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PREFACIO

Este folheto foi organizado para responder a inúmeras per-
guntas que diariamente recebemos sobre as atividades desenvolvidas
aqui no CENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Procuramos
numa linguagem simples e com um muuno de termos técnicos, mostrar
o que de importante tem sido feito nos vários setores de pesquisa
deste estabelecimento em prol da agricultura brasileira.

Ha confecção desta divulgação contamos com o auxílio vali©
síssino de todos os técnicos que aqui trabalham, entretanto, cum-
pre-nos salientar as colaborações do Prof. A. Cervellini e dos se-
guintes professores, que revisaram os textos de suas especialida-
des: A. Ando, A.M.L. Neptune, D.M. da Silva, E. Salarti., E. Malavol-
ta, F.M.Wiendl, K. Reichardt, O.J. Crooomo

EPAMZNONEMS S . B . FERRAZ



"APLICAÇÕES DA ENERGIA NUCLEAR PARA O DE
SENVOLVIHENTO DA AGRICULTURA BRASILEIRA"

1. INTRODUÇÃO

A aplicação da energia nuclear na agricultura é feita até o
momento, através do uso de isótopos radioativos e estáveis e da ra-
diação, procurando-se conhecer melhor os complicados processos físi
oos, químicos e biológicos, relacionados com o desenvolvimento das
plantas e visando com esse conlíecimento, obter maior e melhor produ
ção agrícola.

0 uso das técnicas nucleares vem se disseminando de maneira
extremamente rápida, graças as vantagens que apresenta sobre as téc
nicas clássicas, mormente no que diz respeito a sensibilidade e ra-
pidez.

A agricultura de um modo geral tem se beneficiado com a a-
plicação de técnicas nucleares, que não tem a pretensão de resolver
todos os seus problemas, mas o seu emprego, em grande número de ca-
sos tem possibilitado soluções simples, rápidas e mais exatas.

A agricultura brasileira entrou na era nuclear, em 1955,
quando foram realizados os primeiros trabalhos, porém o desenvolvi-
mento dessas técnicas só foi possível com a criação do CDÍA em
1968. Dessa data para oi, muitos são os trabalhos realizados que
comprovam a eficiência dos métodos nucleares.

Recebido para publicação em 19 de outubro de 1 972
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3. RADIOISOTOPOS COMO TRAÇADORES

Existem aparelhos simples capazes de detectar as radiações
emitidas pelos redioisótopos: o contador Geiger é o mais comum de-
les. Quantidades extremamente pequenas de radioisótopos podem ser
detectadas, através das radiações por eles emitidas. Desta forma,
é possível fazer-se a determinação de una parte em 10 milhões, ;>
que supera em muito, os métodos químicos mais sofisticados. Da ou-*
trás palavras, frações de granas de material radioativo, podem ser
"descobertas" em várias toneladas de adubo, por exemplo.

Como o radioisotopo tem o mesmo comportamento químico que o
átomo estável correspondente, esse elemento pode ser usado cano "es
pião", ou como corretamente é denominado, como tha^adoi. Se mistu-
rarmos um pouquinho de fósforo radioativo em nuitos quilos de adubo
e depois aplicarmos esse adubo nuna cultura, ficaremos sabendo onde
o fósforo irá se localizar na planta, colhendo partes dessa planta
- pedacinhos da raiz, do caule, das folhas, dos frutos, etc. e le-
vando ao contador Geiger. A parte que acusar radioatividade, é on-
de, preferencialmente, o fósforo aplicado se localizou. Por isso
que dizemos que o radioisotopo funciona como espião.

Essa técnica de emprego de radioisótopos como traçadores é
largamente utilizada na investigação científica, principalmente em
aplicações biológicas.

3.1. Fertilidade de solos e nutrição de plantas

As plantas se alimentam seja dos nutrientes que estão no so
Io, seja dos que estão no ar que as envolvem. Isto quer dizer que
nós podemos dar alimentos às plantas através de suas raízes e de
suas folhas. Qualquer que seja o meio utilizado, os nutrientes mi-
gram do ponto de entrada na planta, para outras partes.

Assim, quando uma solução de enxofre, contendo enxofre ra-
dioativo, foi pincelada no 39 par de folhas de um cafeeiro novo, o
radioisotopo migrou principalmente para as folhas mais novas, isto



é, situadas acima do ponto de pincelamento. A tabela abaixo indica
a distribuição de radioisótopo nas varias partes do cafeeiro.

Parte da plan Percentagem de en
ta do oafe. xôfre radioativo.
Folhas novas 47%
Folhas velhas 34%
Caule 14%
Raízes 5%

Esse experimento mostra que o enxofre é pouco móvel dentro
da planta.

Por outro lado, o fósforo é um nutriente bastante móvel,
quando é ministrado ãs raízes, ele migra rapidamente para a parte
aérea. Aliás, o fósforo no Brasil é tradicionalmente fornecido ao
cafeeiro,por exemplo, oolocando-se o adubo (um superfosfato), em
círculos ou covas ao redor da planta. Esse processo e caro e demo-
rado, demandando muita mio de obra. Por outro lado, a adubaçãb por
distribuição na superfície do solo não era feita pelo -tenor de que
o fósforo permanecesse retido nas camadas mais superficiais de ter-
ra, e portanto não seria aproveitado pelas raízes. Para resolver
o problema fez-se um ensaio aplicando-se o superfosfato marcado
( P) de três maneiras diferentes: aplicação tradicional, em covas
ao redor da planta; distribuição na superfície; e uma terceira moda
lidade: pulverização nas folhas. Os resultados foram além da espec
tativa.

todo de aplicação do su Percentagem de fee
perfosfato radioativo. foro na planta"

Aplicação tradicional 2,5%
Na superfície do solo 10,0%
Pulverização foliar 40,0%

Isso significa que o processo rotineiro ê altamente inefi-
ciente. Por sua vez, a aplicação na superfície do solo é muito
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mais rápida e mais barata: um homem pode adubar dessa maneira cerca
de 2000 pés de café por dia, contra 200 pês no modo tradicional.Bar
outro lado, os resultados são bastante convincentes: a pulverização
do adubo nas folhas representa uma tremenda economia de material pa
ra o agricultor.

£ claro que o agricultor não vai usar adubo radioativo. Es
se tipo de adubo só serve para se fazer estudos, òbtendo-se resulta
dos que são recomendados ao lavrador.

Dentro da planta os nutrientes podem se auxiliar mutuamen-
te, ou podem entrar em competição. 0 Estroncio e um elemento que
existe na atmosfera como resultado das explosões nucleares, e ao
uso da energia atômica para fins industriais. Esse estroncio é ra-
dioativo, e caindo no solo, vai contaminá-lo. Do solo o radio es-
troncio passa para as plantas, e destas para o gado e para o homem.
Qualquer medida que vise controlar a absorção desse elemento pelas
plantas, é sempre digna de ser tomada. Pois bem, os estudos mostra
ram que quando outros elementos, que também são nutrientes das plan
tas, estão junto com o estroncio no solo, a absorção desse elemento
cai bastante. Os nutrientes que controlam essa absorção, e portan-
to entram em competição, são o carbonato de cálcio, o carbonato de
magnésio e o calcário. Na tabela que segue, mostra a redução (em
percentagem) de absorção de radio estroncio, quando se usou cada um
daqueles nutrientes.

Nutrientes Percentagem de redução na ab
competidor sorção de radio estroncio.

Carbonato de cálcio 26%
Carbonato de magnésio 19%
Calcário 21%

t interessante notar que o calcário foi aplicado em una
quantidade equivalente a 1,8 ton. por hectare.

Com adubos marcados com elementos radioativos, pode-se tam-
bém realizar estudos sobre a melhor localização e época de aplica-



ção do fertilizante e seus movimentos no solo. Estuda-se tanfcém a
distribuição e a dinâmica do sistema radicular das plantas, a con-
tribuição do adubo na formação dos compostos vegetais, tais como as
proteínas, que são de grande interesse.

Dn videira, a aplicação do fósforo na superfície mostrou u-
ma maior absorção (17%) pela planta do que a aplicação em valeta
(7%).

Houve menor absorção de fósforo pelo trigo (27%) quando es-
se elemento e o nitrogênio foram aplicados junto com as sementes
do que quando aplicados ao lado e abaixo deles (37%).

Una nova técnica de adubação - a adubaçãb foliar - tem sido
incentivada, graças aos resultados obtidos experimentalmente com o
uso de traçadores. No café, no algodão e na batatinha, essa técni-
ca se mostrou muito mais eficiente que as tradicionais, principal-
mente quando certos nutrientes podem ser lavados ou retidos no solo
e dessa forma não ficam disponíveis paradas plantas.

3.2. Bioquímica Vegetal

As reações bioquímicas podem ser estudadas usando-se seja
compostos químicos radioativos, seja enriquecidos com isõtopos está
veis. De qualquer modo, os isõtopos serão os espiões que os bioquí
micos usam para saber como essas reações ocorrem.

Por exemplo, a vida das plantas depende de um ban suprimen-
to de sais minerais, que são fornecidos quando se aplica adubo AO
solo. Quando esses sais minerais penetram nas células das plantas,
vão influenciar as reações bioquímicas. Ê o caso do mineral potás-
sio. Quando a planta não encontra potássio â sua disposição no so-
lo, ou quando esse elemento químico não lhe é fornecido, ela não se
desenvolve tem, e as suas folhas começam a apresentar manchas mar-
rons, e se diz que a planta está morrendo. Se agora se fizer uma
analise dessas folhas, vai-se enco.itrar uma grande quantidade de um
composto que ali está acumulado, e que os químicos denominaram pu-
trescina. Esse composto, os bioquímicos descobriram que aparece em
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grandes quantidades porque dois outros compostos químicos chamados
arginina e omitina, se desarranjaram de tal modo, que perderem una
parte de suas moléculas, e se transformaram em putrescina. Quando
se injeta arginina ou omitina marcadas com carbono radioativo ( C)
em plantas que não tem potássio, ou o possuem em pequenas quantida-
des, se encontra putrescina marcada com esse radioisótopo. Não se
sabe bem como o potássio influencia nessas reações, mas quando se
souber vai ser fácil controlá-las.

Arginina e omitina pertencem ao grupo dos aminoácidos. E
existem vários aminoácidos que fazem parte da estrutura das protei-
nas, entre eles o aminoáoido chamado lisina. Há algumas plantas
que possuem proteínas, as quais tem um baixo teor de lisina. É o
caso do milho, e é por isso que o milho I de baixo '«ílor nutritivo.
Mas, foi descoberto uma raça de milho, que recebeu o nome de "milho
opaco-2", cujos grãos possuem proteína que tem uma quantidade de li
sina duas vezes aquela encontrada no milho comum. Como essa lisina
é formada nessa nova raça de milho, e o que acontece com elas nas
células desse milho, pode ser estudado usando-se compostos marcados

» íu »
com radioisotopos com o C. Desse modo poder-se-a saber qual o ca
miriho bioquímico que leva a produção de variedades de alto teor de
lisina e proteínas.

0 feijão também tem sido objeto de muitos estudos bioquími-
cos principalmente porque ele I alimento base na nutrição humana
Também ele é fonte de proteína. Muitos estudos tem sido realizados
para se obter novas variedades de feijão com maior teor de proteína
do que o normalmente encontrado. Isso pode ser feito irradiando-se
as sementes de feijão, com várias doses de radiação gama, por exem-
plo. Bn seguida as sementes são germinadas em estufa e as planti-
nhas resultantes são depois cultivadas em casa de vegetação. Mede-
se então periodicamente o volume das raizes, a altura das plantas,
a área foliar; determina-se o seu peso seco e dosa-se o teor dos nu
trientes minerais. 6 lógico, proteína também é determinada. Desse
modo pode-se acompanhar semanalmente, por exemplo, as variações fi-
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Biológicas e bioquímicas do feijão determinadas pelas diferentes do
ses de radiação e saber-se qual é a melhor das doses.

3.3. Estudos com Insetos

Para estudos de dispersão, longevidade, modo de alimentação
e reprodução de insetos utilizam-se os radioisótopos como traçado-
res. Por exemplo: alimentando-os, por mais diminutos que sejam,com
fósforo radioativo, eles ficam marcados. Soltam-se nos campos e de
pois de certo tempo, recolhe-se esse tipo de inseto em toda região
e consegue-se identificar os marcados, levando-os ao contador Gei-
ger. Assim marcaram-se as moscas varejeiras, que una vez soltas pu
deram ser recapturadas a uma distância de 320 km. Abelhas marcadas
por este método provaram que em café fazem polinização eficiente a-
té SO metros da colméia. De maneira semelhante observou-se que nos
cas das frutas, marcadas também com fósforo radioativo, vivem no es
tágio adulto, no campo, apenas 3 a 6 dias.

Para se obter ainda dados referentes a maior ou menor efi-
ciência de insetos predadores, faz-se com que, por exemplo, pulgões
radioativos, sejam devorados pelos insetos para posteriormente se-
rem estudados. Através da medição de maior ou menor radioativida
de, agora já nos predadores determina-se qual foi o que comeu mais
pulgões, portanto qual foi ou é o mais eficiente.

Para se determinar por exemplo com quantas fêmeas um perni-
longo macho se encontra, basta alimentá-lo com água açucarada radio
ativa. Após o ato, as fêmeas porão ovos radioativos ou não, e seu
número dirá quantas fêmeas o macho conseguiu fecundar.

3.4. Animais

Os nutricionistas modernos são unanimes em reconhecer, que
os estudos de metabolismo apresentaram um maior desenvolvimento de-
pois da utilização de isõtopos radioativos, que permitiram aos pes-
quisadores conhecer mais profundamente os processos de absorção, re
tençao e excreção de elementos, composto orgânicos e inorgânicos.
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O conhecimento da distribuição de minerais pelo organismo a

ninai é de grande importância e os levantamentos feitos no país, in

dicam deficiências de fósforo em r.ossas pastagens e rebanhos. Por
32isso, trabalhos estão sendo realizados, usando o P como traçador,

para se conhecer a retenção do fósforo em vários tecidos de runánan

tes de diferentes idades.

0 elemento é administrado por via endovenosa em carneiros.

Horas depois, os animais são anestesiados e sacrificados em seguida

procede-se a tomada das várias amostras que são levadas aos contado

res. Desta forma fica-se sabendo a porcentagem do elemento que foi

retida nas várias partes do organismo do animal.

3.5. Doenças de Plantas

Dentre os diversos vírus que atacam as nossas culturas al-

guns deles tem merecido especial atenção e dentre eles pode-se des-

tacar os que atacam o fumo, o tomate e o pimentão. Para se estudar

a biossíntese desses vírus, emprega-se uma técnica ultra especiali-

zada com traçadores denominada historadioautografia, aliada aos re-

cursos da nácrosoopia eletrônica.

Com o conhecimento dos aspectos básicos do processo replica

tivo desses patógenos, esperam-se obter importantes informações que

no futuro poderão ser utilizadas nos programas de estudo de plantas

resistentes ou tolerantes e essas doenças. Alem disso estão em fa-

se avançada experimentos com o fungo da ferrugem do cafeeiro cujo

objetivo principal é oonhecer as reações citomorfológicas dos ca-

feeiros sucetíveis e resistentes ao fungo em questão.
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4. AS RADIAÇÕES

Danos o nane de fonte às substancias que emitem radiações.
Geralmente estamos nos referindo a una pequena enbalagem onde foi
colocado uma certa quantidade de material radioativo. Dependendo
dessa quantidade e do tipo de redioisotopo, tereno6 uma fonte mais
forte ou mais fraca. Coao-já foi tlito, as principais radiações «ri
tidas pelos radioisótopos são a alfa, beta e gama, porém podemos
ter outros tipos de fontes que devido às reações nucleares que ocar
rem no seu interior, podem emitir par exemplo, um fluxo de neutrons
Na investigação cientifica são bastante conuis as fontes intensas
de radiação gama ou de neutrons. Pelo fato das radiações penetra-
rem com relativa facilidade na maioria dos corpos, elas são usadas
como projéteis que o pesquisador dispara, para estudar o conporta-
mento de um material ou para alterar a sua estrutura.

No CENA é usada com freqüência uma fonte de Cobalto 60 que
emite um fluxo grande e bastante energético de radiações garra. Esta
fonte está localizada numa câmara especial, cujas paredes de concre
to medem mais de 1,5 metros de espessura. Isto é necessário, para
que, durante a "irradiação", estas não atinjam os pesquisadores e
funcionários que trabalham nas proximidades. 0 material a ser irra
diado é colocado dentro da câmara e pelo tempo e distância do mate-
rial â fonte pode-sa controlar a dose de irradiação, da mesma fonra
que um banhista procede quando quer "queimar" a pele com a radiação
solar.

4.1. Melhoramentos de Plantas

Desde há muito, percebeu-se que os organismos poderiam so-
frer mudanças repentinas no material hereditário. Estas mudanças
foram chamadas mutações espontâneas, pois ocorriam espontaneamente
na natureza. Para se ter idéia da importância destas mutações, bas
ta dizer-se que elas são uma das causas da grande variabilidade ge
nética encontrada nos organismos, e um?, das responsáveis pela evclu
ção de todas as formas presentes de vida.

C E N A
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Há cerca de 10 anos atrás, descobriu-se que a freqüência
de ocorrência de nutaçâb pode ser grandemente aumentada, se os orga
nismos vivos forem "bombardeados" com um feixe de radiação ionizan-
te. Este método mostrou-se bastante eficiente e hoje em dia, é una
ferramenta valiosa em melhoramento de plantas.

Atualjiente, existem muitas variedades de diversas culturas,
obtidas através de mutações induzidas por irradiação. Incluem-se
entre elas, variedades de trigo, arroz, feijão, soja, legumes, árvo
res frutíferas e plantas ornamentais, que tem sido distribuídos aos
agricultores e estão sendo cultivadas em milhares de hectares por
todo o mundo. Estas novas variedades foram obtidas apôs o tratamfin
to com irradiação, de sementes, plantas inteiras ou partes das plan
tas.

Quando se pretende obter uma nutação benéfica à agricultu-
ra, através de irradiação, sabe-se que o aparecimento desta mutação
se dá totalmente ao acaso, isto é, não é possível dirigir a muta-
ção. Na maioria dos casos, examinam-se milhares de plantas das ge-
rações seguintes às sementes irradiadas, para poder se encontrar a-
penas alguns mutantes. E além disto, as mudanças provocadas, que
poderiam ser de utilidade, muitas vezes são acompanhadas de outras
mutações prejudiciais. Isto faz com que seja necessário um traba-
lho de seleção e cruzamento, até que se obtenha um mutante com ca-
racterísticas totalmente favoráveis.

Desta forma, o trabalho divide-se em 2 partes:primeiro, o
material - sementes, plantas, etc. - é irradiado na fonte de Cobal-
to e é distribuido para reprodução a vários locais do país; depois
vem o demorado trabalho do melhorista que irá selecionar os mutan-
tes de interesse. Já foram irradiados trigo, arroz, amendoim, man-
dioca, cana de açúcar, café, cravo, feijão e muitos outros produtos
agrícolas de interesse economico-nacional. Como o melhoramento de
plantas envolve em grande número de anos de pesquisa, ainda não se
tem resultados práticos na maioria desses trabalhos.
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Un importante projeto iniciado recentenente, diz respeito a
melhoramento do feijão. Sementes das 8 variedades mais cultivadas
no país, foram irradiadas e de início constatou-se que elas reagi-
ram de maneiras distintas. Através de trabalho de seleção, serão
escolhidos os nutantes que apresentaram as melhores vantagens no
que diz respeito a produtividade, porte da planta, teor em protei-
nas, resistência e doenças, etc.

Outro trabalho efetuado utilizando-se a fonte de Cobalto do
CENA, refere-se ã comparação entre híbridos simples de milho. A me
dia de produção dos híbridos simples provenientes de pais irradia-
dos, foi cerca de 9% maior que a média dos híbridos simples preveni
entes de pais não irradiados. Como o híbrido comercial é o híbrido
duplo, o próximo passo será o de se verificar o comportamento dos
híbridos duplos obtidos a partir de pais irradiados.

Dn arroz, importante trabalho está sendo desenvolvido pelos
geneticistas: as sementes apôs serem irradiadas, sofrem um tratamen
to com protetores e mutagénicos químicos, visando com essa combina-
ção de técnicas, obter-se neicr eficiência na indução de mutação.
Desta forma, várias linhagens de arroz poderão ser obtidas cujas
principais vantagens seriam: preoocidade, altura das plantas e re-
sistência ao Bruzone, inportante doença do arroz. Este é um traba-
lho demorado.

k.2. Radloentomologia

A técnica de irradiação se baseia no princípio de que doses
mais ou menos elevadas são capazes de esterilizar os animais. Assim
irradiando-se insetos-praga, estes tornam-se inffecundados, não mais
SÍ reproduzem, e a população se estingue. t o que vem sendo feito
no Setor de Entomologia do CENA, para diversas pragas que atacam os
produtos armazenados. Dada a importância destes produtos, as pers-
pectivas para este tipo de controle são imensas. Os resultados jã
obtidos em laboratórios, indicam o grande valor econômico que isso
pode apresentar para o país. 0 quadro abaixo dl uma idéia de quan-
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to se perde de produção nacional, no estagio de armazenamento dos

grãos.

PERMS DE GRÃOS ARMAZENADOS QUE OCORREM ANUAIMENIE NO BRASIL
(ano base 1 970*)

PROHÇSD PERDAS ?£&£ PERM PRDDUpfiO

Feijão
Milho

Arroz

Trigo

toneladas
2.419

12.800
6.652

856

xlO"3

440

2.150
2.400

154

14,5
16,5
36,0
18,0

Cr$ x IO"6

105
225
600

56

Crí

1.
1.

x K
726

350

666

310

f6

(1)
(2)
(3)
(4)

(*) - Fonte: Ministério do Planejamento
(1) - Valor correspondente a produção do Estado do PARANA

19 produtor.
(2) - Valor correspondente a produção do Estado do PARANA"

19 produtor
(3) - Valor correspondente a produção do Estado do RIO GRANEEDOSUL

19 produtor
(4) - Valor correspondente a produção do Estado do PARANA e SANTA

CATARINA
29 e 39 produtores

O produto da colheita, se irradiado antes de ser estocado
ficará livre de carunchos e outras pragas, podendo manter-se armaze
nado em perfeitas condições, por prazos indefinidos, desde que a m a
zenado em local apropriado, não sujeito a novas infestações. Os tes
tes de laboratório, mostrem milho, café, feijão, arroz, trigo, etc.
guardados por mais de três anos, enr perfeitas condições, enquanto
que aquele não irradiado deteriorou-se em apenas quatro meses.

£ evidente que não se pretende com essa técnica eliminar to
talmente as perdas, porém se for conseguida uma redução da ordem de
5% ou 10%, isso virá representar uma soma considerável para a eoono
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mia nacional, uma vez que apenas 1% da produção já é correspondente
a Cr$ 40.580.609,00.

Outra aplicação importantíssima que vem sendo estudada no
CENA é a técnica de irradiação para erradicação de pragas, como as
moscas das frutas, a breca da cana, etc, podendo-se chegar até ao
exterminio completo. Soltam-se machos esterilizados nestas espé-
cies, sobre culturas, em proporções determinadas, que irão tentar
se reproduzir com as fêmeas nativas. Sendo estéreis não haverá con
tinuidade da população, extinguindo-se rapidamente esta espécie da
regias.

4.3. Tecidos Vegetais

Até hoje os trabalhos de bioquímica vegetal, foram realiza-
dos com plantas intactas, porém uma nova técnica surgiu: cultura de
tecidos em tubos de ensaio. As células cultivadas em tubes de en-
saio sã© excelentes materiais para se estudar o comportamento de
certos compostos como aminoácidos, açúcares e os ácidos orgânicos.

Essas células podem ser irradiadas com raios gama, os quais
determinam alterações nos componentes celulares, como os cromosso-
mos, originando mutantes, que poderão dar origem a novas variedades
com características que o homem deseja, por exemplo: variedades
mais ricas em proteinas, ou resistentes a certas enfermidades, como
ferrugem, resistentes a geadas, etc. Do mesmo modo, essas "célu-
las mutantes" podem ser colocadas em contacto (incubadas) com com-
postos marcados com radioisótopos, facilitando o estudo da3 trans-
formações bioquímicas que nelas ocorrem.

A radiação gama muda o comportamento dos compostos bioquúid
cos, e também influencia na estrutura das células. Por exemplo, em
plantinhas de ervilha de alguns dias de idade, a radiação gama deter
minou uma alteração no comportamento de algumas proteinas que tem
ação sobre as enzimas. Assim, a peroxidase, responsável pela deoom
posição da água oxigenada das células foi profundamente alterada
quando as plantinhas receberam radiação gama da fonte de Oobalto do
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CENA. A estrutura do caule também sofreu alterações. Tudo isso
vem indicar que o comportamento bioquímico e estrutural das células
pode ser estudado e controlado pela energia nuclear.

k.k. Água do Sol»

A água do solo é um dos mais importantes fatores que centro
Iam o crescimento vegetal e, consequentemente, a produção agrícola.
0 aumento na demanda de alimentos, problemas de poluição no meio am
biente, recarga de reservatórios subterrâneos e controle efetivo
das propriedades naturais do solo, tornam imperativo ao homem ccrihe
cer detalhadamente o processo de movimento de água no solo. Aproxi
iradamente 30% da área do Brasil é classificada como "cerrado" apre-
sentando problemas específicos de movimento de água, com implica-
ções sérias no seu desenvolvimento para uso agrícola racional. Irai
gações sem planejamento pode inutilizar áreas de grande potencial
agrícola devido a um processo lento de salinizaçâb do perfil do so-
lo. A drenagem eficaz pode tomar produtivo um solo de uso limi-
tado.

Un método para se estudar a umidade e a densidade de solos,
e com a radiação gama. Ela é absorvida proporcionalmente ã densida
de do meio que atravessa. Introduzindo-se uma fonte de radiação ga
ma no solo e a alguns centímetros dela um detector de radiações,
pode-se determinar a densidade aparente do solo, sua porosidade e
sua umidade.

Outra técnica bastante utilizada entre nós, é a de se deter
minar a umidade usando neutrons. Os neutrons de alta energia emana
dos da fonte são moderados pela água do solo, podendo esta ser esti
nada quantitativamente.

Tais técnicas permitem o estudo de problemas que envolvem
movimento de água no solo em todos seus aspectos, com a vantagem de
serem precisos e rápidos, exercendo mínima influência sobre o siste
ma em estudo.
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Essas técnicas tem sido enpregadas para se estudar o consu-
mo de água por grandes culturas, OORD café, cana de açúcar, e ou-
tras, nos diversos estágios de desenvolvimento. Na região do Cerra
do, estudou-se a umidade do solo nas várias profundidades, até 3
metros*
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5. USO DE ISOTOPOS ESTÁVEIS COMO TRAÇADORES

Nem todos elementos químicos necessários aos fenômenos vi-
tais, isto é*, para manter vivos os animais e plantas, possuem isõto
pos radioativos que possam ser utilizados como traçadores. Qvtre
estes elementos existem dois de fundamental importância: o nitrogê-
nio e o oxigênio. 0 nitrogênio, por exemplo, é encontrado na natu-
reza sob duas formas e nuna proporção mais ou menos constantes: N
com 99,6% e N com 0,4% aproximadamente. Além destes dois isoto-
pos que são estáveis, o nitrogênio possue alguns isotopos radioati-
vos, que não podem ser utilizados como traçadores no estudo de feno
menos biológicos, devido a sua vida bastante curta. 0 mesmo aconte
ce com o oxigênio e outros elementos.

Nestes casos precisamos lançar não de outra técnica: a es-
pectrometria de massa. 0 espectrômetro de massa é* o aparelho capaz

<• 1U

de separar, por exemplo, o nitrogênio mais leve ( N) do mais pesa-
do ( TI). Para se estudar o ciclo do nitrogênio - por exenplo, no
solo, ou nuna planta - usa-se um sal desse elemento enriquecido em
N, isto é, numa porcentagem superior - digamos 2% - àquela encon-

trada normalmente na natureza, que é, como já foi dito, de 0,1%.Una
vez usado esse tipo de nitrogênio, as amostras são coletadas e ana-
lisadas no espectrômetro de massa. Aquela que indicar una porcenta
gem maior de N do que a natural, será o local onde se alojou o rú
trogênio usado no experimento.

$.1. Fertilidade de Solos

A maneira mais eficiente de se estudar adubos nitrogenados
é marcá-los com N. Usando-se um adubo com alto teor de N, diga
mos 5% este adubo fica marcado e a translocação do nutriente pode
ser seguida.

Em experimentos de trigo realizados no Estado de São Paulo
e no Rio Grande do Sul, foram aplicados Sulfatos de Amônio, Nitrato
de Sódio e Nitrato de Amonia marcados. Observou-se que, quando o
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nitrogênio das três fontes, foi aplicado parceladamente, isto é, em
três vezes durante o plantio, não houve diferença significativa na
produção dos grãos. Entretanto, foi verificado que, quando o adubo
foi aplicado parceladamente houve um aumento no -teor de proteínas,
o que não aconteceu quando o adubo foi aplicado de una só vez.

Una moderna técnica de adubação,é denominada Adubação Fo-
liar: o adubo na forma líquida é aspergido na folhagem das cultu-
ras. No cafeeiro, no algodoeiro e na batatinha, os resultados obti
dos indicam que essa prática pode ser utilizada com vantagens sobre
o método tradicional de adubo enterrado no solo. Esta vantagem é
bem grande quando, devido ao tipo do solo esses nutrientes podem
ser "lavados" ou ainda retidos, e desta forma a planta não tem con-
dições de utilizá-los.

5.2. Hidrologia

Já foi dito que existe na natureza apenas 0,2% de 0 porém
essa proporção não é fixa e pode diferir algumas vezes, dependendo
desse valor, dependendo da amostra coletada. Isso porque, existe
o fenômeno denominado fracionamento isotópico.

Este fato, que é de grande importância para os estudos do
ciclo hidrologia), acontece tanto para o oxigênio coro para o hidro
gênio, numa escala considerável e que permite o estudo detalhado

~ 18desse complexo ciclo. Assim, corihecendo-se as concentrações de 0
e D - deutério é o isótopo pesado do hidrogênio - podem ser estuda-
das as origens das chuvas e os processos de recarga dos reservató-
rios subterrâneos, bem como, o comportamento de bacias hidrográfi-
cas. Em nosso meio, essa técnica tem sido usada para estudes das
águas subterrâneas do Nordeste Brasileiro e do Estado de São Paulo;
para se conhecer certos aspectos das bacias do Amazonas, do Prata e
do São Francisco; para estudos de movimentos de massas de ar sobre
determinadas áreas do país.
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5.3- Geologia
- 13 18Observando-se as concentrações de C e 0 em materiais

geológicos, pode-se ter una idéia sobre a temperatura e o ambiente
nos quais se formaram. Estudando-se amostras de algumas formações
geológicas dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, foi possível caracterizar que algumas delas foram
formadas em mares que existiram há* milhões de anos atrás. Por ou-
tro lado, as análises de material orgânico em alguns tipos de ro-
chas, com vários milhões de idade, mostram a existência de material
fotossintetisado. Estas informações são importantes para o estudo
dos vários tipos de solo.


