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O caminho o qual seguimos
Nem sempre nos é lúcido

porém algo parece nos induzir a ele
mesmo que às vezes nosso coração sofra

As paisagens do caminho
s&o de um colorido ambíguo,

rapidamente passamos de flores multicoloridas
a desertos cinzentos e escuros

Nfio são obrigatoriamente unidirecionais,
os caminhos que percorremos,

às vezes contornamos aqui, ali,
até recuarmos um pouco

As encruzilhadas! nossos momentos de reflexão mais profunda
Para os indecisos um fardo

Para os que as subestimam uma armadilha provável

SerSo todos os viajantes que encontramos pelo caminho
imprescindíveis à nossa vivência?

Meu caminho n&o tem fim,
Talvez tenha tido um começo, ou não

A cada dia ele me transmite novas paisagens,
muitas vezes surpreendentes

E vou seguindo-o,
Nem sempre lucidamente

Beto
dezembro de 1988



Ao Gustavo, Tiago e "Pedro ou ..."
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RESUMO

A Baía de Sepetiba, uma baia semi-fechada de 519 Km2

localizada a 60 Km da cidade do Rio de Janeiro, vem sendo

alvo de diferentes atividades extrativas, construções de

ancoradouros e portoe e desenvolvimento de atividades

militares, industriais e de turismo.

Entre os principais poluentes da região destacam-se

metais pesados lançados por indústrias, principalmente

metalúrgicas, direta ou indiretamente nas águas da Baia.

Foi estudada a cinética de acúmulo e de eliminação de

três metais (chumbo, cromo e zinco) pela macroalga marrom,

Padina gymnogpora através de seus isótopos radioativos para

avaliar sua capacidade como indicador de poluição e como via

de entrada destes metais na cadeia alimentar.

A cinética de acúmulo do siopb pela alga apresentou

duas fases. Na primeira o acumulo é rápido (30 minutos) e na

segunda é bem mais lento, atingindo o "equilíbrio

dinâmico" em 16 horas, onde foi calculado o Fator de

Concentração (FC) de 1,2x10*. A cinética de eliminação

também se deu em duas fases, a primeira com meia-vida

biológica (TV2b) de 7,5 horas e a segunda com TVab de 8,2

dias sendo que no total o TVsb foi de 1,7 dias.

A cinética de acúmulo do B1Cr apresentou também duas

fases como do 21oPb, atingindo o "equilíbrio dinâmico" em

1,5 dias onde foi calculado o FC (7,01xl03). A cinética de

eliminação constou de uma única fase com TVab de 10,9 dias.

A cinétloa de acúmulo de M Z n apresentou como no caso



do 2iopb e do
 BiCr duas fases, sem no entanto atingir um

"equilíbrio dinânico" aparente com a água. Após 2 dias, que

corresponde à 72% da atividade máxima acumulada, foi

calculado o FC obtendo-se um valor de 2,7x10*. A cinética de

eliminação deste nuclideo nao apresentou liberação

significativa.

Pode-se concluir através destes dados que a alga Padina

gymnospora é um bom bioindicador de poluição por chumbo,

cromo e zinco. Pode ser considerada importante no estudo de

monitoração ambiental dos metais estudados, sendo

recomendada como indicadora das flutuações temporais da

concentração de Pb na Baia e integradora do Zn no ambiente.

Finalmente esta alga pode ser também considerada uma

importante espécie para o estudo da transferência destes

metais através da cadeia alimentar.



ABSTRACT

Sepetiba Bay, a 519 Km2 semi-enclosed water body, is

located approximately 60 Km of Rio de Janeiro. It is a

important area of fisheries, tourism, military, harbour and

industrial activities. Nowadays heavy metals are the main

contaminators of the Bay.

The aim of the present work is therefore 1) to study,

through radiotracer experiments of 21oPb, olCr and 8OZn, the

accumulation and the loss of these metals by the alga Padina

gymnospora and 2) to assess its a role as a Pb, Cr and Zn

indicator and its importance to transfer the metals through

the food chain.

The uptake of siopb may be described by 2 phases

pattern. The first one was very rapid during the first 30

minutes and in the second one the alga absorbed the

radioisotope continually and slowly during 16 hours

approximately, when the steady-state was achieved. The

calculated concentration Factor (CF) after 16 hours of

exposure was 1,2 x 10*. The release of 2*°Pb may be

described as a biphasic exponential curve, the first one

shows a biological half-life (TVsb) of 7,2 hours and the

second one presented a TV2b of 8,2 days. The combination of

both phases resulted a TV2b of 1,7 days.



As concerning chromium-51, the accumulation kinetics

was also presented 2 phases of adsorption reaching the

steady-state in 1,5 days. The calculated CF was 7,01 x 102.

The elimination followed a mono-phasic exponential pattern

with a calculated TVzb of 10,9 days.

The uptake of e6Zn showed a Diphasic pattern similary

to Pb and Cr, but the steady-state wasn't achieved. After 2

days, when the algae adsorbed 72% of the maximum activity,

the CF was calculated and the value was 2,7 x 10*. The

elimination kinetics showed a non-significative loss.

these results indicate that Padina gymnoapora is a good

bioindicator of Pb, Cr and Zn pollution. This species could

be considered important to future monitoring programes in

Sepetiba Bay: It will be a useful indicator of short-terms

variations of the Pb concentrations in the sea water and a

integrator of Zn in the environment.

Finally this seaweed may be considered an important

species to study the transfer of these metals through the

food chain.



OBJETIVAR

No presente trabalho escolheu-se estudar a capacidade

de bioacunulacão dos metais em macroalgas através do uso de

traçadores radioativos devido à concentraçSo do metal na

água do mar estar geralmente próximo ao limite analítico de

detecção e sofrer interferência de cations no momento da

análise por Espectrofotometria de AbsorçSo Atômica. Com isso

foi possível a determinação simples, rápida e precisa do

fator de bioacumulaçSo, assim como o estudo da cinética de

acúmulo e eliminação dos metais nestas algas.

0 presente trabalho teve como objetivos principais

estimar a importância de uma espécie de alga bentõnica

abundante na Baia de Sepetiba (Padina gymnospora), como via

de entrada dos metais pesados, chumbo, cromo e zinco nas

cadeias alimentares e determinar sua capacidade como

bioindicador da contaminação por estes metais no ambiente

marinho local.



1. INTRODUÇÃO

1.1. Caracterização do lor:al de estudo

A populaçSo de uma forma geral, tende a 3e concentrar

no litoral, utilizando o mar como fonte de alimentos e via

de transporte. A Baia de Sepetiba, local deste estudo, é um

exemplo do desenvolvimento populacional litorâneo e dos

impactos ambientais decorrentes.

A Baia de Sepetiba é uma baia semi-fechada de 519 Km2,

com perímetro de aproximadamente 128 Km situada a 60 Km da

cidade do Rio de Janeiro, entre os paralelos 22°54'06" e 23°

04'18" de latitude e entre os meridianos 43°33'42" e

44002'30" de longitude. Compreende os municípios do Rio de

Janeiro (distritos de Santa Cruz e Campo Grande) e os

municípios de Itaguaí e Mangaratiba (distritos de Itacuruçá,

Muriquí e Ibicui).

A Baia de Sepetiba é limitada a norte pela Serra do

Mar, apresentando muitas praias pequenas, estuários e

manguezais em grande parte ainda intactos. A leste, a Baia

é limitada por uma parte mais plana do continente, onde se

situam os principais rios da região. Ao sul o limite é feito

pela Restinga de Marambaia e a oeste por um costSo de ilhas

no sentido sul-nordeste (I.Pombeba, I.Jaguanum, I.Furtada,

I.Itacuruçá, I.Martins e I.Madeira).(figura 1).

A profundidade média da Baia é de aproximadamente 8

metros, com a presença de alguns canais que chegam a 40

metros.
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A região possui um clima sub-equatorial com uma

precipitaçSo anual minima de 1.500 e máxima de 2.500 mm com

chuvas mais abundantes no verão. A umidade relativa do ar

está na faixa de 74% à 82% com média de 77%. A temperatura

média anual é de 23°C sendo a média em janeiro de 31,5°C e a

média em julho de 15,5°C. A salinidade varia de 10 à 35,5%.

(IFIAS, 1988 e Lacerda, 1983).

As correntes dirigem-se principalmente no sentido eete-

oeste dependentes de marés e ventos, mas próximo è baixamar

e na preamar as correntes invertem esta direção.

Em função da direção das correntes, pode-se constatar

areas preferenciais de deposição de partfculados em

suspensão, sendo o Saco de Coroa Grande, a reentr&ncia de

Itacuruçá-Muruqui e o Saco da Pombeba os locais mais

significativos. Outra área de deposiçSo, porém de

particulados de origem fluvial, está localizada na foz dos

rios situados no litoral leste da Baia (Lacerda, 1983).

Com uma população de aproximadamente 660.000 habitantes

em seu litoral, a Baia de Sepetiba é alvo de diferentes

atividades extrativas como a pesca, expIoruvSo de mexilhão s

•ic M&Ú: - -i* Árvores de manguezal, além da construção de

ancoradouroe e portos e o desenvolvimento de atividades

industriais, portuárias, militares, e de turismo.

A futura instalação do Pólo Petroquímico em Itaguai,

ocupará 1.800 ha gerando 9.000 empregos diretos significando

um crescimento populacional da regilo em aproximadamente

30.000 pessoas .



As atividades ligadas ao Polo, acrescentadas à má

utilização dos recursos renováveis, ã crescente

urbanizaçSo e ao desflorestamento continuo da mata, poderio

trazer como conseqüência imediata uma modificado na

qualidade do ar e das águas da Baia de Sepetiba (IFIAS,

1988).

Entre outros, vários fatores já contribuem para esta

modificação, dentre os quais: 1) o lançamento de despejos

sanitários (poluição orgânica), 2) o desmatamento das

encostas, 3) a poluição oriunda dos portos e 4) a poluiçSo

por metais pesados de origem industrial, principalmente

através dos rios, assim como por via atmosférica.

A poluiçSo orgânica chega á Baia de Sepetiba

principalmente através do Rio Guandu e dos Canais de Itá e

São Francisco, que recebem os despejos sanitários das

populações adjacentes . Este tipo de poluição ,face á grande

massa orgânica, reduz a concentração de oxigênio dissolvido

da água afetando profundamente a biota aquática.

0 desmatamento das encostas, causado pela construção

de caeas e marinas devido ao crescimento do turismo na

regiSo, aumenta a turbidez da água, através do incremento do

"run-off", afetando assim, a produção primária.



Existem dois importantes portos na região, o Porto da

Ilha da Madeira e o Porto da Ilha da Guaiba, que contribuem

para o aumento da poluição local. 0 primeiro devido ao

carregamento de minérios pelos navios e o segundo devido ao

risco de derramamento de óleo assim como â própria iavagem

dos porões dos navios.

A poluição atmosférica está ligada à construção em 1974

da BR 101 Rio-Santos, contaminando a região com o chumbo

(Bernhard & Zattera, 1973 apud Lacerda, 1983), devido ao seu

intenso tráfego automotor. 0 chumbo no entanto, pode também

contaminar os sedimentos marinhos através da lixiviaçSo dos

solos adjacentes às estradas locais (Odum Se Drifmeyer, 1981

apud Lacerda, 1983).

Entretanto o maior aporte de metais na Bala de Sepetiba

se dá principalmente através de quatro rios (Rio da Guarda,

Rio Guandu, Canal de Sao Francisco e Canal de Itá)

localizados no litoral leste da Baia e que representam 90%

da vazão total de água doce para a mesma. Estes rios são os

que mais contribuem para o aumento global da contaminação

devido à presença em suas margens de indústrias de grande

porte como a Companhia Siderúrgica Guanabara (COSIGÜA),

produtora de aço; a Vale Sul, produtora de alumínio e a

Companhia Mercantil Industrial Ingá, que produz cédmio e

zinco, lançando seus rejeitos diretamente nas águas da Baia

através do Saco do Engenho.



O risco toxicologico para o homem, dos metais lançados

na Baia de Sepetiba deve-se principalmente ao fato que a

Baia fornece alimentos como peixes, crustáceos e moluscos

nSo só para a populaç&o local, que se alimenta basicamente

do pescado da região, como também para as cidades do Rio de

Janeiro e de São Paulo. Cerca de 350 à 500 toneladas de

pescado por ano são cadastradas nos entrepostos, sem levar

em conta o pescado consumido diretamente e os de

comercialização local, elevando a cifra para 1000 à 1500

toneladas por ano (SUDEPE, 1978, apud Lacerda, 1983 ).

0 estudo da contaminação ambiental através da

utilização do método de abordagem dos parâmetros críticos

(Preston, 1975) vem sendo utilizado há muitos anos com

grande sucesso na avaliaçSo do impacto radiológico da

implantaçSo de instalações nucleares. Este tipo de estudo,

através de um modelo detalhado do meio ambiente em questão,

indica os principais radionuclideos lançados, as suas

principais vias de transporte e o grupo humano que mais

estará exposto aos mesmos.

Deste modo é possível uma monitoração e o controle do

ambiente a ser atingido, analisando-se somente os parâmetros

denominados críticos (poluente critico, via de transporte

critica, grupo humano critico etc.), com um menor número de

análises e um melhor aproveitamento dos recursos técnicos e

financeiros.



Penna-Franca et ai. (1984) adaptaram esta metodologia

para o estudo de metais pesados estáveis em corpos hídricos,

analisando a concentração do metal critico lançado, as vias

de transporte dos metais críticos, as cadeias aiimentares

críticas , até chegar finalmente ao grupo humano critico

em função dos seus hábitos aiimentares e características

sócio-econòmicos. Comparando as concentrações finais no

homem com as máximas permitidas pela legislação é possível

estabelecer uma relação direta entre a fonte de lançamento e

as concentrações de metais críticos potencialmente

disponíveis para os membros da população critica.

Baseando-se nesta metodologia , Lacerda (1983)

identificou os seguintes parâmetros críticos para a Baia de

Sepetiba:

1) Metais : Cr, Zn, Cd.

2) Via de transporte : material particulado em

suBpensSo.

3) Itens de consumo humano : para Cr, moluscos,

crustáceos e peixes; para Zn, ostras, e, para Cd, ostra da

espécie Oatrea equeatria.

4) Grupo humano : a população de pescadores da Vila de

Coroa Grande.



1.2.Metais selecionados para os experimentos.

Escolheu-se assim estudar os metais, Pb. Cr e Zn para o

presente trabalho: o Cr e o Zn porque foram considerados

críticos para a região, com concentracSes acima de 75% das

concentracSes máximas permitidas e o Pb cujos lançamentos

podem futuramente vir a ser mais significativos.

0 cromo, além de apresentar concentracSes acima das

máximas permitidas na quase totalidade das amostras

bióticas e abióticas, possui, quai.ij „•;.:. forma 1» •> <fT,

propriedades caruj..-.cgènicas (Phillips, 1982 spud Lacerda,

1983).

A concentração em plantas marinhas é mais alta do que

em plantas de água doce, refletindo assim um aumento da

disponibilidade do CrCle. Porém, o cromo não é un

contaminante significativo para plantas (Moore &

Ramamoorthy, 1984).

0 zinco, atingiu valores de 10 & 20 vezes superiores as

máximas permitidas em ostras da espécie Oetrea equestris

(Lacerda, 1983), representando assim um risco elevado de

intoxicacSo para os consumidores deste alimento. A principal

fonte de poluicSo por zinco 6 a Companhia Mercantil

Industrial Ingá, que lança seus rejeitos no Saco do Engenho

após tratamento em lagoas de decantação.



A concentração letal de zinco em algas (LCeo), varia de

7,5xlO-3 mg.l"1 à > 50 mg.l-1 (Moore St Ramamoorthy, 1984).

Esta grande variação se dá devido à adaptação das algas a

diferentes concentrações de zinco, caracterizada pelo

desenvolvimento de mecanismos intracelulares de

detoxificaçSo c pela redução do número de sitioet de trocas

disponíveis na parede celular. Algas do gênero Euglena sp.

por exemplo, sSo mais sensíveis devido a ausência da parede

celular permitindo assim a entrada do zinco na célula,

fazendo com que 7,5xl0~3 e 7,5xlO"z mg.l"1 de sinco

reduza o número de células em 20% e 100% respectivamente em

48 horas. Algas denominadas de tolerantes como StígeocIonium

tênue resistem a valores de até mesmo 20 mg.l"1 (Moore &

Ramamoorthy, 1984).

Na revisão feita por Rai et ai., 1981, concentrações de

2,4 à 30 mg.l-1 de zinco levam desde a reduçSo de 50% da

taxa de crescimento em Chi oreiIa vulgaria a uma pronunciada

toxicidade em Plectonema boryanum. No entanto 20 mg.l-1 de

zinco em contato com Scenedeemuo spinosua acarreta somente

uma pequena inibiçao do crescimento.

0 chumbo, apesar de presente nos sedimentos da Baia,

nao foi caracterizado como critico, porém vem sendo

estudado principalmente dovido a transformação que a Baia de

Sepetiba vem sofrendo, tornando-se um dos principais pólos

de desenvolvimento industrial do Estado do Rio de Janeiro, e

pela futura instalação do P61o Petroquímico que resultará em

um provável aumento do lançamento deste metal.



A COSIGUA aparentemente è a principal contaminadora de

chumbo, lançando seus rejeitos no Canal de Sao Francisco.

Devido à sua pouca solubilidade na água, grande parte deste

metal se precipita e permanece imobilizado nos sedimentos do

próprio Canal de Sao Francisco, sendo pouco encontrado

portanto na Baia de Sepetiba. A concentração do metal que

pode ser encontrado é provavelmente proveniente da descarga

de veículos da BR-101, Rio-Santos.

0 chumbo é encontrado no mar sob forma de PbCOa, PbCla-

e PbCl*. já que a água do mar contém 20xl03 mg.1"1 de cloro

em pH 8,1-8,2. Com excessão do nitrato e do acetato, a

maioria dos sais de chumbo sâo insolúveis em água (Moore &

Ramamoorthy, 1984).

Seu efeito tóxico é observado em concentrações de 0,1-

5,0 mg.l-1 em plantas aquáticas, porém, Hutchinson (1973

apud Moore & Ramamoorthy, 1984) nao detectou efeito tóxico

de nitrato e acetato de chumbo em Chlorella ap. e

Chlamydomonaa ap. às concentraçSes de 5 e 50 mg.l'1 de Pb

respectivamente. Heeseler (1974 apud Rai et ai., 1981) com

eOmg.l"1 de Pb observou a morte da alga Platymonae

aubcordi foral a e Ségot et ai. (1983) observaram os primeiros

efeitos tóxicos em Aaparagopala armata na concentração de

3,7 mg.l-1 de chumbo.



1.3. Alaa selecionada para os experimentos

As algas marinhas bentônicas são importantes produtores

primários juntamente com o fitoplâncton. Elas fazem parte da

base da cadeia alimentar marinha, transferindo os elementos

por ela incorporados diretamente para o homem guando fazem

parte da dieta humana, ou indiretamente, através da cadeia

alimentar, em funçSo de seu consumo por organismos

herbívoros, ou da produçSo de matéria orgânica dissolvida e

detritos ( Seeliger & Edward, 1977 ) passando assim para um

novo degrau da cadeia alimentar. As algas também s&o

utilizadas como estabilizantes, fertilizantes, matéria prima

para cosméticos, etc.

Existem varias características para um organismo ser

considerado um bom bioindicador de contaminaçSo em ambientes

aquáticos entre as quais, ampla distribuição, fácil acesso

para coleta, abundância (Guimarães et ai., 1982 ),

apresentar comportamento séssil e ter alto fator de

bioacumulaçío ( Haug et ai., 1974 ).

Macroalgas, como é o caso da alga estudada, {Padina

gymnospora, fig. 2 ), sSo usadas como indicadores de

poluiçSo por metais, pois além de apresentarem as

características anteriormente descritas, respondem com

rapidez às variaç5es de concentrado de metais do meio. Por

serem da classe Phaeophyceae possuem alta capacidade de

acúmulo devido & forte ligaçSo com lons metálicos (Munda,

1984; Forsberg et ai., 1988 ). Devido a todos estes fatores,

vários autores tem proposto as macroalgas feoflceas como
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bons bioindicadores: Eide et ai. (1980 ), Mattsson et ai.

(1980), Nilsson & Mattsson (1980), Nilsson et ai. (1981),

Burdon-Jonee et ai. (1982), Munda (1984), Wahbeh et

e Z.,(1985), Forsberg et ai. (1988), Soderlund et ai.,

(1988), etc.



2. MATERTATS R MÉTODOS

2. 1 - Carwctgri Ttaoân do local da go lata

As coletas das algas e das águas utilizadas nos

experimentos foram realizadas a oeste da Ilha de Itacuruçá,

em um local denominado Ponta do Boizinho (Figura 3). Este

local é caracterizado por um costSo rochoso de inclinaçSo

moderada e blocos de pedra permanentemente imersos em águas

calmas , apresentando elevada densidade de ostras e algas

durante todo o ano.

Para uma melhor caracterização do local, alguns

parâmetros fisicos e químicos tais como: temperatura,

aalinidade, amônia, nitrito e fosfato inativo foram

analizados em laboratório ou mesmo medidos no campo.

Foram realizadas, na água superficial do iucal .1.-

coleta, medidas pontuais de saliiüdade, com o auxílio de um

r-.=it.ômetro ATAGOS-28, e temperatura, com auxilio de um

termômetro ARBA (de -10°C à 110°C), que variaram entre 28 e

32 %. e 24 e 26°C no período de janeiro de 1989 a novembro

de 1989.

As análises de amônia, nitrito e fosfato inativo foram

realizadas no Laboratório de Avaliação de Impacto Ambiental

do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Para a análise da

amônia foi utilizado o método do indofenol (Parsons et ai.,
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1984), para o nitrito, foi utilizado o método da diazotaçSo

(Grasshoff et ai., 1983) e para a análise do fosfato, o

método fosfomolibidico com reduçSo pelo ácido ascórbico

(Grasshoff et ai., 1983).

2.2.Coleta e transporte de material

Foram efetuadas dez coletas de água e da alga Padina

áymnospors no período d« janeiro à novembro de 1989.

As algas foram coletadas manualmente em mergulho livre

e tríadas logo em seguida, dando-se preferência àquelas

pouco epifitadas e que se apresentavam mais integras, ou

seja, com a porção basal, a fronde e a porção apical

completas. Escolhidas as algas, estas eram armazenadas em

sacos plásticos com água do local de coleta e transportadas

para o laboratório em caixas de isopor com uma quantidade de

gelo suficiente para manter durante o transporte, uma

temperatura próxima a do local de coleta .

A água foi coletada em galões de 20 litros, enxaguados

previamente com a água do local a estocada em cantara fria &

50 c e ao abrigo da luz até sua utilização.



2.3.Condic5feP de ii»s algas *»m laboratório

Ac chegarem ao laboratório, as algas eram novamente

tríadas e estocadas em aquários de 15 a 30 litros (figura

4).

Figura 4: Aquário? de manutenção

0=- aquários foram mantidos em uma sala com

icionüác: á* ai. á uma temperatura média de 22°C.

variaria: entre I_I°C * 2r°C. jnedids por UÜÍ termómetrc> d<?

máximos f- niínim.:í IMCOTHERi-í. :.'t ilisaran.-sí- bombas d»- ar

ALPHA II - VIG'.'-A? .-off. dua? saíaa£ para manter uma aerac.Sc

ãr. -: constantr is á



A iluminação utilizada consistia em lâmpadas

fluorescentes do tipo luz do dia (OSRAM-Universal 20W),

dispostas de forma a fornecer na superfície dos aquários

uma intensidade luminosa aproximadamente igual à 3.600 lux,

considerada por Seeliger & Cordazzo (1980a) ideai para

cultivo de algas bentônicas . Foi utilizado um fotoperiodo

natural comandado por um interruptor eletrônico associado a

uma célula fotoelétrica colocada na janela do laboratório.

Para melhor conservaçSo das algas em laboratório, foi

utilizada água do próprio local de coleta com adiçSo de meio

de cultura, como proposto por Seeliger & Cordazzo (1980b),

basicamente composto por sais e vitaminas (Tabela I).

Tabela I

ComposiçSo do meio de cultura segundo Seeliger e Cordazzo

(1980b)

SAIS

NaNOs 42,50 mg.l-i

Na2Íípcu . 12H20 10,75 mg.l-i

FeSCU . 7HaO 278,00 ug.l~*

MnCla 19,80 ug . l - i

NaaEDTA . 2HaO 3,72 mg.l"*

VITAMINAS

Tiamina HCL 0,20 mg.l-J-

Biotina 1,00 ug.l-1

Bia — — — —-—.........—...—.... 1,00 ug.l"1



Devido a evaporação da água dos aquários foi

acrescentada diariamente água deionizada para manter a

salinidade constante. Por não haver nos aquários sedimento e

filtro biológico,que ajudam na manutenção da qualidade da

água , 80% da água era trocada semanalmente, acrescentando-

se proporcionalmente o meio de cultura. A cada troca

semanal, era feita nova triagem, de forma a controlar o

consumo das algas por crustáceos herbivcros, principalmente

da ordem Amphipoda, aue por não terem predadores nos

aquários, alcançavam tamanhos maiores do que aqueles

encontrados na natureza.

Submetidas a estas condiçSes, as algas duravam em média

20 dias nos aquários de manutenção, o que era suficiente

para o objetivo do presente trabalho.

2.4.Característica» fiaico-ai^ip^p^s da àyua

Diversos fatores físicos e químicos podem influenciar o

acúmulo de metais pesados ou de seus isótopoe radioativos

por algas. Entre estes destacam-se: concentração do metal

estável dissolvido na água (Munda, 1984 e Vymazal,1987), pH

(Gutknecht, 1961a, Rai et ai., 1981 e Vymazal, 1987), luz

(Outknecht, 1963, Gnaeeia-Barelli & Romeo, 1987, Karez et



ai., 1988 e Ting et ai., 19B9), temperatura (Munda,1979 e

1986 e Ting et ai., 1989); sa unidade (Dahlgaard,

1981.Munda, 1984 e Soderlund et ai., 1988); sazonalidade

(Fuge & James, 1973; Zattera et ai., 1975, Eide et ai., 1980

e Burdon-Jones et ai., 1982), nitrito, amônia e fosfato.

Destes fatores, alguns foram estudados mais

aprofundadamente por certos autores, o que será descrito

posteriormente com maiores detalhes.

No presente trabalho, alguns parâmetros anteriormente

mencionados como: luz, temperatura, nitrito, amõnia e

fosfato foram medidos somente nos aquários de manutenção

pois nao havia condicSes de análise destes parâmetros nas

águas contendo os radionuclideos. Entretanto, as

características iniciais da água dos frascos experimentais

eram semelhantes aquelas dos aquários de manutenção, exceto

pela ausência de EDTA no meio de cultura e a presença do

radionuclideo.

Nos aquários de manutenção nao foi observada nenhuma

mudança significativa nas características fisico-quimicas da

água no período de 20 dias, deixando supor que no caso dos

aquários experimentais, a probabilidade de ocorrência de

tais mudanças era minima, já que os experimentos tinham

duracSo inferior a 10 dias.



2.5.Radionuclídeos nt.i 1 i r.adoat

Foram utilizados como tracadores em nosso estudo, três

nuclideos radioativos: aioPb, olCr e «Zn.

0 ziopb estava armazenado sob forma de nitrato

(ziopbNOa), em solução de HNOa 3N, apresentando 0,026ms.ml~

1 de chumbo estável como carreador. Sua atividade em

fevereiro de 1989 era de 30,858 MBq.ml-1 ( 0,834 mCi.ml-*).

Com o auxilio de uma seringa, ".>,L :::L. "it .rc-çfib estoque

foram transfer v-ir. a para um becker de teflon e

até evaporação total, dissolvendo-se o sal em

HC1 O,1N, obtendo-se uma diluição finai de 280 X.

Esta metodologia foi empregada, para diminuir a

concentração de ácido na soluçSo de trabalho, para

dissolver particulae de precipitado de PbN03 observadas na

solução estoque e finalmente para modificar o sal de chumbo

de nitrato de chumbo (21oPbN0a) para cloreto (aioPbCl2), que

é mais solúvel.

Desta solução de trabalho, pipetávamos 0.5 ml para cada

becker experimental o que resultava em uma atividade de

1,63 KBq.ml-i (4,4.10-a uCi.ml-i)

A solução de si-Cr foi obtida do IPEN - SP (Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares) sob forma de cromato de

sódio (Naa61Cr04) com presença de carreador. A atividade da

solução era de 37 MBq.ml-1 em 02 de agosto de 1989.



Devido à pequena meia vida do »iCr (TV2=29,9 dias), a

solução de trabalho era elaborada antes de cada experimento

e seguiu etapas idênticas aquelas já descritas para o

ziopb, obtendo-ae uma atividade final no experimento de 2,05

KBq.ml-i (5,5xlO-2uCi.ml-i).

0 eBZn foi importado da Amersham, sob forma de ZnCl2,

com uma atividade de 38,85 MBq.ml"* (1,05 mCi.ml-M.

Utilizou-se o BB2n nos experimentos a uma concentraçSo de

3,7KBq.ml-M0,luCi.ml-M.

As principais características fisico-quimicas dos

radionuclideos utilizados se encontram resumidas na Tabela

II.

Tabela II

Características fisico-quimicas doe radionuclideos

utilizados.

NÜCL. ATIV. ESPECÍFICA ATIV. EXPER.

(HBq x mg-i) (KBq x ml-1)

aioPb 1167 1,628

"Cr 10896 2,035

«Zn 129,5 3,780

T*
(d)

7300

27,9

245

ENERGIA
(Mev)

0,045

0,325

1,119
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2.S.DRscrigSo geral dos experimentos

0 chumbo é um metal que possui grande capacidade de

atí.ijorção em superficies, o que poderia dificultar a

interpretação dos dados experimentais.

Realizou-se portanto, alguns experimentos preliminares

que visavam avaliar a influência da adsorçSo do chumbo em

beckers de vidro e polietileno tratados de três maneiras

diferentes (ANEXO).

A metodologia adequada, definida atrave ,

s dos resultados

destes experimentos, foi empregada para os experimentos de

acúmulo e eliminação dos metais pelas algas.

Frascos de polietileno com capacidade para 100ml foram

tratados com HNO3 10% por cerca de 16 horas, enxaguados com

água deionizada e tratados, também por cerca de 16 horas,

com uma solução do isótopo estável do radionuclideo

utilizado no experimento. Este tratamento teve por objetivo

saturar os sítios de adsorçao na parede dos frascos,

minimizando assim a perda do radionuclideo por adsorçao na

mesma. Após este tratamento, os Irascos eram novamente

enxaguados com água deionizada antes de serem utilizados nos

experimentos.



As concentrações ae metais estáveis para tratamento dos

frascos experimentais foram estabelecidas a partir da

concentragSo média das águas oceânicas descritas por

Goldberg et ai. (1971). Este tratamento se apresentou

satisfatório, mesmo sabendo-se que atualmente, com o

aprimoramento das técnicas de dosagem de metais em águas,

pode ter havido decréscimo destes valores, (Tabela III).

Tabela III

* Concentração média de Pb, Cr, Zn em água do mar (ug.l"1).

Referência

1

2

3

4

Metais Pb

0,03

0,05

0,005-0,015

0,03

Cr

0 , 5

0,08

0 ,2

Zn

10,0

0,01

0,07

5 20 300 6666

1- Goldberg et ai., 1971*

2- Phillips, 1977 apud Stromgren, 1980*

3- Forotner and Wittmann, 1979*

4- Crecelius, 1982 apud Salomons and Forstner, 1984*

5- Presente trabalho
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Em cada frasco, foram adicionados 50ml de água do mar

filtrada em filtro Millipore de 0,45um de porosidade,

reduzindo assim a interferência dos particulados em

suspensSo no experimento. Foi adicionado também o meio de

cultura proposto por Seeliger & Cordazzo,(1980a) com exceção

do EDTA o qual, sendo um que1ante de metais, compete pelos

sítios de ligaçSo da parede celular da alga, podendo com

isso comprometer a interpretaç&o dos resultados (Davies,

1973; Zattera et ai., 1975; Schulz-Baldes & Lewin, 1976;

Seeliger & Cordazzo, 1982 e Karez et ai., 1988).

Antes de serem colocadas nos recipientes experimentais,

as algas eram limpas, com auxilio de uma pinça, para evitar

a introdução de herbívoros e reduzir ao mínimo possível a

presença de epífitas, uma vez que esta- .-umpetem, com * alga

om esLudo, pelos metais i? pelos nutrientes podendo causar,

.'..in à sua elevada superfície relativa, um aumento no

acúmulo dos mesmos ( Forsberg et ai., 1988 ).

Após a limpeza, as algas foram colocadas em papel

absorvente, retirando-se apenas o excesso da água.

Em um estudo com maior número de parâmetros, Munda

(1986) verificou a diferença de incorporação em partes

vegetativas e nos receptáculos das algas. Seu estudo

constatou que há um maior acúmulo nas partes vegetativas dos

talos e este acúmulo cresce com o aumento da temperatura,

enquanto que os receptáculos acumulam menos e sSo menos

influenciados pela temperatura. Como exemplo, Munda (1986)

comprovou que com una alta concentração de zinco (4,5 ppm)



as parte3 vegetativas acumulam 5 vezes mais que os

receptáculos ã 15°C e 2,5 vezes mais â 5°C. Em baixa

concentraçSo de zinco esta diferença é menos pronunciada.

As algas foram entSo cortadas de modo a obter-se

amostras, de aproximadamente 0,3 gramas de peso úmido

(balança analítica METTLER H35), representativas da planta,

contendo apressório, fronde e região apical.

Alguns autores observaram que a regilo mais velha das

algas tende a exibir uma maior concentração de metais

pesados ( Nakahara et ai., 1975 e Bohn, 1979). Segundo Bryan

& Hummerstone (1973) isto se dá devido ao lento acúmulo de

metais, ao maior número de sítios de ligação nas regiões

mais velhas, ou talvez pela contaminação destas regiões por

partículas finas. Outro autor, Pedersen (1984 apud Forsberg

et ai., 1988) verifica que este aumento está relacionado com

o fenol, cuja concentraçSo nos tecidos das algas cresce com

a idade dos mesmos. Forsberg et ai. (1988) e Soderlund et

ai. (1988), no entanto, constataram que o chumbo e o cromo

nao apresentavam incorporação diferenciada em Fucus

vesiculoous.

Para cada frasco experimental, foi utilizada uma

amostra de alga e os experimentos foram realidade:; .m

duplicata.

Antes daa u^nas sersm ^niocadas nos frascos

evi>*rimentais, foi adicionado o radionuclideo na atividade

necessária para assegurar que o mesmo seria facilmente

mensurável em amostras de alga e água até o final do



experimento . No momento cia adição, a aeracSo foi aumentada

para uma melhor homogeineizaçSo do radionuciideo na água e,

em seguida, foi retirada uma amostra desta água (To) para a

determinação da atividade introduzida no frasco

experimental.

Com a aeraçSTo moderada e a iluminação idêntica àquela

utilizada para os aquários de manutenção, as algas foram

então introduzidas nos frascos dando-se assim inicio aos

experimentos (figura 5 ) .

Figure t: Aquários experimentais



Os experimentos de acumulação foram realizados à

intervalos regulares de tempo, cuja duração havia sido

determinada em experimentos preliminares. As algas foram

retiradas dos frascos, enxaguadas brevemente em água

idêntica â do experimento, porém livre de tracador, para

retirar o excesso do radionuclideo. As algas e amostras de

água foram então submetidas a radiometria em tubos de

ensaio ou tubos de plástico contendo também água livre de

tracador.

Identificado o ponto de equilíbrio de particSo do

radionuclldeo entre a alga e a água, foi calculado o Fator

de Concentração, definido pela relaçfio entre a concentração

de um elemento ou radionuclideo no organismo e a

concentração diretamente disponível na água (Lowman et ai.,

1971).

cpm . grx de alga ( peso seco )
FC =

cpm . ml'1 de água

Os experimentos de eliminação foram iniciados uma vez

alcançado o ponto de equilíbrio na acumulação, as amostras

de algas foram enxaguadas e transferidas para frascos de

água do mar livre de tracador, send? esta trocada a

intervalos de no máximo 0,5 horas e as algas submetidas a



radiometria periódica. A taxa de liberação dos

radionuclideos foi avaliada através do cálculo da meia vida

biológica (TVz b) dos mesmos, definida como o tempo

necessário para que tecidos vivos eliminem metade do

radionuclideo por eles acumulado.

Com o término dos experimentos de acumulação e

eliminação, as algas foram secas em estufa à 105°C por 24

horas (Seeliger & Edward, 1977; Guimarães, 1982; Munda,

1984) para fins de normalização dos resultados expressos em

cpm.g-i de peso soco.

2.7.Rariiom«tria

Para a medida de 2iopD e eszn, foi utilizado um

contador gama do tipo COMPUGAMA, LKB-WALLAC 1282 com um

cristal de poço de NaI (TI) de 3x3 polegadas, acoplado a um

microprocessador. Para a medida do B1Cr foi utilizado um

cristal de poço de NaI (TI) de 2x2 polegadas, acoplado a um

amplificador HEWLETT-PACKARD 5582A, um analizador monocanal

ORTEC 550, um timer ORTEC 719, um counter ORTEC 772 e a alta

voltagem de uma fonte TRACERLAB,(figura 6a e b).

Um padrão de cada radionuclideo foi utilizado para o

levantamento do correspondente espectro, identificando-se

assim as melhores condiçSes de contagem e a eficiência do

contador (Tabela IV).
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Tabela IV

Condições de contagem dos radionuclídeos utilizados

NUCL. JANELA
(Kev)

60/100

1/2,5

222/235

EF.

4,37

3,49

4,36
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ACUMULO K FT.TMTNACÃQ DO ziopb EM Padina Bvmnosrtors

3.1.1 Acúmulo dp zioPfr

0 acúmulo do 2 1 oPb pela alga Padina gymnospora em

função do tempo está representado ::;.•. !"_--.. ̂  -.7. Os T^.ÍOS ^ S O

repre3entati, .- ^_i .. ^mero de amostras, n - 3, realizado

«m dupiic&ta.

Como 3e pode observar, o gráfico está dividido em duas

fases.

A primeira é caracterizada por um acúmulo muito rápido

uma vez que, em trinta minutos a alga já atinge cerca de

55,dX da atividade máxima por ela acumulada.

A segunda fase está compreendida entre o tempo de 30

minutos e o final do experimento, onde o "equilíbrio" é

atingido. Nesta fase a espécie estudada incorpora

gradativamente o metal, chegando ao "equilíbrio dinâmico"

em aproximadamente 16 horas. Neste momento foi entfo

calculado o fator de concentração (FC) obtendo-se um valor

de 1,2 x 10-*.

Os resultados obtidos sugerem que o acúmulo inicial

rápido se dá principalmente por adsorçSo passiva na

superfície celular como mencionado por Schulz-Baldee &

Lewin, 1976 e Fisher et ai., 1983.
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O acúmulo gradativo do Pb pela alga apresentado na

segunda fase, nSo corresponderia necessariamente a entrada

deste metal na célula.

Resultados similares ao encontrado no presente

trabalho, foram descritos por Schulz-Baldes & Lewin (1976).

0 referido trabalho foi realizado com duas espécies de algas

fitoplanctônicas (Phaeodactylum tricornutum e Platymonas

subcordiformis) e a acumulação de Pb nas mesmas também

apresentou duas fases, uma primeira onde o Pb era adsorvido

em poucos minutos e uma segunda com um pequeno aumento na

concentração do Pb (Platymonas subcordiformis) ou mesmo um

pequeno declineo após 2 ou 3 dias (Phaeodactylum

tricornutum).

0 fator de concentração (FC) calculado para Padina

gymnoapora (1,2 x IO4) é comparado com os resultados obtidos

por outros autores na tabela V.

Segundo Eide et ai. (1980), o acúmulo de Pb pela alga

Aacophyllum nodoaum apresenta pouca variação sazonal, quando

comparado a do zinco, ocorrendo o mesmo para as algas

Dlotyopteria ap. e Sargaaaum ap. estudadas por Lacerda et

ai. (1985). A partir deste dado, podemos supor que a

variaçSo de temperatura, salinidade etc. nSo influenciariam

significativamente o acúmulo de Pb pela alga, fazendo com

que os valores do FC em campo e em laboratório sejam

semelhantes.



TABELA V

Fator de concentração de chumbo em diferentes espécies de

macroalgas.

ALGA FC Referências

tfZva(C) 1,7-4,9x10* Seeliger &
Enterooorpha Jiaza(C) 2,0-4,5x10* (a,c) Edward, 1977
Fúcua vasiculosusi?) 1,3-2,4x10*

Fucua vesiculoovs (P) 3,2x103-2,6xlO*(a,c) llelhuua et ai
Aacophylvm nodosiMP) 1,2x103-10* 1978.

Padina tetraatromatica(P) 4,9-8,7xlO3(a,c) Burdon-Jones
et ai., 1962.

VÁRIAS(C,P,R) 10B(a,c) Guioarles
ESPÉCIES et ai.,1982.

Padina gymnoapora(?) l,2xlO*(b,d) PRESENTE
TRABALHO

a - trabalho realizado em campo

b - trabalho realizado em laboratório

c - trabtxho realizado com chumbo eatável

d - trabalho realizado com chumbo radioativo

C, P, R - Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae



Pode-se notar através da tabela que os diferentes

trabalhos de campo baseados em medidas de chumbo estável

apresentam FCa próximos ao encontrado neste trabalho. Porém,

a escassez da literatura referentes ao acúmulo do 2iopD e m

algas, nao permite una discuss&o mais extensa dos FCs

observados no presente trabalho.

3.1.2 RI ininado do

Depois de um período de 16 horas de incubado do 21oPb

por Padina gymnospora, foi realizado o experimento de

cinética de eliminação e o resultado obtido esta

representado na figura 8a e b.

Através da análise deste gráfico por regressão

matemática, resolveu-se dividir a curva em duas fa3es

distintas, chegando-se a um modelo exponencial bifásico

satisfatório devido ao alto coeficiente de correlação. Para

um número de amostra, n = 3, com o experimento realizado em

duplicata, para a primeira fase r2=0,77 ( =0,05) e para a

segunda faee r2=0,92 ( =0,01).

y = 45,51 x e-L»xio « + 48,93 x e-».»**" «

A primeira fase se caracteriza por uma eliminação

rápida nas primeiras 4,5 horas, apresentando uma meia vida

biológica (TVab) de aproximadamente 7,5 horas. Na segunda

fase, a alga elimina gradativamente o 21°Pb, com isso o

TVab passa a ser de aproximadamente 8,2 dias.
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As fases de eliminação são correspondentes as fases do

acúmulo. A primeira fase da liberaçfio sugere também uma

ligação fraca do metal com a alga (adsorção) e a segunda

fase sugere uma possível entrada do metal na célula. Porém,

para se confirmar a localização do metal no interior da

célula seria necessário empregar métodos mais sofisticados,

que não fazem parte dos objetivos do presente trabalho

(Schulz-Baldes & Lewin, 1976), como por exemplo métodos

microquimicos (microscopia eletrônica com microanálise de

raio-X, Ophus & Gulvag, 1974 apud Schulz-Baldes & Lewin,

1976).

Os dados do presente trabalho estão de acordo com os

resultados obtidos por Fisher et ai. (1983) que ao estudar

duas algas marinhas encontraram dois compartimentos

celulares, um representando o metal fracamente ligado à alga

e o outro o metal fortemente aderido, sendo que a

importância relativa de cada um depende do tempo de

exposição.

A eliminaçSo como um todo, isto é, resultante da

combinação das duas fases de eliminação, apresenta um TVsb

de aproximadamente 1,7 dias. Os resultados de meia vida

biológica do Pb nSo puderam ser comparados com outros dados

devido a escassez de literatura referentes à liberaçto do Pb

por algas.



3 . 2 . ACUMULO R FI.TMTNACÃO DO s l C r EM Psdinj* avmnosDora

3 . 2 . 1 AmimiiTa rin

0 acúmulo do 8-n-Cr pela alga Padina gymnospora em função

do tempo, está representado graficatnente na figura 09, com

um número de amostras n=3 realizado em duplicata.

Através da observação deste gráfico, pode-se concluir

que a curva está dividida em duas fases distintas.

A primeira fase é caracterizada por um acúmulo rápido

visto que a alga em estudo, acumula aproximadamente 31% da

atividade máxima do B1Cr por ela acumulada em oito horas.

A segunda fase se inicia por volta da oitava hora, onde

ocorre um acúmulo lento e gradativo do metal em questfio,

atingindo o "equilíbrio dinâmico" em aproximadamente 1,5

dias.

Após a identificação do ponto de equilíbrio de partição

do B1Cr entre a alga e a água, foi calculado o Fator de

concentraçfio (FC), obtendo-se um valor de 7,01 x 10s.

0 ponto de equilíbrio estimado para P. gymnospora (1,5

dias), está próximo ao resultado obtido por Santos et ai.

(1978), onde a feoficea Sargaaeum vulgare atinge o

equilíbrio em 1 dia.

Com a análise dos dados referentes a primeira fase da

curva de acúmulo, pode-se sugerir uma adsorçfio passiva do

metal na superfície celular da alga, como processo

predominante de acumulaçSo.
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Já, a análise dos resultados obtidos na segunda fase

poderia indicar uma possível penetração do metal na alga.

Calow & Fletcher (1972) observaram também um acúmulo

lento do OiCr na alga Navicula sps. Em seus experimentos os

autores observaram um acúmulo de 40-50% em 1 dia, sem

definirem no entanto, se este acúmulo se deu por absorção

ativa ou adsorção passiva.

0 fator de concentração calculado para P. gymnospora

(7,01 x IO2) é comparado com os FCs obtidos por diferentes

autores na tabela VI.

Segundo Patel (1975), existe uma diferença de uma a

duas ordens de grandeza no valor do FC obtido em trabalhos

realizados em campo e em laboratório, afirmaçSo que parece

ser confirmada em relação ao cromo pelos dados da tabela VI,

que inclui alguns trabalhos mais recentes.

0 resultado obtido para o FC de Cr no presente trabalho

com a macroalga Padina gymnospora, está de acordo com o

mencionado no trabalho de revisão de Patel (1975).

3.2.2 Elimínacgo do

Após 1,5 dias de contato da alga Padina gymnospora com

o 01Cr, foi realizado o experimento de cinética de

eliminação em função do tempo e -J i.-.,-taci-

representado na figure 1C.



TABELA VI

Fator de concentração do cromo em diferentes espécies de

macroalga8.

ALGA

Sargassum thunbergii (P)
Ulva pertusa (C)
Gelidium amansii (R)

Várias (C,P,R)
ESPÉCIES

Várias (C,P,R)
ESPÉCIES

Fucus vesiculosus (P)

Padína gymnospora

FC

7,7x103
4,5x103
2,5x103

REFERENCIAS

i,c) Yamamoto, 1972

102-103 (a,d)
60-80 (b,d)
1,6x103 (o
103-10* (a,c)

4x103 (a,d)

7,01x10* (b.d)

Patel, 1975

Guimarães et ai.
1982

Aarkrog, 1985

PRESENTE
TRABALHO

a - trabalho realizado em campo

b - trabalho realizado em laboratório

c - trabalho realizado com cromo estável

d - trabalho realizado com cromo radioativo

C, P, R - Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rodophyceae
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auxilio ie oaicuics .r.a-emãticos. Ohegou-se â um moáeio

exponenciai satisfatório :-cm i:ar» coeficiente de correlação

r2=0,£-3}, para an número de amostras n=3 em experimentos

repetidos duas vezes e um nível de significãncia '=0,01,

identificando também a presença de uma única fase de

eliminação, descrita pela equaçSo:

-6

y = 94,52 x e~*.«*"> «

A cinética de eliminação do 51Cr pela alga P.

gymnoapora, foi caracterizada por uma liberação bastante

lenta, apresentando uma meia-vida biológica (TV2b) de

aproximadamente 10,9 dias.

0 resultado obtido no presente trabalho, está de acordo

com aquele obtido por Santos et ai. (1978) em um estudo com

SargasBtun vulgare, dentre outras espécies, e para esta

feoficea, os autores observaram que em 1 dia somente 12X do

B1Cr foi eliminado pela alga.

A meia-vida biológica encontrada para Padlna

gymnoapora, reforça a hipótese da entrada do Cr na célula da

alga.

Esta retenção do Cr pela alga pode ser explicada pela

alta afinidade deste metal com lipideos, já que o Cr

acumulado nesta fração lipidica pelas feofíceas chega a 50X

e também devido a uma possível relaçío entre o Cr e as

nucleoproteinas (Koryakova et ai., 1979).



O valor do T1/2b nao pode ser comparado com resultados

de outros autores devido a escassez de trabalhos referentes

ao assunto.



3.3 ACUMULAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE SBZn EM Padjna

3.3.1 Amimuio do

Na figura lia e b está representado o gráfico referente

ao acúmulo de 6BZn pela alga Padina gymnospora em função do

tempo. Esta curva apresenta duas fases distintas.

A primeira fase ou fase rápida é caracterizada por um

rápido acúmulo nas primeiras oito horas, logo após o contato

do radionuclídeo com a alga, atingindo cerca de 31% da

atividade máxima por ela acumulada. A segunda fase está

relacionada com um acúmulo gradual até o final do

experimento (9 dias), onde não foi observado um equilíbrio

aparente entre a alga e a água.

Curvas similares de acúmulo de zinco em algas, foram

também obtidas por Vymazal (1987) e Ting et ai.,(1989).

A primeira fase é relacionada principalmente com um

processo de adsorçSo dos metais nas paredes celulares e

membranas externas ( Crist et ai., 1981 e Ting et ai.,

1959). Segundo Forsberg et ai. (1988), a ligação de metais

em algas pardas se dá parcialmente através dos

poliBsacarideos existentes na parede celular que contém

alginatos e subat&ncias polifenóicas.

A segunda fase corresponde provavelmente a entrada do

metal na célula, que pode se dar através do transporte do

metal pela membrana ( Skipnes et ai., 1975 e Ting et ai.,

1989), isto porque o zinco é um roicronutriente essencial,
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existindo mais de 20 Zn-metaloe^zimaa identificadas. Além

disso, o Zn participa da biossintese de ácidos nucleicos,

RNA e DNA poiimerase e também está envolvido em processos

fisiológicos como metabolismo de hormônios, resposta

imunológica, etc. (Moore & Ramamoorthy, 19B4).

E bom ressaltar no entanto, que tanto a adsorçSfo quanto

o transporte do metal para dentro da célula podem ocorrer em

ambas as fases.

Em um estudo sobre o acúmulo de diferentes

radionuclideos em quatro algas marinhas, Bonotto et ai.

(1983) demonstraram que a distribuição do metal na alga

depende da espécie da alga e do metal em questão. Por

exemplo, em Boergeaenia ap., Valonía utricularis e

V.aegagropila, uma grande fracSo de i3>rCs e 12OSb foi

encontrada na regiSo vacuolar, enquanto de o 6OCo e de eBZn

nas fracSes citoplasmáticas e na parede celular.

Como foi mencionado anteriormente, o estado

estacionário nSo foi atingido nas nossas condiçffes

experimentais. Este resultado está de acordo com os dados

encontrados na literatura, onde Young (1975) em 150 dias de

experimento, nío observou o equilíbrio na acumulação do 8BZn

por Fucua aerratua e van Weers (1972) em 12 dias de

experimento, utilizando diferentes concentraçSes de

carreador, nao observou o equilíbrio na distribuiçSo do

mesmo metal entre Fucua spiral is e a água.

Mesmo nSo atingindo um equilíbrio aparente, resolveu-se

calcular o Fator de Concentração médio (FC) no segundo dia



4!

do experimento de einética de acúmulo, isto porque, em 2

dias a alga já havia acumulado aproximadamente 72% da

atividade máxima por ela acumulada ao final de 9 dias.

0 FC calculado para Padina gymnospora foi de 2,7x10*,

semelhante aquele obtido por diversos autores (Tabela VII).

Pode-se notar através da tabela VII, que apesar do

grande número de estudos de acumulação de Zn em algas, o

único trabalho realizado com uma alga do mesmo gênero em

estudo foi o de Burdon-Jones et ai. (1982), que obteve um FC

próximo ao encontrado no presente trabalho.

Segundo Patel (1975) existe uma similaridade entre os

valores do FC para trabalhos realizados em campo tanto com

metais estáveis quanto com isótopos radioativos dos mesmos,

sendo que estes valores são significativamente maiores que

aqueles obtidos em estudos realizados em laboratório com

radionuclideo.

Porém, nota-se que no caso do Zn esta diferença nSo é

significativa anaiisando-oe os FCs encontrados pelos autores

referidos na tabela VII. Observa-se por exemplo, que os FCs

calculados para radionuclídeos em estudos de laboratório

apresentam valores variando de IO2 à IO3 e para estudos em

campo de 10s & IO4. Os resultados podem ser diferentes nío

somente devido ao trabalho ser realizado em campo ou em

laboratório, mais também porque o FC nSo é um valor fixo,

mais variável em função das espécies de algas dos metais

utilizados e das condiçSes ambientais.



TABELA VII

Fator de Concentração de zinco em diferentes espécies de

macroalgas.

ALGA

Fucus vesiculoaus

Sargassum thunbergil

Fucus vesiculosus

Fucus vesiculosus

Várias (C,P,R)
espécies

Ascophyllum nodosum
Fucus vesiculosus

Fucus vesiculosus
Ascophyllum nodosum

Fucus virsoides

FC

2.10«(a,d)

8.103(a,c)

10«(a,c)

l,8.10*(a,

4,1.10S2(a.
10z-103(a,
200-800(b,

l,3.10*(a,
10*

c)

O
d)
d)

O

Autor

Preston et ai.,
1972

Yamanoto, 1972

Bryan &
Hummerstone,1973

Morris & Bale,
1975

Patel, 1975

Foster, 1976

7100-22000(a,c) Melhuus et ai.,
12000-18000 1978

1000(a,c)

Padina tetrastromatica 104(a,c)

103(a,c)Várias (C.P.R)
espécies

Várias (C,P,R)
espécies

Padina gymnospora

Munda, 1979

Burdon-Jones
et ai., 1982

Guimarães
et ai., 1982

1,1-8.103(a,c) Wahbeh et ai.,
19B5

2,7.10«(b,d) Magalhães, 1990
(pres.trab.)

a - trabalho realizado em campo.

b - trabalho realizado em laboratório.

c - trabalho realizado com zinco estável.

d - trabalho realizado com zinco radioativo.

C, P, R - Chlorophyceae; Phaeophyceae; Rhodophyceae
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Munda (1984), partindo do princípio que o sinco é um

micronutriente essencial envolvido no metabolismo das algas,

constatou que seu excesso pode agir toxicamente, inibindo o

crescimento e a produção de manitol, diminuindo assim o

acúmulo de metal. A mesma relação inversa entre a

concentração de zinco e o acúmulo, foi constatada por

Vymazal, (1987) com outra espécie de alga.

Fatores ambientais como luz, pH, temperatura e

salinidade podem influenciar a acumulação dos metais.

Gutknecht (1963), Gnassia-Barelli & Romeo (1987) e Vymazal

(1987), estudando diferentes espécies de algas constataram

que o acúmulo de zinco é promovido pela luz e pelo aumento

do pH. Ting et ai. (1989) e Karez et ai. (1988) obtiveram o

mesmo resultado, relacionando a luz com o acúmulo de zinco

pelas algas.

Rai et ai. (1981), observaram um efeito mais tóxico de

metais em pH ácido que em pH alcalino.

Munda (1979 e 1986) e Ting et ai. (1989) constataram

que o acúmulo do Zn em algas aumenta com a temperatura .

Munda (1984) verificou a influência da salinidade nas

características físico-químicas da água de estuários, assim

como no complexo organismo-ambiente, comprovando que o

acúmulo de metais era inversamente proporcional à

salinidade. Dahlgaard (1981) e Freitas et ai. (1988)



observaram o mesmo em estudos com Fucus vesiculosusi

Sargassum sp. e Galaxaura marginata, respectivamente. NSo se

observam, no entanto correlação entre a salinidade e a

concentraçSo de metais em algas coletadas em diferentes

locais ( Soderlund et ai. 1988 ).

Estudando zinco, cadmio, chumbo e mercúrio em uma

espécie de alga parda, Ascophyllum nodosum, Eide et ai.

(1980) comprovaram a influência da sazonalidade no acúmulo

destes metais, verificando por exemplo, que o zinco é

acumulado mais lentamente no inverno que no verSo.

Uma maior concentraçSo de alguns metais no período do

verSo, foi também observado em 5 espécies de algas marinhas

bentônicas tropicais, sendo que o Zn foi o metal que

apresentou maior variação sazonal (Lacerda et ãl., 1985).

Fuge & James (1973) verificaram aumento da concentraçSo de

metais pesados como o zinco na primavera e diminuição no

outono em duas espécies de Fucus.

Burdon-Jones et ai. (1982) relacionam sazonalidade,

chuvas, temperatura e salinidade com o acúmulo de metais

pesados em duas espécies de Padlna. Neste estudo, os

autores, constataram que o aumento da ooncentraçSo de metais

nas algas no período de verSo está relacionado com o período

de maior temperatura e maior pluviosidade. Com as chuvas, há

uma diminuicSo de salinidade, reduzindo a competiçío entre

certos metais pesados a cations pelos sítios de ligaçío das

algas. A temperatura afeta indiretamente o acúmulo, devido

ao seu efeito sobre o crescimento das algas.



A partir do exposto acima, pode-se concluir que o

cálculo do FC está diretamente ligado às condicSes abióticas

e bióticas do local de trabalho (campo ou laboratório),

sendo necessário, se possivel, um controle destes fatores no

caso de um estudo de laboratório, ou mesmo de informações

mais detalhadas sobre estes parâmetros no caso de trabalhos

realizados em campo.

3.3.2. Kliminagão de 6 gZn

Após dois dias de incubaçSo da alga com o s5Zi., fo_

realizado o experimento de eliuixiiaçSo deste metal. 0

vftsul t-.Artos =>atao representados na figura 12a e b.

Esta cinética apresentou ama única fase, que foi

analisada através cie ajustes matemáticos, chegando a um

modelo satisfatório devido um significativo coeficiente de

correlacSo para um número de amostra n=3, em duplicata

(r==0,62 / '=0,05).

y = 94,97 - 1,12 In t

A figura 12a e b, mostra que a eliminacSo do 8BZn nSo

foi significativa, sugerindo uma forte retencSo do metal

pela alga e enfatizando a possivel entrada do metal na

célula.
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Através da equação da curva, foi calculada a meia-vida

biológica (TVsb) do soZn em Padina gymnospora e o resultado

obtido foi de 4,89.101-2 ancs, podendo-se dizer portanto, que

a reta de eliminação é praticamente horizontal.

Devido o experimento ter duraeSo de apenas 5 dias, com

desvio3 padrões grandes, considerou-se que este valor muito

elevado da Tx/2b não deveria ser interpretado literalmente e

sim como uma clara indicação de que a «liminacão de Zn por

Padina gymnospora ê muito pequena, a exemplo do observado em

diversos outros trabalhos (Tabela VIII).

Comparando os resultados deste trabalho com os de

outros autores, nota-se uma semelhança com alguns TV2

biológicos encontrados.

As diferenças encontradas podem estar relacionadas com

as condições de laboratório e de campo realizados com

diferentes classes de algas e até mesmo entre diferentes

gêneros. Além disso, assim como no acúmulo, diferentes

fatores ambientais influenciam a liberação. Gutknecht (1963)

observou que a liberaçSo do eBZn é retardada pelo aumento de

pH e estimulada pela luz, já o aumento da temperatura ou da

concentração de zinco no meio resulta em um pequeno aumento

da liberação.

Com isso nota-se que mudanças em parâmetros ambientais

podem resultar em variaçSes de TVzb.



TABELA VIII

Meia vida biológica do zinco em diferentes espécies de

maeroalgas.

ALGA

FUCU3 SP. (P)
ULva sp. (C)
Porphyra sp. (R)

Fucus vesiculosus (P)
Dictyota dichotoma (P)
Ulva lactuca (C)
Porphyra wnbilicalis{R)
Agardhiella tenera (R)

Fucua serratus (P)

Codium decorticatum(C)
Gracilaria foliifera(YL)

Fucua vesiculosus (P)

Padina gymnospora (P)

tV2 b (dias)

> 100
4 (b,d)
7

> 100
14
4 (b,d)
7
70

lib. nao signif.
em 100 dias
7 (b.d)
60

60 (a,d)

Lib. nao signif.
em 100 dias(b,d)

AUTOR

Gutknecht, 1963

Gutknecht, 1965

Young, 1975

Mattsson et ai.,
1980

Magalhães, 1990
(pree.trab.)

a - trabalho realizado em campo

b - trabalho realizado em laboratório

c - trabalho realizado com zinco estável

d - trabalho realizado com zinco radioativo

C, P, R - Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophycuue



DISCUSSÃO GERAL

Comparando-se o acúmulo do SBZn, 21oPb e slCr pela alga

Padina gymnoapora, pode-se observar que cada metal apresenta

um comportamento diferente, mesmo com a presença de duas

fases distintas (Tabela IX).

Devido a sua grande capacidade adsorsiva, o chumbo foi

o metal que além de apresentar um menor tempo para a

primeira fase do acúmulo (0,5 horas), atingiu o equilíbrio

mais rapidamente (16 horas) seguido pelo cromo, com o tempo

de oito horas para a primeira fase e de 1,5 dias para o

equilíbrio. 0 zinco mostrou um tempo de duração para a

primeira fase do acúmulo, idêntico ao do cromo (8 horas) mas

o equilíbrio aparente nao foi atingido ao final de 9 dias de

experimento. Como mencionado por Skipnes et ai. (1975) o

acúmulo do zinco é constante, lento e irreversível.

Os Fatores de Concentração (FC) estão na mesma faixa

para o 6oZn e o 23-°Pb, porém para o BiCr este valor é cerca

de duas ordens de grandeza inferior.

Ao comparar a eliminação, nota-se que o 2i°PB foi o

único metal que, como no acúmulo, apresentou duas fases

distintas, com meias-vidas biológicas (TVzb) de 7,5 horas

para a primeira fase, 8,2 dias para a segunda e 1,7 dias no

total. Este resultado pode ser explicado pois, mesmo tendo

uma alta capacidade de adsorçío, o Pb nSo é um metal

essencial para as célula* algaia, sendo eliminado cedo ou

tarde.



Tabela IX

Principais características da cinética de acúmulo e

eliminação do zinco, chumbo e cromo por Padina gymnospora

Zn Pb Cr

Acúmulo la£ase:8h lafase:30min lafase:8h
2afaae:até 9dias 2afaae:até 1,2 dias 2afase:até 2 dias

Equilíbrio nSo aparente 16 horas 1,5 dias

Fator de 2,7x10* 1,2x10* 7,01xl02

Concentração(FC)

Incubacfio 2 dias 16 horas 1,5 dias

Meia-vida lib.nio aignif. lafase:7,5 horas 10,9 dias
biológica (TV2b) 2afase:8,2 dias

total:1,7 dias



As eliminações do e6Zn e do B1Cr apresentaram v.na única

fase e enquanto que "a o olCr o Tx/2b foi de 10,9 dias, a

liberação do sezn . j foi significativa. Isto pode ser

devido à participação destes metais no metabolismo celular.

0 Cr possui afinidade com Iipideo3 e possivelmente com as

nucleoproteinas (Koryakova et ai., 1979) e o Zn participa de

biossinteses de ácidos nucleicos, processos fisiológicos e

imunológicos etc.(Moore & Ramamoorthy, 1984).



CONCLUSÃO

De acordo com os valores do Fator de Concentração (FC)

e da meia-vida biológica (TV2b) observados neste estudo,

pode-se considerar a macroalga Padina gymnospora como um bom

bioindicador para poluição por chumbo, crorno e zinco e uma

importante espécie no estudo de monitoração destes metais

lançados na Baia de Sepetiba.

A curta TV2b do Pb nesta alga sugere que a mesma 3erá

uma boa indicadora das flutuações temporais da concentração

de Pb nas águas da Baia. Devido ao elevado FC do Zn e à

eliminação não significativa deste metal, esta alga pode

ser considerada integrador do Zn metal no ambiente.

Estes dados mostram também a capacidade desta alga em

transferir ao homem os metais em estudo, através da

transferência dos mesmos pela cadeia alimentar (alga

peixes homem).

Mesmo sabendo-se que as algas marinhas nao fazem parte

do hábito alimentar dos brasileiros, estudos sobre poluição

marinha são importantes devido a uma crescente necessidade

de uma maior preservação e utilização dos recursos marinhos,

como por exemplo, o cultivo de macroalgas marinhas para fins

comerciais. Altos FCs limitarão a possibilidade de cultivo

de macroalgas em baias, já que estas sfio os locais mais

apropriados para este fim.



Sugere-se a partir deste estudo, um maior

aprofundamento 3obre a toxicologia e também um maior

esclarecimento sobre o transporte e a fixação intra e

extracelular destes metais levando em consideração

diferentes fatores abióticos como: luz, salinidade,

temperatura e pH.
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ANEXO I

Adanrclo dp pfriynhn P B frascos expf»T*i mpntai st

Foram realizados alguns experimentos preliminares de

adsorcSo do chumbo em diferentes tipos de recipientes até

chegarmos a uma metodologia mais adequada aos objetivos

deste estudo.

0 problema inicial detectado estava ligado a uma das

principais características do chumbo: sua grande capacidade

de adsorcSo em qualquer tipo de material.

A metodologia que resultou destes experimentos foi

utilizada também, na realizaçSo dos experimentos de cinética

de acúmulo e eliminação do zinco e do cromo, apesar destes

metais possuirem um menor grau de adsorcSo que o chumbo.

Para testar um método que minimizasse as perdas do Pb

por adsorcSo nos frascos experimentais, utilizou-se beckers

de vidro e frascos de polietileno e três tipos diferentes

de tratamento.

No primeiro tratamento, os recipientes chamados de "nfio

tratados" ou simplesmente descontaminados, sofreram lavagem

usual para a deocontaminacSo e reutilizaçío. 0 processo

consiste em uma lavagem com água da bica para retirar o

excesso dos contaminantes, um pernoite em detergente neutro,

ultrasom em água destilada com detergente por 30 minutos ,

enxague minucioso com água destilada, um pernoite em HNOa-

10X, novo enxague com água destilada, e finalmente doi»
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pernoites em água deionizada.

0 segundo tratamento consistiu na prolongacSo do

tratamento anterior acrescentando-se mais um pernoite em

HNOa-10%. Em seguida o material foi lavado com água

destilada, a fim de retirar o excesso de HNO3.

Este tratamento foi escolhido pois, segundo Struempler

(1973) e Qian et ai.(1987), as amostras de água para análise

de metais devem sempre ser acidificadas com HNO3 e estocadas

em recipientes de polietileno para evitar a ua-oi^o dos

metais uai; parede-: dos frascos, i'omo m̂ experimentos de

ei nó-tio *, n pH influencia os resultados, podendo até causar

a morte do organismo, seria impossível uma acidificaçSo da

água experimental.

0 terceiro e último processo, engloba os dois primeiros

tratamentos- e mais um pernoite em uma solucSo de 20 ugPb.l-

1, enxaguando-se no final com água destilada. A utilizaçfo

da soluçSo de Pb estável teve por objetivo saturar os sítios

de ligação do recipiente diminuindo assim, a possibilidade

de adsorçSo do 21oPb.

Foi adicionado a mesma atividade de 2i°Pb que nos

experimentos de cinética de acúmulo e eliminacSo

(l,628KBq.ml-1) em 50 ml de água do mar filtrada (millipore

0,45 um) com meio de cultura (Seeliger e Cordazzo, 1980b)

nos recipientes acima descritos e amostras de água foram

para a radiometria em intervalos de tempo definidos e

chamou-se de To a amostra retirada segundos apó*e a

contaminação da água.



Os resultados foram tratados estatisticamente através

do teste de Student ("teste T")

Após 3,5 dias de experimento, contatou-se que os

beckers de vidro "não tratados" e os frascos de polietileno

tratados com HNO3 apresentaram a maior porcentagem de

adsorçSo do 21oPb, 68% e 71X respectivamente. Os frascos de

polietileno "nSo tratados" e os tratados com HNOa mais Pb

estável, adsorveram 54% e 57% respectivamente, sendo estes

os melhores resultados obtidos (figuras 13 e 14).

Nos dois tipos de recipientes, submetidos a qualquer

tratamento, nota-se que a maior porcentagem de adsorçSo se

dá nos segundos entre a contaminação da água e a retirada do

To, variando de 11% (polietileno não tratados") a 28%

(polietileno tratado com HNO3 e Pb).

Analisando os dados de ambos os recipientes tratados

com HN03, constatou-se uma grande adsorçfio do 21oPb (65% no

vidro e 71% no plástico). Estes dados sugerem que este

tratamento faz com que os sítios de ligacSo dos recipientes

fiquem mais disponíveis ao radionuclideo.

Por este motivo, resolveu-se nSo trabalhar com qualquer

recipiente tratado previamente com HNOa.

Optou-se por trabalhar com os frascos de polietileno

pois estes adsorveram em média 11% menos que os beckers de

vidro tanto "nSo tratados' quanto com tratamento duplo. Além

disso, apresentaram uma descontaminaçSo mais fácil ao passo

que os beckers de vidro adsorveram mais fortemente o 21oPb.

Finalmente decidiu-se utilizar oe frascos de
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Figura 13: AdeorçSo do «iopb em beckers de vidro: O nSo
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Figura 14: Adeorçao do aioPb em fraecoa de polletileno:

nao trntadoe , A tratados com HNOa-lOX, • tratados com

HNOa-10% + 20|ig Pb.l



polietileno tratados com HNOs e Pb pois neste tratamento

verificou-se uma maior adsorç&o nos instantes iniciais

entre a contaminado e o To (50% do axopb total adsorvido -

figura 14). Assim após o TO a adsorcão no recipiente variou

pouco com relação aos demais tratamentos (figuras 13 e 14).

Com isso, ao acrescentar a alga logo após a retirada do

To, a perda por adsorçSo no frasco será pequena, fazendo com

que os resultados do experimento de cinética de adsorção na

alga sejam mais representativos, com pequena influência dos

frascos.

Analisando estatisticamente os dados, constatou-se que:

aplicando o "teste T" para observação do menor valor inicial

e do maior valor final dos diferentes tratamentos, conclui-

se que nao houve diferença significativa ( '=0,05) devido è

grande dispersão de dados. Porém, aplicando o mesmo teste

para verificar a menor taxa de adsorçSo no tempo de duração

do experimento de cinética de acúmulo do ziopb pela alga,

nota-se uma signific&ncia ( "=0,20 à "=0,01) entre a

inclinação da curva obtida através do tratamento duplo em

frascos de polietileno e as inclinaçSes obtidas nos outros

tratamentos.

Estes resultados reforçam a escolha dos frascos de

polietileno tratados com HNOa-lOX e solução de> Pb para a

realização dos experimentos de cinética.


