
 

 

 
INSTITUTO DE QUÍMICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - GEOQUÍMICA 

 
 
 

 
 
 
 

FELIPPE BRAGA DE LIMA 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO E DEPURAÇÃO DE RADIOTRAÇADORES 

(54Mn, 57Co e 65Zn)  PELO MOLUSCO Anomalocardia brasiliana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 

2016 
 
 



FELIPPE BRAGA DE LIMA

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE DEPURAÇÃO DE

RADIOTRAÇADORES (
54

Mn, 
57

Co, 
65

Zn) PELO MOLUSCO

ANOMALOCARDIA BRASILIANA

Orientador

Profa. Dra. CARLA REGINA ALVES CARVALHO

Co-Orientador

Prof. Dr. WILSON THADEU VALLE MACHADO

Dissertação apresentada ao curso de Pós-graduação em
Geociências da Universidade Federal Fluminense, como
requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área
de concentração: Geoquímica Ambiental.



 L732   Lima, Felippe Braga de.

      Avaliação da incorporação e depuração de radiotraçadores (54Mn, 
57Co e 65Zn) pelo molusco Anomalocardia brasiliana / Felippe Braga de 
Lima. – Niterói : [s.n.], 2016. 
 
      101 f. : il. ; 30 cm.
      
      Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) - 
Universidade Federal  Fluminense, 2016. Orientador: Profª Drª Carla 
Regina Alves Carvalho. Coorientador: Profº Drº Wilson Thadeu Valle 
Machado.

1.Bivalve. 2. Molusco. 3. Biomonitoramento.  4. Baía de Sepetiba 

(RJ). 5. Produção intelectual. I. Título.                  
                                                            

        
                                                                                    CDD 594.11 





 

 

 

Aos pilares da minha existência: 

Mariete Braga e Amanda Cardozo. 

Obrigado por tudo



 

 

 
 
 
 
 

 A Estephania “Fana” Maria Gil de Lima, in memeoriam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Na conclusão de mais uma fase de minha caminhada, dedicado a todos 

que contribuíram de formas e maneiras diversas para que este trabalho tivesse 

êxito. 

 Agradeço aos meus pais amados Mariete Braga e Ronaldo Lima, que 

mesmo através das diversidades de nossas vidas, sempre me apoiaram e 

impulsionaram para meu objetivo.  

 À Amanda Cardozo que foi a pessoa mais incrível que eu já conheci na 

nesta vida, pelo qual sinto inexorável e infinito amor. Que curtiu e aguentou cada 

bom e mau momento desta jornada me emprestando sua calma quando mais 

precisei. 

À minha orientadora Carla Carvalho, por ser além de uma grande 

profissional, uma “alma amiga”. Por me ensinar sua positividade na forma do 

mantra mágico: “vai dar tudo certo”, por ser super protetora nas saídas de campo, 

e me oferecer auxílio incondicional.  

  Ao meu coorientador Wilson Machado, pelos momentos ímpares de 

alegria, pela ajuda nas coletas, por me emprestar sua sabedoria nesta 

empreitada, pelos conselhos e atitudes que me motivaram em momentos de 

desespero. 

 Aos meus pares, alunos do PPG Geoquímica Ambiental, com os quais tive 

o prazer de dividir salas de aula e mesas de bar e que, durante este tempo, me 

fizeram sentir parte de uma grande família.  

 Aos colaboradores Prof. Dr Alfredo Bellido e a Profª. Drª Katia Suzuki que 

disponibilizaram ajuda e radioisótopo suficiente para que este trabalho chegasse 

ao fim. 

À Profa. Drª Kita Macario e todos os integrantes do LAC por me receberem 

em seu grupo científico de braços e corações abertos. 

À equipe de professores e funcionários do PPG Geoquímica Ambiental 

pelas repentinas “quebra de todos os galhos” e “retiradas de duvida relâmpago” 

pelos corredores. 

Agradeço também à CAPES pelo suporte financeiro (sempre) muito bem-

vindo.  



 

 

RESUMO 
 

Bivalves marinhos podem acumular altas concentrações de metais disponíveis no 

ambiente. Como consequência, eles têm sido utilizados como biomonitores de 

contaminação costeira. No presente estudo, bivalves marinhos da espécie 

Anomalocardia brasiliana coletados na Baía de Sepetiba (Rio de Janeiro, Brasil), 

foram aclimatados e submetidos a um conjunto de experimentos realizados em 

sistema fechado onde foram expostos à radiotraçadores por até 10 dias no 

Laboratório de Radioisótopos Aplicados ao Meio Ambiente (LARAMAM) na 

Universidade Federal Fluminense. A fim de avaliar a cinética de incorporação e de 

depuração de metais-traço foi adicionada concentração conhecida dos 

radioisótopos 54Mn, 57Co e 65Zn na água do mar coletada. Os radiotraçadores 

foram analisados por espectrometria da radiação γ. Neste estudo foi investigado o 

uso potencial da Anomalocardia brasiliana como biomonitor em eventos agudos 

de contaminação, uma vez que pouco se sabe sobre a dinâmica de acumulação 

de metais nesta espécie. Esta avaliação teve como finalidade fornecer subsídios 

para a futura aplicação desta abordagem metodológica no monitoramento de 

eventos de real contaminação por metais no Brasil. Os resultados observados 

mostraram que é possível aplicar esta metodologia para avaliar a dinâmica de 

depuração dos metais nesta espécie de bivalve, essencialmente em casos de 

contaminação aguda. Foi observado que o intervalos de tempo adotados para a 

amostragem, com base na literatura, não foram suficientes para a obtenção da 

cinética de incorporação dos radiotraçadores por esta espécie, além disso, 

observou-se que esta espécie foi capaz de depurar assim que a atividade de 

radioisótopos na água atingiu o equilíbrio. Em termos da distribuição dos 

radioisótopos na coluna sedimentar, as maiores concentrações de 57Co, 54Mn e 
65Zn foram encontradas nas camadas mais superficiais dos sedimentos.  

  
 
Palavras-chave: Biomonitoramento. Cinética de incorporação e depuração. 

Radioisótopos. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Marine bivalves can accumulate high metal concentration from the surrounding 

environment. Consequently, they have been used as biomonitors in processes of 

coastal contamination. In the present work marine bivalves from Anomalocardia 

brasiliana species were collected from the Sepetiba Bay (Rio de Janeiro State, 

Brazil), acclimated in laboratory conditions and exposed to radiotracers in a closed 

system experiment during 10 days. The experimental procedure was developed in 

the Laboratory of radioisotopes applied to the environment at the Fluminense 

Federal University (LARAMAM/UFF). The main objectives of this work were to 

evaluate the uptake and downtake kinetics of trace metals through the addition of 
54Mn, 57Co and 65Zn to the collected sea water. The radiotracers were measured 

using gamma radiation spectrometry. In the present study the potential use of 

Anomalocardia brasiliana a biomonitor in events of contamination was 

investigated, since little is known the metal accumulation dynamics for such 

species. This evaluation had the objective of providing subsides for the future 

application of this methodology for monitoring actual metal contamination events in 

Brazil. The results have shown that it is possible to apply such methodology to 

evaluate the depuration dynamics in this bivalve species, essentially in acute 

contamination. It was observed that the time intervals adopted for the sampling 

based on literature were not enough for obtaining the radiotracers incorporation 

kinetics for this species. Also, it was able to depurate as soon as the water activity 

reached the equilibrium. In terms of radioisotpes distribution within the 

sedimentation column the highest concentrations of 57Co, 54Mn e 65Zn were found 

in the top layers. 

 

 

 
Keywords: Biomonitoring. Kinetics of uptake and downtake. Radioisotopes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Trabalhos que se ocupam em discutir a cinética de incorporação e 

depuração de metais com uso de radiotraçadores em organismos marinhos 

filtradores, mais precisamente bivalves, são comumente realizados por 

pesquisadores de diversos países como uma poderosa ferramenta de estudo de 

fisiologia animal, risco a saúde humana e meio ambiente (REINFELDER et al., 

1997;  WANG; WONG, 2003; FISHER; WANG, 1998, 2003; CHANG  et al., 2016). 

No Brasil há uma escassez de abordagens desta tecnologia para tais estudos.  

O viés central deste trabalho assume que organismos bivalves que geralmente 

são utilizados como bioindicadores podem ter as concentrações associadas à 

cinética de depuração e incorporação de contaminantes determinadas através da 

utilização de radiotraçadores, desta forma, facilitando a obtenção de informações 

a cerca da capacidade indicadora destes moluscos. O termo bioindicador esta 

atrelado a atributos biológicos ou características de organismos, quer seja de 

forma objetiva ou subjetiva, que podem ser interpretadas para avaliar as 

condições, status ou tendências de um ambiente. (BORTONE, 2005) O estudo 

ecológico destes organismos como bioindicadores de qualidade de água, apesar 

de recente para nós (menos de 20 anos), é amplamente utilizado em diversos 

países da Europa (p. ex., Inglaterra e Espanha), Austrália, Estados Unidos, 

Canadá entre outros. (GOULART et al., 2003). 

 Neste estudo foram utilizados materiais coletados na região da Baia de 

Sepetiba – RJ, este é considerado um dos mais importantes ecossistemas 

aquáticos do estado do Rio de Janeiro, por constituir área de criação de peixes e 

crustáceos de importância econômica local (COSTA, 1992). Nos últimos anos 

uma considerável pressão urbana-industrial vem contribuindo para mudanças 

ambientais de sua margem continental que influenciam diretamente na alteração 

deste ecossistema costeiro (FEEMA, 1998). A Baía de Sepetiba tornou-se o 

segundo principal corpo receptor de efluentes industriais do Estado, 
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principalmente de metais pesados derivados da indústria mínero-metalúrgica e, 

mais recentemente, de despejos urbanos (AMADO FILHO et al., 1999). 

Os experimentos deste trabalho buscaram avaliar a incorporação e depuração 

dos radiotraçadores Manganês-54 (54Mn), Cobalto-57 (57Co), e Zinco-65 (65Zn) 

pelo molusco bivalve Anomalocardia brasiliana por meio de ensaios laboratoriais, 

contribuindo para o entendimento do potencial dessa espécie como bioindicador.  

 Na próxima seção serão expostos conceitos básicos envolvendo 

características dos moluscos bivalves e do espécime escolhido para este 

trabalho. 

  

1.1 MOLUSCOS BIVALVES  
 

O filo Mollusca (do latim molluscus, -i: mole; moll, mollis: mole) é o segundo 

maior grupo de animais em número de espécies, sendo superado apenas pelo filo 

arthropoda. Entre animais pertencentes ao filo Mollusca estão, por exemplo, as 

ostras, mexilhões, lulas e polvos. O filo Mollusca se divide em uma variada gama 

de classes e entre elas está a classe Bivalvia. Ao considerar o número de 

representantes da classe bivalve, vislumbram-se cerca de 20.000 espécies 

descritas, sendo as de hábitat marinho as mais abundantes (BARNES et al., 

1995).  

Nos bivalves, segundo Ruppert e Barnes (1996), podemos observar algumas 

características anatômicas gerais inerentes a estes indivíduos, dentre elas 

destacam-se o formato de seu corpo, que é comprido nas laterais e a presença de 

uma concha formada por duas valvas que se encaixam. Estas valvas são 

sustentadas por meio de dobradiças. Os detalhes da concha que recobre o 

bivalve e suas estruturas internas que sustentam as valvas podem ser 

observados na Figura 1, esta imagem mostra parte interna exposta do bivalve 

utilizado neste trabalho, após o procedimento de abertura, onde o músculo 

abdutor encontra-se em destaque.  
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Figura 1 - Bivalve utilizado no estudo o detalhe em vermelho circula o músculo abdutor cortado no 
procedimento e abertura do bivalve. 

 

A respiração e a alimentação dos bivalves ocorrem através da grande 

quantidade de água que entra na cavidade paleal e passa pelas brânquias, que 

em geral são maiores do que nos outros moluscos. Neste processo de filtração, 

ficam retidos o fitoplâncton, outros microrganismos e as partículas orgânicas que 

se encontram em suspensão. 

Bivalves possuem brânquias, em geral, maiores do que a de outros moluscos 

que detêm a função de coleta de alimento. Por conta de sua alimentação filtradora 

são grandes acumuladores de metais, e possuem diversos mecanismos de 

defesa contra estes contaminantes (PAN; WANG, 2004). Segundo Dallinger 

(1993) um desses principais mecanismos é o de depuração, onde o bivalve 

consegue eliminar gradativamente, dentre outras substâncias, metais tóxicos. As 

brânquias são constituídas por dois pares de lâminas de cada lado do pé que 

possuem pequenos filamentos, os cílios, que conduzem a corrente de água para 

a cavidade do manto (Figura 2). 
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Figura 2 - Esquema adaptado do molusco bivalve e suas estruturas internas.  
                 Fonte: BENTON; HARPER, 1997. 

 

 

Tendo em vista que o comportamento dos metais em sistemas aquáticos tem 

sido de interesse crescente devido à alteração antrópica mundial de ciclos de 

metais (FORSTNER; WITTMAN, 1981) essa capacidade os tornam ferramentas 

informativas sobre a contaminação de ambientes no qual estão inseridos. 

(GAGNON; FISHER, 1997). 

 

1.1.1 Anomalocardia brasiliana  
 

 O molusco Anomalocardia brasiliana (GMELIN, 1791), é um bivalve 

amplamente distribuído ao longo da costa brasileira, principalmente em enseadas, 

baías e estuários (BOEHS et al., 2008),  pertencente à família Veneridae, como 

podemos observar, na Figura 3, o quadro taxonômico.  
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 Esta família reúne aproximadamente 500 espécies viventes, pertencentes 

à, aproximadamente, cinquenta gêneros e doze subfamílias (CANAPA et al., 

1996).   

 

Figura 3 - Quadro taxonômico da Anomalocardia brasiliana.  
                               Fonte: TAXON REFERENCE, 2009. 
 

Este molusco possui concha com formato trigonal, com até 37 mm de 

comprimento, 32 mm de altura e 23 mm de largura, em indivíduos adultos. Suas 

conchas tem brilho vítreo e coloração amarelada, apresentando frequentemente 

manchas ou faixas sinuosas cinza-escuras, de interior porcelanoso, muitas vezes 

com manchas acinzentadas na região posterior, porem a coloração é variável e 

pode ser influenciada pelo meio em que vivem os organismos (BOFFI, 1979). 

Exemplo dessa variação é observável na Figura 4, que apresenta os espécimes 

utilizados no presente estudo. 
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Figura 4 - Grupo de indivíduos da espécie Anomalocardia brasiliana utilizado em experimento 
deste estudo demonstrando a variabilidade de cores encontradas em suas conchas. 

É uma espécie dioica que não apresenta dimorfismo sexual externo e 

interno, sendo as gônadas pares e de aspecto esbranquiçado, quando maduras 

em ambos os sexos. Sua faixa de ocorrência abrange as Antilhas, o Brasil e o 

Uruguai (RIOS, 1994), essa diversidade está relacionada à grande variedade de 

habitats para os quais estão adaptados, como praias arenosas, areno-lodosas, 

manguezais e fundos arenosos em ambientes coralíneos. (CANTERA, 1991).  

Graças a estudos desenvolvidos com este espécie (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1980; CANTERA, 1991; RIOS, 1994; BARREIRA et al., 2005; BOEHS 

et al., 2008) foi possível mapear a ocorrência da mesma em vários estados 

brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A larga amplitude da distribuição 

geográfica da Anomalocardia brasiliana é uma característica importante para que 

esta espécie possa ser utilizada em estudos de monitoramento. 

No Brasil essa espécie possui vários nomes populares regionais, como: 

“berbigão”, “vôngole”, “maçunim” e “chumbinho”, (BOEHS et al., 2008; RIOS, 

1994) e na área de estudos abordada o nome “vôngole” ou “vongle” é o mais 
conhecido.  
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Os bivalves marinhos são comumente utilizados em muitos lugares do 

mundo como alimento, apresentando alto interesse econômico e social para 

famílias que vivem de sua extração (BARLETTA; COSTA, 2009). Segundo os 

estudos realizados por Aveiro (2007), os vôngoles possuem alto valor nutritivo 

sendo considerados como fonte de proteínas e minerais, entretanto sua 

composição nutritiva pode variar de acordo com o local de extração, a faixa de 

maturação do indivíduo, o tipo de alimentação disponível para o bivalve e, ainda, 

com a estação do ano. Este organismo já era consumido a milhares de anos por 

comunidades pescadoras e coletoras que viviam na costa brasileira, sendo 

encontrados na formação de sambaquis por toda costa nacional. (BIGARELLA, 

1949; DE SOUZA et al., 2016; AFONSO et al., 2016; FIGUTI et al., 2016) 

As populações pesqueiras, catadoras e aquelas que de alguma forma se 

utilizam desses ecossistemas que recebem efluentes domésticos, industriais e 

outras formas de poluição, geralmente estão mais expostas aos riscos de 

toxicidade envolvida (GARCIA, 1999). Na região da baia de Sepetiba, as 

mulheres que trabalham coletando moluscos bivalves recebem a alcunha de 

marisqueira. Segundo os próprios moradores a prática anteriormente era apenas 

feminina e se dedicavam a ela apenas mulheres de pescadores da região. 

Contudo, a escassez da pesca fez com que os homens passassem a trocar sua 

jornada de pesca pela de cata de moluscos.  

Além da importância socioeconômica o molusco descrito também 

representa grande importância científica no Brasil, sendo estudado em diferentes 

vertentes como se  pode citar, por exemplo, a análise nutricional (AVEIRO, 2007; 

TOBIAS; SILVA, 1957), o estudo importância ecologia (BARREIRA; ARAÚJO, 

2005; BOEHS, 2000) e investigação de impactos ambientais (PEZZUTO; 

ECHTERNACHT, 1999; MARTIN 1993 ) . 
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1.2 RADIOATIVIDADE 
  

Segundo modelos atômicos aceitos atualmente, o átomo é formado de um 

núcleo onde coexistem partículas positivas (prótons) e sem carga (nêutrons) e de 

uma eletrosfera onde podem ser encontradas partículas negativas (elétrons). As 

proporcionalidades entre nêutrons e prótons no núcleo de um átomo tornam este 

átomo equilibrado, porém algumas circunstâncias, naturais ou artificiais, podem 

fazer com que os átomos percam este estado de equilíbrio. Os núcleos tendem 

naturalmente a reverter situações de desequilíbrio e a buscar a chamada linha de 

estabilidade nuclear. Neste sentido, alguns elementos são capazes de eliminar o 

excesso de energia emitindo radiações em diferentes faixas de energia, como 

resultado de emissões de partículas α e emissão de partículas β− e β+, podendo 

ou não acompanhar emissão de radiação γ (CARVALHO, 2009). Emissões 

radioativas vão ocorrer de forma proporcional à estabilidade nuclear do átomo em 

questão. Quando emitem radiações os elementos decaem em energia podendo 

alterar, por exemplo, sua quantidade de prótons em seu núcleo tornando-se assim 

um novo elemento. O nuclídeo emissor de radiação é denominado radionuclídeo. 

Segundo Knoll (2010) a radiação de ocorrência natural pode ser Radiação 

cósmica (também conhecida como raios cósmicos) , que pode ser primaria ou 

secundaria , tendo sua origem proveniente do Sol e de outras estrelas. Segundo 

Bellido e Latini (2010) a radiação cosmogênica é influenciada pela resultante do 

constante do bombardeamento da atmosfera superior pelos raios cósmicos (por 

exemplo, formação extraterrena do Carbono-14, Sódio-22, etc.). Existe ainda a 

radiação proveniente dos elementos radioativos constituintes da crosta terrestre, 

esses elementos radioativos naturais podem ser exemplificados com as famílias 

radioativas do Urânio-238, Urânio-235 e do Tório-32 (KNOLL, 2010; BELLIDO; 

LATINI, 2010; EISBERG; RESNICK, 2002). 

 

 

 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/sol.htm
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1.2.1 Atividade e taxa de decaimento 
 

A taxa de decaimento de um radionuclídeo define sua atividade, que é 

geralmente expressa em duas unidades: Curie (Ci) ou Becquerel (Bq), onde 1 Ci 

é igual a 3.7×1010 Bq (37 GBq). A atividade de um radionuclídeo é a quantidade 

que exprime o grau de radioatividade ou o potencial de produção de radiação de 

uma determinada quantidade de material radioativo sendo proporcional ao 

número de radionuclídeos presentes na amostra. 

A unidade de atividade no Sistema Internacional de Unidades (SI) é 

o Becquerel (Bq) e corresponde  a 1 desintegração por segundo. Além disso, a 

atividade pode ser representada na forma de atividade específica que é a relação 

entre a quantidade de material radioativo e sua atividade. Sendo expressa, 

portanto como, Ci ou Bq por unidade de massa ou de volume.  

A taxa de decaimento de um radionuclídeo pode ser calculada de acordo 

com a lei do decaimento radioativo, dada abaixo pela Equação 1: 

 

N(t) = N0. e−λt                                  (Eq. 1)  

 

Onde: 

N(t) = Número de radionuclídeos num tempo t; 

N0= Número inicial de radionuclídeos; 

t = tempo; 

λ = Constante de decaimento radioativo, característica de cada radionuclídeo. 

 

Utilizando a expressão acima e sabendo que a constante de decaimento 

radioativo (λ), é própria de cada tipo de radionuclideo, é possível obter o número 

N(t) de partículas que permanecem radioativas depois de um tempo t, logo com 

ela é possível calcular com facilidade o tempo necessário para que a quantidade 



26 

 

 

 

de núcleos radioativos seja reduzida a metade dos núcleos iniciais (No /2), esta 

grandeza é chamada tempo de meia-vida (T1/2) e é também característico de cada 

elemento radioativo. A meia-vida biológica indica o tempo necessário para que a a 

quantidade original de uma substancia no organismo seja reduzida a sua metade 

à metade (OLIVEIRA et al., 2006). Na seção 1.4 serão listadas as meias vidas de 

todos os radioisótopos utilizados no presente trabalho. 

Como observado na Equação 1, esse decaimento ocorre de maneira 

exponencial e pode ser representado pelo o gráfico exposto na Figura 5, onde no 

instante inicial (t = 0) tem-se o número inicial de radionuclídeos e no tempo t = T, 

tem-se o tempo de meia-vida do radionuclídeo: 

 

 

Figura 5 - Curva demonstrativa da lei do decaimento radioativo em função do tempo                          
Fonte: CARVALHO, 2009. 

 

1.2.2 Tipos de radiação 
  

1.2.2.1 Radiação Alfa – α 
 

A radiação alfa é constituída de partículas pesadas carregadas decorrentes 

da emissão de duas partículas positivas (prótons) e duas neutras (nêutrons), 
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formando um núcleo do gás nobre hélio (He). Após a emissão, o número atômico 

(Z) e o número de massa (A) são reduzidos de duas e quatro unidades, 

respectivamente. Este comportamento pode ser traduzido na expressão 

representada na Equação 2. 

 

AXZ → A−4YZ−2 + 4He2   (Eq. 2) 

 

Em geral, os radionuclídeos que decaem espontaneamente por emissão α 

possuem número atômico acima de 82. 

 

1.2.2.2 Radiação Beta – β− e β+, 
 

Quando elementos radioativos se encontram com instabilidade nuclear por 

conta de excesso de nêutrons ou de prótons estes elementos decaem 

energeticamente emitindo radiações do tipo beta, que são partículas com 

características semelhantes às do elétron. 

  Existem dois tipos de emissões tipo beta: Um tipo negativo e outro positivo 

(β− e β+, respectivamente).  

 No caso de um decaimento tipo β−, existe excesso de nêutrons e para 

atingir o equilíbrio ocorre transformação de um nêutron em um próton no núcleo e 

neste momento um elétron é ejetado juntamente com um antineutrino, que é uma 

partícula sem carga e com massa aproximadamente nula, assim a expressão do 

decaimento apresenta a forma vista na Equação 3 : 

 

AXZ → AYZ + 1 +  e− + ¯ ν               (Eq. 3) 
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Um decaimento  β+ ocorre quando núcleos instáveis estão com número de 

prótons em excesso, desta forma o núcleo acaba por sofrer um processo inverso 

ao decaimento β−. Por isso, temos um próton se transformado em um nêutron no 

núcleo e para equilíbrio de energia interna o núcleo expele um pósitron, que são 

partículas que possuem características de um elétron, porém com carga positiva. 

 Por conta das leis de conservação, um neutrino também é emitido neste 

decaimento: 

 

AXZ → AYZ −1 + e+ + ν    (Eq.4) 

 

1.2.2.3 Emissões Gama – γ 

A emissão de radiação γ é proveniente de um núcleo que precisa se livrar 

do excesso de energia que ainda restou após o decaimento radioativo ou a 

reações nucleares induzidas, ou seja, é uma radiação eletromagnética emitida a 

partir da necessidade de reorganização do núcleo. Após o decaimento por 

emissão β, por exemplo, é comum que o núcleo emissor de radiação ainda se 

encontre em estado energético excitado. A restituição do equilíbrio acontece com 

a emissão de raio γ, essa emissão possui energia igual à diferença de energia 

entre os estados inicial e final. 

Na Figura 6 podemos observar o esquema decaimento gama dos 

elementos utilizados neste trabalho, na linha horizontal do topo o radionuclídeo e 

na linha horizontal da base o nuclídeo estável após o seu decaimento. As setas 

na horizontal representam as energias características do decaimento gama para 

cada radionuclídeo. 
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Figura 6 - Esquema de decaimento dos isótopos  65Zn, 57Co e 54Mn utilizados neste estudo.  
Fonte: Adaptado de  Gamma-Ray Spectrum Catalogue, 1998.  
 

 

1.3 RADIONUCLÍDEOS TRAÇADORES 
   

Um pequeno número de átomos radioativos, quando misturados com átomos 

não radioativos do mesmo elemento podem revelar, por sua emissão radioativa, a 

localização e o comportamento físico-químico do elemento não radioativo.  

Radionuclídeos traçadores artificiais são obtidos por meio de técnica de 

ativação neutrônica, esta técnica consiste em um bombardeio de partículas de 

energia elevada, especialmente nêutrons, direcionados a núcleos atômicos, para 

este bombardeiro são utilizados reatores nucleares. (BELLIDO et al., 2010). 

As radiações emitidas por radioisótopos podem atravessar a matéria e, 

dependendo das suas características e da energia que possuam, podem ser 

detectadas onde estiverem, através de aparelhos apropriados, denominados 

detectores de radiação. Os traçadores radioativos são radioisótopos  utilizados 

para tornar possível o estudo da transferência de substâncias pelo mapeamento 

da atividade radioativa encontrada nos compartimentos em questão. 
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Nas últimas décadas, os metais traço, vêm sendo mais frequentemente 

estudados através de levantamentos no ambiente natural e/ou em laboratório. 

Recentemente, há um crescente uso de técnicas com radiotraçadores em 

trabalhos científicos objetivando obter taxas de incorporação e depuração para 

fins de biomonitoramento e estudos fisiológicos. (PAN; WANG, 2008). 

É possível citar alguns fatores que afirmam as vantagens da utilização de 

radioisótopos em estudos direcionados a mensurar taxas incorporação e 

depuração, podendo observar, por exemplo, que a aplicação de radioisótopos 

possibilita utilização de doses menores do que doses letais, desta forma há uma 

garantia de integridade do espécime utilizado (CURREY; BONTE 1966). Além 

disso, através do uso de radiotraçadores é possível controlar as concentrações do 

mesmo no ambiente de estudo, esse controle além de minimizar impactos 

ambientais e o desperdício de matéria prima, promove um melhor monitoramento 

do estudo já que o responsável pela pesquisa é capaz de gerenciar as 

concentrações de material radioativo presente na amostra Esse controle dá 

autonomia ao responsável para aumentar e diminuir estas concentrações de 

acordo com suas necessidades experimentais.  

 

1.4 COBALTO, MANGANÊS e ZINCO 

 

Impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultante 
de atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. (CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986) 

 

Dentre os muitos efeitos capazes de impactar um ambiente esta a 

contaminação por metais. Existem inúmeros efeitos capazes de introduzir metais 

em um ambiente, esses efeitos podem ser categorizados como naturais ou 

antropogênicos, sendo o primeiro resultado de processos como erosões, 

vulcanismo e outros processos naturais, e o segundo provindo de ações humanas 

como despejo de rejeitos industriais, mineração, utilização de metais em fabricas 
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e etc (KARAGEORGIS et al., 2003; LIN et al., 2012). Contaminantes metálicos 

presentes em efluentes consequentes das atividades antrópicas apresentam uma 

baixa solubilidade na água o que permite detecções de baixas concentrações 

destes metais (KEHRIZ et al., 2011) O efeito tóxico do metal envolve, interação 

entre o metal livre na forma de íon com o sítio alvo. A toxicidade é determinada 

pela dose nos níveis moleculares ou celulares. (KLAASSEN, 1996). 

  Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro 

(1998) ambientes contaminados por metais necessitam de estudos  objetivando 

avaliação  e  monitoramento. Estes estudos se fazem necessários na articulação 

do entendimento da problemática ambiental e previsão da biodisponibilidade, 

bioacumulação, mobilização entre compartimentos presentes no ambiente 

(DOUAY et al., 2009).  

 A seguir serão apresentados os metais cujos isótopos foram utilizados 

como traçadores radioativos neste trabalho. 

 

1.4.1 Cobalto  

 

O cobalto é um metal de transição de cor cinza brilhante, dúctil, um tanto 

maleável, estável ao ar e à água em temperatura ambiente que se encontra no 

grupo 9 da tabela periódica (número atômico 27). É encontrado geralmente 

associado ao elemento níquel. Este composto encontra-se, normalmente, nos 

estados de valência +0, +2 e +3 (COMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES 

INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY, 1987). 

O Cobalto é captado por todos os tecidos. Exposições ao Co por via oral 

podem produzir lesões no miocárdio (ELINDER; FRIBERG, 1986). As 

concentrações mais altas (aproximadamente 20% da carga total) são encontradas 

no fígado. (ALVES; ROSA, 2003). Segundo o IARC (1991), o Cobalto e seus 

compostos são considerados potencialmente carcinógenos ao homem, pois 

mostraram fortes evidências de carcinogenicidade em experimentos com animais. 
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  O cobalto possui um nível mediano de mobilidade no ambiente aquático, 

porém é importante para que esta mobilidade aconteça a  condição de oxidação. 

Ainda sobre a mobilidade deste elemento é possível observá-la elevada em meio 

ácido e reduzido em ambientes neutros a alcalinos ou redutores  

A Figura 7 demonstra o diagrama Eh x pH do cobalto em meio aquoso. 

 

 
Figura 7 -  Diagrama de Eh x pH do elemento Co em meio aquoso. 

                         Fonte: ATLAS OF EH-PH DIAGRAMS, 2005. 
 

O Cobalto é utilizado em uma liga metálica com cromo e tungstênio que 

recebe o nome de Stellite, essa liga é usada em ferramentas de corte para altas 

velocidades e temperaturas e em matrizes para produção de peças 

metálicas. Com níquel, alumínio, manganês e silício, forma uma liga de nome 

comercial Alnico, que é usada em ímãs permanentes de elevado fluxo magnético.  

O cobalto possui oito isótopos, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 59Co, 60Co, 61Co, 
62Co. Destes apenas 59Co é um isótopo estável. O isótopo 57Co, utilizado neste 

trabalho possui  meia vida de 271 dias, e possui variados níveis de energia, como 

é possível observar na Figura 8. 
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Figura 8 - Espectro de contagens em função das energias características da radiação gama 
emitida pelo radioisótopo 57Co.  
Fonte: GAMMA-RAY SPECTRUM CATALOGUE, 1998. 

 

Neste trabalho foi escolhido o fotopico de radiação gama de energia 122 

keV para a identificação do 57Co, pois este é o fotopico de energia mais intenso 

deste elemento e possui a maior probabilidade de ocorrência.  

 

1.4.2 Manganês 

 

O Manganês (Mn) é um elemento onipresente no manto da Terra, podendo ser 

encontrado na maioria das rochas e tipos de solo (HOMONCIK et al., 2010). É o 

metal de transição mais abundante após o ferro e o titânio e os compostos mais 

comuns contendo manganês são formados nos estados de oxidação +2, +3 e +4 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1981). Os sais de manganês (Mn (II), Mn2+) 

são solúveis em água, tendo como exceção o fosfato e o carbonato. A adição do 
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íon OH- às soluções contendo Mn2+ resulta na formação de um hidróxido branco 

gelatinoso Mn (OH)2 que na presença de oxigênio ,espontaneamente se oxida 

para óxidos/hidróxidos de Mn III e Mn IV. O Mn2+ é em alguns aspectos 

semelhante ao Mg2+ podendo substituí-lo em algumas moléculas biológicas 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1981). 

Em meio aquoso o manganês apresenta o seguinte diagrama de Eh x pH, 

apresentado na Figura 9 abaixo: 

 

Figura 9 - Diagrama de Eh x pH do elemento Mn em meio aquoso. 
                            Fonte: ATLAS OF EH-PH DIAGRAMS, 2005. 

 

De um modo geral, ele ocorre na natureza nas formas de óxidos, 

hidróxidos, silicatos e carbonatos (HAROLD; TAYLOR, 1994). Os principais 

minerais compostos por esse elemento são o dióxido de manganês, representado 

quimicamente por MnO2, conhecido comumente como a pirolusita, o carbonato de 

manganês, com formula química MnCO3, também chamado de rodocrosita e o 

óxido hidratado de manganês que em sua fórmula química pode conter 
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quantidades variáveis de ferro, bário e potássio, por exemplo, (Ba,H2O)2Mn5O10, 

este último é conhecido como  psilomelanita. 

O manganês é um nutriente essencial em pequenas quantidades para muitos 

organismos vivos, incluindo o ser humano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1999). A principal fonte de exposição da população geral é por consumo de 

alimentos ou suplementos nutricionais contendo manganês, no entanto, o metal 

apresenta baixa toxicidade após ingestão. Trabalhadores expostos cronicamente 

a aerossóis e poeiras contendo altas concentrações do metal costumam 

apresentar sintomas como: tosse, náusea, cefaleia, fadiga, perda do apetite, 

insônia e inflamação nos pulmões que podem levar a pneumonia química. 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012) 

São sete os isótopos do manganês 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 55Mn, 56Mn, 57Mn, 

sendo apenas o isótopo 55Mn estável. Neste estudo foi utilizado o 54Mn que possui 

meia vida de 313 dias. O fotopico do seu decaimento gama utilizado encontra-se 

exposto na Figura 10, para a identificação do radiotraçadores em meio aos outros 

radioisótopos presentes no experimento foi utilizada a energia de 834,8 keV por 

ser o único fotopico representante deste isótopo radioativo. 
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Figura 10 - Espectro de contagens em função das energias características da radiação gama 
emitida pelo  radioisótopo 54mn.  
Fonte: GAMA-RAY SPECTRUM CATALOGUE, 1998 
 

1.4.3 Zinco 

 

  O Zinco é um metal branco-azulado, de baixo ponto de fusão, com boa 

fusibilidade e pode ser facilmente deformado a frio ou a quente. É razoável 

condutor de eletricidade e queima no ar com uma chama vermelha, emitindo 

fumaça branca do óxido formado. O metal zinco caracteriza-se pela facilidade de 

oxidação, em função do potencial de redução muito abaixo do potencial de 

formação do hidrogênio a partir da redução da água, o que o configura como um 

metal pouco nobre. Este elemento existe no estado de oxidação +2 (CSUROS; 

CSUROS, 2000). Os teores naturais mais elevados de zinco são essencialmente 

apresentados por alguns tipos de rochas, como os argilitos e os xistos. 

Sob condições ácidas o zinco é normalmente encontrado na forma livre, 

bivalente e facilmente mobilizável. Sob pH mais elevados o zinco é biodisponível, 

tanto através da solubilização de material orgânico como de minerais coloidais 

(óxidos e hidróxidos) (PETRONI, 1999). Sob pH 7,0 a 7,5, o zinco participa dos 

processos de hidrólise formando Zn(OH)2. Sob condições redutoras ocorre 
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precipitação de ZnS. (MANNINGS; SMITH, 1996). As concentrações naturais de 

zinco em solos variam entre 30 e 150mg/kg. Em vegetais, valores entre 10 e 

150mg/kg são normais, enquanto 400mg/kg são considerados tóxicos 

(MULLIGAN et al., 2001) A Figura 11 representa o diagrama Eh x pH do Zinco em 

meio aquoso. 

 

 

Figura 11 - Diagrama de Eh x pH do elemento Zn em meio aquoso. 
                           Fonte: ATLAS OF EH-PH DIAGRAMS, 2005. 

 

As ligas para fundição, denominadas Zamac, são utilizadas em peças 

fundidas, eletrodomésticos, indústria de material bélico e automobilístico.  

O zinco é considerado um metal essencial. Apesar deste elemento não ser 

comumente associado a efeitos toxicológicos nocivos, ao contrário dos elementos 

que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica como o cádmio e o mercúrio, 

(COTTON et al., 1999) sua ingestão em altas doses pode provocar distúrbios 

gastrointestinais, diarreia e outros males. (ELEUTÉRIO, 1977). 

O elemento zinco possui doze isótopos, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 64Zn, 65Zn, 
66Zn, 67Zn, 68Zn, 69Zn, 70Zn, 71Zn, destes os isótopos 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn 

são os que apresentam estabilidade nuclear. No presente estudo foi utilizado o  
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isótopo radioativo 65Zn, com meia vida de 244 dias, para identificá-lo em meio aos 

outros elementos traçadores foi escolhido o fotopico da emissão gama de energia 

1115,6 keV (Figura 12).  

 
Figura 12 - Espectro de contagens em função das energias características da radiação gama 
emitida pelo radioisótopo 65Zn.  
Fonte: GAMA-RAY SPECTRUM CATALOGUE, 1998. 

 

1.5  BIOINDICADORES E PROCESSOS DE BIOACUMULAÇÃO  

 

O enriquecimento de metais pesados em um ecossistema pode oferecer 

efeitos nocivos à saúde humana e aos componentes naturais destes, como os 

animais e as plantas (SIEGEL, 2002) 

Para que organismos, ou uma comunidade de organismos, sejam, utilizados 

como bioindicadores os mesmos devem apresentar sensibilidade à poluição como 

fator de estresse e responderem por meio de alterações em suas respostas 
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fisiológicas ou pela acumulação de poluentes. Essa resposta orgânica pode se 

dar, por exemplo, com a migração da população por meio do declínio ou 

crescimento populacional entre outros (LARCHER, 2000; SIEGEL, 2002). Os 

principais organismos comumente utilizados na avaliação de impactos ambientais 

em ecossistemas aquáticos são os macroinvertebrados bentônicos, peixes e 

comunidade perifítica (GOULART; MARCOS , 2003). 

A cinética dos processos de incorporação e depuração de um metal traço está 

relacionada com a capacidade com que o organismo pode absorver e reter 

contaminantes presentes no meio onde habitam e, após eventos fisiológicos, 

devolver estes contaminantes modificados ou não ao meio.  

O processo de bioacumulação se dá quando ocorrem absorção e acumulação 

do material contaminante no organismo. Segundo Barron (1990), esse processo 

pode ocorrer de maneira direta, que envolve a transferência direta do 

contaminante do meio em que vive o organismo, ou indiretamente, por absorção 

de materiais contaminantes através da alimentação. A forma indireta de 

contaminação dá-se por conta do nicho trófico no qual o animal esta localizado, 

podendo transferir a outros seres da cadeia alimentar da qual pertence o 

contaminante presente no sistema. 

Meylan.(1999) e Franke et al. (1994) diferenciaram bioacumulação, 

bioconcentração e  biomagnificação de forma a denominarem bioacumulação 

como um processo genérico onde há passagem de substâncias químicas do 

ambiente para o organismo por meios de exposição como respiração, 

alimentação, contato direto, etc. Bioconcentração é o termo usado para designar 

a passagem do material contaminante especificamente do meio aquoso, podendo 

este contaminante estar ou não ligado à matéria orgânica. A biomagnificação se 

dá no momento em que o contaminante acumulado nos indivíduos é transferido a 

outro indivíduo de diferente nível trófico por meio da cadeia alimentar.                                  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1  OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a incorporação e depuração dos radiotraçadores Manganês-54 (54Mn), 

Cobalto-57 (57Co), e Zinco-65 (65Zn) pelo molusco bivalve Anomalocardia 
brasiliana por meio de ensaios laboratoriais, contribuindo para o entendimento do 

potencial  dessa espécie como bioindicador em relação a eventos agudos.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

x Avaliar a aplicabilidade da metodologia proposta neste trabalho para testes 

de cinética de incorporação e depuração em animais filtradores. 

x Avaliar o potencial do molusco Anomalocardia brasiliana como 

bioindicador, por meio da análise da cinética de incorporação e de 

depuração de radiotraçadores Cobalto-57 (57Co), Manganês-54 (54Mn) e 

Zinco-65 (65Zn); 

x Fornecer subsídios para uma futura aplicação desta abordagem 

metodológica na avaliação de possíveis impactos por poluentes metálicos, 

simulando eventos agudos de contaminação. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 
3.1 BAÍA DE SEPETIBA 

 

A Baía de Sepetiba possui uma área total de 3.715 km² e está localizada, 

segundo o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, no mais importante ponto 

estratégico em geoeconômica do Brasil. Ao seu entorno estão, de forma total ou 

parcial, 15 municípios, vistos na Figura 13, onde os municípios de Mangaratiba, 

Itaguaí, Seropédica, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri e 

Paracambi são abrangidos integralmente, enquanto os municípios de Miguel 

Pereira, Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro e Rio 

de Janeiro estão parcialmente incluídos na região. 

 

Figura 13 - Mapa da bacia de drenagem da baia de Sepetiba e municípios que a rodeiam.  
       Fonte: INSTITUTO POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL, 2015. 



42 

 

 

 

 

O mês mais seco é julho, com uma precipitação média mensal de 50 mm, e 

o mais chuvoso janeiro, com uma média mensal de 300 mm. A evaporação média 

anual é de 700 mm, com valores mais elevados no verão (PEREIRA, 1998). A 

umidade relativa do ar tem uma média anual de 80 %, atingindo um máximo de 

88% no período de maior pluviosidade e um mínimo de 65% entre maio e 

setembro (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2001).  

Os ambientes bentônicos na Baía são constituídos principalmente por 

substratos não consolidados, compostos por bancos arenosos, siltosos e 

argilosos. (CALIL, 2005). 

A água doce entra na baía principalmente pelos rios da Guarda e Guandu 

(Canal do Guandu e Canal de São Francisco). Além da água proveniente da 

própria bacia de drenagem dos rios, o Rio Guandu recebe 160 m3.s-1 de água 

bombeada do Rio Paraíba do Sul que vão alimentar a represa de Ribeirão das 

Lages e desaguar no Guandu (WASSERMAN, 2005). Segundo a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, 

1998), o potencial estimado de resíduos sólidos da região é de 372.568 t por ano.  

Em geral, ecossistemas costeiros são ambientes que apresentam uma 

grande fragilidade e vulnerabilidade, uma vez que possuem tendência a sofrer 

mudanças consideráveis sob o efeito de ação antrópica (PEREIRA, 2003; 

GARCIA, 1999; MASUTTI, 1999). A região é explorada de diversas formas 

econômicas e sociais possuindo diferentes tipos de indústrias (têxtil, bebidas, 

metalurgia, siderurgia), atividades portuárias e atividades de pescas artesanal, 

estas atividades de pesca tem influência direta do contexto ambiental na qual 

estão inseridas e encontram-se intrinsicamente ligadas aos ecossistemas em que 

acontecem (FREITAS et al., 2015). Como resultado das atividades industriais 

locais, elevadas concentrações de metais pesados são observadas nos 

compartimentos bióticos e abióticos da Baía (REZENDE et al., 1991; 

DORNELLES, 1998).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1  COLETAS E PRÉ-TRATAMENTO 
 

O estudo foi dividido inicialmente em apenas dois ensaios, porém, devido à 

necessidade de refinamento no procedimento experimental e devido à busca de 

respostas aos resultados obtidos, o trabalho, contou com mais dois ensaios. Por 

isso, houve no total quatro coletas realizadas em Sepetiba (Figura 14). 

  Para os ensaios laboratoriais os organismos foram coletados vivos na 

região da restinga (23,04578ºS / 43,69267ºW)  e transportados para o laboratório.   

 

Figura 14 - Área onde foi executada a primeira coleta na restinga de Marambaia. 

 

As coletas foram feitas em março, maio e outubro de 2015 e em janeiro 

2016. Por vez foram coletados cerca de 100 indivíduos sem critério de 

classificação de tamanho ou idade. No mesmo local foram coletados em média de 

10 litros de água do mar e 4 quilos de sedimento úmido. 



44 

 

 

 

Como equipamentos para coleta foram usados: peneiras de aço, para 

facilitar a retirada dos bivalves do sedimento, pás para recolhimento do sedimento 

e potes plásticos com tampa, um deles era usado no transporte do sedimento 

recolhido e em outro para transporte dos bivalves. Para garantir a sobrevivência 

dos espécimes durante a viagem do campo ao laboratório, os mesmos eram 

transportados juntamente com uma quantidade água e sedimento locais. Para a 

coleta, armazenamento e transporte da água foram utilizados duas garrafas 

plásticas, com capacidade para 10 litros. 

 

4.2  RADIOTRAÇADORES E SISTEMA DE AQUISIÇÃO 
 

Neste trabalho foram utilizados os radiotraçadores 57Co, 54Mn e 65Zn. As 

informações abaixo foram retiradas dos certificados de confecção das soluções 

padrão (Anexo), produzidas no laboratório Perkin Elmer Inc (Boston, USA.)  

  O 57Co em forma de cloreto de cobalto (57CoCl2) teve sua atividade 

específica (sem carreadores) estimada em 312,02 GBq/mg (8.43 Ci/mg) e 

concentrada em 2321,99 MBq/mL (62,76 mCi/mL) sua pureza é de 99.90 %. Tem 

como meio de decaimento a captura eletrônica, e possui sua meia vida é de 271 

dias. Os principais fótons gamas deste traçador radioativo são os 0,122 (87%) e 

0,136 (11%) MeV. 

O 54Mn em solução 54MnCl2 teve sua atividade especifica 7258,66 MBq/mg 

(196,18 mCi/mg) está na solução concentrado em 775,15 MBq/mL (20,95 

mCi/mL). Evidencia uma pureza de 99,9 % . Seu meio de decaimento decorre de 

captura eletrônica. É descrito com meia vida de 312,7 dias e com o seu principal 

fóton encontrado em 0,835 (100%) MeV. 

 O 65Zn, na forma de 65ZnCl2, possuía atividade específica de 126,65 

MBq/mg (3,42 mCi/mg) e uma concentração de 324,79 mBq/mL (8,78 mCi/mL) 

apresenta pureza do radionuclídeo em solução de 99,00 %. Este zinco decai por 

captura eletrônica, tem uma meia-vida de 244 dias e seus principais fótons 

gamma são: 0,511 (2,8%) e 1,116 (50,6%) MeV. 
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A quantificação da intensidade de radiação neste trabalho foi realizada 

através da espectroscopia da radiação gama no Laboratório de Radioisótopos 

Aplicados ao Meio Ambiente - LARAMAM, localizado no Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense (IQ/UFF). O laboratório conta com um detector 

de Germânio Hiper Puro (HPGe) e sua eletrônica associada. 

A composição do arranjo experimental para a aquisição de dados é 

constituída de um detector, protegido por uma blindagem de chumbo, juntamente 

de seu conjunto eletrônico e um sistema de aquisição de dados com uma placa 

multicanal inserida num computador, gerenciada por um software específico, o 

GENIE 2000. 

 

4.3 DETECTORES  HPGe 

O uso de detectores de Germânio Hiper puro (HPGe) garante uma 

excelente resolução em energia, esta resolução que permite a separação dos 

picos gama mesmo quando elas se encontram muito próximas. (KNOLL, 2010).  

 As primeiras técnicas para a produção de Germânio Hiper Puro , com os 

níveis de impureza controlados foram desenvolvidos em meados de 1970 e desde 

lá este tipo de detector tem sido amplamente utilizado para fins científicos. 

Segundo Knoll (1999), detectores HPGe possuem dois tipos de configuração: a 

planar e a coaxial, neste trabalho utilizamos o detector HPGe CANBERRA, 

modelo Gx4021, que possui configuração planar. 

Em uma configuração planar, a detecção se dá por meio de uma ou duas 

superfícies planas de um disco de germânio (cristais) protegidas por uma câmara 

de chumbo (blindagem). O detector fica posicionado no interior da blindagem, 

bem como a amostra a ser medida (CARVALHO, 2009).  Além de oferecer 

proteção física ao cristal de germânio hiperpuro a blindagem tem como função 

principal minimizar as contagens provenientes da radiação gama de fundo, ou 

seja, impede que radiações exteriores atrapalhem as leituras amostrais, em sua 

composição possuem uma camada externa de chumbo e de uma camada interna 



46 

 

 

 

de cobre. Sua tampa possui uma espessa camada de chumbo também revestida 

com cobre. O cobre de revestimento minimiza os efeitos do Backscattering 

(Deflexão da radiação ou de partículas) que ocorre nas paredes da blindagem 

(CARVALHO, 2009). 

 Na utilização de raios gama para identificação da atividade de um 

determinado elemento emissor de radiação  gama, utiliza-se sua energia 

característica que pode ser comparada a uma espécie de impressão digital, já que 

cada elemento emissor possui um ou um conjunto de energias e pode assim  ser 

identificado qualitativa e quantitativamente. 

A Figura 15 demonstra, numa visão superior, a montagem experimental do 

detector utilizado para realizar as medições deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Montagem experimental do Detector HPGe onde observamos: A - Tampa da 
blindagem, B - parede de blindagem, C - detector , D- dewar  para armazenar nitrogênio líquido. 

A 
B 

C 
D 
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4.4 LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO 

 

O limite inferior de detecção (LID) é descrito como a menor quantidade ou 

concentração de um analito qualquer que, quando admitidos certo intervalo de 

confiança e propagados os erros correspondentes, apresenta discrepância 

quando confrontada a uma amostra de fundo. Entende-se como branco uma 

amostra que contém todos os constituintes amostrais exceto o analito, que deve 

ser usada durante todas as etapas do procedimento analítico. 

Uma definição de limite de detecção amplamente encontrada na literatura é 

a concentração do analito que produz um sinal que excede em três vezes o 

desvio padrão do sinal obtido ao passar o branco. Assim, o limite de detecção é 

uma função do número de vezes que foi submetido o branco a análise já que o 

cálculo do desvio padrão depende desse fator.  

O limite mínimo de detecção para um espectrômetro gama representa a 

sua capacidade de detectar um fóton gama na presença de interferências, tais 

como: radiação de fundo, espalhamento Compton, ruídos do sistema de medidas, 

entre outros. O LID dependerá do tipo de amostra a ser analisada, da energia da 

radiação, da geometria de contagem, do tipo de detector, da radiação de fundo do 

sistema e do tempo de contagem. A principal característica do HPGe é baseada 

na sua alta resolução em determinar a energia da radiação gama, proporcionando 

assim, uma menor incerteza na medida. A Figura 16 mostra a situação onde o 

número total de contagens de uma amostra se aproxima das contagens da 

radiação de fundo, onde as duas distribuições se encontram sobrepostas, 

representando um esquema conceitual do limite inferior de detecção. 
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Figura 16 - Esquema conceitual do limite inferior de detecção. 
                             Fonte: CARVALHO, 2009. 
 

Neste trabalho o cálculo do LID consistiu em estabelecer um intervalo de 

confiança para os valores de atividade medidos e, usualmente, admite-se 5% de 

chance de resultados falso positivos para amostras que não contém atividade. 

Considerando as características físicas do detector utilizado neste trabalho, 

assim como tempo de medição a equação utilizada para o cálculo do LID é 

representada na equação a seguir: 

LID =                       (EQ. 5) 

 
 
 
Onde: 
 

 = é a constante resultante da aproximação; 

sb = é a raiz quadrada do número de contagens no background medido; em 

intervalo de tempo igual ao da amostra; 

Єp = Eficiência intrínseca do fotopico para o detector utilizado na energia do γ 

medido; 

 = Fração de decaimento 

G = Área do detector (cm2)/4π s2, onde s é a distância fonte-detector em cm. 
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4.5  CÁLCULO DA ATIVIDADE 
 

 Através do método relativo, medidas realizadas com o detector HPGe, 
tiveram suas atividades obtidas através da comparação da intensidade nos picos 
de interesse que podem ser observados na Figura 17 com suas respectivas 
intensidades. 

 

Figura 17 - Picos de interesse dos elementos utilizados neste trabalho e suas energias 
características utilizadas. 

 

Este método se mostra eficiente apenas para amostras e padrões 

preparados na mesma geometria volumétrica e medidos no mesmo sistema de 

aquisição. A atividade foi calculada com base na equação 6: 

 

E =  =                                                             (EQ. 6) 

 
Onde : 
Aa = Atividade absoluta da amostra; 

Ap = Atividade absoluta do padrão; 

ΣCa = Número de contagens na região de interesse da amostra; 

ΣCP = Número de contagens na região de interesse do padrão; 

ΣCƒundo = Número de contagens na região de interesse do espectro de fundo 
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4.6   COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO (μ) 

 

De acordo com as interações que ocorrem entre radiação e matéria, a 

radiação pode ter sua intensidade diminuída. Essa interação pode ocorrer dentro 

do próprio analito por conta de tamanho ou massa do analito, penetrabilidade da 

radiação entre outros, ou seja, quanto maior a espessura de um tipo de material, 

maior a quantidade de radiação que ela absorve por interação, ou seja, menor a 

intensidade do feixe que atravessa o material (EISBERG, 1979).  

Segundo Tauhata et al. (2003) a capacidade de absorção varia de material 

para material. Isso é expresso através de coeficiente de absorção “μ”, que 

representa a probabilidade, por unidade de comprimento, de que o fóton seja 

removido do feixe pelo material (por absorção ou espalhamento). 

Como a absorção obedece a uma lei exponencial, a intensidade diminui, 
mas nunca se anula completamente, como pode ser observado na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Intensidade da emissão X espessura do material absorvedor. 

 

Matematicamente, a atenuação dos fótons (ou da radiação gama) é bem 

representada pela equação: 

 

I = I0  . e −µx                                               (EQ.7) 
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Sendo : 
                       X=  . Ln                                                         (EQ.8) 

 

 

Onde: 
 I0 =  é a intensidade da radiação incidente; 

 I =  é a intensidade da radiação que emerge do material; 

 X =  é a espessura do material absorvedor; 
 µ = é o coeficiente de atenuação linear total e está relacionado à probabilidade 

de os fótons serem absorvidos. 

 

 

A Figura 19 demonstra a aplicação das equações 7 e 8: 

 

 

Figura 19 - Esquema gráfico da relação entre fonte e detector. 

 

No cálculo do coeficiente de atenuação linear para as matrizes utilizadas 

neste trabalho, foram realizadas medições com uma fonte pontual de 152Eu e 

recipientes com sedimento e água respeitando a mesma geometria dos 

experimentos realizados. 
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Uma vez que o 152Eu possui emissão de radiação gama em várias 

energias, como pode ser observado no espectro (Figura 20), os picos escolhidos 

para esta análise foram aqueles que se aproximavam dos picos de energia 

característicos dos elementos traçadores 54Mn, 57Co e 65Zn.  

Desta forma, escolhemos os picos com energias 244 keV, 344 keV, 778 

keV e 1408 keV do 152Eu. Cabe ressaltar, que o pico de energia 121 keV do 152Eu 

não foi utilizado por ser exatamente a mesma energia do 57Co, observável na 

Figura 8, o que poderia introduzir imprecisão na estimativa, já que o sedimento e 

a água utilizados já continham os elementos traçadores. 

 

Figura 20 - Espectro do isótopo radioativo 152Eu. 

 

A palavra interação é aplicada aos processos nos quais a energia e/ou a 

direção da radiação é alterada. É importante observar que estes processos são 

randômicos e, dessa forma, só é possível falar na probabilidade de ocorrência das 

interações. 

  As interações da radiação gama com a matéria são: Espalhamento 

Compton, Absorção Fotoelétrica e Produção de Pares. 
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4.6.1 Espalhamento Compton 
 

Esta interação ocorre quando um raio γ incidente interage com um elétron livre 

ou muito pouco ligado do absorvedor e é espalhado com um ângulo Φ em relação 

à sua direção original. (CARVALHO, 2009) Parte da energia do fóton é transferida 

para o elétron, inicialmente em repouso, chamado de elétron de recuo. 

  A energia do fóton espalhado de um ângulo θ (hν′) pode ser obtida a partir 

das equações de conservação de energia e momento para o esquema 

demonstrado na Figura 21: 

 

Figura 21 - Esquema ilustrativo do efeito Espalhamento Compton. 

 

 

4.6.2 Produção de pares 
 

A produção de pares é um processo que ocorre predominantemente nas 

interações de absorção da radiação eletromagnética de alta energia, pois quando 

a energia do raio γ incidente no material é o dobro da energia de repouso do 

elétron (1,022 MeV) a produção de pares passa a ser energeticamente possível 

(CARVALHO, 2009). 

Neste tipo de interação o raio γ dá origem a um par elétron-pósitron, 

transferindo toda energia excedente ao par em forma de energia cinética. 
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  O pósitron gerado é aniquilado no meio e surgem dois fótons como produto 

secundário desta interação. 

 A Figura 22 é capaz de representar o efeito de Produção de pares 

 

Figura 22 - Representação gráfica do efeito de Produção de pares. 

 

4.6.3 Absorção fotoelétrica 
 

No processo de absorção fotoelétrica os raios γ incidentes interagem com o 

meio absorvedor de forma que o fóton transfere totalmente sua energia ao átomo 

que expele um elétron orbital (fotoelétron) com energia cinética Ec dada por: 

 

                                                    Ec = hν - Eb                                                     (EQ. 7) 
  
 
 
Onde: 
 
 Ec = é a energia cinética; 
 hν = é a energia do fóton incidente; 
 Eb = é a energia de ligação do elétron orbital. 

 

Quando o elemento emite um fotoelétron, acaba disponibilizando em sua 

camada eletrônica uma lacuna que é prontamente ocupada por um elétron livre 

que pode ser capturado do meio ou por elétrons de camadas externas, emitindo 

raios X característicos.  
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A absorção fotoelétrica é o processo predominante para energias baixas e 

sua ocorrência aumenta para absorvedores de número atômico alto. Essa 

dependência com o número atômico justifica o uso de materiais como o chumbo 

para confeccionar blindagens para raios γ. 

 

4.7 CARATERIZAÇÃO DOS COMPONENTES AMOSTRAIS 
  

Este trabalho foi dividido em experimentos e testes que utilizaram água 

marinha, moluscos bivalves e sedimento, como é possível observar na Figura 23. 

Desta forma, esta seção dissertará sobre cada um destes componentes a fim de 

introduzir aos experimentos que serão descritos detalhadamente na seção 4.8 

desta dissertação. 

 
Figura 23- Montagem do experimento 1 , onde é possível observar os componentes experimentais. 

 

4.7.1 Água 
 

Parâmetros físico-químicos da água como pH, salinidade, condutividade, 

oxigênio dissolvido e temperatura foram medidos através de uma multisonda YSI 

modelo 85 e um pHmetro Analyser modelo 200ª. 

Os parâmetros obtidos para água utilizada nos experimentos deste trabalho 

estão dispostos na seção de resultados.  
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4.7.2 Sedimento 
 

Nos sedimentos utilizados nos experimentos foram investigados o 
percentual de matéria orgânica e granulometria com veremos na seção 
4.7.2.  
 

4.7.3 Determinação percentual de matéria orgânica 
 

 A decomposição por via seca é provavelmente o mais simples de todos os 

tipos de decomposição. Envolve o aquecimento da amostra em um forno tipo 

mufla na presença de ar a 400-800ºC, permitindo a destruição da matéria 

orgânica por queima .  

 Neste trabalho uma massa média de 1,112 ± 0,001g (n=3) que foi pesada 

diretamente em cadinho, previamente tarado. Este cadinho com a amostra foi 

levada à estufa para secagem a uma temperatura variável 50 – 60ºC durante 24 

horas. 

  Retirada a cápsula da estufa, a mesma foi levada para resfriar em 

dessecador para em seguida ser pesada. 

  Após a pesagem, a amostra foi levada a para a mufla a uma temperatura 

de 450ºC. Após  4 horas para finalização do processo, a amostra foi resfriada 

novamente em dessecador e pesada. 

 O cálculo do percentual de matéria orgânica se  deu por diferenciação de 

massa entre o material amostral seco após estufa  e a massa restante após 

aquecimento na mufla. 

  

                 X(%)=  . 100                                       (EQ.8) 
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Onde: 

Ms = massa(g) de amostra após secagem em estufa 50 – 60ºC; 

Mm = Massa(g) amostra após Mufla à 450ºC; 

X(%)= percentual de matéria orgânica 

 

4.7.3.1 Granulometria  
 

Na caracterização da granulometria do sedimento utilizado neste estudo, 

foram empregados 2g de amostra de sedimento úmidosem tratamento prévio. 

Após as amostras serem dispostas em tubo tipo falcon de 50mL, foram 

adicionados 40 mL de agente dispersante Hexametafosfato (40 g/L), seguido por 

agitação por 24h. 

 A determinação da granulometria foi realizada no analisador de partículas 

a laser, o CILAS 1064.  

Os resultados foram obtidos através interpretação da análise da 

determinação granulométrica, realizada no CILAS 1064, com o auxílio do 

programa GRADSTAT versão 8.0. 

 

 

4.7.4 Espécimes  

Após a coleta, os espécimes foram separados em grupos, que neste 

trabalho nomeou-se de séries. A quantidade de espécimes em cada uma destas 

séries variou a cada experimento, porem foi levado em consideração o impacto da 

densidade populacional no resultado. Por conta disto, houve a seleção de 

medidas de seu peso e tamanho dos componentes de cada experimento. A seguir 

serão abordados os experimentos. 
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4.8  EXPERIMENTOS  
 

 Com propósito de satisfazer os objetivos deste trabalho foi realizado um 

conjunto de experimentos, simulando exposição aguda dos moluscos aos metais.   

  Os estudos foram subsequentes tendo início com um teste de sobrevivência 

que serviu como fundamento à metodologia utilizada nos experimentos que se 

realizaram, este teste foi seguido dos experimentos denominados 1, 2 e 3, 

consecutivamente. 

4.8.1 Teste de sobrevivência 
 

Para estabelecer e traçar o tempo limite dos experimentos da metodologia em 

desenvolvimento, inicialmente foi preciso entender as condições ideais para 

aplicação da metodologia de preparação de amostras para a espectrometria 

gama e o tempo de sobrevivência das amostras em ambiente laboratorial. Estas 

informações foram obtidas através de um teste de sobrevivência.  

Neste experimento inicial, os bivalves foram alocados sobre uma camada de 

10 cm de sedimento em recipientes plásticos com tampa, como demonstram as 

figuras 24 e 25, onde foram utilizados 3 litros de agua em cada recipiente 

formando uma coluna d’agua com altura de 20 cm e receberam aeração 
constante.  

 

Figura 24 - Visão superior do teste de sobrevivência. 
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Figura 25 - Recipiente contendo amostras para o teste de sobrevivência. 

 Este ensaio contou com 100 espécimes, sedimento e água retirados da 

área de estudo onde parâmetros físico-químicos eram diariamente testados com 

objetivo de formar médias que foram tomadas como metas para serem utilizadas 

nos experimentos vindouros.  

 Durante este experimento não houve qualquer tipo de inserção de 

radionuclídeos e também não houve inserção de alimentação para os bivalves e 

apenas a coluna d’agua era corrigida à medida que acontecia o processo de 

evaporação. 

O estudo de sobrevivência teve inicio no dia 05/03/2015 e chegou ao seu 

fim em 35 dias. Os resultados provenientes deste estudo serão à frente 

discutidos. 

4.8.2 Primeiro experimento  
 

Para o primeiro experimento, feito após o teste de sobrevivência, foram 

coletados de cerca de 10L de água, 4 kg de sedimentos superficiais e 130 

bivalves região de estudo para ensaios de incorporação e depuração em 

laboratório através da inserção de uma quantidade conhecida dos radioisótopos 
57Co, 54Mn e 65Zn, em um coquetel radioativo, essas quantidades são observadas 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Radioisótopos utilizados, suas atividades, contagens por 
segundo e fotopico utilizado neste estudo 

 

 

 

 

 

O objetivo deste experimento foi observar a velocidade de incorporação e 

depuração para que fosse possível obter um grau mínimo de comparação com os 

trabalhos que possuem métricas e objetivos semelhantes e que inspiraram esta 

dissertação, é possível citar trabalhos de Chong e Wang (2001), Pan e Wang 

(2008), Metian (2009) e Hédouin et al. (2011) dentre outros de onde foram 

adaptadas  as metodologias que permeiam este trabalho. 

As séries foram divididas em duas partes, cada parte representando um 

período a ser estudado. O momento de incorporação foi formado pelas séries 1, 

2, 3 e 4, no momento em que se esperava obter os dados de depuração foram 

usados os organismos das séries 5, 6, 7 e 8 os tempos de exposição de cada 

serie podem ser observados na tabela 2. 

Tabela 2 - Organização temporal do experimento 1 

Séries de incorporação Séries de depuração 

Série 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tempo 2 dias 4 dias 7  dias 10 dias 5 dias 10 
dias 

15 
dias 20 dias 

 

O experimento teve início com a diluição do coquetel padrão em 3L de 

água do mar coletada e, em seguida, sua distribuição em béqueres nas 

concentrações descritas na tabela 2 e baseado na metodologia de Metian et al. 

(2009). 

Em cada um dos oito béqueres utilizados (um para cada série) foram 

alocados 11 bivalves, cerca de 250g de sedimento e 330 ml de água. Os animais 

Após a diluição em 3L de agua do mar 

Radioisótopo Fotopico de 
interesse (keV) 

Contagem por 
segundo (CPS) Atividade (kBq) 

57Co 122 267,2 1,3  
54Mn 834,8 21,8 1,3 
65Zn 1115,6  20,7 1,3 
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a serem utilizados no experimento tiveram o seu comprimento medido com o 

auxilio de um paquímetro a partir da base ao ápice da concha, e foram pesados 

com e sem concha para que houvesse controle e homogeneidade na distribuição 

populacional do microcosmo, esses valores podem ser consultados na seção de 

resultados deste experimento. 

As séries 5, 6, 7 e 8 permaneciam expostas à água contaminada de 

radioisótopos ao longo dos dez primeiros dias, ou seja, seus componentes só 

foram removidos para análise após todo período de tempo que julgou-se 

necessário para o término da incorporação, de acordo com a literatura. Segundo 

Boffi (1979) a depuração se dá no momento da eliminação da contaminação 

adquirida por meio de filtração com a utilização de água do mar e essa eliminação 

ocorre de maneira mais perceptível quando o poluente é retirado do ambiente. 

Levando em consideração esta definição, dez dias após a contaminação os 

bivalves para a avaliação do processo de depuração foram transferidos para outro 

tanque onde a agua não sofreu contaminação de radioisótopos. A depuração foi 

avaliada a cada 5 dias durante 20 dias, ou seja, 5º, 10º, 15º e 20º após a 

transferência. 

Os béqueres de incorporação e de depuração foram mantidos sob as 

mesmas condições: fotoperíodo de 12h claro/12h escuro, controle de aeração e 

temperatura mantida constante, inclusive após a troca de microcosmos das séries 

de depuração.  

A montagem das amostras que configuram a fase de incorporação 

obedeceu a seguinte sequência:  

1. Identificação dos tanques; 

2. Pesagem de sedimentos em sacos transparentes e identificação igual ao 

tanque correspondente, (de forma a gerar um controle na quantidade de 

sedimentos presentes em cada um deles), após esta pesagem os 

sedimentos foram alocados nos devidos tanques relacionados à sua 

identificação;  

3. Umidificação do sedimento com 80 ml de água sem radioisótopos;  

4. Medição e pesagem, para obtermos uma isonomia referente à massa 
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gerada dos conjuntos de espécimes, e alocação das mesmas nos seus 

devidos tanques; 

5. Adição da fração de 250 ml de água onde se encontram diluídos os 

radioisótopos em cada série (excluindo a série controle sem radioisótopos).  

6. Organização dos tanques em caixa previamente identificada e início da 

oxigenação da água por meio de bombas de aquário comuns. 

 

Na Figura 26 é possível observar uma representação do microcosmo  montado, 

pronto para o início do experimento.  

 
Figura 26 - Esquema de montagem do experimento de microcosmo, onde: a = água contaminada 
com radioisótopos, b = bivalves, c = sedimento, d = bomba de aquário para aeração. 

Na Figura 27, é possível observar a organização das amostras em oito séries 

sendo todas elas contaminadas com radiotraçadores e possuindo sistema de 

aeração, bivalves, sedimento e água. As séries 1, 2, 3 e 4 foram envolvidas na 

fase de incorporação e as séries 5, 6, 7 e 8 foram utilizadas na fase de 

depuração. 

 

Figura 27 - Organização dos microcosmos para o experimento 1. 
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Para efetuar o processo de análise radioisotópica da água de cada série, 

foram coletados 10 ml sem necessidades de nenhuma técnica adicional. O 

sedimento e os tecidos dos bivalves foram secos, porém com técnicas diferentes. 

O sedimento foi colocado em tubo tipo falcon graduado em quantidade suficiente 

para chegar até a marca de 35 ml e após isso se seguiu a pesagem e à secagem 

completa em estufa a uma temperatura media de 75ºC. Após a secagem total do 

sedimento, que levou 24h, foram separadas alíquotas de 25g de sedimento, essa 

quantidade utilizada serviu para proporcionalizar as amostras e assim garantir 

uma geometria similar em todas as amostras, esse fato torna-se necessário para 

amenizar os efeitos como autoabsorção, que é perda de contagem de emissões 

que não chegam à área de captação do detector e ainda a possibilidade de 

diminuir drasticamente erros estatísticos.  

Os bivalves tiveram suas partes moles retiradas de suas conchas que 

foram abertas em processo manual, processo este que consistiu em corte do 

músculo abdutor com auxilio de uma lâmina inserida na parte quilhada da concha. 

Após o processo de retirada, às partes moles dos bivalves foram pesadas e, em 

seguida, secas em liofilizador e a massa total restante do processo, após serem 

novamente pesadas, foi levada direta aos potes, que após uma leve maceração 

para homogeneização, a amostra já estava pronta para ir ao detector. 

 O esquema da Figura 28 demonstra a sequência de operações amostrais 

de forma simplificada. 
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Figura 28 - Esquema sequencial de amostragem do experimento 1. 

 

Os procedimentos de secagem e liofilização foram realizados no LAC-UFF 

(laboratório de Radiocarbono da UFF), com vácuo de 182μHg e condensação de -

48ºC neste procedimento utilizamos o liofilizador marca Terroni modelo 

Entrerprise I, que pode ser observado na Figura 29. 

 

Figura 29 - Liofilizador utilizado neste experimento. 
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4.8.3  Segundo experimento 
 

Por conta da análise de resultados do primeiro experimento promoveu-se 

um segundo experimento. Esta segunda fase de experimentação baseou-se na 

metodologia utilizada no experimento anterior ajustando-a apenas para que os 

objetivos deste novo experimento fossem plenamente atendidos. As motivações 

que levaram a este experimento serão melhores explicadas no capítulo sobre 

resultados e na discussão deste trabalho. 

 Para este segundo experimento foram utilizados 10 microcosmos contendo 

12 bivalves, aproximadamente 250 g de sedimento e 300 ml de água dosada com 

radioisótopos e mais um microcosmo controle não contaminado. Assim como o 

experimento anterior foram usados bivalves, sedimento e água da Baía de 

Sepetiba. Os espécimes foram divididos em béqueres juntamente com sedimento 

e água contaminada com coquetel radioativo. As atividades referentes aos 

isótopos radioativos utilizados na produção deste novo coquetel foram iguais 

sendo mensuradas em 3,7 kBq. 

 Após o preparo dos microcosmos tendo como base a metodologia do 

primeiro experimento, procedemos às modificações com a eliminação do uso de 

aeradores (pedras que produzem o efeito de borbulhamento na aeração de 

aquários) na saída de ar bombeado para o béquer, estas pedras aeradoras 

também eram usadas para diminuir o fluxo de ar gerado pelas bombas. As 

bombas de aquário utilizadas neste segundo experimento não possuíam 

mecanismos de regulação da saída de ar por conta desta eliminação foi 

necessário usar válvulas de redução de fluxo. 

 Os tempos de amostragem do segundo experimento foram diminuídos de 

dias para horas seguindo a sequência de coleta observada na tabela abaixo e não 

houve a substituição de microcosmos, ou seja, os bivalves não foram trocados 

para um ambiente de não exposição. 

Em cada um dos tempos observados na tabela 3, foram feitas três retiradas 

de 10 ml de água de todos os microcosmos para medição da atividade com 
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auxilio de uma seringa farmacêutica descartável com capacidade de 10 ml. Assim 

como no experimento 1,  essa fração de água era diretamente alijada no 

recipiente que seria levado para medições de atividades no detector HPGe. 

Tabela 3 - Os tempos de amostragem do segundo experimento 

Amostragem do Experimento 2 
Séries 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tempo 1h 2h 3h 5h 7h 22h 48h 120h 

 

Os bivalves foram coletados dos microcosmos e separados de suas 

conchas com procedimento já explanado, rinçados superficialmente e agrupados 

em triplicata em tubos tipo falcon, de forma que cada tubo possuísse volumes e 

massas semelhantes entre si. 

Para uma melhor homogeneização da amostra e para atenuar a diferença 

de geometria que foi observada nas amostras liofilizadas no primeiro experimento 

os bivalves foram digeridos em 10 ml de ácido nítrico a 65% durante 14 dias 

sendo agitados constantemente e levados diariamente por cerca de 4h para 

estufa na temperatura de 60ºC. O material resultante da digestão completa dos 

bivalves foi então transferidos aos potes que forma levados para medição no 

detector.  

Após a retirada das alíquotas de água e dos bivalves, toda água não 

utilizada foi retirada com auxilio de uma seringa com capacidade para 60 ml e 

despejada como rejeito radioativo, que após o experimento, foi reservada 

adequadamente. Esse lento procedimento de retirada de água teve como objetivo 

preservar a camada superficial do sedimento e evitar suspensão de partículas na 

água que estava sendo retirada. Os sedimentos foram levados para secarem na 

estufa a 80ºC por 48h estando o sedimento durante esse processo no próprio 

béquer que serviu de microcosmo. Passado esse tempo de secagem o sedimento 

foi deixado para que resfriasse até a temperatura ambiente para, em seguida, ser 

homogeneizado totalmente e ser separado em três alíquotas com peso médio de 

25g.  A Figura 30 demonstra de maneira simplificado o experimento 2. 
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Figura 30 - Esquema sequencial de amostragem do experimento 2. 

 

4.8.4  Terceiro experimento  
 

Na execução do terceiro experimento sucederam-se dois testes. A cada um 

destes testes concernia um objetivo estabelecido para complementar os 

experimentos já concluídos.  

Todos os dois testes seguiram as mesmas séries temporais demonstradas na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Os tempos de amostragem dos testes 

Retiradas Intervalo de tempo Tempo decorrido total 
1 20 min 20 min 
2 20 min após retirada 1 40 min 
3 30 min após retirada 2 01h10min  
4 30 min após retirada 3 01h40min  
5 40 min após retirada 4 02h20min 
6 40 min após retirada 5 3 h 

 

Por critério organizacional nomeou-se estes experimentos de: 3A, 3B e serão 

descritos a seguir. 

 

4.8.4.1  Experimento 3A 
  

 O experimento 3A teve como objetivo mensurar a aderência dos radioisótopos 

colocados na água pelas paredes dos béqueres utilizados. Para simularmos as 

condições dos microcosmos foram utilizados dois tubos de acrílico de duas 

polegadas fechados por rolhas de borracha em uma de suas extremidades, onde 
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foram adicionados 40 ml de água contaminada com radioisótopos.  

As amostragens deste ensaio foram feitas nos tempos 1 e 6 (ver tabela 4), 

retirando 10 ml em duplicata de cada tubo, com auxilio de seringas graduadas, 

obtendo através deste processo quatro amostras que refletem condições iniciais e 

finais de adsorção nas paredes do tubo.  

Nas figuras 31 e 32 é possível observar o esquema de montagem deste 

experimento. 

 

 
Figura 31 - Esquema do experimento 3A, onde: a = água contaminada com  radioisótopos, b = 
rolha de borracha. 

 

                 

  
Figura 32 - Fotografia do teste de aderência.                    

4.8.4.2 Experimento 3B 
 

O experimento 3B teve como objeto de estudo a transferência dos 

radioisótopos presentes na água diretamente para o sedimento e sua distribuição 

pelo perfil do mesmo. Para este fim foram utilizados dois tubos de acrílico 
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idênticos ao 3A, 200g de sedimento úmido foram colocados em cada tubo 

seguido de 120 ml de água contaminada com radioisótopos.  

Durante todos os intervalo de tempo estipulados para o experimento (ver 

tabela 4), amostras de 10 mL de água eram retiradas de cada tubo, totalizando 

doze amostras.  

Ao final da retirada da água o sedimento foi cortado em fatias de 

aproximadamente um centímetro resultando em 9 fatias para o tubo A e 10 para o 

tubo B. 

Nas figuras 33 e 34 é possível observar o esquema de montagem deste 

experimento 

 

 

 
Figura 33 - Esquema do experimento 3B, onde: a = água dosada com radioisótopos; b = 
sedimento; c = rolha de borracha. 

 

 

 

Figura 34 - Fotografia do ensaio de transferência para o sedimento.  
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5 RESULTADOS  E  DISCUSSÃO  
 

5.1 LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO 
 

Os resultados de quantificação da radiação gama obtidos neste trabalho 

foram analisados por espectrometria da radiação gama, como detalhado no 

capítulo de materiais e métodos.  

Entretanto, para garantir a acurácia dos resultados é importante apresentar 

o cálculo do limite de detecção do equipamento utilizado nas regiões de interesse 

(ROI) dos radionuclídeos onde foram observados os valores de 1,10x10-3 cps para 
57Co, 6,00x10-4 cps para 54Mn e 6,00x10-4 cps 65Zn. 

Confrontando este resultado com a atividade  inicial dos radioisótopos 

utilizados neste trabalho, podemos admitir que nenhum dos radioisótopos possuía 

uma atividade menor que o limite de detecção do equipamento utilizado para as 

medições, mesmo durante todo intervalo experimental. 

 

5.2  COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO 
 

O gráfico de atenuação de radiação gama (Figura 35) demonstra as energias 

(keV) e as atividades (cps). A partir deste resultado é possível constatar que nas 

faixas de energia utilizadas neste estudo não há diferença de atenuação 

significativa se comparados os resultados entre a água e o sedimento como 

absorvedor. E, desta forma, pode-se concluir que o coeficiente de atenuação é o 

mesmo para as duas matrizes, não produzindo nenhum efeito sobre a detecção 

dos radioisótopos estudados.  
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Figura 35 - Gráfico da atenuação da radiação gama para o  152Eu, onde foram utilizados como 
materiais absorvedores os diferentes componentes deste estudo. 

 

Este resultado é importante para que seja possível a comparação entre os 
compartimentos utilizados sem necessidade de correções posteriores. 

   

5.3  CARACTERIZAÇÃO  DO SEDIMENTO 

A análise da matéria orgânica encontrada nas amostras de sedimento, 

para massas de 1,1g, utilizadas neste trabalho obteve respectivamente para as 

amostras 1, 2 e 3 as porcentagens de matéria orgânica 1,38%,1,29% e 1,24% 

 A análise granulométrica tem como principais objetivos caracterizar e 

classificar os sedimentos com mínima subjetividade, permitindo assim alguma 

correlação. A composição granulométrica dos sedimentos da Baía de Sepetiba 

nesta amostragem se demonstrou constituída, principalmente, da granulometria 

grossa (Areia) como possível observar na figura 36 produzida pelo software 

GRADISTAT V8.  
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 O resultado da análise demonstrou que grãos de areia representavam 

97,1% da amostra analisada, seguida de sedimentos finos com 2,9%. Os 

resultados na fração areia demonstraram uma composição de maioria de grãos 

finos (60,1%), porem a presença de grãos muito finos de areia ainda são 

representativos (33,4%) os sedimentos finos representados são o silte médio (2%) 

e argila (0,5%).   

 

 
Figura 36 - Gráfico da distribuição do tamanho de grãos em função do diâmetro das partículas. 

 

5.4  PARAMETROS DA CARATERIZAÇÃO DOS COMPONENTES AMOSTRAIS 
DOS EXPERIMENTOS 

 

Os primeiros resultados obtidos foram as medidas de massas e tamanhos dos 

espécimes. Esse resultado foi utilizado para que os microcosmos fossem 

compostos com indivíduos aproximadamente iguais, diminuindo assim a influencia 

destes parâmetros na absorção de radioisótopos. Cabe esclarecer que por se 

tratarem de animais vivos, esses parâmetros não refletem totalmente a 
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capacidade de absorção ou depuração, servindo apenas como critério de 

padronização experimental. 

Os parâmetros físicos químicos da água que compunha todos os microcosmos 

foram medidos apenas antes dos mesmos receberem a dosagem de 

radiotraçadores.  

Os itens a seguir apresentarão estes parâmetros organizados em cada 

experimento e os resultados das análises de teor radioisotópicos serão 

apresentados na seção 5.5. 

 

5.4.1 Experimento de sobrevivência 
 

Os parâmetros físico-químicos da água encontrados foram: Temperatura 24,1 

ºC, Condutibilidade: 46,33 mS/cm e pH:7,89. Sendo que a temperatura, durante 

os 35 dias, apresentando uma máxima de 25,7ºC e mínima de 22,3ºC. A 

condutibilidade e o pH foram medidos apenas no inicio deste experimento e por 

conta disto não foi possível testar sua variabilidade. 

Neste experimento não houve necessidade de controle dos parâmetros de 

massas e tamanhos dos bivalves já que o intuito era apenas aferir a capacidade 

de sobrevivência dos organismos ao tempo necessário para a duração do 

experimento.  Os bivalves apresentaram  tamanho médio de 2,11 cm e  massa 

média com concha de 2,50 g. 

Durante os 35 dias da decorrência deste experimento houve a perda de 

apenas dois espécimes. O resultado obtido mostrou que os bivalves foram 

capazes de sobreviver nos microcosmos previstos neste estudo de maneira 

satisfatória.  
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5.4.2 Primeiro experimento  
 

Na tabela 5 se encontram os resultados da medição de tamanho e massa 

realizada nos bivalves do primeiro experimento. 

Tabela 5 - Características dos espécimes utilizados no experimento 1 

Séries 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tamanho 

médio (cm) 2,02±0,04 2,05±0,04 2,01±0,04 2,00±0,04 2,01±0,04 2,02±0,04 1,98±0,04 2,01±0,04 

Massa 
média com 
concha (g) 

3,310±0,002 3,211±0,002 3,216±0,002 3,341±0,002 3,342±0,002 3,324±0,002 3,216±0,002 3,233±0,002 

Massa 
média sem 
concha (g) 

0,517±0,003 0,428±0,003 0,523±0,003 0,538±0,003 0,549±0,003 0,631±0,003 0,543±0,003 0,527±0,003 

Massa total 
sem concha 

(g) 
6,204±0,001 5,136±0,001 6,276±0,001 6,456±0,001 6,588±0,001 7,572±0,001 6,516±0,001 6,324±0,001 

 

Os resultados da medição dos parâmetros físico-químicos da água neste 

experimento foram: Temperatura: 25,21ºC, Condutibilidade: 47,33mS/cm e pH: 

8,01. 

 

5.4.3 Segundo experimento 
 

Como resultados dos parâmetros físico-químicos da agua medidos  neste 

experimento obteve-se os seguintes valores: Temperatura: 25,43ºC, 

Condutibilidade: 48,11mS/cm e pH: 8,06.A tabela 6 encontram-se resultados da 

medição de tamanho e massa realizada nos bivalves do segundo experimento. 
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Tabela 6 - Características dos espécimes utilizados no experimento 2 

Séries 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tamanho 

médio 
(cm) 

2,01±0,03 2,2±0,03 2,13±0,03 2,40±0,03 2,22±0,03 2,52±0,03 2,59±0,03 2,31±0,03 

Massa 
média 
com 

concha (g) 

3,413±0,004 3,648±0,004 3,591±0,004 3,554±0,004 3,433±0,004 3,515±0,004 3,583±0,004 3,531±0,004 

Massa 
média 
sem 

concha (g) 

0,501±0,002 0,542±0,002 0,619±0,003 0,625±0,003 0,514±0,002 0,622±0,003 0,593±0,002 0,574±0,002 

Massa 
total sem 

concha (g) 
5,511±0,001 5,962±0,001 6,809±0,001 6,875±0,001 5,654±0,001 6,842±0,001 6,523±0,001 6,314±0,001 

Massa 
seca - 

liofilizada 
(g) 

0,605±0,001 0,654±0,001 0,734±0,001 0,752±0,001 0,618±0,001 0,727±0,001 0,715±0,001 0,691±0,001 

 

 

5.4.4 Terceiro experimento 
 

A tabela 7 encontram-se resultados da medição de tamanho e massa 

realizada nos bivalves do terceiro experimento. 

 

Tabela 7 - Características dos espécimes utilizados no experimento 3 

Séries 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tamanho 

médio 
(cm) 

2,08±0,03      1,71±0,02                             1,92±0,02 2,12±0,03 2,1±0,03                              2,19±0,03                            2,05±0,03 2,11±0,03                        

Massa 
média 
com 

concha 
(g) 

3,315±0,003 3,216±0,003 3,265±0,003 3,313±0,003 3,321±0,003 3,344±0,003 3,269±0,003 3,347±0,003 

Massa 
média 
sem 

concha 
(g) 

0,579±0,002 0,488±0,002 0,537±0,002 0,611±0,002 0,599±0,002 0,617±0,002 0,536±0,002 0,593±0,002 

Massa 
total sem 
concha 

(g) 

6,948±0,001 5,856±0,001 6,444±0,001 7,312±0,001 7,188±0,001 7,213±0,001 6,432±0,001 6,642±0,001 
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Os parâmetros físico-químicos da água constatados neste experimento e seus 

respectivos valores foram: Temperatura 24,56ºC, Condutibilidade 47,51mS/cm e 

pH:8,22. 

 

5.5  ANÁLISE DO TEOR DE RADIOISÓTOPOS  

 

 Através das análises dos componentes do microcosmo: sedimento, água e 

bivalve, foi possível observar a mobilidade dos radioisótopos entre os 

compartimentos estudados. Para a realização das medições por espectrometria 

gama, todos os conjuntos tiveram alíquotas amostradas da seguinte forma: foram 

amostrados em cada microcosmo 10 ml da água, cerca de 25g de sedimento e 

toda massa mole dos bivalves. 

A análise do sedimento coletado em função do tempo em 2, 4, 7 e 10 dias 

após acrescentar os radioisótopos na água revelou que os as concentrações não 

apresentaram tendência comportamental de acúmulo, sendo a mesma variável ao 

longo do tempo como possível observar no gráfico da Figura 37. 

 

Figura 37 - Gráfico da atividade dos radioisótopos no sedimento dos experimentos em 
microcosmos, em unidades de Bq.g-1, em função dos instantes de retirada. 
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 Este resultado sugere que pode ter ocorrido alguma influência do processo 

de homogeneização da amostra de sedimento durante a retirada da alíquota para 

secagem, maceração e posterior medição. Alguma diluição pode ter ocorrido 

durante a aliquotagem, onde camadas mais profundas com menor teor de 

radioisótopos podem ter se misturado a camadas superiores, com maior 

concentração. O teste realizado com os sedimentos em tubos de acrílico é capaz 

de demonstrar este comportamento.  

 No gráfico da Figura 38 é possível observar que o acúmulo de radioisótopos 

se dá apenas em camadas superficiais do sedimento e que para os referidos 

radionuclídeos não foram observadas atividades em camadas mais profundas do 

que 3 cm como é possível observar através do resultado da análise do resultado 

do experimento 3B.  

 

Figura 38 - Gráfico da atividade dos radioisótopos, em unidades de Bq.g-1, em função da 
profundidade da coluna sedimentar. 

 

 Além da transferência já observada nas concentrações dos sedimentos, 

observa-se a transferência também para os bivalves.  
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 Este comportamento pode ser melhor compreendido através dos gráficos 

das Figuras 39 e 40 (gráficos dos bivalves e da água). 

 

Figura 39 - Gráfico da atividade dos radioisótopos  nos bivalves dos experimentos em 
microcosmos, em unidades de Bq.g-1, em função do tempo. 

 

 Como mencionado anteriormente, a metodologia adaptada e aplicada no 

presente trabalho foi norteada nos experimentos realizados por Metian (2009). Em 

seus experimentos, ele prevê a transposição dos espécimes de um microcosmo 

com radiotraçadores diluídos em água para um microcosmo onde não haveria 

qualquer tipo de exposição a radioisótopos, com o intuito de observar a 

depuração. Por esta razão, o experimento foi dividido em duas etapas para avaliar 

os dois processos: um período de incorporação e outro de depuração. Porém, 

verificou-se que as concentrações de radioisótopos nos organismos diminuem à 

medida que o tempo passa, quando comparadas ao primeiro instante de coleta 

(dois dias após a inserção de radioisótopos). É importante ressaltar que este 

comportamento se deu ainda no meio contaminado com os radiotraçadores, no 

qual, supostamente, deveria mostrar a incorporação de radioisótopos (Figura 39).  
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 A justificativa para este comportamento se deve ao fato do referido bivalve 

ter hábito filtrador, ou seja, suas trocas ocorrerem essencialmente através da 

água disponível, demonstrando que a partir do momento que não há mais 

radioisótopos para incorporar, os organismos iniciaram seu processo de 

depuração no meio onde era esperada apenas a acumulação, como é possível 

verificar no gráfico representado na Figura 40. Em seu trabalho utilizando como 

traçador o 203Hg em anêmona,  Ansari (2015) obteve resultado semelhante, ao 

observar o comportamento do traçador na água foi possível constatar sua 

perceptível diminuição ao longo do tempo onde no fim de seis dias a 

concentração de 203Hg na água chega a concentração de 0,05% da inicial. Assim 

este resultado corrobora com a justificativa da autora.  

 

Figura 40 - Gráfico da atividade dos radioisótopos na água dos experimentos em microcosmos, 
em unidades de Bq.ml-1, em função do tempo. 

 

 A partir do segundo instante medido, quarto dia, é possível observar no 

bivalve a depuração gradual até que no último instante, décimo dia, onde se 

observa uma tendência ao equilíbrio. Nos trabalhos que abordam a mesma 

temática, como os trabalhos de Metian et al. (2009, 2008),  Pan e Wang (2008) e 

Hédouin et al. (2010), os experimentos eram contaminados periodicamente, ou 
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seja, mantinha-se sempre uma quantidade constante  de radioisótopo na água e, 

consequentemente, no alimento. Neste caso a queda na absorção e posterior 

depuração foi observada a partir do momento em que ocorre a transferência dos 

animais do ambiente contaminado para não o contaminado. Logo, neste ponto, é 

possível associar a tendência de depuração à queda na disponibilidade dos 

radioisótopos na coluna d’agua (Figura 40). Durante os experimentos conduzidos  

neste trabalho não houve reinserção de isótopos diretamente ou por meio de 

alimentação nos microcosmos. A redução desta disponibilidade impediu que o 

molusco, através de seu hábito filtrador, incorporasse os isótopos juntamente ao 

material particulado presente na água. Esta condição, em que a disponibilidade 

do radioisótopo foi reduzida, também foi observada na anêmona Budosoma 
caissarum, segundo a autora Ansari (2015). A anêmona em questão, durante seis 

dias, demostrou uma capacidade de absorção limitada pela concentração do 

traçador no microcosmo. 

 Em função dos resultados observados, não foi necessário dar 

continuidade ao plano de transferência dos organismos para outro ambiente 

visando a depuração. Como o evento de depuração deveria ocorrer em ambiente 

não contaminado e as concentrações na água diminuíram rápida e drasticamente 

em dois dias, todo o experimento de depuração se deu no ambiente e nos 

instantes de tempo que, inicialmente, foram designados para sua acumulação.  

 A partir dos resultados obtidos para a depuração, foi possível determinar 

a meia vida associada à depuração para cada um dos radioisótopos utilizados a 

partir do padrão de decaimento exponencial que foi observado pela eliminação do 

traçador radioativo pelos bivalves.  Nos gráficos das Figuras 41, 42 e 43 é 

possível observar este comportamento e as curvas resultantes do ajuste 

exponencial para cada traçador.  

 Considerando a forma do decaimento do material radioativo eliminado 

pelos bivalves e sabendo que o mesmo não foi reposto, se tornou possível 

calcular o tempo de meia vida de depuração. Os resultados obtidos para 

constantes de decaimento correspondentes à meia vida de depuração do 57Co, 
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54Mn e do 65Zn foram, respectivamente, λCo = 0,551 d-1, λMn = 0,404 d-1  e λZn = 

0,308 d-1 

 

Figura 41 - Gráfico da atividade do 57Co nos bivalves dos experimentos em microcosmos, em 
unidades de Bq/g, em função do tempo. 

 

 

Figura 42 - Gráfico da atividade do 54Mn nos bivalves dos experimentos em microcosmos, em 
unidades de Bq/g, em função do tempo. 

 

57Co 
 
Y= 0,27 ±3,22. е-0,551 

 

Onde: 
Y0=0.27± 0.04549 
A=13.2208± 0.43831 
T1=λ-1 =1.95662± 0.28089 

54Mn 

Y=0,22 ±  1,91 е-0,404 

Onde: 
Yo= 0,22± 0,05 
A1=1,91± 0,23 
T1=λ-1 =2,47± 0,43 
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Figura 43 - Gráfico da atividade do 65Zn nos bivalves dos experimentos em microcosmos, em 
unidades de Bq/g, em função do tempo. 

 

  Durante a análise dos resultados da primeira etapa, foi observado que a 

disponibilidade dos isótopos foi alterada por um fator externo aos nossos estudos, 

que inicialmente não deveria ser considerado um compartimento, a pedra 

aeradora. Devido à não adequação na sua geometria para aplicação do método 

relativo de determinação da atividade, não foi possível comparar diretamente os 

resultados obtidos na medição dos aeradores. Entretanto, em termos qualitativos, 

é possível observar que houve um acúmulo inesperado nos filtros (figura 44). 

65Zn 

Y=0,44 ±  1,72 е-0,308 

Onde: 
Yo= 0,44 ± 0,17 
A1=1,72± 0,37 
T1=λ-1 =3,24± 1,58 
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Figura 44 - Demonstração das atividades relativas entre os compartimentos utilizados no referido 
trabalho e o filtro aerador. 

 

Para reduzir o problema com o sequestro de radioisótopos e, desta forma, 

reduzir o risco de aderência do mesmo por componentes do experimento, 

aumentando a disponibilidade dos radiotraçadores no microcosmo, houve uma 

alteração na metodologia para o segundo experimento: não foram utilizados 

aeradores nas pontas das cânulas de aeração. A retirada dos aeradores 

promoveu um aumento do fluxo de partículas dento do microcosmo já que uma 

das funções das pedras de aeração em aquários é a redução do fluxo através da 

produção de micro bolhas. 

No segundo experimento, a constatação sobre a capacidade do bivalve de 

depurar no ambiente onde houve a incorporação levou a outra modificação 

68% 68% 68% 
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metodológica, onde não se fez mais necessária a transferência para um ambiente 

sem radioisótopos.  

Nesta segunda etapa, a intenção foi de verificar a possibilidade de obter a 

cinética de incorporação mesmo sem reposição constante de radioisótopos, 

apenas diminuindo o tempo de coleta dos conjuntos nos microcosmos. É 

importante esclarecer que a motivação da não reposição constante vem da 

preocupação de utilizar a menor quantidade de material radioativo para promover 

o estudo, uma vez que mesmo que os tempos de meia-vida radioativa dos 

traçadores aqui utilizados não sejam muito longos, a intenção era aperfeiçoar o 

estudo preliminar a fim de gerar a menor quantidade de rejeitos possível. 

 Sendo o tempo inicial do primeiro experimento insuficiente para demonstrar 

a taxa de incorporação, o segundo experimento teve seu tempo de amostragem 

reduzido para tentar observar a absorção do radioisótopo pelo bivalve. Desta 

forma, o tempo total de duração do experimento foi reduzido para menos de 2 

dias, ou seja, tempo inferior ao primeiro ponto de coleta da primeira etapa. 

 Esta etapa foi um pouco mais elaborada, onde as amostras foram 

coletadas dos microcosmos em oito instantes de tempo diferentes e, além disso, 

as amostras foram divididas em triplicatas para melhor avaliar o comportamento.  

As amostras do tecido mole do bivalve Anomalocardia brasiliana no 

segundo experimento não foram liofilizadas, devido problemas com o 

equipamento que estava sendo utilizado no presente trabalho, e sim tratadas com 

digestão ácida. A digestão ácida foi um processo demorado que durou duas 

semanas. Devido a esta demora, suspeita-se que pode ter ocorrido algum tipo de 

perda dos radiotraçadores por aderência para o material plástico do tubo tipo 

falcon onde ocorreu o processo de digestão. Esta é uma das possíveis 

explicações para os resultados obtidos nas concentrações dos bivalves terem 

sido mais baixas quando comparados aos primeiro experimento.   

As concentrações baixas não refletem um resultado real do que foi 

incorporado pelos bivalves. Entretanto, no segundo experimento foi possível 

observar uma tendência de transferência mais clara entre a água e o sedimento. 
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Mostrando que, assim como no primeiro experimento, há transferência da água 

para o sedimento por deposição.  

Esses resultados são observados nos gráficos das figuras, a seguir, que 

representam as concentrações relativas entre os compartimentos água, 

sedimento e bivalves para os traçadores 60Co, 54Mn e 65Zn indicadas nos gráficos 

da Figura 45 estão representados os resultados para a média entre  três réplicas. 

 

 

 

Figura 45 - Os Gráficos representam as médias entre atividades relativas do 65Zn, 54Mn e 57Co nos 
bivalves, água e sedimento. 
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 Cabe ressaltar que nesta segunda etapa a preocupação com a retirada 

dos sedimentos do microcosmo foi no sentido de manter a homogeneidade das 

quantidades de radioisótopos. 

Outro teste realizado colocando apenas água dosada com os 

radiotraçadores em tubos de acrílico demonstrou que rapidamente as 

concentrações na água tendem a diminuir, mesmo sem a presença do sedimento 

ou do bivalve. Desta forma, é possível concluir que os radioisótopos que se 

encontram dispersos na coluna d'água agregados às partículas em suspensão 

tendem a se depositar no fundo do frasco, de modo a acumular, por exemplo, no 

sedimento. Mesmo com este comportamento, pode-se inferir que alguma 

quantidade de radioisótopo pode ser absorvida por bivalves filtradores e, 

consequentemente, depurada à medida que os traçadores não estão mais 

disponíveis para serem absorvidos. Não foi possível observar a incorporação dos 

radioisótopos pelos bivalves, mesmo para tempos menores. A justificativa para 

este resultado é esta rápida deposição das partículas em suspensão na coluna 

d'água o que reforça a necessidade de manter a atividade dos traçadores 

constante na água se o objetivo for estudar a cinética de incorporação. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Neste estudo foi avaliada a capacidade de incorporação e depuração do molusco 

bivalve Anomalocardia brasiliana em eventos agudos de poluição  por metais, 

representados neste estudo pelos radiotraçadores 54Mn, 57Co e 65Zn, por meio de 

ensaios laboratoriais que demonstraram que os elementos utilizados foram 

absorvidos e depurados. Foi observado que o intervalo de tempo de amostragem 

adotado, com base na literatura, não foi suficientemente curto para que fosse 

possível observar a cinética de incorporação dos radiotraçadores pelos bivalves. 

Este comportamento foi observado, mesmo após a redução do intervalo de tempo 

de dias para horas. Entretanto, a depuração de cada elemento pode ser 

observada e ocorreu em velocidades diferentes, representadas pelas constantes 

de depuração (λ), revelando que o elemento 57Co foi depurado mais rapidamente 

seguido do 54Mn e do 65Zn.  

Ao observar as concentrações dos radiotraçadores e sua transferência entre 

os componentes dos microcosmos, foi possível demonstrar que a espécie 

Anomalocardia brasiliana pode incorporar, acumular e depurar metais 

contaminantes presentes em seu ambiente, enquanto os mesmos estiverem 

disponíveis à sua filtração. A adaptação feita nas metodologias já existentes para 

testes de incorporação e depuração em eventos agudos possibilitou observar que 

a espécie apresentou um tempo de incorporação extremamente rápida (menor 

que 2 dias). Por conta desta capacidade, considera-se que esta espécie  tenha 

potencial para ser um bom bioindicador de eventos agudos. 

  A metodologia desenvolvida neste trabalho demonstrou-se eficiente, 

permitindo a observação da depuração pelos organismos quando não há mais 

radionuclídeos disponíveis no ambiente, corroborando resultados  de trabalhos 

realizados com outros organismos marinhos, como a anêmona Bunodosoma 
caissarum. Além disso, foi possível observar que os radioisótopos apresentaram 

uma tendência de deposição nas camadas superficiais do sedimento bastante 

rápida, sendo removido rapidamente da água. 
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Em vista dos resultados obtidos é possível concluir que existe aplicabilidade 

da metodologia, desenvolvida neste trabalho, para o uso de radioisótopos em 

experimentos com moluscos filtradores que buscam discutir efeitos de eventos 

agudos de contaminação.  
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