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Quem é o dono da pureza do ar e do brilho da água?

"0 grande chefe de Washington mandou dizer que quer

comprar a nossa terra . 0 grande chefe assegurou-nos também de

sua amizade e sua benevolência. Isto ê gentil de sua parte ,

pois sabemos que ele não precisa da nossa amizade. Vamos peri

sar em tua oferta. Se não pensarmos, homem branco virá com a£

mas e tomará nossa terra. 0 grande chefe em Washington pode £

creditar no que chefe Seathl diz, com a mesma certeza com que

os nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das Rstações

do ano. Minha palavra é como as estrelas — elas não empalidj*

cem.

Como podes comprar eu vender o céu — o calor da té£

ra? Tal ideía é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar

ou do brilho da água. Como podes então comprá-los de nós? Dec_i

dimos apenas sobre coisas de nosso tempo. Toda esta terra é sa_

grada para meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de

areia, coda véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira

e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na

crença ÚP. meu povn.

Sabemos que o homem branco não compreende nosso modo

de viver. ' Para ele, um pedaço de terra é igual a outro. Porque

ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto

necessita. A terra não é sua irmã; é sue inimiga, e depois de

a esgotar, ele vai embora. Deixa para trás a cova de seu pai,

sem remorsos.



Rouba a terra de seus filhos. Nada respeita. Esquece

o cemitério dos antepassados e o direito dos filhos. Sua ganâ^

cio empobrece a terra e deixa atrás só desertos. Tuas cidades

sãc um tormento para os olhos do homem vermelho. Talvez seja

assim por ser o homem vermelho um selvagem que nada compreende.

Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco.

Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na pri

mavera ou o zunir das asas de insetos. Talvez por ser um selva

gerr que nada entende, o barulho das cidadns é terrível para meus

ouvidos. E que espécie de vida é aquele cm que o hemem não P£

de ouvir o corvo noturno ou «•« cnri«Kisii dos sapos no brsjc;. a

p.oitc? Um índio prefere o suave sussurro on vento sohi-R o esp_e

lho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva

do meio-dia e com aroma de pinho. 0 ar é precioso para o homem

vermelho. Porque todos os seres vivos respiram o rrieãmo ar

animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se irn

porte com o ar que respira. Como um moribundo, ele é insens^

vel ao ar fétido.

Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição. 0 ho

mem deve tratar os animais como se fossem irmãos. Sou um selvjj

gem e não compreendo que possa ser certo de outra forma. Vi mjl

lliõies dê bÍ5Ô65 apodrecendo nas pradaríos abandonados pele . ho

mem que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um selvagem

e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser

mais valioso do que um bisão que nós — os índios — matamos

apenas para sustentar a nossa própria vida, 0 que é o homem

sem os animais? Se todos os animais acabassem/ os homens morre

riam de solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos aivi



mais pode também afetar os homens. Tudo está relacionado entre

si. Tudo quanto fere a terra fere também os filhos da terra.

Os nossos filhos viram os pais humilhados na derrota.

Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E depois

da derrote passam o tempo em ócio e envenenam seu corpo com aljl

mento adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande importância

onde? passaremos os nossos últimos dias — eles não são muitos.

Mais algumas horas, até mesmo uns invernos, e nenhum dos filhos

das grandes tribes que viverem neste terra ou que têm vagueado

en pequenos hendos nos bosques, sobrará para chorar, sobre os

tüiiiu Id S , um pSVú Que um CÜü 'foi tOC pwdSrCSC C ChCiO «~C CC"f ÍCT.

ça como o nosso.

Oe uma coisa sabemos que o homem branco talvez venha

um dia a descobrir: o nosso Deus é o mesmo Deus. Julgas, ta^

vez, que podes ser dono dele da mesma maneira como desejas poj>

suir a nossa terra. rias não podes. Ele é Deus de todos. E

quer bem da mesma maneira ao homem vermelho como ao branco. A

terra é amada por Ele. Causar dano ã terra é demonstrar despre

70 pelo Criador. 0 homem branco também vai desaparecer, talvez

mais depressa do que as outras raças. Continuas sujando tua

própria cama e hás de murrer, uma noite, sufocado nos teus pró

prios excrementos: Depois tíe abatido o úitimo bisão e domados

todos os cavalos selvagens, quando es matas misteriosas federem

â gente, quando as colinas escarpadas se encherem de fios que

falam , onde ficarão então os sertões? Terão acabado. E as

águicis? Terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha da

torre e â caço, o fim da vida e o começo da luta para

ver.



Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco .

se soubéssemos quais as esperanças que transmite a seus filhos

nas longas noites de inverno, quais visões do futuro oferece p£

ra que possam ser formados os desejos do dia de amanhã, lias nós

somos selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultos para

nõs. E por serem ocultos, temos de escolher o nosso próprio ca

mlnho. Se consentirmos na venda, é para garantir as reservas

que nos prometeste. Lã talvez possamos viver os nossos últimos

dias conforme desejamos. Depois que o último homem vermelho t_i_

ver partido c a sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem

Õ pairar acima iiris pr^flrii-ín**, «* »\m» ijo m«u pnvn continuará a

viver nestas f lorestas e praias, porque nós as amamos como um

recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se te vender

mos a nossa terra, ama-a como nõs a amávamos. Protege-a como

núi» o px uLegídiiiub. Nunca esqueças como era a terra quando deia

tomaste posse. E com toda a tua força, o teu poder, e todo o

teu coração — conserva-a para teus f i lhos , e ama-a como Deus

nos ama a todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo

Oeus. Esta terra é querida por Ele. Nem mesmo o homem pode

evitar o nosso destino comum".

. Esta carta foi escrita pelo Cacique Seathl da tribo Duwanúsh do Estado
de Washington, endereçada ao Presidente Franklin Pierce dos Estados Unidos,
em 1855. '

Ela encerra o principio preservadonista que deve nortear todas as ativi
dades humanas, e, creio, nos cabe a todos, aos biólogos em particular, a res
portabilidade por sua divulgação. ~"



Dedico este trabalho aos meus filhos, Zezinho e

, Clarinha, pedindo-lhes desculpas pelo muito de

convívio que sua realização nos roubou: quero

acreditar que esta perda mútua se justifica pe

Io fato de que empreguei meu tempo em algo que,

inserido no principio conservacionista, possa

significar uma mínima contribuição para a pre

servaçâo do mundo que lhes pertence.



AGRADECIMENTOS

Até a realização deste trabalho um longo Cciminho foi

percorrido, a muitos devo meus agradecimentos. Entre eles estão:

Seline Pagani, que me levou ao Instituto de Biofísica,

Roberto Alcântara Gomes, que acreditando em minhas possibili^

dades me incentivou a iniciar,

Crelir, por sua amizade irrestrita,

Dr. Luiz Renato Caldas, sob as ordens de quem adquiri expe

riência técnica e que me encaminhou ao Instituto de Biologia,

Professor Henrique Rodrigues da Costa, in memoriam, porque

me deu liberdade para definir a minha escolha,

Sergio Henrique, Nadir, Fátima, Margaretha e Catarina em e£

pecial, professores do Departamento de Biologia Marinha, pe_

Io coleguismo para comigo,

Meus alunos, «rodos, em geral, pela vitalidade que dão ao meu

trabalho,

Dr. Eduardo Penna Franca, orientador desta tese, que me as_

sistiu com apareço me estimulando com firmeza e objetividade,

Miriam pelo auxílio e atenção, bem como ao Dr. Wolfgang

Pfeiffer, demais professores e colaboradores do Instituto de

Biofísica pela cooperação na realização deste trabalho,

Meus colegas de pós-graduação pelo nível de exigência profís

sional que nos estabelecemos mutuamente durante o nosso con

vívio,



Cesar, Dade, Ronaldo, Pedro, Roque, Cecília, Aura, Orane, Ma

risa. Ana Cristina, Mara, Jane, Márcia. Sandra e particu

larmente, Lilian, meus "grilos falantes", porque foram eles

que me ajudaram a fazer este trabalho, com extrema dedica^

ção numa doação tão desinteressada que a eles só me resta

desejar que venham a ter experiência semelhante, tão rica

quanto a que tive, convivendo com eles,

. Sérgio, meu marido, pela compreensão, paciência e apoio,

Eduarda e Eliane, minhas amigas, pelo carinhoso interesse,

Heloisa, minha irmã, minhas sobrinhas e principalmente â

Wanda, pelo apoio logístico,

Minha avó, meus pais e meus irmãos, por existirem.

Agradeço ã CNEN, CIN, CNPq, CEPG e FINEP a concessão das boi

sas e auxílios que beneficiaram este trabalho.

Agradeço ainda àqueles que me ajudaram editar esta tese: Wanir

na datilografia e Serginho nas figuras.



Este trabalho foi realizado no Labora

tório de Radioisõtopos do Departamento

de Radiobiologia do Instituto de Bio

ffsic* 6» Universiriarte Federal do Rio

de Janeiro com auxílio da CNEN, CNPq ,

PINEP e CEPG.



OBJETIVOS

Gerais

- Determinar a capacidade de um animal bentônico de fundo

móvel de remobilizar o cobalto radioativo retido por es

te sedimento.

- Avaliar a importância dos microorganismos presentes no

sedimento nesta remobilização.

Específicos

- Esclarecer a via principal de transferência de Co do

sedimento para o animal.

- Determinar o fator de bioacumulação e a meia-vida bioló

gica de Co no animal selecionado (Anoma)ocardia brasiliana.

Gmelin, 1791).

- Determinar os mesmos parâmetros para o Cs na

Anomalocardia brasiliana, visando comparar o comportamen

to de outro radionuclideo crítico com propriedades físi.

ro-químicás muito diversas de Co.

- Analisar a distribuição destes radionuclideos nos diver

sos tecidos do molusco.

- Classificar o animal quanto ã sua utilização como indíca_

dor biológico de poluição por Co e Cs, que são ra

dionuclideos críticos a serem lançados no mar pela Cen

trai Nuclear Almirante Álvaro Alberto de Angra dos Reis.
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RESUMO

No Brasil, a implantação de usinas nucleares para a ge

ração de energia elétrica, com os conseqüentes perigos poten

ciais inerentes a esta tecnologia, e a necessidade de serem a

tendidas as exigências de legislação nacional e internacional

relativas á instalações nucleares, tornou imperativo o desenvojL

vimento de estudos radioecológicos. Estes estudos visam eluei

dar o trânsito doa rddionucllüeos, suas concentrações ,e suas

dispersões no ambiente e nos seres vivos,tendo sempre em mente

seus possíveis efeitos sobre o homem. ;

Levantamentos anteriores ao funcionamento da Central

Nuclear Almirante Ãlvaro Alberto de Angra dos Reis (Angra I) de

monstraram que,dentre os radionucl."V?os a serem lançados no mar

pelo efluente líquido, estão os radionuclídeos críticos: Co e

Cs. Os radionuclídeos críticos são aqueles que potencialmen

te podem expor a população local âs maiores doses de radiação.

Uma vez no ambiente marinho o íon de Co é fortemente

retido pelo sedimento de fundo e o de Cs permanece era solu

çao, sabcndo-so, entretanto, que os peixes tem alto irator de

bioacumulaçãc de Co incorporado a partir da ãgua.

Nesta tese estudou-se, em laboratório, a capacidade re

mobilizadora de Co previamente retido em sedimento de fundo

por um molusco bivalvo (Anomalocardia brasiliana) que habita e£

te substrato móvel. A transferência de Co do sedimento para

o animal mostrou-se insignificante (fator de bioacumulação

(FB) da ordem de IO" 3).



iii

Paralelamente observou-se a capacidade remobJlizadora

do Co pelos microorganismos presentes no sedimento de fundo.

Esta rcmobilização revelou-se importante, tendo-se em vista a

grande biomassa dos microorganismos em relação a biomassa to

tal dos animais bentônicos.

60
O fator de bioacumulaçao de Co a partir da água na

ausência do sedimento, foi semelhante ao da água de "embebição"

do sedimento (5,0, 4,3 e 12,3 respectivamente). Sugeriu-se, en

tão, que a via principal de transferência do cobalto do sedimen

to para o molusco seria através da água de "embebição".

Houve pieutminSncia do radionuclídeo nas partes moles,

e nestas, prevaleceram os fatores de bioacumulaçao das brân

quias e restante das vísceras.

1^7Para ' Cs o fator de bioacumulaçao a partir da água

foi igual a 2,2, e a exemplo do que foi visto para o Co o te_

cido mole se mostra melhor concentrador do radiocésio, sobres_

saindo-se o fator de bioconcentraçâo do "restante das vísceras".

Os bioensaios de eliminação demonstraram maior reten_

ção do radiocobalto nas partes moles do bivalve (meia-vida bio

lógica = 117 dias) com a maior atividade remanescente no restan

te das vísceras, enquanto que para Cs a concha apresentpu a

meia-vida biológica mais longa (38,5 dias).

Os baixos valores de FB de Co e Cs não classifica

rant Anomalocardia brasiliana como um bom indicador biológico pa

ra a poluição por estes radionuclídeos. Entretanto pelo seu con

sumo pelas populações locais e pela sua comercialização, reco

menda-se a sua monitoração quanto a contaminação por material

radioativo.
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ABSTRACT

The construction of the Brazilian first nuclear power

plant, made mandatory the development of radioecological

investigations in the country» due to the potential danger of

this type of technology and the requirements of national an<l

international legislations.

The pre-operational radiological environmental survey

ot the Centrai Nuclear Almirante Ãivaro Alberto, in Angra dos

Reis (Angra I) , demonstrated that among the radionuclides to be

discharged into the sea, in the liquid effluent, Co and Cs

should be classed among the critical ones. Critical radionuclides

are those that potentially should expose the local population

to the highest radiation doses.

In the marine environment, Co in the ionic form is

strongly sorbed on the bottom sediment. By contrast, Cs remains

iroütly in solution. However, it is known that fishes have a high

Co bioaccuinulation factor, incorporated from the water.

In this thesis, it was studied the capacity of a

bivalve moliuí5j; Anomalocardia brasiliana, which lives in the

local bottom sediment, to remobilize Co previously sorbed in

the sediment. Laboratory experiments demonstrated that the

transference of Co from the sediment to the animal was

insignificant (bioaccuniulation factor (BF) of the order of 10 ).

At the same timw, the capacity of microorganisms, present in



the bottom sediment, to remobilize Co was studied. The results

showed that this via of transference was important, considering

the much greater microorganism biomass in relation to the

biomass of bentonic organisms, as a whole.

Measured in aquaria without sediment, Co-60

bioaccumulation factors from water to A. brasiliana, are similar

to those obtained in experiments with sediment and calculated

in relation to the Co concentrations in intersticial water.

It was, therefore, concluded that the intersticial water should

be possibly the main via of Co transference from sediment to

the mollusk. The BF for the animal as a whole is abuut 6.4.

Cobalt-60 was concentrated predominantly in soft tissues, and

among those, gills and remaining viscera had the highest BFs.

For Cs the determined BF from water to the animal

was 2.2. and, as in the case of Co, the soft tissues concentrated

more Cs than shell. Remaining viscera showed the highest

BFs.

In another series of experiments, the loss of Co or

Cs, previously accumulated by A. brasiliana, was followed in

aquaria with or without sediment and the respective biological

half-lives were calculated. Soft tissues retained Co longer

(biological half-life - 117 days) than shells, whereas tor • cs

the opposite was observed and shells showed a biological half

life of 38.5 days.

The low values of Co and Cs BF_ do not allow to
s

classify A. brasiliana as good biological indicator for pollution

by there radionuclides. However since A brasiliana is consumed

by the local population and is commercialized to other areas ,

it was recommended that its contamination by Co or Cs
should be monitored.
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1. INTRODUÇÃO
t

A contaminação radioativa antropogênica do ambiente

marinho é resultado da deposição de resíduos radioativos espa

lhados na estratosfera pelas explosões nucleares experimentais

("fall-out") e da descarga de rejeitos resultantes da utiliza

cão pacífica da energia atômica, quais sejam: minas e usinas de
»

tratamento de minerais radioativos, centrais nucleo-elétricas,

usinas de reprocessamento de combustíveis nucleares, laborató

rios que utilizam radionuclideos.

No Brasil, a implantação de usinas nucleares para a

geração de energia elétrica, com os potenciais perigos ineren

tes a esta tecnologia, e a necessidade de serem atendidas as

exigências da legislação nacional e internacional relativas a

instalações nucleares, tornou imperativo o desenvolvimento de

estudos radioecológicos. Estes estudos visam elucidar o trânsJL

to dos radionuclideos, suas concentrações e suas dispersões no

a:r.biertf:e e nos ser^s vivos., tendo sempre em mente seus efeitos

sobre o homem.

Numa Central Nücleo-Elétrica, cá-se o processo de fis

são controlada de átomos de U (Figura 1). No caso da Central

Nuclear de Angra dos Reis, o calor produzido é removido do nu

cleo do reator pela água de um circuito de refrigeração prinrâ

rio, fechado e pressurizado. No circuito secundário, também fe

chado, o calor c transferido para a água, produzindo o vapor

que movimentará as turbinas dos geradores elétricos. A condensação

do vapor das turbinas é feita por um sistema trocador de calor,

em circuito aberto, sendo utilizada a água do mar. A água des.
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Figura 1 - Desenho esquemátioo de uma Usina Nüclco-Elctrica
de água pressurizada (PWR)



te circuito não entra em contaoto com o fluido de refrigeração

primário e secundário/ havendo possibilidade remota de contami

nação direta.

Formam-se, no interior das centrais nucleares, radionu

clldeos não aproveitáveis (produtos de fissão e ativação) e pro

dutos férteis que podem gerar elementos físseis potencialmente j

utilizáveis em novos reatores. Estes produtos permanecem na sua !

maior parte nas barras ae combustível, podendo passar em parte

para o fluido de refrigeração do circuito primário. 0 fluido

do circuito primário, bem como líquidos resultantes de vazamen

tos eventuais de bombas e canalizações, são periodicamente tra

tados na própria usina para descontaminação de radionuclídeos.

Os resíduos radioativos resultantes são concentrados, e, após

o decaimento dos radionuclídeos de meia-vida curta, são imobilî - j

zados em toneis herméticos e segregados sob controle em locais j

pré-deterr"lnados fora da usina. Os efluentes líquidos destes >

tratamentos contêm radionuclídeos em concentração muito peque

na, porém mensurável, podendo ser lançados no ambiente de manei_

ra controlada (Brugnara, 1977).

No caso da Central Nuclear de Angra dos Reis, oficial^

mente designada de Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

CNAAA, o efluente de tratamento de rejeitos líquidos, depois de

monitorado, é lançado no canal de descarga do circuito terciã

rio de refrigeração que desemboca 'no Saco de Piraquara de. Fora

na Bala da Ribeira (Figura 2).

Uma vez no ambiente marinho, os radionuclideos sofrem

vários processos físico-qulmicos, atingindo, após sua diluição

e dispersão, um equilíbrio aparente nos três compartimentos

ãgua-substrato-biota (Ancellin et ai., 1973). Esta distribuição
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pode se modificar ao longo do tempo, à medida que o radio-ele

mento atinge o seu equilíbrio físico-químico e biológico na tu

ral. Durante todo este processo, os radionuclídeos podem atin

gir o homem pela ingestão de alimentos contaminados e/ou pela

irradiação externa por radionuclídeos presentes no ambiente.

Na fase pré-operacional de uma Central Nücleo-Elétrica,

é mandatória a realização de um levantamento ambiental do trân

sito e distribuição dos radionuclídeos a serem lançados no meio,

visando estimar as futuras doses de radiações a que vai se ex

por a população da região: No processo, são identificados os

radionuclídeos, denominados de críticos, que são aqueles que ex

põem o homem ãs maiores doses de radiação na situação local con

siderada.

Para a Central Nuclear de Angra dos Reis, os críticos

são radioisôtopos de césio, cobalto e iodo: Cs, Cs, Co,

60Co, 131I (Furnas, 1979).

Algumas etapas do levantamento ambiental pré-operacio

nal Aa'região de Angra dos Reis, foram realizadas pelo Labora

tório de Radioisôtopos do Instituto de Biofísica da UFRJ. Entre

estas, analisou-se a influência dos sedimentos marinhos da Baía

da Ribeira na distribuição dos principais radionuclídeos do e

fluente líquido da Central Nuclear. Os resultados destes es tu

dos em laboratório, mostraram que o cobalto era fortemente retido

pelo sedimento de fundo, ao passo que o césio e o iodo permaneciam

predominantemente em solução na água do mar. Estes dados indî

cam que os radioisôtopos do Co a serem lançados no mar seriam

na sua maior parte removidos rapidamente da água e fortemente

retidos no sedimento de fundo, de onde a sua remoção é pequena

e lenta (Brugnara, 1977).



Deste modo, estariam muito pouco disponíveis para sua

bioacumulação em organismos marinhos através da água ou da ca

deia alimentar. No entanto, no modelo norte-americano de cãleu

Io de dose de radiação, utilizado para o levantamento pre-opera

cional da Central Nuclear de Angra dos Reis (US Nuclear

Regulatory Comission, 1976) encontra-se para Co um fator de

transferência de 100, entre a concentração no peixe e a concen
_ *

tração de equilíbrio na água, esta calculada dividindo-se a

quantidade de cobalto descarregada pelo volume de diluição na

água do mar.

Para compatibilizar este fator de transferência com os

resultados das experiências de laboratório, era necessário admi_

tir que, no meio marinho, processos flsico-qulmicos ou biológî

cos promovessem uma remobilização de Co retido em sedimentos,

possibilitando a sua transferência até o peixe.

Visando contribuir para esclarecer um aspecto deste

problema, planejou-se investigar a capacidade remobilizadora do

cobalto retido em sedimento de fundo da região, de um dos
nismos bentônicos mais representativos da área, o bivalve

Anomalocardia brasiliana, utilizando-se como traçador o Co,

um dos radionuclídeos críticos da Central Nuclear de Angra dos

Reis (Figura 3).

Paralelamente, investigou-se o papel da população mi,

crobiana presente nos sedimentos de fundo na liberação do Co

para água.

Numa segunda fase do trabalho, procedeu-se o estudo de

transferência da água para a Anomalocardia brasiliana de outro

radionuclídeo crítico, Cs, cujo comportamento no ambiente ma.

rinho, segundo lowman et ai., (1971), contrasta com o do Co, pois per

manece predominantemente em solução.



Figura 3 - Anaialocardia brasiliana (Qnelin, 1791)
Vista externa mostrando tipos de ornamentação da concha
(Narchi, 1972). 0 animal recebe vários nomes populares:
"vôngole", "berbigãb" e outros.
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Características Gerais da Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto CNAAA e

Origem do 60Co e 1 3 7Cs

A CANAAA localiza-se na Praia de Itaorna em Angra dos

Reis (Figura 2) o quando completa»compreenderá três reatores de

água pressurizada (PWR). A Unidade 1, atualmente em fase de tes^

tes, ê um reator fabricado pela Westinghouse com potência total

de 683 megawatts elétricos.

Os componentes essenciais de um reator nuclear deste

tipo são basicamente os seguintes:

. combustível — cuja fissão controlada produz neutrons c libç_

ra energia;

. moderadores de neutrons — cuja função ê diminuir a energia

cinêtica dos neutrons gerados na fissão, capacitando-os para

produzix nuvas fissões;

. barras de controle — são empregados para regular a razão de

liberação de energia e portanto a taxa de fissão;

. vaso de pressão — contêm os componentes anteriores e é parte

do circuito primário de refrigeração;

. circuitos de refrigeração — primário: circuito fechado onde

a água circula impulsionada por bombas, removendo calor do nú

clec de reator e transferindo o para o circuiLo seuui»uSi.iu, *

través de um trocador de calor. Como é um circuito pressuriza

do, a água atinge altas temperaturas sem entrar em ebulição.

secundário; circuito fechado,

onde a água é vaporizada, e o vapor movimenta as turbinas.

terciário: único sistema aberto

que usa para condensar o vapor do secundário um grande fluxo

de água bombeado continuamente do mar.



Características Gerais do Corpo Receptor

do Efluente Liquido da CNAAA

A ãguá utilizada no sistema terciário é captada no fun

do do mar, ao largo da Praia de Itaorna, e, após promover a re

frigeração do sistema secundário, é lançada no Saco de Piraqu<a

ra de Fora, na Bala da Ribeira.

A Baía da Ribeira, coro uma área de aproximadamente

112 km e profundidade média de 10m, possui características co

rauns âs.áreas do fundo da Baía de Angra: salinidade variável

(de 28 a 36 S ) , resultado da influência dos rios, das chuvas e

da forte evaporação podendo atingir 1 S na desembocadura dos

rios por ocasião da maré baixa; atividade biológica intensa;

grandes oscilações de temperatura; e ocorrência de uma grande

quantidade de partículas em suspensão resultante do aporte de

material terrlgeno carreado por enxurradas freqüentes na região,

e devido ã pouca profundidade, ao revolvimento do sedimento do

fundo por marés e ventos.

Como característica particular, possui uma circulação

de águas praticamente nula (Pemar, 1972), o que ê evidenciei

do pela existência de sedimentos lodosos de fundo.

Comportamento de Cobalto e Césio

na Água do Mar

Ao serem introduzidos no mar, os radionuclídeos e seus

homólogos estáveis, de acordo com suas propriedades físico-qui^

micas, podem interagir com a água, com o substrato e com a bio

ta. Influenciarão, nesta interação, as características físicas,

químicas e biológicas da água local.
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O césio pertence ao ;jrupo dos elementos "conservati^

vos" da água do mar (Goldberg et ai., 1971), isto ê, suas con

centrações saó proporcionais à salinidade, permanecendo prefe-

rencialmente em solução e sendo, em geral, não reativo. É um

análogo químico do potássio, elemento fundamental para os seres

vivos, presente em grandes concentrações em todas as células.

O cobalto pertence ao grupo dos elementos "não conse£

vativos" cuja concentração na água do mar, independente da sali

njdade, é influenciada pela atividade biológica e por retenção

em sedimento (Goldberg et ai., 1971). £ um oligo-elemento indis

ã vida, participando de sistemas cnziisáticos e, senúo VSÍI

dos elementos constituintes da vitamina B-12 (Smith, 1965). Na

água do mar, apresenta-se parte sob forma iônica (Co , Co(OH)

e CoCl e parte sob forma orgânica (Goldberg et ai., 1971 ;

Lúwmau & Tiny, 1973). Os raõioisótopos de cobalto serão lança

dos pela Central Nuclear sob forma iônica que, na região, são

rápida e fortemente retidos em sedimentos de fundo (Brugnara,

1977).

Escolha dos Traçadores Radioati vos

Entre os radionuclldeos críticos da Central Nuclear de

Angra dos Reis, escolheram-se come traçadores Co e o Cs

per ecreir. emissores de radiações garria itiuitu energéticas íi,173

e 1,332 MeV o60Co, e 0,662 HeV o 1 3 7 C s ) , terem meias-vidas

.longas e serem de fácil aquisição.'

Escolha do Material Biológico

0 objetivo inicial da tese, de estudar a capacidade da

fauna presente no sedimento de fundo de remobilizar o cobalto

nele retido, orientou a seleção de um organismo com as seguin
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MICROBIANO

Figura 4 - Anotnalocardia brasiliana no seu habitat natural
Visão externa do lado esquerdo. As setas ind_i
cam a direção das correntes inalantes e exalan
tes (Narchi, 1972).
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que habitasse o fundo areno-lodoso característico da região;

que se alimentasse por filtração, do material em suspensão

que ocorre na interface sedimento-água;

. que fosse abundante e de fãcil coleta.

O animal selecionado foi o molusco Anomalocardia brasi

liana (Família Veneridae, Gmelin, 1791).

A seleção deste animal se reveste de maior importância,

ao considerarmos que o mesmo é consumido pela população local e

comercializado na região e nos grandes centros como São Paulo e

Rio de Janeiro.

í1?ííL^.°i°gia Experimental

Para responder ãs questões enunciadas quanto ã

cipação do bivalve Anomalocardia brasiliana no destino dos iso

topos radioativos de cobalto e césio lançados no mar realiza

ram-se as seguintes experiências de laboratório (Mayr et ai.,

1981):

. experiências de bioacumulaçao de Cp em aquários contendo se

dimento,previamente contaminado com este radionuclídeo, e água

inicialmente sem Co;

. experiências de bioacumulaçao de. Co em aquários contendo

água contaminada com esLe rctdiunuciíduo e sem sedimento;

. experiências de bioacumulaçao de Cs em condições idênticas

ã anterior e

. experiências de eliminação de Co e de Cs previamente a_

cumulados no molusco, cm aquários contendo água e sedimentos

não
137,
não contaminados no caso de Co e somente água no caso de

'Cs.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Condições Experimentais Comuns a Todos os Experimentos

Uma vez selecionado o molusco bivalve, Anomalocardia

brasiliana houve necessidade de montagem de aquários especiais,

que permitissem a manutenção de uma boa qualidade da água, além

de permitir que os animais estivessem em contato com o sedimen

to, como em seu habitat natural.

Aquários

Foram utilizados 4 tipos de aquários, todos de' vidro

colados com silicone (Daw Corning Sealant - Incolor).

Aquário I - 40x40x70cm. Com filtro biológico de fundo (Fig. 5)

Aquário II - 25x25x44cm. Com filtro biológico lateral (Fig. 6)

Aquário III - 28x28x50cm. Comportando filtro biológico de fundo

(Fig. 5)

Aquário IV - 25x25x43cm. Comportando filtro biológico de fundo,

(Fig. 5).

Filtro Biológico

Os filtros biológicos instalados nos aquários, respon
*

sáveis pela manutenção da boa qualidade das águas, cuitãliLueni-

se de uma bomba de aeração que força a circulação da água atra

vês dos tubos de PVC e do cascalho (Fig. 5 e 6).

Água

Locais de Coleta

Praia do Frade, na Bala da Ribeira, Angra dos Reis (RJ),

e Praia do Arpoador, Rio de Janeiro (RJ).
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Filtro
Biológico

FRENTE LATERAL

Figura 5 - nesenho esquemãtioo dos aquários experiircntais, I , I I I e IV

Aquário win filtxo biológico õe fundo e os animais contidos
no becher com sedimento. 0 anuãrio foi utilizado tanfoém stan
o sistema de f i l t ro biolóaico (cascalho e tvfoos de P.V.C.)

B

SEDIMENTO

u

'

FRENTE LATERAL
FlUre U
Bk>le'fllco

Fioura 6 - Desenho esauemático do acruário exDGrimcr.tal II
Artuário com filtro biolóoico lateral e os animais disnersos
no fundo de sedimento lodoso. O aouário foi utilizado tairbcm
sem o sistema de filtro biolóaioo (cascalho e tubos de P.V.C.)
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Tratamento

Conforme o experimento, as águas receberam tratamentos

diferentes.

Nos aquários de aclimatação e nas experiências de el_i

minação de Co, a água utilizada não foi filtrada. Procedeu-se

a filtração, em membrana Millipore com diâmetro dos poros de

0,45yia, das águas utilizadas nos experimentos de incorporação

de Co e Cs a partir da água e no de eliminação de Cs,

para a remoção de partículas eni suspensão. A única exceção foi

a utilização, por engano, de filtros com porosidade de 0,8yni na

fíltraçãc da água coletada no Arpoaâor para a experiência e bio

acumulação de Co a partir da água.

A água era filtrada logo apôs a coleta e distribuída

nos aquários, para que estabilizasse antes do inicio das expe

Características da Água

A salínidade foi determinada por argentometria, método

descrito por Strickland & Parsons (1972). Os animais foram cole

tados em áreas de grandes oscilações de saunidade, no fundo

das balas de Angra dos Reis e Coroa Grande e próximo a desembo

caduras de rios,# Nestes locais, a salinidade variava, conforme a

{ maré e a quantidade de chuvas, antre 1 e 35 S. Foi mantida a sali.

nidade das águas coletadas nestas regiões (+ 28 S) e, nas águas

coletadas no Arpoador, foi acrescentada água destilada para que

a salinidade original de 35 S ficasse em 28 + 1 S.

0 pH das águas dos aquários manteve-se entre 6 e 7

(papel UNIVERSALIN-DIKA - pH 0-14 - MERCK).
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A temperatura da sala onde se realizaram as experiên

cias variou de 21 a 28°C durante todo o período do trabalho,

mas a variação durante cada experiência individual não era supe

rior a 4°C. A água foi mantida a temperatura ambiente.

Contaminação da flgua

Está descrita no item de condições experimentais parti,

culures a cada experimento de incorporação a partir da ãgua.

Sedimento

Local óe Coleta

0 sedimento foi coletado na Praia do Frade em Angra

dos Reis (RJ), e foi utilizado sem t• ~tamento nos aquãrios-vi^

veiros, e nos aquários de eliminação de Co incorporado por

A. brasiliana a partir da água.

Tratamento Prévio

Nas experiências de bioacumulaçao, a partir de sedimen

to marcado, este foi peneirado, utilizando-se a fração contendo

partículas menores que 0,250mm (60 Tyler). Esta apresentou um

iiiaior teor de matéria orgânica (19,78%) e# segundo Brugnara

, (1977), apresenta uma maior capnridade de retenção de radionu

I
1 clldeos, o que permite utilizá-los em menores atividades.

Contaminação de Sedimento

: 0 sedimento tratado, a 3er contaminado, foi mantido em

suspensão, com o auxílio de um agitador magnético, em bechers

de 1000 ml, sendo então adicionado o Co. O sedimento quando

decantado, ocupou o volume de aproximadamente 100 ml. Retirou-
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6e então a água sobrenadante, oolocou-se nova água não contami^

nada, repetindo-se o processo 3 vezes, para que fosse retirado

o cobalto não retido pelo sedimento. A atividade de Co no fl

nal era de 2,9pCi/g (1.07x10 Bq/g) de sedimento, equivalentes

a 152656 CPM/g (peso seco).

Distribuição de Sedimento nos Aquários

Aquário I - distribuído em bechers, ocupando cerca de 10,0% do

volume total (Pig. 5)

Aquário II - ocupando todo o fundo do aquário, numa altura de

aproximadamente 5cm (Fig. 6)

Aquários III e IV - foram utilizados sem sedimento (Fig.' 5).

Animais

Local de Coleta

Com exceção dos animais utilizados na última experiên

- 137
cia de bioacumulaçao de Cs, que foram coletados na foz do

Rio Ambrosio na Praia do Frade (Angra dos Reis, RJ), todos os

outros foram coletados em Coroa Grande (Angra dos Reis, RJ). As

coletas foram feitas durante a maré baixa de sizígia (0,0 a

0,2 m ) . Escolheu-se a praia de Coroa Grande como local alterna

tivo de coleta por ser mais próxima da cidade do Rio de Janeiro

e apresentar características semelhantes âs da praia do Frade.

Tratamento ' •

Depois de um período de aclimatação ás condições de Ia

boratórlo nos aquários viveiros, os sobreviventes eram selecio

nados segundo seu peso, marcados com o auxílio de uma lima, no

vãmente pesados, e medidas a altura, largura e compiAmento.

tram transferidos para aquários sem sedimento onde ficavam por
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um período de 2 a 7 dias, para que fosse eliminado o sedimento

retido no animal.

Distribuição dos Animais nos Aquários

Nos aquãrios-viveiros e no experimento de bioacumula

; ção de Co, a partir de sedimento marcado (Aquário I), os ani

; mais foram distribuídos em bechers com sedimento. No aquário-
I

; viveiro (II) permaneceram dispersos no sedimento. Nas experiên

j cias de bioacumulaçao, a partir da água marcada com Co e Cs,
i
i ,

! os animais eram distribuídos no fundo do aquário em lugares
{ prê-deterir.inados.

RadiometrJ a

As medidas das atividades de Co e Cs em todos os

tipos de amostras foram realizadas em cintilômetro de poço ma

nual "Tracerlab" modelo SC-57A com cristal de NaI (TI) de

(7,6 x 7,6cm) acoplado a espectrômetro gema monoclonal "Trace£

lab" Spectro-Màtic, para cada radionuclídeo, determinava-se previa

mente o espectro de radiações gama e determinavam-se as condi^

ções práticas de contagens, centrando-se a janela do espectrôme

tro em torno da fotopico das radiações gama de cada radionuclí^

deo. *

Para assegurar a reprodutibilidade das medidas, antes

~ 60
du cada serie de determinações, contava-se um padrão de Co ou

Cs e variava-se ligeiramente a alta voltagem até se obter a

mesma resposta de contagem.

Os diferentes tipos de amostras foram medidos com a

mesma geometria. Tanto os animais como as partes destes foram

colocados em bechers de 100 ml, que eram colocados sobre a son
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da de cintilação. Os tubos contendo água ou sedimento, foram co

locados de pé dentro dos bechers na mesma posição dos animais,

ou seja, sobre o orifício da sonda de cintilação (Figura 7).

Como em cada experiência realizada os resultados eram

comparativos, os valores de atividades foram expressos em conta

gens por minuto.

Água e Sedimento

Retirada das amostras — retiravam-se periodicamente a

mostras das águas dos aquários e mediam-se as concentrações dos

radionuclidcos. Nos aquários com sedimento, retiravam-se alíquo

tas da água sobrenadante e da água da embebição do sedimento.

As amostras eram filtradas em membrana "Millipore" de 0,45pm de

diâmetro dos poros e 2,5 cm de diâmetro. Para amostragem da con

60centraçao de Co no sedimento foram feitas retiradas periodic

cas ao longo do experimento, recolhendo-se alíquotas com o aux_í

lio de uma pipeta. No final da experiência, um dos bechers foi

. retirado do aquário, vertido o excesso de água sobrenaciante, e

ressuspenso o sedimento depositado no fundo com um agitador mag

nético. Retirou-se 3 ml da suspensão sedimento-água. Filtrou-se

em membrana "Millipore", recolhendo-se o filtrado para deternvi

nação da concentração do radionuclídeo na água de embebição.

Medidas etc concentração de Co e x Cs na água — nas

experiências de bioacumulaçao, a partir da água e na ausência

de sedimento, para efeito de cálculos dos fatores de bioacumula

çao, foram utilizados os valores obtidos com amostras não fî L

tradas. Considerou-se ser esta uma condição mais real, pois es

te era o estado da água utilizada pelos animais. Neste caso

eram coletados 2 ml da água do aquário e colocados nos tubos de

contagem.
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Medidas de concentração de Co no sedimento — uma

vez retiradas as amostras, conforme foi descrito, e apôs a sus

pensão sedimento-ãgua ser filtrada através de 2 filtros

"Millipore" colocados juntos no sistema de filtração, tinha-se:

. no filtro superior - a concentração de Co no sedimento

(CPM/g - peso-seco) depois de descontados os valores obtidos

na medida do filtro inferior (CPM)

. no filtro inferior - a radiação de fundo somada a atividade

60
de Co presente na água de embebiçao do sedimento filtrado

(CPM)

- 60
. no filtrado - a concentração de Co na água de eínbeblçao do

sedimento (CPM/ml).

Animais

Retirada das amostras - nas experiências de bioacumula

60

çao e eliminação de Co por A. brasiliana a partir de scdimcri

to marcado, a cada dia de amostragem eram retirados e sacrifi^

cados 5 animais, e feita a radiomelria do animal inteiro, das

| conchas e das partes moles. Nas outras experiências, eram reti^

rados todos os animais, a cada dia de amostragem, e feita a ra_

diometria de todos os animais vivos. Alguns eram sacrificados ,

I fazendo-se a ri diometria das conchas, partes moles e subdivi^

j soes destas, voltando o restante dos animais para o aquário de

bioacumulaçao. Os animais eram retirados dos aquários com o au

xilio de uma pinça, lavados com água do mar, da mesma origem da

água do aquário, e colocados nos bechers para radiometria. Al̂

guns animais eram sacrificados, matando-se com nitrogênio lí_

quido,que preservava a estrutura interna das partes moles permi_

tindo uma posterior dissecção das mesmas. Depois de morto o anl_
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mal, eram separadas as conchas das partes moles, medida a radio

atividade e, então,dissecadas as partes moles em: manto, pé,

brânquias, músculos adutores, sifões, e restantes das vísceras.

Nos organismos maiores separaram-se, também, os palpos labiais

(Figuras 8 e 9).

Medidas de concentração dos radionuclIdeos — os an.i

mais, suas conchas, partes moles e subdivisões destas, eram co

locados em bechers e levados ao contador e, osresultados apresen

tados em CPM, CPM/g (sendo peso úmido para animal inteiro, con_

chás partes moles, e peso seco das subdivisões}.

Nac experiências de bioacuiuu 3 sção estabelecia-cc o fa

tor de bioacumulação (F.B.) do animal ou parte deste, em relação

â água e/ou ao sedimento.

FB = CPM/g do anini&l ou pai te deste oi! CPfi/g do animal ou parte deste

CPPI/ml da água CPM/g do sedimento

Relação entre peso úmido e peso seco (Fernandes et ai.,

1983) — para a padronização e comparação com os dados da lit£

ratura, procedeu-se ã determinação do percentual de perda de

água do animal inteiro, concha e partes moles.

Para as subdivisões das partes moles utilizou-se somen

tf» o peso seco. '

Determinação do peso úmido e peso seco (Bernhard, 1976)

Depois de coletados, os organismos secaram ã temperatu

ra ambiente, obtendo-se o peso úmido do animal inteiro (oryanis

mo vivo). Após morte por congelamento, os animais foram agrupa

dos em lotes de cinco organismos. Trabalhou-se então separada^

mente com cada lote: obteve-se o peso úmido das conchas e o das
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Figura 8 - Cavidade do manto vista do lado esquerdo apôs a
remoção da valva esquerda c do lobo do manto ,
de Anomalocardia brasiliana (Narchi, 1972).

si - sifãò inalante
m - manto
P - pé
lddi - lamela descendente da

dcmibrânquia interna
pli - palpo labial interno
noa - músculo adutor anterior
pio - yal^Aj Idbiul exüdrio
gd - glândula digestiva
u - unto

lade - lamela ascendente da
demibrânquia externa

v - ventrículo
nrp - músculo retrator posterior
n - nefrídia (rins)
map - músculo adutor posterior
pa - papila anci
se - sifão exaiante
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Figura 9 - Diagrama do canal alimentar visto do lado
esquerdo após dissecçao (Narchi, 1972).

maa - músculo adutor anterior
map - músculo adutor posterior
P - I*
b - boca
e - esôfago
dd - dobra dorsal
CK2 - nlândula <

es - estômago
se - saco do estilete
ia - intestino anterior
ip - intestino posterior
v - ventrículo
n - nefrldia (rins)
pa - papila anal
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partes moles; levou-se o material (conchas e partes moles) â es_

tufa a 110°C por 24 horas; ao dessecador para que esfriassem ,

ob Lendo-se o peso seco das conchas e o das partes moles. Todas

as pesagens (peso úmido e peso seco) foram realizadas mantendo-

se o material dentro de recipientes fechados previamente pesa

dos.

Foram realizadas correlações (Pearson) entre peso úmi

do e peso seco do animal inteiro, das conchas e das partes mo

les, calculadas as equações das retas e elaborados os gráficos

(em Programa SPSS).

Percentual de perda de água do animal inteiro, concha e partes

moles

Pelos resultados obtidos, para o intervalo de peso con

siderado, ÕS correlações entre peso úmido e peso seco ( Figuras

10, 11 e 12) apresentaram-se altas e diretas. Estas altas corre

lações permitiram o estabelecimento de percentuais de perda de

água pele animal inteiro, conchas e partes moles (Tabela 1), que

permitem a interconversão entre peso úmido e peso seco.

Relação entre peso e área da concha (Fernandes et ai.,

1983) — avaliou-se a área da concha de A. brasiliana com a

finaliriaHo r\e> quantificar a influência do "periphyton" em sua

60
ação competitiva com o animal na bioacumulaçao de Co, e a

área exposta a absorção de poluentes.

Os animais foram coletados na Praia do Bom Jesus (Ilha

do Fundão - Baía de Guanabara) em 29 de março de 1983 (maré :

0.3).
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PESO SECO DO ANIMAL INTEIRO (gromos)

Figura 10 - Relação entre o peso seco e peso úmido do aninal inteiro
(60 indivíduos).

r» 0,9992

y«l,02729x+0,05223

V PESO SECO DA CONCHA(gromos)

Figura 11 - Relação entre o peso seco e peso úmido das conchas
(60 pares de valvas)
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r « 0,9980

y * 6,72194 x +0,01042
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PESO SECO DAS PARTES MOLES (gromos)

Figura 12 - Relação entre peso seoo e peso úmido das partes moles
(provenientes de 30 organismos).

Tabela 1

Percentual de perda de água de A. brasiliana; madia
e desvio padrão de 30 organismos

% DE PEREft DE ÃGUA

Animal inteiro

Concha

Partes moles

X

32.64

3.89

85.11

S

+4.39

+1.12

+1.59
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Determinação da área da concha

Após a coleta, os organismos foram mortos por congelei

mento. Separaram-se as conchas e partes moles, obtendo-se o pe

so úmido de 30 conchas (2 valvas) e de cada valva em separado.

Após recobrir-se uma das valvas de cada indivíduo com folha de

alumínio, retirou-se o alumínio e fez-se a planificação deste

através de cortes. A medida da área da concha foi determinada

com o auxílio de um digitalizador HP ligado a uma calculadora

programável HP-9810A.

Os 30 organisrios pcssuLan: conchas com peso entre 3,2 e

Considerando-se que as valvas deste molusco possuem

áreas semelhantes, utilizou-se apenas uma das valvas para o cál^

culo C área. Eram feitas três medidas de cada valva e tirada a

Dentre as opções para cálculo de area da concha atra

vés de uma fórmula matemática utilizando-se as medidas de com

primento, altura e largura (Figura 13) ou da medida empírica

da área da concha, decidiu-se pela medida empírica com o a u x í

lio do digitalizador acoplado a uma calculadora, pela simplic:L

dade e por apresentar o menor número.de erros associados.

Foram realizadas correlações (Pearson) entre pe»o e

área da concha calculadas as equações das retas e elaborados os

gráficos em programa SPSS (no Núcleo de Computação Eletrônica -

ÜFRJ 5. '

Pelos resultados obtidos para o intervalo de peso con^

siderado, as correlações peso-ãrea (Figuras 14 e 15) apresenta

ram-se altos e diretos.
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Figura 13 - Blonetria de Anomalocardia brasiliana

IO
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PESO UWIDO DE UMA VALVA (gramas)

Figura 14 - Relação entre área e peso de 1 valva de A. brasiliana
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Figura 15 - Relação entre área de uma valva X2 e peso da concha
(2 valvas)
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2.2. Condições Experimentais Particulares a cada Experimento

2.2.1. Bioacumulaçao de Co a Partir de
Sedimento Marcado

Duração da Experiência; '45 dias

Aquário III; com filtro biológico

Por ocasião desta experiência, o aquário encontrava-se

em funcionamento há oito meses. Neste período foram realizadas

experiências preliminares que permitiram determinar a metodolo

gia de trabalho adotada.

Local da coleta: Praia do Arpoador, Rio de Janeiro-RJ.

Tratamento: Filtrada com pedra porosa (Filtro "Água Pura").

Volume: 20 litros (2,4 animais por litro).

Salinidade: 20,00 S+ 1 ( depois de acrescentada água destilada).

Tuiüstraqcns: feitas nos dias 19, 29, 49, 89, 159, 229, 299, 369 ,

e 669,após a colocação dos animais no aquário (três amostras

em cada retirada).

Concentração inicial de Co:

-4

- água sobrenadante - 1,8x10 yCi/ml (6,66 Bq/ml equivalentes

a 10 CPM/ml).

- ájua de embebição - 3,45x10 yCi/ml (127,60 Bq/ml eqüivalem

tes a 184 CPM/ml).

Sedimento
Volume: 100ml após decantação em cada um dos 6 bechers de 1000ml

colocados no aquário.

AitDStragens: nos dias 19, 29, 49, 159, 229, 259, 369 e 439 , após

o inicio da incorporação. Pipetou-se o sedimento diretamente.
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60Concentração inicial de Cos

2,87 uCi/g (peso seco) (1,06x10 Bq/g equivalentes a 152.656

CPM/g).

Animais

Peso: entre 6 a 8g

Número inicial: 48 animais

Animais sacrificados: 45

Animais mortos: 3

Amostragem: a cada retirada foram sacrificados 5 animais, üm de

cada becher. Do 69 becher era retirada a amostra do sedimen

to- e da água de "ep-bebição".

.2.2.2. Bioacumulaçao de Co a Partir da Água
em Ausência de Sedimento

60Foram feitas experiências de bicacuinulaçac de Co na

ausência de sedimento com 3 tipos de água:

- adicionando-se Co iônico ã água coletada no Arpoador (RJ),

a mesma utilizada nas experiências de acumulação a partir do

sedimento marcado;

- adicionando-se Co iônico ã água coletada na praia do Frade,

na baía da Ribeira em Angra dos Reis (RJ), próxima â Usina

Nuclear:

- utilizando-se a água de embebição do sedimento marcado com

Co proveniente do aquário onde se realizaram as experiên

cias de bioacumulaçao já descritas. Neste caso, supõe-se que

parte do Co iônico adicionado tenha sido metabolizado pelos

microorganismos presentes do sedimento e que o Co esteja

presente na solução nas duas formas físico-químicas, cobalto

iônico e cobalto orgânico.
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2.2.2.1. Bioacuitiulaçao a Partir da
Água do Arpoador

Duração da Experiência: 14 dias

Aquário III: sem filtro biológico, com aeração.

Água

Tratamento: Filtração com membranas de filtro (Millipore) com

poros de 0,8 ym.

Volume: 20 litros (3 animais por litro)

Salinidade: 2,70 S + 0,5 (depois de adicionada água destilada).

Amostragem: 3 amostras, não filtradas, retidas no 149 dia.

Concentração du Co:

9,57xlO~3 uCi/ml (3,54xlO3 Bq/ml), equivalente a 510 CPM/ml)

Animais

Poso: entre 5 e 6 gramas (5,55 + 0,25g).

Medidas: Altura - 2,19 + 0,08cm

Largura - 1,45 + 0,53cm

Comprimento - 2,45 +_ 0,07cm

Número inicial: 61 animais (distribuídos no fundo do aquário)

Animais sacrificados: 31

Animais vivos até o final da experiência: 27

Arrostragons: Foi medida a concentração de Co de todos os ani^

mais vivos nos dias 19, 39, 79, 119 e 149,após o início da

incorporação. Nos dias 39, 49, 79, 119 e 149 foram sacrifica

Cos respectivamente 12, 5, 4, 5' e 5 animais.

Conchas

Peso: entre 3,1 e 6g (4,87 + l,10g).

Medidas: Altura - entre 2,17 e 2,64cm (2,34 + 0,17cm)

Largura - entre 1,40 e 1,8 (1,54 + 0,20cm)

Comprimento - entre 2,33 e 2,96cm (2,68 -f 0,19cm).
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Número: 10 pares de valvas

Amostragem: Nos dias 39, 49, 79, 119 e 149,após o início da in

corporação.

2.2.2.2. Bioacumulaçao a Partir da
Água da Praia do Frade

Duração da Experiência; 15 dias

Aquário III: sem filtro biológico, com aeração.

Água

Tratamento: Filtrada com membranas de filtro (Millipore) de

0,8 «iií! de porosidads

Volume: 3 litros (2 animais por litro)

Salinidade: 26,93 S (27,5 S + 0,5)

Concentração de Co:

9,57xlO~3 uCi/ml (3,54xlO3 Bq/ml equivalentes a 500 CPM/ml)

Animais

Peso: entre 6 e 7g (6,57 + 0,24g)

Medidas: Altura - entre 2,17 e 2,49cm (2,30 +_ 0,06cm)

Largura - entre 1,46 e l,65cm (1,54 +_ 0,05cm)

Comprimento - entre 2,46 e 2,82cm (2,59 + 0,24cm)

Número inicial: 60 animais (distribuídos no fundo do aquário)

Animais sacrificados: 21

Animais dissecados: 11

Animais vivos até o final da experiência: 30

Amostragem: Foi medida a concentração de Co de todos os ani_

mais vivos nos dias 19, 29, 4V, 79, 99, 119 e 149» apôs o

início da experiência.

Foram sacrificados nos dias 29, 49, 79, 99 e 149,re^

pectivamente 5, 5, e 6 animais.
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Foram dissecados e medida a concentração na» subdi^

visões das partes moles nos dias 29 e 159 em 5 e 6 animais

respectivamente.

Conchas

Peso: entre 4 e 6g (4,92 + 0,55g).

Medidas: Altura - 2,13 e 2,53cm (2,31 + 0,llcm)

Largura - entre 1,43 e l,68cm (1,56 + 0,07cm)

Comprimento - entre ,46 e 2,90cm (2,66 + 0,12cm)

Número: 12 pares de valvas

Amostragem: Nos dias 19, 29, 79, 99, 119 e 159, após o início da

incorporação.

2.2.2.3. Bioacumulação a Partir da Água de 6 Q

Embebição do Sedimento Marcado com Co

Durarão rto Fvnoriênciar 14 dias

Aquário IV: sem filtro biológico, com aeração.

Água

Proveniente do aquário onde foram realizadas experiências de

incorporação a partir de sedimento marcado com Co. Este aquá

rio foi mantido com o filtro biológico em funcionamento desde o

término das experiências anteriores até a realização do experi_

menteora descrito, num período de 1 ano e meio (abril de 1979

a outubro de 1980). Nesta ocasião, os bechers com sedimento fo

ram retirados do aquário e o sedimento ressuspenso com o auxí^

lio de um agitador magnético. Retirou-se metade do volume da

suspensão sedimento-ãgua e filtrou-se em papel de filtro comum

e depois em membrana de filtro (Millipore) de 0,45 um de porosi^

dade. Completou-se novamente o nível de água dos bechers com a

água que restara no aquário. Repetiu-se este procedimento até a
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obtençüo de 12 litros de água de "embebição". Esta água seria

aquela descrita no experimento de incorporação a partir do sedi^

mento marcado que, ficando em estreito contacto com o sedimen

to, apresentou concentrações 10 vezes maior que a água sobren<a

dante.

Volume: 12 litros (5 animais por litro)

Salinidade: 28.5 S + 0,5

Concentração de Co:

2,27xlO~3 uCi/ml (8,4xlO2 Bq/ml), equivalentes a 120 CPM/ml

Animais

Peso: entre 5 e 6n.

Medidas: Altura - entre 2,02 e 2,30cm

Largura - entre 1,35 e l,56cm

Comprimento - entre 2,34 e 2,65cm

Núiuei-u inicial: G2 animais (distribuídos no funde de aquário).

Animais sacrificados: 30

Animais que sobreviveram até o final da experiência: 14

Amostragens: Nos dias 29, 49, 89, 119 e 149, foi medida a concen^

tração de Co em todos os animais vivos.

Nos dias 29, 49, 89, 119 e 149 foram sacrificados

respectivamente 11, 5,5, 4 e 5 animais e medida a concentra^

- 60 •çao de Ce nas conchas e partes moles.

Conchas

Peso: entre 3,39 e 6,28g (5,03 + l,20g)

Medidas: Altura - entre 2,1 e 2,72cm (2,37 + 0,20cm)

Largura - entre 1,42 e l,90cm (1,61 + 0,17cm)

Comprimento - ent re 2,35 e 3,15cm (2,76 +_ 0,27cm)

Número: 10 pares de valvas

Amostrancns: Nos dias 39, 49, 89, 119 e 149, após o i n i c io da in_
corporação.
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2.2.3. Bioacumulação de Cs a Partir da Aqua na
Ausência de Sedimento - Experimento A

Duração da Experiência; 7 dias

Aquário IV: sem filtro biológico com aeraçâo

Local da coleta: Praia do Frade, Baia da Ribeira, Angra dos

Reis - RJ.

Tratamento: Filtrado em membrana Millipore de 0,8 ym.

Volume: 8 litros (3,5 animais por litro)

Salinidade: 26,9 S

- 137
Concentrít^cto inicial <!<* Cs: '

2xlO~2 pCi/ml(7.4xlO2 Bq/1), equivalentes a 89G CPM/ml.

Animais

Peso: entre 7 e 8g.

Número iniciai: 28 animai:* distribuídos no fundo do aquário.

Animais sacrificados: 4

Animais vivos até o final da experiência: 13

Amostragem: Todos os animais vivos foram amostrados nos dias 19,

29, 39, 49 e 79,apôs o início da bioacumulação.

No 49 dia foram dissecados 4 animais medindo-se a

concentração de Cs nas subdivisões das partes moles.
*

Conchas

Peso: entre 4 e 6g.

Número: 6 pares de valvas

Amostragem: Nos dias 19, 29, 39, 49 e 79,após o início da bioa

cumulação

OBS: A experiência foi interrompida pela morte de todos os ani_

mais. Repetiu-se a experiência. Na segunda experiência, os

desvios padrões apresentaram-se muito grandes devido, pro
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vavelmento,ã insuficiência de tempo de aclimatação dos ani^

mais ãs condições do laboratório antes do início da bioacu

mulação. Em vista disto, decidiu-se pela apresentação des_

~ 137tes 2 experimentos de bioacumulaçao de Cs.

2.2.4. Bioacumulaçao de Cs a Partir da Ãgua na
Ausência de Sedimento - Experimento B

Duração da Experiência; 26 dias

Aquário IV: sem filtro biológico com aeração

Água

Local de coleta: Praia do Frade, Baía da Ribeira, Angra dos

Reis - RJ.

Tratamento: Filtrada em membranas de 0,45 pm (Millipore).

Volume: 30 litros (1 animal para cada 2 litros)

Saliniãade: 17,9 S

- 137

Concentração inicial de Cs:

3.5xlO~2 VCi/ml(1.3xlO3 Bq/1), equivalentes a 1554 CPM/ml.

Amostragem: 39 dia após o início da bioacumulaçao, sem filtrar.

Animais

Peso: entre 9 e lOg (9,5422 + 0,4278g)

Medidas: Altura - entre 2,44 e 2,75cm (2,59 + 0,74cm)

Largura ? entre 1,64 e l,99cm (1,76 + 0,6cm)

Comprimento - entre 2,64 e 3,07cm (2,86 + 0,13cm)

Número inicial: 48 animais distribuídos no fundo do aquário.

Animais sacrificados: 20

Animais que sobreviveram até o final do experimento: 30

Amostragem: após 3 horas, e no 19, 29, 89, 159 e 269 dia, após o

início da bioacumulaçao, foi medida a concentração de Cs

em todos os animais vivos.
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Após 1, 3 e 17 horo.s e 19 e 26"? dias do início da

bioacumulaçao foram sacrificados 4 animais a cada ponto e de

terminada a concentração de Cs nas conchas, pai .es moles

e subdivisões destas.

2.2.5. Eliminação de Co Incorporado por Anomaiccardia
brasiliana a Partir de Sedimento Marcado

1— Etapa - Bioacumulaçao de Co

Duração do Experimentot 39 dias

Aquário III: com filtro biológico

Água

Local da coleta: Praia do Arpoador, Rio de Janeiro - RJ.

Tratamento: Filtraçao cora pedra porosa (Filtro "Ãgua Pura").

Volume: 20 litros

Salinidade: 29,5 S +_ 1,5 (depois de adicionada água destilada).

Amostragem: 3 amostras feitas no ultima dia de bioacumulaçao.

Concentração de Co:

- ãgua sobrenadante - 9,4x10 yCi/ml (3.48 Bq/ml), equivalentes

.: 5 CPM/ml

- água de embebição - 2,5x10" pCi/ml (92,5 Bq/ml), equivalentes

ã 131 CPM/ml

Sedimento: Volume de 100 ml após decantação em cada um dos 6 be_

chers de 1000 ml colocados no aquário.

Amostragem:, ressuspendeu-se com agitador magnético, o sedimento

contido em um dos bechers, após a retirada dos animais no ul_

timo dia de bioacumulaçao. Retiraram-se então três amostras.

Concentração de Co:

1,05 yCi/g (3.89xlO4 Bq/g), equivalentes a 56.147 CPM/g.
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Animais

Peso: entre 6 e 7g (6,5 + 0,7g)

Número inicial: 48 (2,4 animais por litro, 8 animais por becher)

Animais sacrificados: 5 no último dia

Animais mortos: 3

Amostragem: no último dia, foi medida a concentração de radionu

clídeo em todos os animais que restavam vivos e 5 deles fo

ram sacrificados medindo-se a radioatividade na concha e nas

partes moles.

2— Etapê». - KT iminação

Duração do Experimento: 21 dias

Aquário II; com filtro biológico

Água

.Local da coleta: Praia do Arpoador, Rio de Janeiro - KJ.

Tratamento: Filtração com pedra porosa (Filtro "Ãgua Pura").

VoXume: 20 litros

Salinidade: 30 S + 1 (depois de adicionada ãgua dectilad.

Sedimento

Volume: 300 ml após decantação em cada um dos 6 bechers de

1000 ml colocados no aquário.

Animais

Número Inicial: 35 (colocados nos bechers contendo sedimento)

Animais sacrificados: 24

Amostragem: nos dias 19, 29, 69, 139 e 209. Foram sacrificados

5, 5, 4, 5 e 5 animais respectivamente.

Pesos e Medidas: foram utilizados os animais já descritos na

1— etapa do experimento.
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I
i 2.2.6. Eliminação de Co, Incorporado por Anomalocardi.i
Í àri Hand a Pnrtir da Água, na Presença e na Au

sencia de Sedimento

Os animais sobreviventes das experiências de incorpora

ção a partir da água do Arpoador e da água de embebição do sedi^

mento marcada, foram divididos em aquários, tipo II, com e sem sedi

mento todos com filtro biológico lateral. A água utilizada foi

coletada no Arpoador e não foi filtrada. O volume foi de 20 lî

tros. A salinidade foi de 28,0 s ;f 1 depois de acrescentada água

destilada. Acompanhou-se por 38 dias a eliminação do cobalto

radioativo nas diferentes situações: (1) eliminação em aquário

| sem sedimento de Co incorporado a partir da água do Arpoador;

| (2) eliminação em aquário com sedimento de Cò incorporado a

j partir da água do Arpoador; (3) eliminação em aquário sem sed:L

! mento de Co incorporado a partir da água de "embebição"; (4)

• - 60
eliminação em aquário com sedimento de Co incorporado a pa£

tir de água de "embebição".

2.2.6.1. Eliminação do Co Incorporado por
Anomalocardia brasiliana a Partir
da Água do Arpoador em Aquário Sem
Sedimento

Animais

í
1 Número Inicial: 5 rJist.rihnf rins no fundo do aquário

! Animais vivos até o final da experiência: 4

Amostragem: nos dias 0, 29, 39, 49', 79, 99 e 179. Após o início

; da eliminação foi medida a concentração de todos os animais

vivos.

Animais sacrificados: no final do experimento, com 38 dias de

permanência cm aquário sem Co, os animais estavam todos mor

tos não sendo possível a determinação da concentração nas

conchas e partes moles.
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Conchas

Foram colocados 5 pares de valvas

Amostragem: nos tempos 0, 29, 39, 79, 99, 179, 389 e 1379 dias.

60
2.2.6.2. Eliminação do Co Incorporado por

Anomalocardia brasiliana a Partir
de Água do Arpoador, em Aquário Com
Sedimento

Animais

Número inicial: 17 (distribuídos no sedimento que ocupava todo

i o fundo do aquário).
i

Animais sacrificados e dissecados: 8 e 4 respectivamente

Animais que sobreviveram até o final da experiência: 4

Amostragem: todos os animais vivos foram amostrados nos tempos

0, 29, 49, 79^ 99, 179 e 389 dias.

Após 29 e 389 dias de permanência o aquário sem

| Co foram dissecados 4 animais a cada vez. estabelecendo-se
í
í •
; a concentração de Co nas conchas e partes moles.í
| Após 38 dias foram dissecados 4 animais, obtendo-se
i

a concentração do radio elemento nas subdivisões das partes

moles.

Conchas

Foram colocados 5 pares de vaivas.

Amostragem: nos tempos 0, 19, 39, 79, 99, 179 e 389 dias.
í
1 60

2.2.5.3. Eliminação do Co Incorporado por
Anomalocardia brasiliana a Partir
da Água de Embebição, em Aquário
Sem Sedimento

Animais

Número Inicial: 5

Animais vivos ate o final da experiência: 3
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Animais sacrificados: 3

Amostragem: foi medida a atividade de Co em todos os animais

vivos nos tempos 0, 29, 49, 79, 99, 179 e 389 dias, após o

início do experimento.

Foram sacrificados e dissecados 3 animais no ultimo

ponto da amostragem, (389 dia), obtendo-se a concentração de

i Co nas conchas, partes moles e subdivisões destas.

Conchas

Foram colocados 5 pares de valvas

Amostragem: nos tempos 0, 29, 39, 79, 99, 179, 389, 1379 dias

após o inicio do experimento.

2.2.6.4. Eliminação do Co Incorporado por
Anomalocardia brasiliana a Partir
da Água de Embebição em Aquário
Com Sectimento

Animais

Número inicial: 20

Animais vivos até o final da experiência: 10

Animais sacrificados e dissecados: 6 e 4 respectivamente.

Amostragem: os animais vivos foram amostrados nos tempo, 0, 29,

49, 79, 99, 179. e 389 quando foram então sacrificados e dis

secados em concha, partes moles e subdivisões destas.

Conchas

Foram colocados 5 pares de valvas

Amostragem: nos tempos 0, 29, 39, 79, 99, 179 e 389 dias após

o inicio do experimento.
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2.2.7. Eliminação de x37Cs

Duração da Experiência"; 58 dias

Aquário II; com filtro biológico, sem sedimento

Água

Local da coleta: Praia do Frade, Angra dos Reis - RJ.

Tratamento: Filtrado em membrana "Millipore" de 0,45 ym.

Volume: 30 litros

Salinidade: 17,9 S

Animais

Foram utilizauos os animais que sobreviveram da experiência de

incorporação.

Número Inicial: 27 animais

Animais sacrificados e dissecados: 24 e 9 respectivamente

Amostragem: foram amostrados todos os animais vivos nos tempos

0,7, 2,6, 3,6, 14, 31, 51 e 58 dias.

Foram sacrificados 4 e 20 animais e 4 e 5 animais

foram dissecados após 0,7 e 589 dias respectivamente obten

137do-se atividade de Cs para as conchas e partes moles e

subdivisões destas últimas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Experiências de Bioacumulação de Co e Cs

3.1.1. Bioacuroulação de Co a
Partir do Sedimento

Os fatores de bioacumulação entre Anomalocardia brasi

liana e o sedimento, a água de embebição e a água sobrenadante

bem como os fatores de bioacumulação das conchas e partes moles

para os mesmos compartimentos estão apresentados na Tabela 2.

Os resultados mostram que é insignificante a transfe

rência do cobalto radioativo do sedimento para o animal. Os fa

tores de bioacumulação são todos de ordem de 10 . Calculando-

se o fator de bioacumulação em relação ã água de embebição do

sedimento, temos valores maiores, e que estão de acordo com os

dados do presente trabalho nos experimentos de bioacumulação a

partir da água na ausência de sedimento, e com os dados da lite

ratura (Harrison , 1973; Harrison et ai. 1975; Miard-Triquet, 1975a ;

Iowman & Ting, 1973; Van Vfeers, 1972; Nakaharaet al., 1976; Nishiwaki, 1981;

Shimizu, 1975). Os resultados porém são muito menores do que o

valor estabelecido por Lowman de 600 como fator de bioacumula

cão médio de cobálto estável em partes moles de moluscos (Tnwnwn

et al. 1971). Neste trabalho de revisão, Lowman refere-se â difjl

culdade de se estabelecer um fator de bioacumulação para ani^

mais bentônicos, principalmente aqueles que vivem enterrados no

sedimento de fundo. Estes animais ingerem, juntamente com a água,

sedimento e detritos. Comparando-se a quantidade de radionuclí_

deos presente no animal com a quantidade de radionuclideo pre



Tíibela 2
Fator de Bioacurrrulação de Co eni A. brasiliana Incorporado

a Par t i r de Sedimento Marcado "

ANIMAL INTEIRO CONCHA PARTES MXES

PESO PESO SEOO PESO ÚMIDO PESO SBOO PESO CttTDO PESO SECO

Sedimento

Lgua de EJibebiçãb

igua Sobrenadante

(4,1+ 1,6)IO"3 (6,1+2,4)10~3

3,4+1,4

10,9+4,3

5,0+2,1

16,1+6,4

(4,8+l,9)10~3 (6,1+2,0)10

4,0+1,5

12,6+4,9

4,2+1,6

13,3+5,2

" 3 (2,4+1,2)10~3 (2,4+l,2)10~2

2,0+1,0 19,76+9,9

6,3+3,0 62,25+29,6

G\



47

sente no sedimento de fundo deve-se ter em mente que existem

quantidades variáveis destes elementos que não estão "dísponí^

veis" para os organismos. Na comparação entre as quantidades do

elemento no animal com a quantidade na água sobrenadante deve-

se levar em conta que, na água de embebição do sedimento, que

está mais disponível ao organismo, estes elementos apresentam-

se em quantidades e formas flsico-qulmicas bem diversas das en

contradas na água sobrenadante (Ancellin et ai., 1973; Vilquin

et ai., 1975; Amiard-Triquet, 1975a).

A analise da transferência de elementos contaminantes

de sedimentos para oryan.i STUOS qoe nele vivem torna-se, portanto,

complexa e imprecisa, principalmente em condições de laboratório.

Acredita-se que devido a isto são poucos e nãó conclusivos os

trabalhos de bioacumulação a partir do sedimento por bivalves .

de fundo lodoso ou arenoso (Aiuiurd-Triquet, 1375L»), apesar da rç_

conhecida importância dos sedimentos no acúmulo de elementos

traços. São freqüentes os trabalhos com poliquetos de substrato

mole (Vilquin et ai., 1975) e as trabalhos desenvolvidos por químicos,

sobre retenção de elementos traços pelo sedimento, dissociados

de estudos biológicos (Jenne & Luoma, 1977).

Não se têm portanto, na literatura, trabalhos comparií

veis a este.

As curvas de bioacumulação apresentam uma rápida bica

cumulação nos 8 primeiros dias e depois uma acumulação mais len

ta, sem que se tenha atingido o equilíbrio aparente sedimento-

animal, no período das experiências (Figura 16).

Os grandes desvios padrões observados, a cada ponto de

amostragem nas experiências, devem-se principalmente às diferen

ças individuais dos organismos (Figura 17). Trabalhou-se sempre
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com animais da. mesma faixa de tamanho, mas devido ã ausêrcia de

um dimorfisroo sexual externo não foi possível distinguir machos

e fêmeas (Narchi, 1976; Peso, 1980; Schaeffcr-Novelli, 1976)

Outro fator que influencia no metabolismo do animal, alterando

a sua capacidade de bioacumulação, é a sua maturidade sexual e

o estágio dentro do ciclo reprodutivo. Não existindo uma rela

ção fixa entre o tamanho do indivíduo e a maturidade sexual, e

sendo encontrados animais em todos os estágios do ciclo reprodia

j tivo a cada época do ano (Narchi, 1976) estes foram outros ele_

I mentos que não puderam ser'padronizados,
j
I No caso específico da incorporação a partir do sedi^

í mento, sonam-se aos fatores já relacionados como responsáveis
i

pelas grandes diferenças dos FB entre os animais, os seguin

tes: (1) a possibilidade da presença de partículas contaminadas

no sistema gastro intestinal e nas reentrãncias das conchas dos

animais; (2) os dados de bioacumulação obtidos pela medida de

5 aniroais diferentes sacrificados em cada ponto.

Pelos maiores fatores de bioacumulação entre o animal

i e a água de embebição acredita-se que estas curvas espelhem o

processo de transferência ãgua-animal, e não sedimento-animal.

Quanto ã distribuição da atividade presente no animal,

observa-se que, ao final das experiências de bioacumulaçêío, G4%
•60 - ~

do Co encontrava-se nas conchas. 0 cobalto nao tem função me

tabólica conhecida nas conchas. Galtsoff, 1964, citada por Harrison

et ai. (1975), confirmou este fato ao analisar os níveis de

cobalto estável em conchas de ostras previamente escovadas e Lownan

6 Ting (1973),observou que em Donax denticulatus a retenção de

Co se dava na parte externa das conchas. Poder-se-ia explicar

a retenção de cobalto pelas conchas como um fenômeno de:
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O

PARTES
MOLES'
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I
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1
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PARTES
MOLES —

/PESO >̂
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' CONCHA \

\ # 1

PESO ÚMIDO
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PESO SECO
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60.Figura 16 - Bioacumulação de Co por Anomalocardia brasiliana a partir
de sedimento marcado. Cada ponto representa a media em
CPH/ de 5 anijtais, suas conchas e partes noles.
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10

TEMPO
60,Figura 17 - Bioacumulaçao de w C o por A» brasiliana a partir da água

do Frade. Aoorrpanhamento da bioacumulaçao em 3 indivíduos.
Cada ponto representa a medida de 1 indivíduo expressa em
CPM/g (peso úmido do animal inteiro). Água da praia do
Frade.
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- adsorção de cobalto iôr.ico ni parede exposta da concha, e/ou ;

- retenção de cobalto pela jX>pulação microbiana (perifiton) que

recobre a concha, e/ou;

- retenção de partículas de sedimento marcados nas reentrâncias

da concha.

Nas partes moles, onde ocorrem os maiores fatores de

bioacumulaçao, esta concentração se explicaria por ser o cobal_

to constituinte de sistemas enzimãticos e da vitamina B-12, sen

do portanto um oligo elemento indispensável ã vida. A vitamina

B-12 é acumulada pelo fígado dos mamíferos o qual possui um £

guivalente nac glândulas digestivas dos bivalves. Posteriormf-n

te, estas suposições vieram a se confirmar pela clissecção e aná

.lise dos diversos tecidos das partes moles.

Nesta fase de pesquisa, conclui-se que:

1* a trsr.sferêncía do cobalto retido nas partículas finei:, üu

sedimento de fundo característico da praia do Frade, para

Anômalocardia brasi1iana, molusco comestível abundante na

região, testõda em laboratório é insignificante.

j 2Ç - 0 cobalto presente nos animais tanto pode ter vindo do se

dimento ingerido, como da água de embebíção e/ou da água so

brenadante. Foram necessárias experiências de bioacumula

Ç90 e partir da água na ausência .de sedimentes psrz que se

pudesse esclarecer a origem do ccbalto bioacumulado.

Segundo Jenne & i,uoma (1977), não se pode afir

mar qual a fonte mais importante, água ou sedimento, para um de

terminado organismo de um determinado element^. Estando o ele

mento na mesma concentração na água e no sedimento a fração so

lúvel será muitas vezes mais bioacumulada pelo organismo. Entre

tanto, tendo o sedimento uma maior capacidade de acumular ele
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mentos traços, será o mais importante contribuinte para a manu

tenção dos níveis destes elementos na biota.

C importante que seja determinada a meia-vida biológi_

ca do cobalto no molusco, e os fatores de bioacumulação a par_

tir da água na ausência de sedimento. A determinação da forma

físico-química do cobalto radioativo e os níveis de concentra^

ção do cobalto estável permitiriam conclusões mais precisas dos

resultados obtidos. Estes dois últimos parâmetros não puderam

ser esclarecidos neste trabalho.
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3.1.2. Bioacumulnção do Co a Partir da Água,
na Auscncia do Sedimento

Para determinar a capacidade de bioacumulaçao de coba_l

to radioativo presente na água do mar pelo molusco A. brasiliana

e para esclarecer a origem do cobalto bioacumulado pelo bivalve

em contacto com sedimento marcado, realizaram-se experimentos na

ausência de sedimento.

Os resultados estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 0

valor médio de fator de bioacumulaçao do animal com relação ã

água de 7,8, é próximo ao valor da bioacumulaçao cora relação ã

água de "crrtebiçSc" dac experiências anteriores, que foram de 5,0.

Sabendo-se da importância da forma físico-química no

processo de bioacumulaçao, tentou-se trabalhar com Co contendo

concentrações variáveis de forma orgânica complexada (água de "em

bebição") cuja obtenção está descrita no capítulo de Material e

Métodos, e com o cobalto em maior concentração na forma iônica

(Ãgua do Arpoador e Frade), também descritos no referido capítu

Io.

Os dados parecem indicar um maior fator de bioacumula_

ção para o animal inteiro nos experimentos que utilizaram água

com maior concentração de cobalto iônipo (7 para a água do Arpoa
»

uor u 12 pctxd a úyuci do Frciuü} (Tabela 4). Para a água de"£íübebi_

çad', que pode conter uma maior concentração de cobalto orgânico

complexado o fator de bioacumulaçao . para anî

mal inteiro foi de 4. Feita uma análise de variânCia entre os da

los das 3 experiências, esta indicou haver uma diferença sig_

nificativa entre os resultados.

Lowman & Ting (1973), trabalhando com o cobalto em diferentes
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Tabela 3

Fatores de ELoacurnulaçãb de Oc de A. brasiliana a Partir
da Ãgua (Pese Gmido)

Azpoador
(14 dias)

Frade
(15 dias)

Brfoebição
(14 dias)

N

5
*

6

5

A.

4,

8,

2,

INTEIRO

6 + 1,0

3 +1,5

9 + 1,0

4

6

2

CDNCKA.

,0 +1,5

,3+2,3

,5 +1,3

•a

8,

6,

4,

•

0

9

5

MDLES

+ 0,7

+ 2,6

+ 0,8

N

10

12

10

PAPES DE
VALV0S

20,8 + 19,5

6,9 + 2,6

5,8 + 2,9



Tabela 4

Fatores de Bioacumulaçao de C o e n ? . brasiliana êi Partir
da Água (Peso Seco)

Arpoador
(14 dias)

Frade
(15 dias)

Brtoebição
(14 dias)

N

5

•

6

5

A.

6,

12,

4,

INTEIRO

8 + 1,5

3 + 2,2

3 + 1,5

COfTCHA

4,2 v i ,

6,7+2,

2,6 + 1,

6

4

4

p

79

63

44

: MOLES

,1+7

,2 + 25

, 5 + 7

,0

,7

,9

N

10

12

•; io

PARES DE
VRLVAS

22,0 +

7,3 +

6,1 +

20,6

2,7

3,1
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e Co ionico) obtiveram resultados com fatores de bioacumulaçao

maior para o animal inteiro nos experimentos com cobalto iônico.

Nishiwaki (1981) obteve F.B. de 26,2 para cobalto iônico e 1,6

para cobalto complexado para Mytllisepta virgatus.

Independente da forma físico-química quando se comparam

os resultados deste trabalho (média das 3 experiências) em que

se, registra um F.B. para o animal inteiro de 7,8 (utilizando-se

o peso seco do animal) com os dados da literatura têm-se que le

var em conta os seguintes fatos:

a) não se têm dados de moluscos da mesma espécie, sende assim sç_

ria c mais recomendável comparar com resultados de bioacu»»ulri

ção cm moluscos de substrato móvel ("clams"). Neste caso, não

se dispõe de dados para o animal inteiro; e

b) grande parte dos resultados não esclarece se o fator de bio

acumulação foi calculado para peso seco ou para peão úmido

Sendo assim, para animal inteiro os dados de F.B. variam de

1,6 a 90 (Tabela 5).

Quanto aos F.B. das partes moles tem-se neste trabalho

um valor médio para os 3 experimentos de 63,9 + 17,7 (peso seco)

e 6,5 + 1,8 (peso úmido). Os dados na literatura (Tabela 6) va

riam entre 63,9 e 790 (peso seco).

QucinLo ao F.B. das conchas, obteve-se neste trabalho o

valor médio para os 3 experimentos de 4,5 + 2,1 (peso seco) e

4,3 + 1,9 (pe3O úmido). Comparando-se com a literatura, têm-se ,

para as "clams" os valores constantes da Tabela 7.

Quanto aos fatores de bioacumulaçao nas diversas partes

do tecido mole, apesar das diferenças nos valores e,por vezes,as

diferenças na maneira de dissecar os animais é constante o maior

acúmulo nas glândulas digestivas (ou hepatopâncreas) (Tabela 8)
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Tabela 5

FB de Go em Moluscos (Animal Inteiro)

OFGRNISMD FEEERÊNCIA

Mytilus edulis

Crassostrea gigos

Mytilis9pta virgatus

Anomalocartiia brasiliana

42(*)1

90(*)2

Oo iônioo - 26,2
Co oonplexadò - 1,6

Van Weers (1972)

Harrison et ai. (1975)

Nishiwaki (1981)

Presente Trabalho

7,8(*)2

(*). » peso úmido



TvTbela 6
60

IB de Co em Partes Moles de Moluscos de Substrate M5vel ("Clans")

QRGANISMD FEEERÊNCIA

Moluscos CCo - estável)

Mya arenaria *

Donax denticulatus

Scrobicularia plana

Macoma baltica

Anomalocardia brasiliana

600

790 (*]2

320(*)2 - Co iônico

460(*I 2 - Co complexado

32(*)1

22(*)x

6,5 + 1,8(*)?

63,9 + 17,7 (*)2

Iowmar. et al. (1971)

Harrison (1973)

latimn & Ting (1973)

indard-Triquet (197a>)

Amiard^Triquet (1975b)

Presente Trabalho

(*), = peso úmido

(*)2 - peso seoo

CGS.: Não havendo indicação no trabalho,se foi utilizado o peso seoo ou peso úmido
para o cálculo dos EB considerou-se como sendo peso úmido.

co



Tabela 7
- 50

BBce Co em Oonchas de Moluscos de Substrato Móvel ("Clans")

CHGMttSMD HEEEEENCIA

Mya arenaríõ •

Scrobicularia plena

Macoma baltica

Meretrix lamarkii

Arioinalocardia brasiliana

(*).

peso úmido

peso seco

200(*).

76(*).

53(*).

+ 20(*).

4,3 + lf9(*)1

4,S + 2,1(*)2

Harrison (1973)

Amiard-^Triquet (1975b)

Amiard-Triquet (1975b)

Nakahara et ai. (1976)

Presente Trabalho



Tabela 8

Fator de Bioacumulaçao de Co nas Subdivisões das Pertes Moles de
Molusoos de Substrato Móvel

Mya arenaria
(Harrison, 1973) (Peso seco)

(180 dias - em equilíbrio)

Ann-nalccardia brasiliana
(Presente Trabalho) (Peso Seco)

(15 dias)

Sifoes

Pê

Manto

Músculos adutores

Brânquias

Glândula digestiva

Restante das vísceras

— —

—

20

(+palpos labiais)120

100

150

0,2 + 0,1

0,6 + 0,3

0,6 + 0,2

0,8 + 0,2

1,4 + 0,4

(+ glându 20,8 •_ 5,8
Ia âiaes"
tiva)"

o
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seguidas das brânquias. Os menores F.B. são observados nos müs_

culos adutores, manto e pé (Figura 18).

Quanto â distribuição do cobalto radioativo entre con

cha e partes moles os experimentos de bioacumulaçao a partir da

água apresentam valores semelhantes para os três tipos de água:

45 e 56% presente nas conchas das experiências em que se utili^

zou água onde supostamente haveria uma maior concentração de co

balto iônico (água do Arpoador e Frade), e 60% na água de "embe

bicão" (Figura 19). Estatisticamente a diferença não é significativa.

Nas experiências com pares de valvas de conchas mortas

(Tabela 9) esperavair.-se valorcc mais clevaácc para cs F.b. que

os valores de F.B. para as conchas de animais dissecados, pois

tinha-se o dobro da área disponível para a adsorção do cobalto

iônico. Houve um aumento nos valores da bioacumulaçao, corres-

pondente aos animais mortos, mas não muito regular.

Esperava-se que o aumento fosse marcante nas experiên

cias em que se considerava haver na água uma maior quantidade

de cobalto na forma iônica (água do Frade e Arpoador), o que

não ocorreu.

As curvas de bioacumulaçao (Figuras 20 e 21) mostram

que esta se dá mais rapidamente nos 7 primeiros dias tendendo

para um equilíbrio aparente a partir do 109 dia.

Estes resultados coincidem com parte dos resultados da

literatura. Nishiwaki (1981) trabalhando can ̂ tilisepta virgatus

verificou que o equilíbrio aparente tanto para o cobalto iônico

como para o cobalto complexado, era atingido entre 15 e 30 dias

após iniciar o experimento.

Nnkahara et ai (1976) trabalhando com Heretrix lamarkii

observaram o atingimento do equilíbrio aparente com 15 dias.
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DISTRIBUIÇÃO DE6OCo NOS TECIDOS DE

ANOMOLOCARDIA BRASILIANA BIOACUMULADO

A PARTIR DA ÁGUA NA AUSÊNCIA DE SEDIMENTO

CD

FRADE

15
TEMPO (DIAS)

P I CONCHA PARTES MOLES

SUBDIVIROFS PAS PARTES MOLE£

WA RESTANTE DAS VÍSCERAS

ET-1 MANTO

ffffffl BRÂNOUIAS

PÉ

SIFÕES

MÚSC. ADUTORES

Figura 18 - Distribuição interna de Co em Anaflalpcardia brasiliana
bioacumüado r ;>^rtir da água da praia do Frade na ausèn
cia do seciis tinto. _̂  ~
Tcnp3 2 Xr aninuis; Tenpo 15 Xg aninuis
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PESO ÜWI3C

FRADE
2 I bioocumuloçoo j 15dias

53 %
CONCHA

6Q
Co

I
ARPOADOR.. , -

31_ btoocuroulocoo I4dios

60
Co

EMDEBICAO ,.
Z i bioacumuloçõo j

6Q
Co

J

I I CONCHA PARTES MOLESJ
Figura 19 - Distribuição percentual da atividade de Cb em

Ancnialocardia brasiliana, bioacumulado a partir
da água.
X = média de animais dissecados



Tabela 9

Fator de Bioacumulação de Co em: 1*)^^, Conchas de Anijrais Sacrificados

Apôs 15 Dias de Incorporeção e (*)2 Pares de Valvas de Animais Mortos Após

15 Dias de Incorporação

CONCHAS DE ANIMMS VIVOS,*. CONCHAS DE ANIMAIS MORTOS,^
2

ÁGUA FB FB

Arpoador 4,2 + 1,6 22,0 + 20,6

Frade 6,7 + 2,4 7,3 + 2,7

a*ebiçâb 2,6 + 1,4 6,1 + 3,1
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FB
60
Co

10"

o
UJ

_J 10"
<

10

I

T

* •

o
o

• §
u
m
kl

BIOACUMULAÇÃO DE 6 OCo POR

ANOMOLOCARDIA BRASILIANA A PARTIR

DA A'GUA

I l l I
I 3,5

1 I I ± I 1
7 8 9 II 14 15

TEMPO (DIAS)
60,Figura 20 - Bioacumulação de ouCo por Anomalocardia brasiliana

a partir da água (3 experiências]
• água da praia do Frade (RJ)
A água da praia do Arpoador (RJ)
• água de embebição do sedimento
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10'

CD

10

IÕ1

ft\

^ ÁGUA CA PRAlA 0 0 ARF3A0OR

UA CE EMBEBIÇÃO

ÍUA CM PRAIA DO FRAOE

BIOACUMULAÇAO DE 6OCo POR PARES
DE VALVAS DE ANIMAIS MORTOS

I I I I
1 2 3 4

I ! I I I
7 8 9 II 14 15

TEMPO (DIAS)
60,Figura 21 - Bioacumulação de Co por conchas (pares de valvas de

animais nortos) d- Anomalocardia brasiliana a partir
da água (3 experiências)
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Mytilus edulis (Van Weers, 1972) apôs 60 dias não atin

giu o equilíbrio.

Outros resultados da literatura referem-se ãs curvas

de bioacumulação nas conchas, nas partes moles ou nas subdivi^

soes das partes moles (Harrison, 1973; Lowman * Ting (1973).

Os resultados deste trabalho indicam uma mesma veloci^

dade de bioacumulação para animal inteiro, para concha e para

as partes moles. Lowman & Ting (1973) encontraram una rápida acumulação

de cobalto iônico nas conchas e de cobalto complexado nas pa£

tes moles. Velocidades menores são registradas para o cobal^

to iônico bioacumulado pelas partes moles e o cobalto complexa^

do bioacumulado pelas conchas.

Harrison (1973) trabalhando com Mya arenaria observa

uma bioacumulação que atinge o equilíbrio aparente nas partes

moles entre 15 e 30 dias e nas conchas com mais de 200 dias.

Podemos concluir neste ponto de pesquisa:

1* - o cobalto radioativo bioacumulado nas experiências com se_

dimento marcado era provavelmente oriundo da água de "emb£

bicão" Sendo assim, foi insignificante a capacidade remobi_

lizadora do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana do

Co previamente retido no sedimento nos experimentos r?.a_

lizados.

A extrapolação destes dados de laboratório para o campo d£

ve ser feita com cuidado.

A água de 'fembebição" apresenta-se com uma atividade 20 v£

zes maior que a águe sobrenadante. A atividade presente na

água era oriunda do sedimento que passa ã água e provave_l_

mente da água para o animal .
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2' - Os fatores de bioacumulaçao de Co por Anomalocardi.3

brasi liaria com relação ao animal inteiro nas experiências

com trás tipos de águas diferentes (Arpoador. Frade e

"embebição") são significativamente diferentes.



3.1.3. Bioacumulação de Cs

6 9 ?i

í
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137
Segundo Ancellin et ai. (1973) o Cs figura entre os radio

nuclldeos que melhor se prestam para estudos experimentais pela

estabilidade do seu estado ionico. Provavelmente por este fato,

os numerosos resultados na literatura com relação ã moluscos

bivalves são semelhantes entre si. Os resultados obtidos neste

trabalho seguem esta regra (Tabela 10). Os fatores de bioacumu

lação para animal inteiro para peso úmido foram de 1,5 e 2,2 pa

ra peso seco. Na literatura (Tabela 11) os valores variam entre

5,3 e 10.

0 fator de bioacumulação para Cs em moluscos varia

inversamente (função logaritmica) ã salinidade da água (Wolfe,

1971). Este fato juntamente com as diferenças entre os organis_

mos estudados explicaria a pequena variação entre os resultados.

0 F.B. obtido neste trabalho para concha foi de 0,1 e

nos dados da literatura (Tabela 12) os F.B. variam de °»1 a 7' 2

(peso úmido).

O Cs presente nas conchas tanto pode estar ligado

ao perifiton como à matriz da concha.

Para as partes moles os valores de bioacumulação deste

trabalho foram para peso úmido de 6,1. Na literatura (Tabela

13) os F.B. variaram entre 3,3 e 12.

Quanto ã distribuição percentual entre conchas e par

tes moles temos 94,5% do césio presente no animal bioacumulado

pelo tecido mole (Figura 22 )• 0 metabolismo do Cs em molus_

cos bivalvos, como em outros animais, está provavelmente rela

cionado com o do potássio. Este último é um elemento essencial

do ponto de vista biológico e encontra-se presente em todas as
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Tabela 10

FB de Cs (26 Dias) - Anoralocardia brasiliana

ANIMAL
INTEIPO

PESO SBOO PESO CKIDO

OONCHA PARTES MOLES ANIMAL
INTEIRO

CONCHA PARTES MOLES

2,2 + 0,3 0,1 + 0,03 60,0 + 4,0 1,5 + 0,2 + 0,03 6,1 + 0,4



Tabela 11
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FB de Cs em Moluscos - Minei Inteiro

Katalysia mannorata

Cardium oduli

Rangia cuneata

Crassostrea BiSas

Mya arenaria

Anomalocardia brasiliana

Moluscos (Cs estável)

10

10

7

5,3

7,5 +1,2

1,5 + 0,2 (*)1

2,2 + 0,3 (*)2

Bhatt (1966)(*)

Ayargués et ai., (1973),*.

Wolfe (1971)

Crannore R Harrison (1975)

Harrison (1973)

Presente Trabalho

Lawman et ai. (1971)

(*). - Peso úmido

(*), - Peso seco

(*)3 - Citado nor Crannore & Harrison (1975)

À



Tabela 12
137,FB de Cs em Conchas de Moluscos

ORGANISMO

Mya arenaria

Scr-obicularia plana

Macoma balthica

Crassostrea gigas

Perna perna

Anomalocardia brasiliana

3,9 + 0,9

2,6

0,5

7,2

0,1

Harrison (1973)

Amiard-Triquet (1975b)

Aoniard-Triquet (1975b)

CraruTore * Harrison (1975)

Santos e t a i . (1979)

Presente Trabalho

(*K - Peso úmido
(*), - Peso secu

ro
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Tabela 13

'37FB d. Cs de Partes Moles de Moluscos

ORGANISMOS FB REFERENCIA

Mytilus galloprovinciols

Mytilus ecíulis (Músculo)

Partes moles de molusco

Mya arenaria

Mytilus edulis (Campo)

Scrobicularia plana

Macoma balthica

Crassostrea gigas

Gomphina melanaegis (Campo)

Perna perna

Anomalocardia brasiliana

7,8 - 8,8
8
5,7 + 7
5,6 -11,2
8,2
7,1
8,8

7 <*>>
3,3

6,1 + 0#4(*)l

6 0 ±4,0(*) 2

I tol i terpov (1961) (*)

Bryan (1963) ( A ) 4

Iiowman e t a i . (1971)
Harrison (1973)

De Franoeschi e t a i . (1974)
Amiard-Triquet (1975b)

JMniard-Triquet <1975b)

Craranore a Harrison (1975)

Suzuki e t a i . (1978)

Santos e t a i . (1979)

Presente Trabalho

(*), - Peso úmido

(*)j - Peso seco

(*) 3 - Não havendo indicação se foi utilizado o peso seco ou peso úmido para o cálculo
dos FB, considerou-se ccno sendo peso* úmido

(*)4 - atado por Crannore» Harrison (1975)
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M%

PESO SECO

Tampo:
bioocumuloçõo 26 dig»

f
157

9C%
Cs

CONCHA H H PARTES MOLES

SUBDIVISÕES DAS PARTES MOLES:

RESTANTE DAS VÍSCERAS

MANTO

BRÂNQUIAS

^ PÉ

. ^ 2 3 SIFÕES

Eyg-3 MÚSC. ADUTORES

137
Figura 22 - Distribuição de "'cs (% da atividade total) em conchas e

partes moles e subdivisões das partes moles. No tempo
0 X4 animais sacrificados e dissecção. Após 26 dias de
bioacumulação a partir da água X. anijnais sacrificados e
dissecados.
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células em grandes concentrações. Isto é evidenciado pela sua

distribuição, entre os tecidos das partes moles, bem mais homo

gênea que a da distribuição do cobalto (Tabela 14). Para o cé

sio, ao longo do tempo, a distribuição tende a se homogeneizar

(Figura 22) .

Nas curvas de bioacumulação (Figura 23) observam-se

grandes diferenças entre os desvios padrões das duas experiên

cias, A e B. Como já foi mencionado no capítulo Materiais e Me

todos (página 37) os maiores desvios padrões da experiência B

devem-se, provavelmente, â insuficiência de tempo de aclimata

ção dos animais às condições de laboratório, entre a coleta e o

início deste teste de bioacumulação (menos de 7 dias). •

Mas curvas observa-se uma bioacumulação rápida nos 10

primeiros dias, atingindo-se o equilíbrio aparente a partir do —

209 dia. Estes resultados são bastante similares aos descritos

na literatura. Harrison (1973), trabalhando com Mya arenaria es

ta atinge o equilíbrio aparente também a partir do 29 dia. A auto

ra acompanha a bioacumulação pelos diversos tecidos das partes

moles, e observa que os músculos adutores acumulam o césio mais

lentamente, atingindo o equilíbrio aparente em torno de 1009

dia. Isto vem de acordo com o resultado deste trabalho em que

26 dias após o início do experimento, aumenta percentualmente a

quantidade de cér.io nos músculos adutores sem que se atinja o

equilíbrio. Ancellin et ai., (1973) considera que esta acumula

ção mais lenta por parte dos músculos é o fator limitante para

que se atinja o equilíbrio entre os contaminante no animal e o

contaminante no meio. ;̂ ;

if •-'

Podemos concluir: ,,



Tabela 14

FB de Cs nos Tecidos Moles de Moluscos Bivalvos de Substrato Móvel

SUBDIVISÃO DAS HARRISSON (1973) PRESENTE TRABALHO

PARTES MOLES Wy^ arenaria Anomalocardia brasiliana {*)

53,22 + 27,47

50.33 + 32,74

53,19 + 6,31

34.34 +19,87

105,74 + 15,37

Sifões

Pé

Manto

Brânquias

Glândula digestiva

+ estômago

Restante das vísceras

——

—

9,5

10

9,5

10

40

(*) - peso seoo

112,72 + 39,68

•o
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TEMPO (DIAS)
22 26

TEMPO (DIAS)
137,Figura 23 - Bioacunulaçao de """Cs por Anomalocardia brasiliana.

Experimento A: cada ponto representa a média de 13
animais

Experimento B: cada ponto representa a média de 30
animais vivos e 6 pares de valvas de
animais mortos
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O césio será pouco concentrado pelo molusco em questão

como o é pela maioria dos moluscos.

Como foi observado que o tecido de "turnover" mais len_

to é o muscular, os animais com maior volume de massa muscular

(crustáceos, peixes e outros) atingem fatores de bioacumulaçao

' mais elevados devendo por isso serem melhores bioindicadores de

contaminação por césio radioativo.
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3.2. Experiências âe Eliminação de Co e Cs

As experiências de eliminação de cobalto radioativo ,

realizadas para que se pudesse determinar a meia.vida biológica

do elemento em Anomalocardia brasiliana, foram feitas na presen

ça e na ausência de sedimento

1. Bioacumulação e eliminação em presença de sedimento.

2. Bioacumulação em água de "enbebiçâb" do sedimento marcado e

eliminação em presença e ausência de sedimento.

3. Bioacumulaçãc em água do Arpoador e eliminação em presença e

ausência de sedimento.

3.2.1. Eliminação de Co Incorporado a
Partir de Sedimento Marcado, em
Presença de Sedimento

Após um período de incorporação de 39 dias forem trans_

feridos 48 animais para um aquário sem o radionuclídeo e acom

panhou-se a eliminação de Co durante 21 dias determinando-sea

meia vida biológica do cobalto no animal inteiro, nas conchas e

nas partes moles do molusco.

A eliminação de Co pelo animal inteiro e pelas con

chás destes animais, após dissecção,apresentaram uma fase de saí̂

da rápida e uma fase de saída lenta, e um só compartimento de

saída lenta para as partes moles (Figura 24 ).

0 segmento de saída lenta indica que 63,16% da ativida

de presente no animal inteiro no tempo 0 será eliminado mais

lentamente, com uma meia-vida biológica de 43 dias. Estes valo

res foram calculados segundo a reta de regressão entre os pon

tos de melhor ajuste (do tempo 20 ao tempo de 2 dias após o in£
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• ANIMAL INTEIRO

O CONCHA

® PARTES MOLES

10 15 20 25

TEMPO (DIAS)

Figura 24 - Eliminação de Co incorporado a partir de sedimento
marcado, em presença de sedimento.
A = conpartimento de salda lenta;
B = oorpartimento de salda rápida de animal inteiro e

conchas

i . , ;
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cio da eliminação r = -0,9869; erro associado = 0,01). O compar

timento de salda rápida foi calculado após a subtração dos valo

res referentes ao componente lento dos valores dos tempos 0,1

e 2 dias. Este compartimento de saída rápida apresentou uma

meia-vida biológica de 1,0 dia (r * -0,9985; erro associado

= 0,05).

As conchas apresentam, no tempo 0, 62,21% do Co reti_

do no compartimento de salda lenta que tem a meia-vida de 24

dias. Os valores foram calculados matematicamente pela reta de

regressão entre os pontos de melhor ajuste (20 e 6 dias)

(r = -0,9718; erro associado = 0,1).

O compartimento de salda rápida foi calculado após a

subtração dos valores referentes ao componente lento dos valo

res dos tempos 0, 1, 2 dias. Este compartimento de salda rápida

apresentou uma meia-vida biológica de 20 horas e 40 minutos

(r = -0,9848; erro associado = 0,1).

As partes moles apresentam um compartimento de saída

60
com meia-vida biológica de 117 dias onde estão 98% do Co

presente nos tecidos moles do animal. Os valores foram calcula

dos matematicamente segundo a reta de regressão entre os pontos

de melhor ajuste do 209 dia ao tempo 0 de eliminação (r= -0,4395;

erro associado = 0,5).

. Não se tem dados comparativos na literatura. Neste tra

balho as experiências descritas a' seguir, diferem quanto ao

processo de bioacumulação, foram feitas a partir da água na au

sência de sedimento. Nestas últimas, os resultados indicam sem

pre eliminações monofásicas (Tabela 15) com tempos semelhantes

ã fase lenta dos experimentos com bioacumulação a partir de se

dimento marcado. Posteriormente analisar-se-ão mais detalhada

mente todos os resultados.



Tabel-i 15

Biológica de 60Co em A. b r a s i l i a n a
(Em D i a s )

BIQPCUMULflÇfe ELIMINAÇÃO

AGUA SEM £ZTI> + SEDIMENTO

ANIMAL INTEIRO CONCHAS ANIMAL INTETrO CONCHAS PARTOS MDLES

Agua Sen Sedimento 80,

Agua + Sedimento 43(fase l ent i
1 (fase

{*) ,24 <tM_6) lenta U7(t o- O)2 I(t2?"f rápida ° 20

(*), » pares de valvas de animais mortos

(*>2 s conchas de animais sacrificados a caca ponto
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3.2.2. Eliminação de Co Incorporado
a Partir da Água

Nas experiências de bioacumulaçao de Co em A.

brasiliana a partir da água não se observou diferenças signify

cativas entre os fatores de bioacumulaçao referentes ã água de

"embebição" e a água do Arpoador (página 53).

Portanto, nos resultados das experiências de elimina

ção, analisou-se somente a influência da presença ou ausência

do sedimento na meia-vida do radionuclídeo no animal.

Os resultados indicaram uma meia -vida menor, de 28

dias, para os animais colocados em aquários com sedimento e uma

meia-vida maior, 80,8 dias para os animais que processaram a

eliminação de Co em aquários sem sedimento (Figura 25).

O resultado de eliminação de . Copara, conchas na pre

sença de sedimento indica, aproximadamente uma meia-vida 10 x menor que as

meias-vidas registradas nos animais colocados em aquários sem

sedimento (Figura 26 e Tabela 15).

Em geral os valores de bibliografia consultada (Tabela

16) foram de meia-vidas maiores, mais compatíveis com os resul_

tados de Anomalocardia brasiliana testada na ausência de sed:L

mento, situação em que foram feitos os testes de literatura.

Sendo mais próximo da situação real, considera-se mais

coerente a extrapolação para o campo de resultados de laboratõ

rio em que o animal de substrato mole proceda a eliminação de

um contaminante na presença do substrato de seu habitat natural.

Ê comum encontrar-se na literatura a bioacumulaçao e elimina

ção feita na ausência de sedimento, segundo Shimizu (1975), pa

ra que se tenha um número menor de variáveis.
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TO -

30
TEMPO

Figura 25 - Eliminação _Co incorporado a partir da água.
A - eliminação em água (do Arpoador) na ausência

de sedimento - pares dè valvas (conchas)
B - eliminação em água (do Arpoador) na presença

de sedimento - pares de valvas (conchas)

40
(DIAS)
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30 40

TEMPO (DIAS)
-r. 60,Figura 26 - Eliminação yo incorporado a partir da água.

A - eliminação em água (do Arpoador) na ausência
de sedimento - animal inteiro

B - eliminação em água (do Arpoador) na presença
de sedimento - animal inteiro



Tabela 16
Meia-Vida Biológica de Co (em dias) em Moluscos Bivalvos

(Em Dias)

ANIMAL

A

INTEIPO

B A

CONCHA

B

PARTOS

A

MDLES

B

Mya arenaria
(Harrison, 1973)
*

100-300 180 . 33 240

Crassostrea gigas
(Cranmore & Harrison, 1975)
*
1

220 40 110 35 130

Anomalocardia brasiliana
(Presente Trabalhe) 80,8 459,6

Anomalocardia brasiliana
(Presente Trabalho)

43 1*0 24 1,1 117

*i Bioacunulação e eliminação em ausência de sedimento A - ccnpartimento de saída lenta

*2 Bioacunulação e eliminação em presença de sedimento B - compartimento de salda rápida
00
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Poder-se-ia explicar a meia-vida mais curta dos

mais transferidos para aquários com sedimento pelo restabeleci^

mento do metabolismo normal ou possivelmente acelerado do anî

mal, para recuperar-se do período de carência alimentar à que

foi submetido durante as etapas de depuração e bioacumulação em

que foi mantido em aquários contendo apenas água.

£ possível que a grande afinidade do sedimento pelo co

balto, vá retirando parte do Co da água, ã medida que este é

eliminado dos animais, impedindo o estabelecimento de equilí̂

brios transitórios do radionuclídeo entre água animal, e deste

modo apressando o processo de saída do Co.

No caso de conchas de animais mortos também se verify

cou um aceleramento no processo de eliminação na presença de se

dimento. Os dados de literatura indicam meias-vidas maiores que

as encontradas neste trabalho (Tabela 16 ).

As partes moles apresentam sempre uma eliminação mais

lenta do que as conchas (Tabela 16 e Figura 27).

Em relação as subdivisões das partes moles (sifões, pé,

manto, brânquias, músculos adutores e restante das vísceras),

pode-se avaliar a maior e menor lentidão de saída do Co de ca

da compartimento, comparando-se a distribuição (%) no tempo 0 e

38 dias após o início de experimento de eliminação (Figura 28 e

Tabela 17).Observa-se que o cobalto sai mais rapidamente da parte

correspondente ao "restante das vísceras".

A discrepância entre os dados da literatura relativos

60a bioacumulação e eliminação de Co pode ser diminuída se hou

ver uma maior padronização nos experimentos. Nesta padronização

além do aspecto relativo a metodologia experimental geral, em
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GRAM AS

PESO SECO

el iminoçoo 38 dias

55 %
CONCHAS 1 SEDIMENTO

ARPOADOR

EMBEBIÇAO

Co

d l CONCHA PARTES MOLES

Figura 27 - Distribuição entre oonchas e partes roles (%) do Co
presente no animal no tenço 0 e após 38 dias de elimi
nação. ""
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27o1

6%
3%

EMBEBIÇÃO

60 Co

CONCHA MM PARTES MOLES

SUBDIVISÕES DAS PARTES MOLES:

RESTANTE DAS VÍSCERAS

MANTO

BRÂNQUIAS

^ PÉ

ES2 SIFÕES

Ü S I MÚSC. ADUTORES

Figura 28 - Distribuição interna de Cò en Anomalocardia brasiliana
Tenço O - bioacunulaçâb a partir da água do Arpoador e

água de enbebição
Tenço 38- 38 dias após o início da eliminação em água

do Arpoador na ausência e presença de sedimen-
to.
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Distribuição da Atividade de
de Anonalocardia brasiliana!

Tabela 17

Co (%) em Subdivisões do Tecido
r Bivalve de

("Ciam") Apôs Eliminação na

Sifões

Pé

Manto

Músculos Adutores

Brânquias

Restante das Vísceras +
Glândula Digestiva

0,8 +

2,5 +

2,6 +

3,4 +

5,9 +

84,9 +

Ausência <

0,?

1.*

1,0
0,«

2,6

Substrato
3e Sedimento

10,1

7,0

19,4

8,0

16,8

38,7

Mole
Móvel

(38 dias)

fc38

Í7'

l2'
±4'
±2'
±3»

±5»

0

4

7
A

5

9

60
Meia-Vida Biológica de Co (em dias) em Subdivisões do Tecido Mole
de Mya arenaria, Bivalve Marinho de Substrato Móvel

(Harrison, 1973)

FASE RÁPIDAEASE LENTA

B

Manto 290

Músculos Adutores

Brânquias 370

Glândula Digestiva 84

Restante das Vísceras 170

180

15

3

5,7
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particular é importante o conhecimento da forma físico—.química

deste radionuclxâeo durante os experimentos.
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3.2.3. Eliminação de 137Cs

Após um período de incorporação de 26 dias, onde se

atingiu o equilíbrio aparente na distribuição de Cs entre o

animal e a água, foram transferidos 30 animais para um aquário

sem material radioativo e acompanhou-se a descontaminação duran

te 58 dias, determinando-se a meia-vida biológica do césio em

Anomalocardia brasiliana.

A eliminação do césio-137 do animal inteiro é relatî

vãmente rápida (Figura 29). 0 segmento B da curva indica o com

partimento de salda lenta. No tempo zero, 71% do césio presente

no animal será eliminado mais lentamente, com uma meia-vida bio

lógica de 19 dias. Este valor foi calculado segundo a reta de

regressão entre os pontos de melhor ajuste (do 39 ao 589 dia)

(r = 0,9844; erro associado • 0,001).

0 componente rápido foi calculado após a subtração dos

valores referentes ao componente lento dos valores dos dias 0,

0,5e 2,5. Este compartimento de saída rápida apresentou uma

meia-vida biológica de 1,7 dias.

Foram sacrificados e separadas conchas e partes moles

e estas dissecadas em 6 subdivisões nos tempos 0, 0,5 e 58

dias, estabelecendo-se o percentual de Cs retido em cada par

te do animal. A meia-vida biológica para o animal inteiro calcu

lada a partir da reta de regressão entre os três pontos é tam

bem de 19 dias. Em vista disso fez-se o cálculo para a meia-vi,

da biológica das conchas e partes moles que foram medidas somen

te nestes três pontos.

Os resultados de 38 dias para as conchas e 18 dias pa

ra as partes moles estão de acordo com os resultados da litera

tura (Tabela 18).
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19 51 58
TEMPO (OIAS)

Figura 29 - Eliminação de 137Cs por Anoralocardia brasiliana
XJQ aninais

A - Fase rápida
B - Fase lenta



Tabela 18

Meia-Vida Biológica de Cs (em dias) em Moluscos Bivalvos

ANIMftL INTEIRO CONCHA PARTES M3LES

A _ _ B A B A B _

Mya a r e n a r i a _- , Q ft-* . * . fi

(Harrison, 1973) 7 5 2 ' ° 8 2 x ' 5 4 1 3 ' 5

Crassostrea gigas _« _ 8 fi3 _ R _ . _ g

ratore & Harrison, 1975) ' ' '

Anoroalocardia brasiliana 195 17 38 5 18 0
(Presente Trabalho) ' ' ' '

* peel - película que recobre a concha
A - ocnçartinento de saída lenta
B = conçartimento de salda rápida
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Na literatura os resultados de eliminação de césio ra

dioativo por moluscos bivalves são poucos e de difícil compara

ção. Observou-se entretanto que em geral os autores registram

uma saída mais rápida para as partes moles e uma saída mais len

ta para as conchas. Nos diversos tecidos das partes moles os te_

cidos musculares (músculosadutores e pé) são os de maior meia-

vida biológica (Figura 30, Tabela 19). Isto está de acordo com

os resultados de bioacumulação em que estes tecidos são os que

levam mais tempo para atingir o estado de equilíbrio aparente .

Harrison (1973) chama a atenção para a possibilidade de compara

ções entre tecidos musculares de diferentes animais uma vez que

os tecidos musculares são relativamente homogêneos servindo a

funções similares de animal para animal.

Pode-se concluir ser a reciclagem do césio relativamen

te rápida nas partes moles. Esta observação está de acordo com

o comportamento metabólico do potássio (Amiard-Triquet, 1975 b)

nas células animais confirmando o comportamento químico análogo

dos dois elementos.

O coropartimento de saída mais lenta pode siginificar o

césio mais firmemente ligado ao material intracelular.

A saída mais rápida deve-se provavelmente ao césio fra

camente ligado â substâncias intracelulares ou presentes no flu£

do extracelular.
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TEMPO
0
L

V j

^c?_m_i>» • • • • •

eliminoçôo

\ 94%

l 3 7 c .

57%

\

%

1

1
3%

58 DIAS

^ - i »

^ ^ -

^ %

)

r

[4%

8%

CONCHA PARTES MOLES

SUBDIVISÕES DAS PARTES MOLES:

RESTANTE DAS VÍSCERAS

MANTO

BRÂNQUIAS

PÉ

SIFÕES

MÚSC. AOUTORES

Figura 30 - Distribuição interna de Cs em Ananalocardia brasiliana
no tempo O e 58 dias de eliminação (% de CPM)
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Tabela 19

Distribuição da atividade de Cs (%) em subdivisões 3o tecido mole
de A. brasiliana no tenç© O e após 58 dias de eliminação do radionuclideo

SLfões

Pé

Manto

Músculos Mutoxes

Brãnqulas

Restante das Vísceras +
Glândula Diçâstiva

4

10

4

13

12

57

2

15

4

21

8

50

Meia-Vida Biológica de 137Cs (em dias) em Subdivisões do Tecido Mole
de Mya arenaria (Harrison, 1973) e

A • compartimento de saída lenta
B = conpartimento de saída rápida

Crassostrea cp

Manto

Músculos Adutores

Brânquias

Glândula' Digestiva

Restante das Vísceras

.gas (QrannDre & Harrison, 1975)

Mya arenaria

A

74

33

15

14

30

B

4,6

3,3

1,3

4,6

3,5

Crassostissa

A

120

54

130

140

no

gigas

B

9,1

15,0

7,2

f 5

8,2
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4. INFLUÊNCIA DOS MICROORGANISMOS NA REMOBILIZAÇÃO

DO 60Co RETIDO EM SEDIMENTO MARINHO

4.1. Introdução

Objetivou-se investigar a capacidade dos microorganism

mos presentes no lodo, conto possíveis remobilizadores do Co

previamente retido, através da transformação do íon cobalto em

compostos orgânicos (coualaminas).

Observou-se nos experimentos de bioacumulação, a pa£

tir do sedimento marcado, que o Co apresentou um coeficiente
• • ' • ' • • 4

de distribuição entre sedimento e água sobrenadante de 10 e

com relação a água de"embebição"de 10 , diferente do observado

4 5
por Brugnara (10 a 10 ) (Brugnara, 1977).

As condições experimentais do trabalho de Brugnara e

os do trabalho aqui descritos foram bastante diferentes. Uma

das diferenças foi que, no presente trabalho, procurou-se man

ter o sedimento e a água em condições semelhantes ãs do ambien

te. Como a sobrevivência dos animais coletados e mantidos ne£

tes aquários foi na maioria das vezes de 100%, consideró-se que

este objetivo tenha sido alcançado. Sendo assim, acredita-se

que a população microbiana teve também um bom índice de sobrevi^

vencia.

Pensou-se poder ser a transformação pelos microorganis_

mos do cobalto iônico em compostos orgânicos solúveis, um

vel mecanismo importante de remobilização de Co previamente re

tido nos sedimentos, devido ã grande biomassa da população

microbiana en relação ã biomassa total dos organismos bentõnicos.

Segundo Smith (1965) e Níshijima & Hata (1977 e 1978 )

uma fonte importante destes compostos (Vit B,2) solúveis em
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água são os sedimentos de fundo de rio ou de mar, ricos em matéria

orgânica. Assim sendo, seriam estes compostos resultado do meta

bolismo de microorganismos presentes nestes ambientes.

Para esclarecer a importância da atividade microbiana

foram realizados experimentos, utilizando-se sedimento natural

com microorganismos presentes, e sedimento esterilizado em auto

clave.
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4.2. Metodologia

Sedimento

Utilizou-se o sedimento contido em um dos bechers do

aquário usado na experiência de eliminação de Co por A^

brasiliana incorporado a partir de sedimento marcado. Este aguã

rio foi mantido permanentemente com aeração e a água circulan

do através do filtro biológico com os bechers contendo sedimen

to.

Contaminação do Sedimento

Foram adicionados 1000 ml de água do mar contendo Co

a 100 g de sedimento centrifugado, obtendo-se após homogeneiza^

ção da suspensão uma concentração de 37,6 uCi/g (1,4 x

IO6 Bq/g) equivalentes a 2 x IO6 CPM/g.

Esterilização do Sedimento

O material foi autoclavado separadamente, sedimento de

cantado e água sobrenadante, durante 30 minutos a 1209C (1 at.

mosfera). Apôs a esterilização, a água do mar autoclavada foi

vertida assepticamente para os erlenmeyers contendo sedimento.

Experiências

Foram utilizados 3 erlenmeyers de 150ml, contendo cada

um 100ml (5ml de sedimento decantado para 95ral de água do mar),

. o 19 erlenmeyer continha sedimento autoclavado mantido este

ril durante o experimento.
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. o 29 erlenmeyer continha sedimento autoclavado, inoculado com

uma alíquota do sedimento natural.

. o 39 erlenmeyer continha sedimento natural, não autoclavado.

Foram retiradas periodicamente amostras de água, para

testes de esterilidade e medida de Co em solução.

Testes de Esterilidade (Plaqueamento)

Para testar a esterilidade do meio, retiraram-se alí

quotas de 0,lml da suspensão sedimento-ãgua e plaqueava-se pela

técnica de espalhamento com bastão de vidro.

0 meio de cultura utilizado foi o "Marine Broth 2216"

da DIFCO a 3,74% + "Agar Granulated" da BBL a 1,5%.

Apôs plaqueamento, as placas de Petri eram mantidas ã

temperatura ambiente durante aproximadamente 24 horas para

observação da ocorrência de colônias de bactérias e/ou fungos.

Medidas Radioativas do Radionuclideo em Solução

Preparo das amostras:

. retirou-se assepticamente 2ral de suspensão (agitando o frasco)

. filtrou-se com duas membranas de millipore previamente pesa

dos.

. recolheu-se lml do filtrado em um tubo de ensaio.

Medida*» Radioativas da Água

Mediu-se a radioatividade de uma alíquota do filtrado

obtendo-se o resultado expresso em CPM/ml, em um cintilõmetro

de cristal de NaI, monocanal, do tipo "Tracerlab Spectromatic"

modelo HV-1.
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4.3. Resultados

Obteve-se uma esterilização completa do meio.

Nos gráficos 3*1̂  32 e .33 pode-se observar que a concen

tração do Co na ãgua em contato com o sedimento natural, e

com aquele autoclavado e inoculado nos quais se comprovou a

presença de microorganismos, cresceu, continua e apreciavelmen-

te, em função do tempo. Em contraste, o sedimento estéril libe

rou menores qu<

um equilíbrio.

rou menores quantidades de Co, tendendo a distribuição para
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6000C
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D

O

• 20000H

IOOO0-

NATURAL •

INOCULADC

I I
4 7 20 26 112

TEMPO (DIAS)
60,Figura 31 - concentração do vwGo na água: Experimento I

. Natural - cada ponto refere-se a 2nd (filtrado) retirados de
100ml de una suspensão lodo-água não autoclavado. O lodo ,
guando decantado, ocupava un volume aproximado de 20ml.
Esterilizado - cada ponto refere-se a 2ml (filtrado) retira
dos de lOOml de una suspensão lodo-água, ajtcclavados separa
danente, lodo (20ml) e água sobrenadante (80mL). ~
Inoculado - cada ponto refere-se a 2ml (filtrado) de lOOml
cie uma suspensão lodo-água, autoclavados separadamente lodo
(20ml) e água sobrenadante (80ml).
Após esterilização, inoculou-se cem lml do lodo natural.
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Figura 32 - Concentração do Oo na água: Experimento II
Ftoram mantidas 4 suspensões de lodo-água esterilizados
(lOmL) após autoclavação em separado, lodo (2nd) e
água sobrenadante (ftnl). Depois de 40 dias inoculou-se
oom 0,lmL de lodo natural (10ml). Cada ponto refere-
se a lnl do filtrado da suspensão.
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9OOO0
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Figura 33 - Concentração do Co na água: Experimento III
Natural - cada ponto refere-se a 2nd do filtrado da suspen
sao contido em 2 frascos de erlenmeyer de 150ml inoculadõ*

- 100ml de tina suspensão (20rol de lodo - lavado 3 vezes e
80ml de água do mar).
Inoculadõ - o lodo - lavado 3 vezes e água do mar (80ml)
foram autoclavados separadamente. Inoculou-se apôs esteri
lizaçio can lml do lodo natural. ""
Esterilizado - o lodo - lavado 3 vezes - e água do mar
IWXnl) nun total de 100ml foram autoclavados separadanente.
Verteu-se assepticanente a água para o frasco contendo o
lodo.
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4.4. Conclusão

Tendo-se em vista a grande biomassa dos microorganism

mos em relação ã biomassa total dos animais bentônicos que

ocupam ou dependem dos fundos de lodo, e considerando-se a

sua capacidade organificadora do cobalto, conclui-se que os

microorganismos seriam possivelmente, responsáveis pela maior

parte da remobilização do cobalto previamente retido em sedi_

mento possibilitando a sua transferência para cadeias alimen

tares que o levam até o homem.
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5. CONCLUSÕES FINAIS

Visando esclarecer a capacidade de um animal bentônico

remobilizar o cobalto radioativo retido em sedimento de fundo,

determinou-se o fator de bioacumulação de um bivalvo caracterÍ£

tico deste substrato, Anomalocardia brasiliana. Os valores de

bioacumulação com relação ao sedimento foram insignificantes.

Conclui-se, então, pela reduzida importância deste organismo

nesta reroobilizaçao.

0 cobalto, presente no animal, poderia ter sido incor

porado através da água de "embebição" do sedimento e/ou da água

sobrenadante.

Nas experiências realizadas na ausência de sedimento,

com a água sobrenadante, e com a água de "embebição" do sedimen

to, os fatores de bioacumulação foram semelhantes àqueles regi£

trados anteriormente para a água de "embebição", em presença

de sedimento. .

Conclui-se, então, que a via principal de transferên

cia do cobalto do sedimento para este molusco seria através da

água de "embebição" deste substrato que constitui o seu

"habitat".

Através de experiência com sedimentos natural e este

ril conclui-se que a presença de cobalto na água de "embebição"

e, em conseqüência na água sobrenadante, teria como principal

agente remobilizador a população microbiana presente no sedimen

to, responsável pela organificação de cobalto, produzindo com

postos solúveis. Tendo em vista a grande biomassa dos microor
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\ ganismos em relação ã biomassa total dos organismos bentônicos

seria a população microbiana a responsável pela maior parte da

remobilização de cobalto retido em sedimento, possibilitando a

s,ua transferência para cadeias alimentares que o levam até o

homem.

* Os fatores de bioacumulação de Co, do animal inteiro

e partes moles com relação a água sobrenadante de 15 e 60, res_

pectivamente, não classificam a Anomalocardia brasiliana como

um bom indicador biológico para poluição por este radionuclídeo.

Entretanto, fazem-se necessárias as seguintes considerações:

- os fatores de bioacumulação do animal no campo poderão atin

gir valores maiores, uma vez que o bivalvo estaria durante to

do o seu período de vida em contato com um substrato que acu

mula e posteriormente libera o cobalto-. A sua liberação pelo

sedimento proporcionaria uma bioacumulação pelo bivalvo, per

manente e gradual, a partir de um aumento, da concentração do

cobalto radioativo na água de "embebição" em virtude do lança

men to de ions cobalto pelo efluente da Central Nuclear Almî

rante Álvaro Alberto de Angra dos Reis.

- o consumo pela população local, bem como a comercialização do

"vôngole", justifica a sua monitoração quanto a concentração

de cobalto radioativo em seus tecidos moles.

Com relação ao césio, os baixos fatores de bioacumula

í ção, encontrados, confirmam a inadequação da utilização de orga

nismos de pouca massa muscular, como os moluscos, para a monito

ração de poluição por radioisótopos de césio elemento que acu

mula preferencialmente neste tipo de tecido.
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