores, gra

ças a sua maior superfície CBRUGNARA, 1976).

0 comportamento dos diferentes elementos químicos na

água do mar, sua interação com os organismos marinhos e com os

sedimentos, foi alvo de inúmeros estudos nos mais diversos pai

ses, sob diferentes condições,

Além de seu valor econômico, inúmeras espécies de al̂

gas têm sido objeto de estudo, por apresentarem elevados fato

res de concentração de produtos de fissão e radioativados

(RICE, 1963). DAVIS et ai (1958), constatou que todos os orga

nismos aquáticos que habitam no rio Columbia, onde são lançados

os efluentes líquidos dos reatores de Hanford, apresentam con

centrações de radionuclideos, sendo as algas no entanto, os que

denotam os maiores níveis de contaminação. Sob condições labo

ratoriais, a fixação de Iodo radioativo, e seus constituintes

iodados em laminarias, foram investigados por ROCHE e VAGI

(19S2). Uma pesquisa semelhante foi efetuada por ANDRÊU971),

tendo como objetivo conhecer o destino dos iodetos fixados em
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outras espécies de algas. Estudos da poluição devido a efluen

tes contaminados de reatores, liberados em meio aquático da Ca

rolina do Sul, registraram concentrações de radiocésio-137 da

ordem de 332 pCi/g-seco, na alga filamentosa Oedogonium sp.(SHU

RE & GOTTSCHALK, 1975). Na Coréa, YANG (1977) analizou em aJL

gas comestíveis daquela península, o conteúdo nio só de vários

elementos estáveis, como também de radionuclídeos naturais e
90 137artificiais ( S r , Cs e transuranicos). Acumulação e perda

de Zn e Cs em algas marinhas vivas e mortas, foram realiza

das por GUTKNECHT (1963) sob as mais variadas condições ambien

tais, visando determinar a influência destas sobre os fatores

de concentração e.meia-vidas biológicas. Considerada como bom

indicador da poluição radioativa do mar, a alga não comestível

Sargasaum fuvellum Agardh, uma das mais abundantes na Baía

Urazoko, foi objeto de pesquisa executada por SUZUKI e colabo

radores (1976), visando estabelecer a correlação entre a con

centração de Co nesta alga e em sedimentos, em diferentes pon

tos distantes da instalação nuclear Tsuruga. PATEL (1975) com

parou fatores de concentração de elementos da biota de um eco£

sistema natural e desses mesmos elementos em condições labora

toriais, procurando observar a influência de salinidade, te rape

ratura e outros fatores. Por outro lado, estudos de captação,

distribuição e excreção de radiocobalto, foram efetuados em

várias espécies de algas, em laboratório, sendo determinados fa

tores de concentração. VAN AS e FOURIER (197 3) determinaram ,

por análise de absorção atômica e por ativação neutrõnica, fato

res de concentração de oligo-elementos, entre os quais o cromo,

em componentes da biota aquática, inclusive diver.-aj espécies

de algas, nas proximidades do Cape of Good Hope.

Visando selecionar indicadores biológicos da contanú

nação radioativa do litoral do Rio de Janeiro, a Universidade

Federal Fluminense firmou um convênio em 25/03/1975, com a

Comissão Nacional de Energia Nuclear (Processo 101.299/74), pe
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Io qual deveria ser realizado um projeto de pesquisa, no Labora

tõrio de Radiobiologia e Radiometria daquela Universidade, o

qual compreenderia o registro das flutuações dos níveis da ra

dioatividade atual em organismos marinhos.

Face à inexistência no Brasil, de ecossistemas natu

rais aquáticos poluídos pela radioatividade artificial,decorren

tes de liberações de instalações nucleares, elaborou-se um tra

balho de laboratório no qual algas de maior ocorrência no li to

ral do Rio de Janeiro, foram selecionadas como bio-concentrado-

res de radionuclídeos artificiais.

!.«•. ALGAS CNAEGÉLÊ & NAEGÉLÉ, 1967).

Segue-se uma descrição geral das algas apresentando

se caracteres essenciais de cada grupo.

1.4.1. Considerações Gerais:

As 'algas, devido a sua organização rudimentar, estão

classificadas entre os Criptõgamos. Apresentam-se sob formas

as mais variadas e com dimensões que vão de alguns micrometros

a dezenas de metros.

Organismos inferiores, as algas possuem uma estrutura

vegetativa simples constituída pelo talo. Este pode se apre

sentar organizado por >* tipos básicos: unicelular, cenocíti

co» apocífico ou celular. 0 talo unicelular e encontrado nas

algas microscópicas. As macroscópicas são dotadas de talos
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cenocíticos, com citoplasreas algumas vezes volumosos, e sem

nenhum septo celular; talos apocíticos, em forma de filamentos

ramificados, divididos em compartimentos por septos bem nít_i

dos; talos celulares, formados por compartimentos limitados

por septos, contendo cada qual um ou vários núcleos de grande

complexidade e diversidade vegetativa.

Os talos celulares, os mais evoluídos, são configura

dos sob três aspectos principais: filamentoso , foliãceo e maci

ço. No tipo filamentoso, a célula basal do filamento transfor

ma-se freqüentemente era um rizôide, cuja função é a de fixar

o talo ao substrato. No tipo foliáceo ou laminar, a fixação

ao substrato e efetuada por um disco adesivo, que resulta da

soldadura dos rizóides. No tipo maciço, existem estruturas

especiais de fixação, que servem para fixar ao substrato a base

do talo. 0 talo foliáceo é resultante de diversas divisões ce_

lulares numa mesma direção, enquanto que o maciço pode se ori-

ginar, devido a um agregado de filamentos ramificados, unidos

entre si por um falso tecido, ou ainda constituir-se numa e£

trutura mais evoluída que não revela sua origem filamentosa,

tendo ocorrido a soldadura dos filamentos entre si.

Entre os diversos constituintes das células desses

seres autotrõficos, figuram os plastos, corpúsculos portadores

dos pigmentos assimiladores fotossensíveis, que possuem caráter

sistemático na classificação das algas. Dentre esses pigmentos,

a clorofila assume papel importante, por estar presente err. to

dos os grupos. Acompanhando a clorofila, verifica-.;c a

ocorrência de outros pigmentos, tais como: os carotenos (de co

loração alaranjada), as xantofilas (de cor amarela ou marrom),

as ficobilinas, chamadas de pigmentos accessõríos (cuja cor

varia do azul ao vermelho).
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Como Criptogamos celulares, esses seres fotossinteti-

zantes, efetuam as trocas nutritivas por osmose de célula a cê

lula, sendo suas reservas alimentícias os polissacarídeos, as

gorduras, os óleos e os ãlcoois.

Uma característica essencial das algas, e o fato de

retirarem da água do mar, todas as substâncias minerais necessá

rias às suas sínteses, sendo que nem mesmo as bentônicas ex

traem do substrato a que estão ligadas,qualquer substância in

dispensável a sua sobrevivência. Assim sendo, ê do mar que

conseguem, além de anidrido carbônico, Hidrogênio, Oxigênio, Ni

trogênio, Potássio, Magnésio, Fósforo, Enxofre, Ferro, bem co

mo os elementos-traço como Iodo, Arsênio, Estanho, Rubídeo,

Bismuto. Certas espécies são capazes de acumular vários ele

mentos radioativos.

Raramente habitam ambientes terrestres. Na sua gran

de maioria, vivem em águas salgadas ou doces.

I.4.2. Ecologia:

A vida das algas depende de um conjunto de fatores

climáticos, edáficos e bióticos. Entre os principais agentes

dâ natureza, que intervém significativamente sobre as popula

çÕes das algas costeiras, destacam-se:

- Substrato: 0 estabelecimento das algas no substrato, depende

grandemente de sua natureza física. Geralmente,

são fixadas de maneira solida âs rochas graças a dispositivos

de fixação. Podem desenvolver-se ainda em fundos lodosos ou

arenosos, sendo que algumas espécies, podem crescer sobre vm



getais ou animais maiores.

Temperatura: A temperatura exerce influência sobre a distri

buiçio geográfica das algas. As grandes oscila-

ções de temperatura das camadas superficiais do mar próximo

à terra, criam condições ecológicas particulares, favoráveis

às espécies euritérmicas, mas desfavoráveis às estenotermicas.

Fatores químicos; 0 grau de salinidade do mar, seu teor em

substâncias dissolvidas, seu pH, etc. são

fatores determinantes na manutenção das algas nas regiões

costeiras. As algas que ocorrem em manguezais e lagunas são

resistentes às grandes variações de salinidade (espécies eu

rihalinas), enquanto as espécies que habitam outras regiões

de salinidade constante, são estenohalinas, i.e., são muito

sensíveis a essas alterações.

Luz: Como seres autotróficos, as algas carecem deste impor

tante fator para processar a fotossintese. Como essa

atividade é máxima nas regiões do vermelho, há uma relação

significativa entre a diminuição populacional das algas e o

decréscimo de intensidade das radiações vermelhas, a medida

que aumenta a profundidade das águas.
i

Nas algas vermelhas, porém, a assimilação clorofiiia

na é máxima na faixa do verde, graças aos pigmentos suplsr.en-

tares, as ficobilinas, assegurando assim a vida dessas

cies em grandes profundidades marinhas.
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Topografia Submarina: Declives pouco acentuados, ocasionam

uma grande ocorrência de algas, enquan

to que declives bem marcantes, apresentam escassez de popula-

ções desses seres.

Emerslo: Devido ã oscilação das marés, as algas costeiras

sofrem diariamente uma emersão periódica, durante a

maré baixa. Esta emerslo esta diretamente relacionada à Io

calização da alga quanto ao nível do mar. Certas algas ha

bitam no interior de poças pouco profundas, que, quando da

retração do mar, continuam cheias de água. Nessas poças, os

fatores ecológicos são particulares: não ocorre praticamente,

agitação da ãgua, a temperatura aumenta significativamente nas

horas mais quentes do dia, a taxa de oxigênio dissolvido de

cresce com o tempo, e t c

Portanto diferenças marcantes ocorrem entre as algas,

dependendo da região onde se localizam.

1.4.3. Importância Econômica:

Em nossos dias, uma importância cada vez mais crês

cente, vem sendo atribuída ãs algas, tendo em vista não só seu

valor nutritivo, sobretudo no Oriente, onde mais de SO espécies

sao usadas como produto alimentício na CoreiaCYANG, 1*377), como

também as inúmeras aplicações das substâncias que produzem,

dentre as quais destacam-se o ãgar-ágàr, a algina e a carrageni

na (JOLY, 1975).

0 ãgar, primeiro produto de importância econômica ex
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traído das algas, basicamente dos gêneros Gelidium,Pt«rocladia,

Eucheumm e Graóilaria é um ficocolõide, extensamente utiliza-

do em indústrias alimentíceas, sendo também indispensável nos

laboratórios, no que diz respeito à preparação de meios de cul

tura destinados a estudos micróbiológicos (SMITH, 1979).

0 gel coloidal algina, obtido principalmente de Lami.

nariales, uma ordem de algas pardas marinhas, representando

cerca de 10% do peso fresco destas algas, é no todo ou em grande

parte, o sal de cálcio do ácido algínico (SMITH, 1979), sendo

notável o seu emprego nas indústrias tixteis e de tintas.

Cumpre ressaltar aqui, uma interessante aplicação

dessa substância: trata-se do uso do alginato para suprimir a

absorção intestinal do radioestroncio contido nos alimentos

contaminados pela poluição radioativa, impedindo deste modo

sua acumulação nos ossos, e portanto reduzindo, ao que tudo in-

dica, a ocorrência do sarcoma ósseo (SKORYNA et ai., 1965).

Das algas vermelhas obtem-se, além de quantidades re

levantes de proteínas, caroteno e vitaminas do tipo B, C, D e

E, um gel conhecido como carragenina, cujo principal uso é como

agente emulsificante ou estabilizante. Na Medicina, é utiliza

do não só na composição de anti-coagulante, como também no tra-

tamento de doenças das coronárias.

Outras aplicações' das algas situam-se- na indústria

de cosméticos e na produção de adubos.

l.U.t». Divisões Chlorophyta, Phaeophyta e Rhodophyta

CJOLY, 1975):

As algas tstudadas neste trabalho, «stão incluídas



nas divisões taxonõmicas abaixo relacionadas

Divisão Chlorophyta ou algas verdes, sua cor verde deve-se ao

predomínio em seus plastos, das clorofilas a e b, sobre o b-

caroteno e diferentes xantofilas que não aparecem em outras

algas e são características deste gênero.

Apresentam grande variedade de formas, desde as unic£

lulares até as pluricelulares filamentosas, ramificadas ou não,

podendo ser de vida livre ou fixas. 0 talo é* celular eu ce_

nocítico, podendo ainda apresentar uma diferenciação em üma

parte prostrada e outra ereta.

A membrana celular compreende duas camadas, sendo a

mais interna formada no todo ou em grande parte por celulose,

e a mais externa constituída sobretudo de pectina, a qual se

dissolve na água ambiente. A parede externa da membrana celu

lar pode ainda demonstrar uma deposição de quitina ou carbona

to de cálcio, além de outros materiais.

Uni ou plurinucleadas, essas algas apresentam sempre

núcleos de organização bem definida, que se traduz na pre

sença de membrana nuclear distinta, um ou mais nucléolos e

cromossomos.

As células das algas verdes encerram de um a vários

cloroplastos, cuja forma varia de gênero para gênero. A

maioria deles contêm um organito especial, o pirenoide , de

natureza proteica e que desempenha um papel decisivo na for

mação de amido, podendo ocorrer mais de um num mesmo plasto.

0 amido constitue a principal reserva fotossintética,

embora os cloroplastos também acumulem reservas nutritivas de
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natureza lipídica.

Os elementos de reprodução novéis e os indivíduos v«ge
tativos quando movidos por flagelos, compreendem de dois a qua
tro flagelos, do mesmo comprimento e de tipo simples, locali-
zados na região anterior. A reprodução sexuada é um fenôme
no de freqüente ocorrência nesta divisão, abrangendo da iso
gamia ã oogamia. A reprodução pode se dar assexuadamente, po
dendo ocorrer a alternância de gerações.

As algas verdes são predominantemente aquáticas, vi
vendo a maior parte das espécies marinhas em águas pouco pro
fundas ao longo do litoral freqüentemente fixas a rochedos,
expostos durante a baixa-mar.

Divisão Phaeophyta ou algas pardas, graças à presença de
pelo menos seis xantofilas Cdas quais as mais características
são as fucoxantinas), que se encontram em maior abundância
em seus cromatóforos do que os outros pigmentos que são as
clorcfilas a e b e o b-caroteno.

Os talos das feofitas são predominantemente multicelu
lares e macroscópicos, podendo apresentar uma organização
filamento&a unisseriada, geralmente com filamentos ramifica -
dos livres entre si, constituindo um talo macroscópico de for
ma indefinida, ou com filamentos compactados em uma estrutura
pseudoparenquimatosâ com forma definida. Esses filamentos
podem ainda constituir uma estrutura laminar ou não, pela
justaposição dos mesmos. Freqüentemente o talo se apresenta
verdadeiramente parenquimatoso.

As células dessas algas possuem membrana «vidente e
diferenciada numa parte interna consistente, cujo principal
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componente é a celulose, e noutra externa gelatinosa, consti

tulda pelo ácido algínico. Os citoplasmas das células vegeta

tivas têm, em regra, um vacúolo central e um só núcleo, dota-

do d« membrana nuclear, nucléolo e cromossomos. Estas mes

mas células encerram geralmente mais de um cromatóforo, na

maioria das vezes pequenos e discóides.

As reservas nutritivas são glicídicas e solúveis,

sendo as principais a laminarina e o manitol.

As células reprodutores móveis, independentemente de

serem zoospóricas ou gaméticas, são piriformes, com dois

flagelos laterais de tamanho e organização diferentes. Repro

duzem-se assexuadamente por zoospóros ou por aplanósporos nus.

Na maioria dos gêneros existe reprodução sexuada isogãmica,

heterogâmica ou oogâmica. Alternância de gerações, esporófi-

to e gametófito, ocorre no ciclo biológico da maior parte

dos gêneros, podendo ser isomórfica ou heteromórfica.

Há apenas três gêneros de água doce, os quais sao

muito raros. Todos os restantes são marinhos, localízando-se

preferencialmente em águas frias, onde vivem geralmente fixos

ãs rochas ou a outro substrato orgânico. Certos gêneros, no

entanto, aparecem exclusivamente em águas tropicais.

Alguns gêneros, tais como PUCUÊ e Sargatsum regular

mente apresentam vesículas cheias de ar (aerocistes), cue os

mantêm flutuando.

Divisão Rhodophyta ou algas vermelhas, devem sua cor sobretu

do ãs ficobilinas e mais especificamente i r-ficoeritrina,que

existe em quantidade suficiente para mascarar os outros pig

mentos existentes em seus cromatóforos c que são: clorofila



a e d , b-caroteno e a luteina do grupo das xantofilas.

Com raras exceções, todas as rodõfitas apresentam ta

los multicelulares, de aspecto filamentoso, ramificados ou

fria. Os filamentos podem ser uni ou multisseriados. Um ou

tro tipo de talo, pode ocorrer, o foliaceo, expandido ou ma

ciço, pseudoparenquimatoso de organização uni ou multiaxial.

A membrana celular é constituída de celulose, além

de outros compostos pécticos (carragenina, âgar-ãgar) , poden

do ainda demonstrar impregnações de carbonato de cálcio. Uni

ou plurinucleadas, as células, em sua maioria encerram um va

cuolo central volumoso, além de rodoplastos megulhados no c_i

toplasma, que fica reduzido a una fina canada adjacente à membrana

celular. Nas células mais primitivas, encontra-se apenas um

cromatoforo, central e estrelado; nas mais evoluídas apare_

cera vários deles, disciformes.

As reservas glicídicas das algas vermelhas acumularr.-

se em regra sob a forma de pequenos grânulos inclusos no ei.

toplasma e não nos cromatoforos, sendo a principal, um car

boidrato insolúvel denominado de amido de florídeas, que é

semelhante ao amido das plantas verdes e ao glicogênio des

animais. Também acumulam um glicídio solúvel, o floridos^

dio, composto de galactose e glicerina.

Estas algas distínguem-se essencialmente das demais

exceto das Cianõfitas, pela ausência de células reproviutoras

flageladas. A reprodução sexuada é oogâmica e a reprodução

assexuada se dã por aplanosporos. Pode ocorrer ainda a al̂

ternância de gerações.

Uma extraordinária porcentagem desses seres habita
o mar» sendo relativamente poucos os representantes da água
doce.
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m . 5 . Taxonomia:

Segue-se a lista dos tãxons estudados, obedecendo à

normalização sistemática proposta por JOLY (1975), associada

às respectivas pranchas.

As figuras g da Prancha I e a da Prancha II foram re

tiradas de TAYLOR (1972), a figura b da Prancha II de BAPTISTA

(1977) e as demais de JOLY (1965).

CHLOROPHYTA .

CHLOROPHYCEAE

CLADOPHORALES

. CLADOPHORACEAE

Chaetomorpka anteninna (BoryJ Kuetzing

(PRANCHA I.a)

SIPHONOCLADALES

BOODLEACEAE

Cladophovopsia membranaceae (C. Agardh) Bôer

gesen (PRANCHA I.t)

ULVALES

• ULVACEAE

Enterorr.orpha flexuoaa (Uulfen) J. Agardh

(PRAÍiCHA I.c)

Viva faaoiata Delile (PRANCHA I.d)
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PHAEOPHYTA

HETEROGENERATAE

DICTYOSIPHONALES

PUNCTARIACEAE

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbés & Solier

(PRANCHA I.e)

ISOGENERATAE

DICTYOTALES

DICTYOTACEAE

Padina vickersiae Hoyt (PRANCHA I.f)

CYCLCSPOREAE

FUCALES

SARGASSACEAE

SargasBum vulgave C. Agardh (PRANCHA I.g)

RHODOPHYTA

RHODOPHYCEAE

FLORIDEOPHYCIDAE

NEMALIALES

CHAETANGIACEAE

Galaxaura marginata (Sollandor ir. Ellis

Lamouroux)

(PRANCHA II.a)

GELIDIALES

GELIDIACEAE

Gêlidium aornaum

Pterooladia oapillacaa (Gmelin) Bornet

& Thuret (PRANCHA II.b)
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CRYPTONEMIALES

CORALLINACEAE

Jania rub ens (Linnaeus) Lamouroux (PRANCHA II.c)

6RATEL0UPIACEAE

Cryptonemia luxurians (Mertens) J. Agarth

GIGARTINALES

PLOCAMIACEAE

Plocamium braeiliense (Greville) Howe & Taylor

• (PRANCHA II.d)

HYPNEACEAE

Hypnea musciformts (Wulfen) Lamouroux (PRANCHA II.e)

PHYLLOPHORACEAE

Gymnogongru8 griffitheiae (Turner) Martius (PRANCHA II.f)

CERAMIALES

CERAMIACEAE

Centrocerae clavulatum (C.Agardh) Montagne (PRANCHA II.g)

RHODOMELACEAE

Acanthophora epioifera (Vahl) Boergesen (PRANCHA II.h)
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PRANCHA I
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2 . 1 . LOCAIS DE COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS.

Os espécimes foram coletados em d i fe ren tes pontos do
l i t o r a l do Rio de J a n e i r o , conforme Tabela 2 . 1 . e Figura 2 . 1 .

Após a c o l e t a , foram as algas acondicionadas em fras_
cos de p l á s t i c o , contendo água do mar. No l abo ra tó r io , preceden
do aos experimentos, efetuou-se uma r igorosa limpeza das amos_
t r á s , removendo-se nesta operação nio só animais e impurezas ade_
rentes às suas supe r f í c i e s , conio também a epif lora macroscópica
por acaso e x i s t e n t e .

Para melhor adaptação às condições de l a b o r a t ó r i o , os
espécimes forair mantidos em aquários contendo água do mar duraii
t e 2«* horas , sob temperatura de (20-25)°C, com aeraçâó contínua.

2.2. CINÊTICA DA BIOCONCENTRACAO E PERDA.

2 . 2 . 1 . Preparação dos Aquários - Os aquários se const^
tu í ran de frascos plást icos, de 2.000 cm . A cada f rasco , ccnt«n
l.COC cm* de árua do m.ir, acreccenrou-se um determinado rsJíor.u
c l ideo . As forras químicas uti.Iir.ad-iz foram as seguintes*. cé
»io- l i7 (CsCl); iodo-131 (Mal); cromo-51 (NajCrO^) e cobalto-60
(CoCl2), sendo os dois primeiros l i v re s de carregador . A a t i v i
dade específ ica do cromo-51 era de 331,68 mCi/mg e a do cobal^
to-60 , <ie 90 »Ci/mg. 0 radioiodo-131 e o radiorromo-5l foram
fornecidos pele I n s t i t u t o de Pesquisas Energéticas e Nucleares



34.

TABELA - 2.1. - Estações de coleta e respectivas coordenadas geo

gráficas.

Estações de Coleta Coordenadas geográficas

Latitude Longitude

Praia das Pedrinhas,Rio

das Ostras 22°25f06"S

Praia de Ponta Negra
Ponta Negra 22°57f36MS 42°41f33"W

Praia de Piratininga
Niterói 22°57f26"S 43°06'19"W

Praia da Boa Viagem
Niterói 43°07f48"W

Saco de Piraquara de Fora
Praia do Velho - Angra dos
Reis 23°01'07"S'

Saco de Piraquara de Fora
Praia do Sítio - Angra dos
Reis 23°O0f03"S
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30' 4T

FIGURA 2.1. - Mapa parcial da costa do Rio de Janeiro com as

estações de coleta.
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de São PauIo%

A fim de se obter as concentrações radioativas deseja
das , foram efetuadas di lu ições dos radionuclídeos a partir das
soluções or ig inais usando-se água do mar, antes da adição aos
aquários: Iodo-131 e Cesio-137 (150-250)nCi/aquário e Cobalto-60
(150-250)nCi/aquãrio, Zinco-65,100 nCi/aquário.

2 . 2 . 2 . Bioensaio da Concentração - Para cada radionuclí
deo colocaram-se amostras da mesma espécie em porções com massas
variáveis entre (0 ,2 -2 ,5 )g .

Todos os aquários foram mantidos sob temperatura de
(20-25)°C, com aeração permanente para dinamizar o sistema, pro
cedendo-se periodicamente à radiometria gama de cada espécime.
Para t a l , eram mergulhados em água do mar não contaminada, afim
de que fosse removido o excesso de água contaminada aderente às
suas superf íc ies , observando-se sempre a mesma geometria para
efe i to de contagem, após o que, cada amostra era devolvida a
seu respectivo aquário.

2 . 2 . 3 . Bioensaio da Perda - Uma vez atingida a concentra
ção máxima, as algas foram transferidas para aquários contendo
1.000 cm de água do mar não contaminada, renovada a cada S ho
ras após o in íc io do experimento. As condições de temperatura
e aer."?çáo foram mantidas como no t e s t e da concentração (? . '> .? . ) ,
efetuando-se também contagens periódicas das radiações gama.
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2.3. AUTORRADIOGRAFIA.

As técnicas de autorradiografia se Revelam úteis para

estudar a distribuição, pelo menos qualitativa, de contaminai!

tes em um organismo, indicando uma possível incorporação daque

les nos tecidos.

Visando verificar a uniformidade da distribuição do

radioiodo, foram efetuadas autorradiografias de diferentes espé

cies de algas, procedendo-se da seguinte maneira: após limpeza

dos espécimes, conforme descrição anterior, estes foram coloca

dos em aquários encerrando HOO cm de água do mar, nos quais

foram adicionados 10 juCi de I~. Seguiu-se bioensaio de con

centração durante 2«* horas, sob temperatura de (20-25)°C e poŝ

terior lavagem em 0̂0 cm de água do mar não contaminada duran

te 72 horas, I temperatura de 5°C. Os espécimes foram distendi

dos sobre papel absorvente para a remoção do excesso de água,

e ainda úmidos foram dispostos sobre papelão, o qual foi intei?

calado entre duas lâminas de vidro para secagem em estufa a

60°C por um período de 2U horas.

Montaram-se as amostras sobre um filme de raio X (Saku

ra QH-S-7 0) com um tempo de exposição de 7 dias, reàlizando-se

a seguir um tratamento.químico de revelação e fixação.

.i*. RADICCRCMATCi-RAFIA.

A radiocromatografia, empregando iodo radioativo, per

mite conhecer alguns dados sobre a fixação do iodo nos tecidos

das algas e estudar suas possíveis combinações com moléculas
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daqueles t e c i d o s .

Procedimento: As algas foram imersas em aquários contendo água
do mar e 50 uCi de radioiodo-131, l i v r e de ca r r e

gador, com aeraçao permanente durante 48 horas , à temperatura de
25°C. Após e s t e tempo, foram lavadas com água do mar permanecen
do posteriormente em aquários com 1.000 cm de água d e s t i l a d a
por 24 horas .

A segu i r , foram secas em estufas a 40°C por 18 horas ,
pesando-se então 0,5 g de cada espécime, h id ro l i sados por 5,0
cm de NaOH, 2N em banho-maria fe rven te , durante 8 horas (ANDRÉ,

1971) .Ajustou-se o pH para 1 com solução de HC1, 2N e cen t r i fu
garam-se os h id ro l i sados por 30 minutos a-15.000 r . p . m . . Sepa
rado por decantação, o sobrenadante, fo i submetido I extração
com N-Butanol em a l íquotas de 2,0 cm , por duas vezes , obtendo-
se assim na fase orgânica (75-85)% da a t iv idade cont ida na fase
aquosa i n i c i a l .

Procedeu-se então a secagem da fase orgânica a 40°C.
Adicionaram-se aos res idues de cada amostra 5,0 cm de ácido
acét ico a 5% efetuardo-se nova secagem a *40°C, acrescentando-se em
seguida 0,5 cm de N-Butanol ao res íduo , para a a n á l i s e croma
tográf ica . Esta foi rea l izada em papel Whatman n9 1, em cro
matografia ascendente , usando-se como solvente o N-Butanol-átido
acético-água (7 8:5:17) .

Para cont ro le de iden t i f icação , ãpl icar.im-cr p.nirõc?
de íodeto (NaI) , monc-iodotiros ina e d i - iode t i ros i ru (AÍ.V::*O ,I.?.O

marcados, sendo os mesmos loca l izados , apôs secagem ã temperatu-
ra ambiente, com solução de PbCNO^j para iodeto e solução ace
t i c a de n in id r ina a 0,1% para aminoácidos.

A segu i r , foram elaborados os radiocromãtogramas t pela
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radiometria beta, enpregando-se um detector Geiger-Muller,lfPhi-
Hips'* 18.506, associado a um integrador de contagens "Nuclear
Chicago1*, mod. 1620 e a um registrador gráfico "Texas Instr.
Corp." (monocanal).

2.5. RADIOMETRIA GAMA.

Para a radiometria gama, utilizou~se um cintilôme
tro "Quartz & Silice" modelo 51-SP-51, com cristal de poço de
Nal(Tl) (t»,7x5,0)cm, oticamente acoplado a uma fotomultiplica
dora "Oil", tipo 9769, associado a um espectrõmetro monocanal
"Elscinf", modelo IN'S-15. Foi usada uma fonte estabilizadora
de corrente alternada "Tectrol", modelo 3.000 T.R.

A otimização de contagem para cada radionuclídeo foi
feita com padrões, centrando-se os fotopicos nas seguintes ener
gias:

131J e '

137Cs
60Co

Cr - 355

- 662

-1.170

keV

keV

keV

Largura do canal em torno de cada fo top ico igual a
300 kev. Dá-se a segu ir os espectros de emissão dos radionucH
deos empregados (Figura 2 . 2 ) .

2 . 6 . ESTATÍSTICA DAS CONTAGENS.

0f dados obtidos foram submetidos a um tratamento es
tatlst ico determinando-»* o desvio padrão de cada va lor . Para
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FIGURA 2.2. - Espectros de emissão dos radionucltdeos utilizados,

Retirados do Radiobiological Helth. Handbookí 1960).
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os valores normalizados e médias foram calculados o erro propa

gado tendo-se por base um desvio padrão.

Cada contagem líquida obtida foi relacionada com a

massa da amostra em questão (cpm/g), sendo posteriormente deter

minado seu respectivo desvio padrão pelas-formulas:

- para a amostra: cA = 1. /AT + ET"
m

- para a água: o a = 1 /at + BT
v

sendo: oA ~ desvio padrão da contagem da amostra.

ca - desvio padrão da contagem da água.

m = massa da amostra.

v = volume da água.

AT = contagem total da amostra.

at - contagem total da água.

BT = contagem total ào "background"'.

Os fatores de concentração, apôs 2M horas de reten_

ção do radionuclideo na alga, foram calculados pela expressão:

FC s A donde: FC = fator de concentração
a A = concentração da amostra

(cpm/g).

a = concentração da água

(cpm/cm ).

Foi feita a normalização dos dados obtidos na concert

tração e na perda, considerando 24 horas com atividade 100%,sen

do as concentrações correspondentes às outras medidas, determj.



nadas dividindo-as pelo valor máximo observado (21* h). Foi

determinado o erro propagado para os valores normalizados, atra

vis da expressão:

oA1 = 1__ • A2 + (A ) 2.Ao
Ao A*o

donde: A1 = concentração normalizada

Ao = concentração no tempo t = 24 horas.

oA' = erro de A1

• Ao = erro de Ao

Tendo-se então dados correspondentes a varias expe

riências feitas com uma mesma amostra e um só radionuclídeo,foi

calculado o valor médio e o erro propagado pela fórmula:

I / A | 2 + A « + ...+ Jy

FT 1 2 M

donde: A" = media das concentrações normalizadas.

M = numero de valores a considerar.

Para os resultados experimentais relativos a perda,

foi feito um ajuste matemático no computador, pelo método ?o

well, utilizando uma expressão analítica composta de duas fun

ções exponenciais.

0 método Powell e um método de ajuste multi-paramétri

co e iterativo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. CINgTICA DE BIOCONCENTRAÇAO E DE PERDA;

3.1.1. Césio-137.

O césio encontra-se na água do mar sob a forma catióni^

ca, na proporção de (0,230 a 0,330) ug/1 CSPENCER "Apud" ANCEL

LIN, 1979), sendo suas concentrações máximas permissíveis na

água:

- forma solúvel - 2xlO~ jiCi/cm'

- forma insolúvel - HxlO" jiCi/cm

3.1.1.1. Bioconcentração.

A Tabela 3.1 e/ou Figura 3.1 contêm os resultados obti
1 37 ~

dos no experimento de bioconcentraçao do Cs, em varias esp£

cies de algas. Foram feitos em média, experimentos em 10 algas

de cada espécie. As curvas traçadas para os diferentes grupos

de algas, demonstram um incremento temporal da concentração do

radiocisio sugestivo de uma função exponencial do tipo: A.. = A

{l-exp(-kt)},onde

A = concentração na alga após o tempo t_ de bioensaio;

A = concentração na alga, no equilíbrio aparente;

k s constante de proporcionalidade cujo valor varia

entre os máximos e os mínimos e que depende,tanto

de fatores físico-químicos do sistema, como tam

bem de fatores,inerentes aos espécimes.
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TABELA 3.1 - Cinetica da concentração (%) Cs em algas marinhas.

Algas A"
Al

A; A3 A5

U. faaoiata

E, flexuoea

S. vulgare

P. capillacea

P. braailiense

C. clavulatum

36^26 48^29 55+^30 48+^29 5700 100

42^29 5000 5UO1 65O2 5HO1 100

2L+14 38^15 64+^16 79^17 85+18 100

24^13 67_+17 73_+17 83 + 18 89+_18 100

20+^7 54+_9 60^+9 70_+9 78+_10 100

12+2 30+2 40+3 40+3 39+3 100



45.

Portanto, o modelo acima sugerido por ATEN (1958), con

sidera não só a cinetica de processos biológicos ocorrendo duran

te a captação do radionuclídeo, como também a cinetica de nature^

za físico-química, e permite estimar a concentração radioativa

em determinados grupos de algas, através de bioensaios, em con

dições análogas às descritas no presente trabalho.

A variação temporal da concentração deste radionuclí

deo é notoriamente mais acentuada nas três horas iniciais, prin

cipalmente nas espécies S. vulgare e P. brasiliense, sendo com

menor intensidade na rodõfita C. clavulatum, não se registrando

também, especificidade deste fenômeno por grupo de algas.

A Figura 3.2 denota baixos fatores de concentração pa

ra as espécies estudadas, oscilando em torno do valor médio de

6 e com uma predominância para a espécie C. alavulaturn(F,C.=29).

Mesmo para as feófitas, cujo constituinte orgânico mais abundan-

te está representado pelas alginas (AMIARD-TRIQUET,1975) por fatores de

concentração foram baixos, embora se saiba que estas substâncias

retenham grande número de íons e que segundo COZZI (1969), exi£

te uma maior afinidade pelo césio entre os demais elementos per

tencentes ao mesmo grupo da classificação periódica, PATEL e

SANGULY (1969 ), obtiveram um fator de concentração mais elevado

(F.C. = 30) para uma feõfíta Fuaus veeiculosus e valores mais

baixos para Ulva laotuaa (F.C. = 7) e para Porphyra umbiaales

(F.C. = 5 ) . Ainda em condições laboratoriais, SUTKHECHT(1965 )

encontrou para Ulva laotuaa um fator de concentração igual a

sete. Valores mais altos foram atingidos na feõfita Fuau3 vesi_

culoaua (F.C. = 30) e nas rodofitas Chondrus oriepua (F.C. = 30)

e Graoilaria foliifera (F.C. = 25). UEDA et ai.(1978 ) obtive

ram um fator de concentração menor para a espécie Cyvtymenia ep.

Por conseguinte, não se observa uma tendência nítida por este

ou aqueles grupo para concentrar o césio, ficando evidente no
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FIGURA 3.1 - Cinetica de concentração do Cs em algas marinhas,
representando-se as curvas máximas e mínimas. Con
têm todos os grupos de algas.
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FIGURA 3.2 - Fatores de concentração do Cs em algas marinhas
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entanto» uma concordância de fatores de concentração, inclusive

os consignados neste trabalho.

Segundo BITTEL (1978 ), a fixação de certos elementos

em estruturas celulares, depende de seu estado fIsico-qulmico e

é devida ã sorção, ir.solubilização ou à complexaçao, sendo este

fenômeno o que aparece com a niaior freqüência em diversos orga

nismos. No caso do césio, tudo indica que sua retenção em algas

marinhas esteja ligada à um processo de adsorção, envolvendo tro

ca iônica com potássio, o qual deve contribuir competitivãmente

para que sejam baixos os fatores de concentração registrados.

3.1.1.2. Perda.

A cinetica de perda de césio-137 em algas, esta demons

trada na Tabela 3.2 e Figura 3.3. Os gráficos contêm não sõ os

pontos experimentais, como também as curvas traçadas nos pontos

ajustados por computador.

A interpretação destas confirmam o que foi anteriormente

mencionado acerca da fraca fixação deste radionuclídeo na estru

tura algácea.

As curvas de perda para as espécies experimentadas re

presentam duas exponenciais, sendo uma com grande inclinação (me
<» 13 7 ~"

nor meia-vida biológica), caracterizando a remoção do Cs f_i

xado na superfície das algas, e outra, muito menos inclinada, su

postamente ligada a fenômenos de difusão e troca iônica em cama

das internas do tecido algãceo. Somente a rodofita C.olavulatum

não apresenta a componente de maior inclinação. Para a maioria

das espécies analizadas, houve retenção do radionuclídeo de 50%

após 48 horas de ensaio.



TABELA 3,2 - Cinética da perda (%) do Cs em algas marinhas.

Alga

U.

E.

S.

P,

C.

faaeiata

flexuoea

vulgare

braailiense

olavulatum

Ao

100

100

. 100

100

100

7U+_33

69j+33

7U18

69 + 10

99+5

A2

62 + 31

58^31

71+18

M3 + 8

97+5

A"
A3

57+30

65 + 32

6 3+_17

28 + 7

95 + 5

A;

76 + 33

50+-30

38+_17

22 + 7

94 + 5

A"

67+31

5U+_31

57+_17

2211

90 + 5

A"
A24

62 + 31

U6+_30

53 + 16

20^7

70 + 4

A"A 4 8 .

60+_31

M3+_30

50;+16

18+7

5Ü + 3

00
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B. flexuosa

. fasciata

. vulgar*

P. brasiliense

C. clavulatum

"R*

rtnr

FIGURA 3.3- Cinética de perda
137do Cs em algas

marinhas. Estão
representados to
dos os grupos.
• Pontos ajustados
o Pontos experimen
tais.
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3.1.2. Cromo-51.

O cromo se apresenta na água do mar sob a forma aniô

nica solúvel (CHIPMANN, 1966), pouco adsorvível ( GOLDSHMIDT

"Apud" ANCELLIN»1979 ) porém, no estado de Valencia III, coloî

dal, é de fácil adsorçlo (CHIPMANN "Apud" ANCELLIN,1979 ). 0

teor médio do cromo estável na água marinha situa-se em torno

de 0,3 jig/1 (BREWER "Apud" ANCELLIN, 1979 ).

Para o Cr, as concentrações máximas permissíveis na

água são: formas solúvel e insolúvel = 0,02 pCi/cm .

3.1.2.1. Bioconcentração.

Os resultados dos bioensaios visando a cinética da

concentração do radiocromo-51 em algas marinhas bentônicas, (em

média de 20 algas de cada espécie) estão representados nas Ta

belas 3.3 e 3.4 e Gráficos (Figura 3.4), observando-se nestes,

uma nítida e preferencial velocidade de concentração para o

cromo trivalente, nos espécimes estudados. No grupo das cloro

fitas, o valor máximo de concentração atingido em três horas de

experimento, corresponde a 54% para a C. anteninna, enquanto

que para rodófitas, observa-se uma máxima concentração de 60%

(?. brasiliense) e para o grupo das feõfitas, ,o valor máximo de

40% (£. vulgare e C. ainuo'sa) no mesmo intervalo de tempo.

A afinidade das espécies estudadas, pelo cromo triva

lente, pode ser confirmada pela análise comparativa dos valores

representados na Figura 3.5, onde os fatores de concentração s^

tuam-se na faixa de 120 a 200, para a maioria das algas, exce

tuando-se os valores extremos de 3S6 (C, membranaaea) e de



TABELA 3.3 - Cinética da concentração (%) do Cr (trivalente) em algas

Alga

C. anteninna

C. membranaoea

Um faeoiata

C. ainuoaa

P. vickeraiae

S. vulgare

P. capillacea

Cm luxurians

P. braailiense

A"Al

4 3^2

27+JL

24 + 2

26+1

14 + 1

29+1

38 + 2

4 3 + 10

41 + 2

A"

54 + 2

35j+l

32^2

4 3 + 2

21+_1

h h xO

C h xO

59+_ll

54 + 2

A"A3

62+_3

4 2+1

37+_3

46+2

31,+ 1

50^+2

61+_2

84+_13

64+2

A4

66+_3

•44 + 1

44+^3

49+_2

36^2

58+2

71+_2

87+_13

72 + 2

AS

7 2+_3

4 8+_l

4 8_+3

57 + 2

4 2+2

62+^2

7 5+_2

92+14

75 + 2 ,

A"

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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TABELA 3.«» - Cinetica da concentração (%) Cr (hexavalente) em algas.

Algas A"
Al

c.
c.

ü.

c.

p.

s.

p.

p.

anteninna

membranaoea

faaoiata

sinuosa

vicker8iae

vulgar 0

capillaoea

braailienee

18 + H

17*-3

28+^4

18^*4

17*_8

2M-f2

12^2

19 + 2

35+;H

21^3

2MjL8

31^2

2 8 i 3

U 8 + 3

32_+k

3 3 + 4

28^+9

38+^3

H 0_+3

55 + 3

64^5

. 3 5^4

49 +5

3 5 + U

31_+9

M U± 3

4 9 1 3

6U + 3

7 2 + 5

34+4

55 + 5

37+^4

32+_9

52+^3

55+^3

72 + 4

100

100

100

100

100

100

100

100
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Ct A c. mambntnmcm*
• v. /«•«;« t«

l vi OC. antattinna
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4 ft » II

• I B»f. capillmeim

• f. bratiti»Kt0
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Cr Of.

13

FIGURA 3 ^ - Cinética de concentraçlo do Cr tri e hexavalente
em algas. Estão representados os três grupos de
algas; em destaque as curvas máximas e mínimas (a)
clorõfitas, (b) feófítas, e (c) rodófitas.
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C. paafcranacca

O. fasciaea
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P. capillacca
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;, «riffithsia*
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FIGURA 3.5 - Fatores de concentração do Cr em algas

Cromo trivalente

Cromo hexavalente
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37,5 (<7. luxurianai. No que concerne aos fatores de concentra

ção do cromo hexavalente, não se registraram valores maiores

do que 100, com exceção da feotita 5. vulgare, com um valor

igual a 142, proximo aquele atingigo por esta mesma espécie,com

relação ao cromo trivalente. £ interessante assinalar, que as

algas, com fatores de concentração mais altos para o cromo tri

valente, são também as que têm valores mais baixos para o hexa

valente.

Confrontando-se com valores obtidos por PATEL e GANGU

LY (1969 ),60 para feófitas e 80 para rodõfitas, observa-se con

cordância destes, com a faixa de valores mencionados nesta mo

nografia.

3.1.2.2. Perda.

Comparativamente ao que se observou para o Cs,

cinetica de perda do cromo-51, concentrado pelas algas, _

senta características diferentes, no que tange ao aspecto das

curvas (Figura 3.4) e aos valores de retenção, após 4 8 horas

(Tabelas 3.5 e 3.6, Figures 3.6, 3.7 e 3.8), os quais nunca

foram inferiores a 70%.

A maioria dos gráficos representam funções exponen

ciais simples, com inclinações muito pequenas, quer para o cro

mo trivalente, quer para o hexavalente. Constata-se assim, uma

forte fixação do cromo pelas algas, sugerindo uma retenção de

natureza metabõlica.

No que diz respeito aos efluxos de cromo tri e hexa

valentes, das algas, nota-se uma ligeira supremacia de retenção

do cromo trivalente nos grupos de feõfitas e rodõfitas (Figuras



TABELA 3.S - Cinética da perda (%) de Cr (trivalente) em algas marinhas

Alga

C. anteninna

C. membranacea

U. Jaaciata

C. ainuoaa

P. vickeraiae

5. vulgarm

P. oapxllaoea

C. laxuriane

P. brasiliense

AS
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Aí

97 + 3

100+2

9 5+^5

100+^2

98 + 3

98+^2

95+^2

89+12

97jf3

A2

91+3

100^2

89+^5

100+^2

96+^3

91 + 2

95_+2

87+12

98+_3

•

85+_3

98_+2

88+_5

100+^2

96_+3

91+_3

92^+2

81+11

974-3

A It

8U + 3

98+^2

86+U

100+_2

93 + 3

89+^3

91jf2

82+̂ 11

96 + 3

8H + 3

97+2

85+_«4

100+_2

93_+3

89+3

91+^2

80+H

9 5+^3

A"

83_+3

95^2

78+U

100+_2

900

870

86+^2

794^11

92±3

A:8

80+.3

90_+2

77+4

99^2

88+_3

83O

8 5 + 2

78+11

9 2 + 3

ir
o»



TABELA 3.6 - Cinética da perda (%) do Cr (hexavalente ) em algas.

Alga

C. anteninna

C. membranaoea

U. faaeiata

C. ainuoaa

P. vickeraiae

S. vulgare

P. oapillaoea

P. braailienae

A S '

100

100

100

100

100

100

100

100

Aí

9 9+.5

95^6

94+4

88+_6

95+11

100+4

96+_2

100 + 4

AS

96j+5

95+_6

9 2+^4

85 + 6

92 + 11

97+_4

87+_2

99+4

A3

94+_5

94 + 6

93^5

13^6

90 + 11

96 + 4

82+_2

97+4 '

A ;

92+_S

92+;6

91+_5

82+_6

8 8 + U

9 5 + 4

8 2+_2

94 + 4

AS

93^5

91 + 5

89+_4

82^6

88 + 11

9 5+_4

8 2 + 2

9 2+t

A"

9 0± 5

7 9_+5

86^4

82^6

87 + 11

94+_4

7 9 + 2

83 + 4

A"

87 + 5

76^5

82^4

82^6

87 + 11

92+_4

79^2

72 + 3
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C. antentnna

mtr

C. membranaaeae

U. faeoiata

FIGURA 3.6 - Cinética de perda do 5 1Cr em algas c l o r o f i t a s

• Produtos ajustados -—^Cromo VI
OProdutos experimentais-—"^
• Pontos ajustados
oPontos experimentais"

III
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C. sinuosa

n

TTÍTÍ"

r . vickerszae

Tf*

5. vulgare

FIGURA 3.7 - Cinética de perda do 5lCr em feofitas.

• Pontos ajustados^ —^^^Cromo VI
OPontos experimentais—
•Pontos ajustados^ ^ ^Cromo III
opontos experimentais-"*
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P. capiZlacea

tmr

C. luxurians

mtr

P. brasiliense

FIGURA 3.8 - Cinética de perda do Cr em algas marinhas,rodófitas,
•Pontos ajustados ——^-Cromo VI
OPontos experimentais-—"""'
•Pontos ajustados-
opontos experimentais- •Crorno III
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3.7 e 3.8) enquanto que no grupo das clorofitas, somente para a

espécie C. membranacea, este fato ocorreu.

3.1.3. Cobalto-60.

No meio marinho, o cobalto encontra-se sob a forma so

lúvel, no estado de Valencia II. Predomina a forma catiônica

Co * sobre as formas Co(OH) ou CoCl . Seu isõtopo estável

corresponde a uma concentração compreendida entre 0,01 e 0,01

Jig/1 CR0BERTSON "Apud" ANCELLIN, 1979).

- • ' -i» 3
forma solúvel 5,GxlQ uCi/cm

C.M.P. _j. j
forma insulúvel 3,0x10* uCi/cm

3.1.3.1. Bioconcentraçao.

A captação de °Co por algas marinhas bentônicas re

presentadas na Tabela 3.7 e na Figura 3.9, se caracteriza por

uma rápida ascenção inicial, seguida de um suave incremento da

concentração nas horas subseqüentes, tendendo para o equilí

brio aparente apôs 2t horas, nas condições descritas neste tra

balho. A exemplo do que se verificou para Cs e Cr, tra

ta-se evidentemente de um caso, conforme ATEN (1958 ), de cap-

tação de radioatividade em sistema fechado (nível trofico l),nc

qual as algas inicialmente não contaminadas, concentram radio

nuclídeos do meio aquático, sendo também aqui valida a equação

exponer.cial mencionada na bioconcentraçao de Cs. Para as

experiências com, o Co foram utilizadas em média 10 algas de

cada espécie.



TABELA 3.7 - Cinetica da concentração de Co (t) em algas marinhas

Alga

C. anteninna

C. membranaaea

E. flexuoaa

U, fasoiata

C, sinuosa

P. vickeraiae

S. vulgar*

G. marginata

P. eapillaeea

P. braailienae

If. muaoiformis

G. griffithaiae

A, epioifera

Ai

6 5+3

2 . 2 i 6

38*1

30_+l

33jfl

39_+l

3 5^2

67 + 2

UO + 2

I47jf2

66+^7

5 3^5

A"Aj

69 + 3

19U

38^6

45+1

U6^2

50 + 1

51 + 1

SH + Z

72 + 2

55^3

56^+2

79^8

69i6

A5

77+_3

32j*l

H M± 7

50 + 2

50jf2

6U + 2

63+1

66_+3

76 + 2

62+^3

61J+2

8 2 i 9

7 6+.6

A"

84^3

3 6± 1

52+7

53^2

52±2

7 5+_2

69 + 1

7 5<+4

82+3

7 1 1 3

68+^2

86+_9

7 9 + 7

A5

88 + 3

40+1

67+7

55+2

53+2

80+7

74i+l

85+/*

85+3

7 5+_i4

7 5^2

9 5+10

82+7

A"

10Ò

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

w
fO
I
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•5

» 1, H

# C. marginata

of. eapillacia
Co «P. ^^a^iIí#1«#

*f. muteiformi»
• C. griffithtia*
0 4, ipieiftra

3 4 *

FIGURA 3.9 - Cinêtica de concentração do Co nos três grupos de
algas, (á) clorofitas, Cb) feõfítas e (c) rodõfitas
Em destaque as curvas máximas e mínimas.
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As maiores velocidades de concentração no início do

experimento são atribuídas âs espécies: C. antenirna, G. Griffi^

thsiae e P. viokersiae.

Os fatores de concentração (Figura 3.10) situam-se

mais freqüentemente em torno do valor 100*para a grande parte

das espécies estudadas, havendo um máximo valor para C. membra^

naoea (F.C. = 437) e um mínimo para a alga calcãrea Galaxaura

(F.C. = 21). PATEL e GANGULY ( 1969 ) assinalaram para clorôfí

tas, fatores de concentração entre 120 e 380, e para feófitas,

de 45 a 420, todos em bioensaios de concentração aguda.

NAKAHARA (1976 ) constatou haver uma certa concordãn

cia, ao medir fatores de concentração do Co em algas marinhas,

seja por absorção atômica (cobalto estável), seja pela concentra

ção de Co nas algas (em laboratório), notando um valor, de mo

do geral mais elevado para estes, o que aliás contradiz as con

siderações feitas por PATEL (197 5 ).

A concentração do Co, resulta principalmente de uma

adsorção seguida de sua absorção pelas camadas inferiores, con

forme foi consignado por NAKAHARA et ai (1976 ) através de es tu

dos aurorradiograficos em Laminaria japonica, quando foram cons

tatadas irregularidades de distribuição nas diferentes partes

das algas, observando também, um aumento da concentração no sen

tido do apressõrio-extremidade, em determinadas espécies.

Sugere-se que esta distribuição hetero£Ôr.e.i, •J.C'JU ie_

corrente, não só da diferença estrutural da superfície al£acea,

como também devido à atividade metabõlica de microorganismos nas

superfícies das algas.
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too 200 300 rc
400 500

C. antcntnna

C. «embrân»ce*

E. fl*xuos»

S. grifflthsia*

A. »plclf«ra
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P. vickerslae
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C. «arqlnata

P. eaplllaeca

P, brasilianse

R. MusclforMis

3

]
1
1
1

3
I

1

FIGURA 3.10 - Fatores de concentração do Co em algas marinhas
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3.1.3.2. Perda.

A eliminação deste radionuclideo pelas algas contami

nadas resultou em valores representados na Tabela 3.8 e Figuras

3.11, 3.12 e 3.13. A analise de perda de Co nas espécies e£

tudadas, permite observar que os valores foram iguais ou supe -

riores a 60%, sendo máximo para a espécie (7. membranacea (96%)

e mínimo para C. anteninna e U, fasoiata, como também para a

rodôfita A. spicifera.

As curvas de perda, na sua quase totalidade, são re

presentadas por exponenciaís mistas, sempre com um componente

de grande inclinação, tal como foi constatado para os radionu

clídeos .anteriormente estudados.

- A eliminação do Co em C. membranaaea é bastante eu

riosa e sugere uma retenção de natureza metabõlica, embora não

se afaste a hipótese de uma forte adsorção. Para as demais es_

pécies, a perda do radionuclideo para o meio aquático é atri

buída não só a atividade microbiana, como também ã fraca adsor

ção na superfície algãcea(NAKAMURA et ai 1977; NAKAHARA et ai.,

1976 ).

3.1.«*. Iodo-131.

São dois os estados de Valencia deste elemento no

mar: I (iodeto) e II (iodato). Este último representando mais

de 50% do iodo total. 0 iodo estável, na água do mar,encontra-

-se na proporção de (30-100) pg/1 (ANCELLIN, 1979 ).

" pCi/cm, - forma solúvel - lxlo
C . M . P . • _ j ,

- forma insolúvel - 6x10* pCí/cm



TABELA 3.8 - Cinética da perda do Co (%•) em algas marinhas.

Alga

C. anttninna

C. mambranaoa

£. flmxuoaa

V. faaoiata

C, ainuoaa

P. viokaraiaa

S, VMIgara

G. margxnata

P. oap-illaoaa

P. braailUnae

If. muaoiformia

G. griffithaiae

A, apicifera

Ao'

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

A"

9 5 ^ + 3

100^2

9 6 + 7

91 + 2

98+_3

94 + 2

98+1

92+4

98^2

95+1

27 + 1

95+7

8OV7

A;

92 + 3

100+2

9 4 + _ 7

84+2

95 + 3

86+2

98+1

93+4

9 3+2

94 + 1

28U

94+7

83_+7

A"

89^2

99+2

9 2 + _ 7

8U2

91 + 2

8 3.+2

96^+1

92 + 4

9 2 + 2

93U

28 + 1

93^7

8 3^7

87^3

99+_2

90^6

7 8 + 2

9H2

81+2

94 + 1

87 + 4

89 + 2

89 + 1

28 + 1

92 + 7

82 + 7

As'

85+3

99+2

89+_6

7 6+_2

90+_2

79^2

94+1

90+^4

8 9 + _ 2

88 + 1

28+_l

92 + 7

7 9 + _ 7

A24

67^2

98^2

8 3±6

68U

86 + 2

74^2

9 OU

90+_4

7 5+1

74+_l

28+_l

91.+ 7

7 0 + 7

A4 8

59^2

98 + 2

7 3+6

62U

8 3 + _ 2 .

65^2

81U

90^4

7 2 + 1

68+_l

28 + 1

' 89+_7

62+7

'Oi

OI
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Htm

C. antminna

E. flcxuota

r» *nwt

U. fasaiata

FIGURA 3.11 - Cinítíca do 60Co am algas c lorõf i tas . (perda)

'*- Pontos ajustados
a* Pontos experimentais
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C. sinuosa

mtf

P. vicker8iae

?. vulgare

FIGURA 3.12 - Cinetica de perda do 60Co em algas feofitas.

A Pontos ajustados

A Pontos experimentais
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G. marginata

ÍSÍÍT

P. capillacea

urmr

P. brasitienee G. grxffithsiae

A. spioifera

mtr

FIGURA 3.13 - Cinética de perda do Co em algas marinhas rodõfi tas
A Pontos ajustados
APontos experimentais
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3.1.4.1. Bioconcentração

Os resultados da bioensaio da concentração do radio

iodo-131 em algas marinhas (em média 20 algas de cada espécie)

estão representadas na Tabela 3.S e Figura 3.14. Conforme foi

observado para os demais radionuclldeos empregados nesta mono

grafia, a velocidade de concentração deste radionuclídeo I bem

mais significativa, principalmente entre as duas e três horss

iniciais. Em todos os grupos, para a maioria das espécies, a

porcentagem de concentração do radioiodo foi superior a 60% nas

duas horas iniciais, demonstrando assim uma grande afinidade

das referidas espécies pelo iodo. A maior velocidade de con

centração nesta série de experimentos é atribuída ã C. sinuosa

(20%), apôs uma hora do início da contaminação. Na Figura 3.15

as espécies pertencentes aos três grupos, apresentam fatores

de concnetração tanto superiores como inferiores a 100, sendo

o de maior valor registrado para a feôfíta C. sinuosa (F.C. =

469) e o de menor valor para a clorõfita C. anteninna (F.C. =

11).

3.1.4.2. Perda.

A cinética do efluxo do I em algas marinhas está re

presentada pelos valores constando na Tabela 3.10 e pelos Gri

ficos das Figuras 3.16, 3.17 e 3.18(a),(b).

A exemplo do que foi verificado para os demais radio

nuclídeos utilizados no presente trabalho, todas as curvas são

exponenciais mistas contendo provavelmente um componente de

grande inclinação e um outro de menor inclinação» sendo este

representativo de uma integração mais especificamente biolõg_i

ca do I. Após 48 horas do teste de perda, as maiores por,



131.TABELA 3.9 - Cinêtica de concentração do I (%) em algas

Alga

C. anteninna

Cm membrana oea

S. flexuoaa

1/. faeciata

C. sinuosa

P. vickereiae

5. vulgar*

P. capillaoea

J. rubens

C. luxurxane

P. braailienee

H. muaciformia

G. griffithaiae

C. clavulatum

50>2

U5+_3

21+^2

ÚH + 1

20+_l

U7 + 1

53^1

U 8 i 1

47jfrU

65^2

60^1

9UJI-2

28 + 1

30 + 1

68±2

59+_3

32^2

56 + 1

31J+1

SUjfl

68^1

69+^1

67^5

82^2

68jhl

97_+2

36 + 1

4 3;+2

A3

74^2

3U_+2

7L+2

36^+1

57+^1

71*̂ 1

80^2

73+^5

88^+2

84^2

97_+2

52jtl

52jf2

' A^ .

7 8jf2

664-3

48+^2

7 5+^2

U2_+l

6 0 i 1

82+_l

85^2

86+^6

92+^2

91_+2

9 8 i 2

58_+2

58^2

A"s

78+_2

7 0+_4

53^2

7 9_+2

U9+_2

7 0+1

83+1

92^2

99JK6

9U+_2

9U+_2

9 8^2

63^+2

66^+2

A2U

100 .

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ro
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• C.antêninna

1

• 12 3 4»

mu§eiformi§
0 ff. griffitkêiat

t a > 4 •

FIGURA 3.14 - Cinetica de concentração do I em algas marinhas,
Em destaque as curvas máximas e mínimas.
Ca) clorofitas, Cb) feõfitas, e (c) rodofitas.



100 200 300 400 K SOO

C. antcnlnna

C. wvbranacca

E. flexuosa
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FIGURA 3,15 - Fatores de concentração do I em algas marinhas
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TABELA 3.10 - Cinética da perda de I (%) em algas marinhas.

Alga

C. antaninna

C. mèmbranaoea

S. flexuosa

V. faaciata

C. ainuoaa

P. vickereiae

S. vulgare

P. eapillaooa

J. rubene

C. luxuriane

P. braeilienee

H. mueoiformie

G. griffithsiae

C. clavulatur

A"
A0

100

100

100

ioo

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

A II

94 + 3

9L+3

9 8 ± 2

95 + 2

100+^2

94^2

93^2

96+_2

98 + 6

94 + 3

87 + 2

95+2

9 3+_2

94 + 3

A-

91^3

88+_4

97+_2

95+2

94+2

87 + 1

91+_2

93+;2

81+_6

91 + 3

8 7+_2

9 0+2

8 8+_2

90+_3

A3

88+2

82^3

94+_2

91+2

95+2

85+1

89+_2

91+1

77 + 5

8 3.+2

8 7 ± 2

85+2

86+_2

90+3

K
87+_3

86+_3

94+_2

91 + 2

9 5 + 2

81^1

82 + 2

88_+2

7 5+^5

80+_2

80+_2

85+2

8 8_+2

89_+3

A5

90+_3

80+3

93+_2

90 + 2

9 3 i 2

81+1

7 8+_2

87+_2

74 + 5

7 8 + 2

7 5+_2

8 3+_2

88 + 2

38+^3

A "

24

87 + 5

7 6^3

92^2

80+_2

93 + 2

78+_l

7 5+1

8 5 + 1

7 0+_5

71+2

67+_2

79 + 2

88 + 2

87 + 3

A "

84^2

7 3 + 3

8 5+.2

67+_2

86+1

7 3+1

68+_l

83+2

65+4

65+2

63+2

7 5+2

87 + 2

86 + 3
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FIGURA 3.16 - Cínética de perda do 1 3 1I em algas clorõfitas.

•- Pontos ajustados
O- Pontos experimentais
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C. sinuosa

P. vickersiae

5. vulgare

FIGURA 3.17 - Cinética de perda do 131I em algas fecfitas

• Pontos ajustados

OPontos experimentais
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FIGURA 3.18a - Cinltica de perda do 1 3 1 I em algas rodófitas

' • - Pontos ajustados
Q- Pontos experimentais
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?. musciformis
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G.

C. alavulatum

FIGURA 3.18b - Cinética de perda do 1 3 1I cm algas rodofitas
.•Pontos ajustados
OPontos experimentais
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centagens de radioiodo-131 retido, iòram registradas em G.

griffitksia* (88%) , C. clavulatum (86%), C. anteninna (8«»%) e

E. fltxuosa (81%), sendo a menor, observada na clorõfita U.

fasciata (58%). Não existem, porém tendências específicas de

eliminação por parte de grupo das algas analizadas.

3.l.U.3. Autorradiografia.

A Figura 3.19 representa autorradiografia de diversas

espécies de algas, onde se pode observar, pelo menos no seu a£

pecto macroscópico, uma distribuição bastante homogênea do ra

dioiodo no corpo algãceo, ao contrário do que foi observado por

CLOS (citado em ROCHE et YAGI, 1952)que, usando técnica seme

lhante em Laminaria flexicaulia, constatou regiões diferencia

das fixando seletivamente o iodo. Neste trabalho, porém, não

foi investigada a distribuição heterogênea do radioiodo a ní

veis celulares, sub-celulares ou mesmo moleculares.

3.1.l.U. Radiocromatografia.

No que tange ao destino dos iodetos concentrados pe-

las algas marinhas, os resultados encontrados por diversos au

tores, tern sido muito diferentes, atribuindo-se este fato ãs

diferenças metabõlicas entr.e os grupos e até mesmo entre espé

cies do mesmo grupo.

ANDRÉ (1971), apôs extrações aquosas e alcoólicas ,

usando várias espécies de algas, encontrou 80% de iodeto livre

em feófitas, 20% em clorõfitas e 60% em uma espécie de rodófita

(Rhodymênia palmata).



81.

D / A

\

FIGURA 3.19 - Autorrad iograf ia das algas após 2 if horas de concern
tração de I e em contato com o filme durante
7 dias.(l) Grateloupia sp; (2) P. capillace; (3)
U» faseiatast**) B. flexuosaiS) P. bratiliense (6)
5. vulgare.
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Em 5 experimentos independentes, usando as espécies
U» fasciata, C. anteninna* C. membranacea, C. sinuosa* S. vulga
re, P. brasiliana* e P. capillaoea, apôs hidrolise alcalina e
prévia extração aquosa, seguida de radiocromatografia dos ex
tratos butanôlicos dos hidrolizados, foi evidenciada a presen
ça não só de iodeto, como também dos aminolcidos MIT e DIT.

Pela análise dos radiocromatograraas CFiguras 3.20 a,b,
c,d) constata-se uma predominância de MIT nas algas U.fasciata,
C. membranacea, P. brasilienaa e P. eapillacea, enquanto que
nas feõfitas experimentadas, os picos de MIT e DIT se equiva
lera. A clorõfita C. antenínna apresenta uma ligeira predominân
cia de MIT. Tais resultados permitem a comprovação das diferen
Ças metabolicas não so, em algas do mesmo grupo, como também,
em espécimes de grupos diferentes, observação esta registrada
quando se confrontam estes resultados com aqueles obtidos por
ANDRÉ (1971).

Em todos os radiocromatogramas, o pico D CRf = 0,75),
ausente nos gráficos obtidos por ANDRÉ (1971), sugerem a pre_
sença de estruturas proteicas não hidrolizadas.

A ausência de picos correspondentes ao Rf do iodeto,
em alguns radiocromatogramas, demonstram a eficácia da lavagem
aquosa exaustiva na remoção desses íons.
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FIGURA 3.20a - Radiocromatogramas das algas: acima - C. anteninna
abaixo ,- C. membranaaea.
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FIGURA 3.20b - Radiocromatogramas deU. faeeiata.
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FIGURA 3.20c - Radiocromatogramas das algas: acima 5. vulgare e
abaixo - C. sinuosa.
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FIGURA 3.20d - Radiocromatogramas das algas: acima - P. braai'
litnêe e abaixo - P. oapillacea.
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I. CONCLUSÕES

Os experimentos de laboratório demonstraram que as espécies
estudadas podem ser reconhecidas e aplicadas como bioindica
dores da contaminação radioativa do ecossistema marinho, ha
vendo maior afinidade de certos radionuclídeos por deter
minadas algas.

Num mesmo grupo, observaram-se nítidas diferenças de fato
res de concentração de um dado radionuclídeo, sugerindo a
especificidade de certas algas em concentra-lo.

As variações observadas refletem o comportamento fisiológico
diverso entre as amostras e/ou decorreram de parâmetros am
bientais.

137A concentração de Cs pelas algas marinhas foi a mais
baixa, quando comparada com a de radionuclídeos mais abun
dantemente lançados no meio ambiente, a julgar não só pe
los fatores de concentração obtidos, como também pela sua
acentuada mobilização para o compartimento aquoso, constata
da graficamente pela presença de uma componente de depura
ção mais rápida (grande inclinação).

Com relação ao Cr, suas velocidades, tanto de concentra
ção, quanto de perda, assim como os fatores de concentração
nas diversas espécies de algas, dependeram principalmentede
seu estado de oxidaçao, predominando fatores de concentra
çio mais altos para o cromo da forma catiõnica ( trivalen
t« ) .
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O influxo e o efluxo de Co em algas marinhas, apresenta

ram flutuações segundo a espécie, totalizando quase 80% de

fatores de concentração com valores acima de 50, o cue de

monstrou que grande número número de algas podem ser usadas

para indicar a poluição marinha por este radionuclídeo.

A concentração do I pelas algaá, a partir do iodeto li

vre difundido no meio aquoso, processou-se da mesma forma

como para os demais radionuclideos ja* descritos, ou seja,

em velocidades diversas segundo a espécie, sendo no entan

to, muito mais acentuada para aquele nuclídeo, o que bem

evidenciou sua parcial retenção de natureza metabõlica. Sua

distribuição no corpo algáceo, apresentou-se macroscópica -

mente homogênea, podendo estar retido sob a forma ionica

e organifiçado, isto é, formando iodoproteínas. Estas, por

tratamento fisico-quimico adequado, demonstraram ser compo£

tas por dois aminoácidos (MIT e DIT), havendo predominância

de um sobre o outro, conforme a espécie algácea. Em todas

as espécies estudadas, a análise radiocromatogrifica revê

lou a presença de uma fração de alto Rf, supostamente uma

molécula proteica não hidrolisada.

Finalmente a análise dos resultados permite sugerir a se

guinte relação de algas, dotadas das características mais

evidentes de um indicador biológico, considerando os requi

sitos essenciais estipulados pela maioria dos radioecologis_

tas:

137,
Cs C. alavulaturr

G. grifftheiae rodófitas
P. braeilienge

P. aapillacea

U. fata lata » clorofita

C. êinuosa • feófita
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para este radionuclideo, as rodófitas mostraram-se mais eficien-

tes como bioindicadores.

51Cr P, brasiliensti .rodófitas
(hexavalente) P. oapillacea \

(aniônica) C. anteninna - •» clorófita

S. vulgare •• feófita

As rodófitas, para o Cr, sob a forma aniônica (cromo

hexavalente), também se apresentaram como os melhores indicadores.

Cr - Sob a forma catiônica, todos os grupos mostraram- se

(trivalente) bons concentradores de radiocromo-51, sendo o maior

(catiônica) fator de concentração para a espécie C.membranaoea.

60 - ' -
Co - As algas estudadas, com exceção de 3 espécies, revela

ram-se bons indicadores, salientando-se a clorófita
C. membranaoea, por ter revelado um elevado fator de
concentração.

131
I - Nao houve tendências de concentração de radioiodo

por grupo, podendo-se mesmo observar em cada um deles,
valores bastante elásticos. Os maiores fatores de
concentração foram para:

C. membranaoea I
£/ . faeciata (—-^clorófitas

C. sinuosa I • feõfitas
P. viokersiae I

P. aapillaoea (—•rodófitas
P. braêilisnssi
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S. griffxthêiac

C. elavulatum

C. luxuriant

rodofitas
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RESUMO

Estudou-se a cinética do influxo de alguns radionuclí-
deos em algas do litoral do Rio de Janeiro, a fim de selecionar
os espécimes bioindicadores da.contaminação radioativa do meio
aquático por usinas nucleo-eletricas.

Bioensaios de concentração e perda de radionuclídeos ,
como o Cs, Cr, Co e I, foram efetuados em aquários
de 1.000 cm , sob condições controladas de laboratório, utili
zando-se diversas espécies de algas mais freqüentes naquele li
toral, acompanhando-se toda a cinetica pela radiometria gama
monocanal.

Os parâmetros de concentração e perda de todas as es_
pécies e todos os radionuclídeos estudados, foram obtidos dos
resultados normalizados,sendo os de perda ajustados por computa
dor pelo método multiparamétrico de Powell.

0 mecanismo de concentração dos radionuclídeos pelas
algas, mostrou acentuada semelhança com o modelo exponencial A =
Ae {l-exp(-kt)} proposto por ATEN. A cinetica da perda, na maio
ria das espécies e para todos os radionuclídeos estudados, suge_
re uma perda descrita por una dupla exponencial, cor. ur.a compo
nente de maior inclinação associada ã remoção do riwicr.ucl£
deo retido na superfície da alga, e uma componente de menor in
clinação, interpretada como sendo um processo ligado a uma inte
graçio biológica do radionuclídeo.

*

Os fatores de concentração para o Cs apresentam
um valor médio em torno de 6, com ura valor máximo para a tspé



cie C. elavulatum ÇF.C. ~ 29), que apresenta una curva de depu

ração de Cs do tipo exponencial simples, e um valor mínimo

para a espécie E. flexuosa CF.C. = 2 ) .

A biocinética do Cr depende principalmente do esta

do de oxidação do Cr no meio aquoso, observando-se os maiores

valores do fator de concentração Í120 a 200) para o Cr em to

das as espécies, com exceção da C. luxuriant (F.C. = 37), e para

o Cr* na espécie 5. vuljjfir* (F.C. * 14-2).

Com relação ao Co, observou-se um fator de concentra

ção em torno de 100 para a maioria das espécies, com um valor

máximo para C. membranacta CF.C. = 437) e-um mínimo para G. mar

ginata (F.C. = 21). A reciclagem deste radionuclídeo é devida

à atividade de certos microorganismos.

Para I, todas as algas revelaram-se bons concentra

dores, sendo máximo o fator de concentração para a feõfíta C.

tinuosa e mínimo para a rodofita J. rubens. Particularmente

para o I, foram feitas autorradiografias, visando verificar

a distribuição deste radionuclídeo no corpo algãceo, além de

testes físico-químicos para elucidar o destino do iodo retido.

Os autorradiogramas revelaram uma distribuição macro£

copicamente uniforme no corpo algáceo e os radiocromatogramas mos

traram que o iodo retido pode existir tanto na forma iônica,

como organifiçado (iodoproteínas).
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The influx and outflux kinetics "of some radionuclides
in algae of the Rio de Janeiro coastline» were studied in order
to select bioindicators for radioactive contamination in
aquatic media, due to the presence of Nuclear Power Stations.

Bioassays of the concentration and loss of radionuclides
such as 1 3 7Cs, 51Cr, 60Co and 1 3 1I were performed in 1000 cm3

aquariums under controlled laboratory conditions, using a single
channel gama counting system, to study the species of algae most
frequently found in the region.

The concentration and loss parameters for all the
species and radionuclides studied were obtained from the norma
lized results. The loss parameters were computerwis.e adjusted
using Powell's multiparametric method.

The algae radionuclide concentration mechanism shows
a strong similarity with the exponential model \-*e t l-exp(-kt) > ,
proposed by Aten. The loss kinetics in most of the specimens
and for all of the radionuclides studied, suggest loss by a
double exponential factor, with a larger inclination component
associated to the removal of radionuclides retained on the
surface of the algae, and a smaller inclination interpreted as
being a process of biological integration of the radionuclide.

The concentration factors for Cs present a mean
value of about 6 with a maximum value for C. a law la turn (FC*59),

137
which presents a depuration for Ct of a simple exponential
type and a minimum value for E. fltxuo&a (FC * 2).



A biokinetic for Cr depends painly on the oxidation

state of Cr in an aquatic media, having larger values for con

centration factor (120 to 200) for Cr* in all species except

for C. luxuriana CFC = 37), and for Cr in S.vulgare (FC =142).

For Co, a concentration factor of about 100 was

observed for most of the species, with a maximum value for C.

membranacea (FC • 437) and a minimum for G.marginata (FC = 21).

The recycling of this radionuclide is due to the activity of

certain microorganisms.

131
For I, all algae appear to be good concentrators,

with a maximum concentration factor for Phaeophyta C. sinuosa

and minimum for Rhodophyta J. vubens. Particularly for I,

autoradiographs were made in order to verify a distribution for

this radionuclide in the algae. Besides this, physical che

mical tests were performed to clarify the destination of the

retained iodine .

The autoradiographs revealed a uniform macroscopic

distribution on the algae and the radiocromatographs show that

the retained iodine can exist both in the ionic and the orga

nified (iodine-protein) forms.
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