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INCORPORAÇÃO £ ELIMINAÇÃO DE CgSIO-13t PELO CARAMUJO Bicnghalaria glabrata
(SAY, 1818)

Olivia Kiraiko Kikuchi & itélida Lucia del Mastro

RESUMO
A incorporação e eliminação de Cs-134, produzido no reator ILA-R1 do
IPLN, foram observadas em caramujos adultos de água doce. Duas atividades de
Cs-134 foram empregadas: 3.700 e 18.500 Bq/1. As oontagens foram feitas em
um analisador monocanal e foram registrados c número de desovas e de embri ões. 0 máximo de incorporação do radioisótopo ocorreu por volta de 89 üia e
a meia-vida biológica foi de aproximadamente b dias. Apesar do número total
de desovas e de embriões terem sido menores na presença de Cesio-134, isto
não pode ser afirmado em virtude da pequena amostragem utilizada.

UPTAKE AND LOSS OF CESSIUM-134 BY THE SNAIL Bicnptialaria glabrata (SAY 1818)
ABSTRACT
The uptake and loss of Cs-134 produced in IEA-R1 reactor of IPEN was
observed in fresh water adult snails. Two activities were employed:
3.700
and 18.50D bq/1. A monochannel analyser was used for radiactivity
couting
and the number of egg-laying and embryo were registered. Maximum uptake oc cured approximately at 8*h day and the biological half-life was about 6 days.
Although the egg-laying and embryo number were diminished with Cs-134 presen
ce, it is not possible to affirm that result due to the small number of animals used.

INTRODUÇÃO
A contaminação de um organismo vivo por substâncias radioativas pode
resultar em danos morfológicos e fisiológicos, dependendo da atividade, ener
gia, tipo de radiação e meia-vida biológica do radionuclídeo. 0 césio é um
elemento químico que compete com o potássio da célula e a substituição de um
pelo outro ocorre principalmente nas células de tecidos moles. Radioisóto pos de césio podem estar presentes em descargas radioativas acidentais. Par-

ticularmente, o Cs-137 é" um constituinte inçortante do "fall-out" radioati vo.
Alguns moluscos C O R O Mytilus edulis (UAUUGAARD, 19B1; VAU WEEKS,1981),
Hacoroa baltica (EVANS, 1984), C.virfiinica (Í1ESS e col, 1377) e Haliotis discus (UEÜA e col, 1981) são utilizados como bioindicadores de nadionuclídeos
presentes no meio aquático das proximidades de reatores nucleares. 0 caramujo Biomphalaria glabrata, molusco amplamente distribuído em território brasdL
leiro pode ser adequado para o estudo de efeito de drogras que possam colabo
rar na eliminação de radioisõtopos contaminantes pela facilidade de criação,
manipulação e por ser ixan conhecido e estudado no nosso país.
Este trabalho tem cano principal objetivo medir a incorporação e eliná
nação de Cs-134, um radioisótopo artificial, pelo caramujo adulto de biom phalaria glabrata e verificar os efeitos produzidos pelo radioisótopo sobre
a reprodução e sobrevida do caramujo.

MATERIAL E MÉTODOS
Cesio-134 foi obtido irradiando-se nitrato de césio no reator IEA - RI
do IPLN. Caramujos adultos de Biomphalaria glabrata (Gastropoda: Planorbi dae) com diâmetro de concha entre 1,8 e 2,1 cm foram mantidos individualmente em recipientes de plástico contendo 100 ml de água filtrada. 0 experimento foi realizado em grupos de 5 animais: um grupo testemunha e dois grupos '
em contato com solução radioativa de Ce"sio-134 de concentração igual a 3.700
e 18.500 Bq/1.
As medidas de incorporação e eliminação do Cs-134 em cada caramujo individualmente foram feitas em um analisador monocanal . Durante a incorporação a contagem foi feita diariamente e durante a eliminação, diariamente no
início e depois semanalmente. A água dos recipientes, inclusive do grupo tes
temunha, foi trocada todos os dias na fase de eliminação. As contagens e as
trocas de água dos recipientes não foram realizadas nos fins de semana.
Foram contados os números de desovas e embriões por caramujo durante a
incorporação do Cs-13t» e observada a sobrevivência dos animais durante codo
o experimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta as curvas de incorporação e eliminação de Cs-13U
pelo caramujo adulto de Biomphalaria glabrata. £ possível verificar que nas
duas atividades utilizadas, 3.700 e 16.500 Bq/1, a incorporação se estabili-

za por volta do oitavo dia, não havendo praticamente acréscimo durante os 6
dias seguidos em que os animais continuaram em contato com o radioisótopo.
A curva de eliminação que começa no 159 dia apresenta uma queda acentuada,
podendo-se observar que 50% do Cs-13t incorporado foi eliminado em cerca de
6 dias (20? dia a partir do início do experimento). Este fato se verifica
para ambas as atividades empregadas. 0 Cesio-131* incorporado foi totalmente
eliminado em 43 dias pelos caramujos expostos à atividade de 3.700 Bq/1 e
em 50 dias expostos à atividade de 18.SOO Bq/1.
A sobrevivência para cada grupo de 5 animais 60 dias apôs o inicio do
experimento foi a seguinte: 2 sobreviventes no grupo testenunha, 2 no grupo
em contato con a atividade de 3.700 bq/1 e um no grupo exposto ã atividade
de 18.500 Bq/1. Esse resultado indica que os baixos índices de sobrevida
não ocorrerem por causa da ação do radioisótopo sobre o organismo e sim pelas condições dr criação dos animais, já que a testemunha apresentou o mesmo comportamento. Condições ideais de criação não puderam ser atingidas ain
da por causa, entre outros fatores, do manuseio com radioisótopo que requer
cuidados especiais. Estamos procurai.io superar as limitações para que seja
possível aconpanhar os animais por períodos mais longos.
0 número de decovas e de embriões obtidos dos grupos em contato com o
Cs-134 foram inferiores aos do grupo testenunha (Tabela 1). Esse resultado
não nos permite concluir que a diminuição ocorreu por causa do radioisóto po, uma vez que a amostragem foi pequena (5 caramujos por grupo). Observa ções realizadas no estereoscópio (10-20 vezes de aumento) não
revelaram
qualquer alteração aparente no desenvolvimento embrionário.
Malfonnaçoes e mortalidade de embriões de Biomphalaria glabrata ir radiados em uma fonte de Co-60 com 5, 10 e 15 Gy foram observadas por OKA ZAKI e KAWANO (1986). VERDONK (1973) verificou um aumento na mortalidade e
o aparecimento de malformações em embriões de Limnaea stagnalis, um caramujo de água doce, provenientes de caramujos adultos irradiados com 2.760 e
5.520 R. COOLLY e MILLER JR (1971), trabalhando com outra espécie de caramu
jo de água doce, Physa heterostropha, verificaram que uma dose crônica de
Co-60 em uma taxa de dose igual a 1 rad/h, durante 168 dias, causou uma defasagem de uma semana no processo reprodutivo e uma diminuição na reprodu ção de ovos nas primeiras9 semanas na presença da fonte. Após esse período
houve uma completa recuperação que continuou até o final do experimento.
No presente trabalho não era de se esperar que houvesse alterações apreciãveis nos caramujos adultos que ficaram em contato com o Cs-134
por
14 dias, pois acredita-se que o baixo nível de exposição ao qual foram sub-

metidos não diegaria a afetar fisiologicamente os animais. Contudo, a dimi nuiçãb observada no número de desovas e de embriões só poderá ser confirmada
com a utilização de um núnero IKLLOT de caramujos por grupo. Outro aspecto a
ser levado em consideração seria a nanutenção dos animais em contato com o
radioisõtopo por períodos irais longos do que o enpregado no presente experi mento. Concluindo, surge a necessidade da realização de experimentos diver sos, um para o estudo da incorporação e eliminação e outro para a análise '
dos efeitos biológicos da exposição contínua ao radioelemento, seja ao nível
de capacidade reprodutora, seja ao nível de efeitos na progênie.
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1: Mühero de desovas e embriões obtidos de caramujos adultos

de

Biornphalaria glabrata durante o período de incoporação do Cesio-

131*.
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