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1. RESUMO

13 12
ü método de analise relativa da razão C/ C por espectr_£

metria de massa, com um "padrão de trabalho", permite o estudo da varia-

ção natural de 1,0 /oo em material orgânico, com erro analítico total,in-

ferior a 0,2 /oo.

Desenvolveram-s.e equações para as determinações das razões

13C/12C e 18O/16O relativas ao "padrão de trabalho" CENA-std e equações

para padronização em relação ao padrão internacional PDB.

Comparou-se, quanto a valores isotópicos, duas linhas de

combustão para a obtenção do dióxido de ccirbono da amostra, bem como o m£

todo de obtenção do dióxido de carbono "padrão de trabalho" CENA-std, a

partir da decomposição ácida de material carbonatado, com métodos seme-

lhantes utilizados em diversos laboratórios internacionais.

Como aplicação da técnica e dos métodos desenvolvidos, são

analisadas folhas coletadas a diferentes alturas de diversas espécies ve-

getais, desenvolvidas "Dentro" e "Fora" da Reserva Florestal Ducke, da re

13 12
gião Amazônica. Constata-se que, a variação natural na razão C/ C,



2.

depende dos procr os metabólicos e de fatores ambientais, permitindo

qualificá-los ccmo influências parciais no ciclo do dióxido de carbono em

floresta.

1
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2. INTRODUÇÃO

Os elementos mais importantes encontrados na natureza,

que mostram uma variação isotópica natural, segundo BOATO (1964) são: Hi-

drogênio, Carbono, Oxigênio, Nitrogênio e Enxofre.

Dentre os isótopos de carbono conhecidos como podem ser

vistos na Tabela 1, os de número de massa 12-e 13 são estáveis, sendo os

demais radioativos.

Tabela 1 - Isótopos de Carbono

Isótopos Abundância Massa
Atômica

Tipo de
Desintegração

Meia
Vida

98,89

1,11

12,0000

13,00335

3

3+, CE.

estável

estável

3'

3"

3". n

19,45s

20,3min

5730a

2,4s

0,74s

Fonte: WEAST (1973)
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Prenunciadas variações natur&is, segunda RAN KAMA (1956)3

13 12
ocorrem na composição isotópica do carbono e, a relação C/ C, e comu-

mente usada para medir tais variações. _; •. .

Faca a ocorrência de variações isotópicas em ecossistemas

naturais, resulta interesse em se procurar evidências de veriações isotó-

13 12picas do carbono por meio de medidas da razão C/ C, as quais poderão

fornecer r.ndícios isotõpicos preliminares, no estudo do ciclo do dióxido

de carbono.

É frisado por SALATI et alii (1976), que o grau de fracio-

namento induzido nos processos físico-químico simples, i bastante pequeno,

e geralmente, os processos naturais são notavelmente complexos. As even-

tuais diferenças na composição isotópica das substâncias naturais, são re_

lativamente reduzidas, necessitando-se de uma metodologia de amostragem e

análise de elevada precisão e sensibilidade, para detectar pequenas varia_

- l^ 1?
ções da relação isotópica C/ C à nível natural.

A vista do exposto, o presente trabalho tem os seguintes db_

jetivos:

13 12

a) Desenvolver um método de medida da razão C/ C, do

dióxido de carbono obtido pelo processo de combustão da

matéria orgânica, por análise em espectrometria de mas-

sa, com alta precisão.

b) Verificar se medidas das variações isotópicas naturais

13 12da relação C/ C em folhas, coletadas a diferentes al̂

turas de espécies vegetais desenvolvidas "dentro" e "fo

\



Prenunciadas variações naturais, segundo RANKAMA (1956'

13 12
correm na composição isotopica do carbono e, a relação C/ C, e

mt usada para niedir tais variações.

Face a ocorrência de variações isotópicas em ssistemas

naturais, "ults interesse em se procurar evidências de ações isotõ-

13 12
picas do car por meio de medidas da razão C/ C» uais poderão

fornecer indíci "sotópicos preliminares, no estud o ciclo do diõxido

de carbono.

É frisado r SALATI et alii 76) t que o grau de frecio-

namento induzido nos proces. físico-qur o simples, é bastante pequeno

e geralmente, os processos nat is s" otavelmente complexos. As even-

tuais diferenças na composição is ica das substâncias naturais, são re_

lativamente reduzidas, necessit -s e uma metodologia de amostragem e

análise de elevada precisão ensibili , para detectar pequenas varia_

12 -
çoes da relação isotopica / C a nível n ral.

A vis o exposto, o presente t lho tem os seguintes ob_

jetivos:

13 12
Desenvolver um método de medida da r "o C/ C, do

dióxido de carbono obtido pelo processo combustão da

matéria orgânica, por análise em espectrom 'a de mas-

sa, com alta precisão.

b) Verificar se medidas das variações isotópicas nat "s

13 12
da relação C/ C em folhas, coletadas a diferentes -

turas de espécies vegetais desenvolvidas "dentro" e "fo



ra" da Reserva Florestal Ducke, permitem contribuir pa-

ra o estudo do ciclo do dióxido ds carbono, na flores-

ta Amazônica.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Discriminação dos isotopos 12 e 13 do Carbono» pelas plantas

13 12
A primeira determinação da relação isotópica C/ C, foi

efetuada por JENKINS e OENSTEIN (1932) 3 os quais encontraram um valor de

0,0094 para o cartiono de origem terrestre, utilizando a espectrometria õ-

tica, enquanto que, VAUGHAN et alii (1934) obtiveram um valor de 0,01092,

resultado da primeira análise por espectrometria de massa.

NIER (194?)j usando de um espectrômetro de massa especial,

1 3 1 2 ~-~>!*'

conseguiu a mais precisa determinação absoluta da relação C/ C, anali-

sando o dióxido de carbono obtido a partir de um carbonato de Solenhofem,

encontrando o valor de (1123 í 3) x 10 . NIER (1950) verificou evidên-

cias de variações naturais na composição isotópica do carbono.

WICKMAN et alii (195V* WICKMAN (1952) e CRAIG (1953) fo-

ram os primeiros a fornecer descrição da variação isotópica do carbono na

natureza, e desde então grande quantidade de informações tem sido coleta_

das por RANKAMA (1956) e RANKAMA (1968) e outros.

a.
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Gcr^rva-se, consequentemente, que a espectrometria de mas-

sa tem sido amplamente utilizada por diversos pesquisadores, na determine

13 12çao da razão isotopica C/ C, como medida relativa da variação natural

do carbono.

13 12
0 presente conhecimento da variação na razão C/ C, das

várias fontes naturais de carbono, como citaram PARK e EPSTEIN (1981) Fi-

gura 1 - mostra os vários estágios do ciclo do carbono acompanhado por um

fracionamento isotópico.

CARBONATOS

CARBONATOS MARINHOS

B/CARBONATOS MARINHOS

CO2 ATMOSFÉRICO

PLANTAS MARINHAS

INVERTEBRADOS MARINHOS

CARVÃO

MADEIRA FOSSIL

MADEIRA RECENTE. PLANTAS TERRESTRES 13

PETRÓLEO MARRMD

PETRÓLEO NAO MARCHO /oo 13,, ,12
PDB C/ C

-30 -25 -20 -15 t5

13 12Figura 1 - Variação na razão C/ C, de várias fontes naturais do carbono.

Fonte: WIESBERG (1974) ^->--f'< v \ - ," .-.; ; ? , , ' ' '• •

(a) PARK e EPSTEIN (1961) ' ^ " '•' '^ '
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Us trabalhos iniciais de NIER e GULHRANSEN (1939), VRE1

(1947), WICKMAN (1952), CRAIG (1953), CRAIG (1954a), CRAIG (1954b) CRAIG

e BOATO (1955), PARK e EPSTEIN (1960), PARK e EPSTEIN (1961) e KEELING

12
(1961b), relataram a ocorrência da variabilidade nas concentrações de C
13 - -

e C em material orgânico, sendo que, estas variações isotopicas estão

diretamente relacionadas com os mecanismos de fixação fotossintética do

c a r b o n o p e l a s p l a n t a s . _ - > <" j — (•• ° •''" •"••"' < : "

Destes trabalhos, alguns autores, sugeriram hipóteses ca-

13 12
racterizando a variação na razão C/ C nas plantas, visto que o CCL at

mosférico apresenta, em média, um valor em ôp_R C/ C de -7 /oo, ob-

servado por CRAIG (1953), KEELING (1958) e KEELING (1961a), enquanto que,

as plantas da biosfera terrestre apresentam em média um valor de ^PQR

13C/12C de -25°/oo, observado por CRAIG (1953) e PARK e EPSTEIN (1961).

Assim, WICKMAN em 1952, propôs que as diferenças ecológi-

cas, especialmente as variações no suprimento do ar local, constituía na

13 12 -

maior causa das variações da razão C/ C, apôs observar que, as razoes

isotopicas em plantas de locais abertos, mostravam-se maior do que nas

plantas que se desenvolviam em locais com circulação de ar "restrito".

0 mesmo autor cita que o dióxido de carbono é assimilado

pelas plantas do ar local, com taxa de reação levemente diferente para

12 13
CCL e CCL, e armazenado na planta, por algum tempo,retornando eventual.

——————————————TT~~~ 1 n v • „

(?) A òimbologia m ÔTK,R C/ C indica a di{<Lnznça em pVi mit da fiazão i-
3P) — 13 12 „ . - • ' - £ • • " » • _

' òotopica C/ C da amo&tfia em natação a Aazão i&otopica do padfião
is in !

POB, dividida pzla nazão C/ C do nuz&mo padtiâo, òe.gundo íquação (c)
do Itm 3.4.

KyL,^.
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I
mente ao ar a par Vir do soloj parcialmente pela respiração da planta e "-^

parcialmente através do metabolismo de microrganismos, ocorrendo a todo o

tempo, troca do C07 entre o ar local e a atmosfera. Ainda, segundo o mes-

mo autor, estas condições são equivalentes às usadas no processo cíclico

de enriquecimento isotópico.

Entretanto, CRAIG em 1954b3 não encontrou nenhuma, evidên-

cia similar com relação à variação ambiental, e independente^observou que •<£_--

partes distintas de uma mesma planta, apresentavam diferentes razões

13 12

C/ "C. 0 mesmo autor citou ainda que, a hipótese de WICKMAN (1952) não -—— •

poderia ser satisfeita para uma comunidade de plantas, onde o dióxido de

carbono, entrando e saindo livremente, mantivesse uma situação de equilí-

brio ["steady-state"). Consequentemente, concluiu que não existia nenhum

mecanismo cíclico que produzisse um enriquecimento isotópico nas plantas,

maior do que aquele da própria planta, ou seja, dos própx-ios processos me

tabólicos.

Reforçando a idéia do fracionamento isotópico conduzido na

própria planta, PARK e EPSTEIN em I960, sugeriram um modelo metabólico de

dois estágios, sendo que o primeiro fracionamento consistia de um efeito

cinético durante a entrada do CCL atmosférico para o citoplasma da folha.

0 segundo, ocorria durante a fixação do CCL dissolvido no citoplasma, uma

vez que, o CCL gasoso entrava em equilíbrio com o CCL dissolvido, e ions

bicarbonatados, via reações bioquímicas.

KEELING em 1961b, admitia que ambas as idéias de fraciona-

mento isotópico do carbono ocorriam, ou seja, a ambiental proposta por

WICKMAN em 1952 e a metabólica sugerida por CRAIG em 1954b, e reforçada
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por PARK e EPSTt'I-.' em 1960. Segundo o mesmo autor/ KEELING (1961b)y tais

hipóteses favoreciam com maior ou menor intensidade o fracionamento isot£

pico do carbono efetuado nas plantas.

SMITH e EPSTEIN (1971) relataram que plantas de altos valo_

PDB
res em ô p n R C/ C (-6 a -19 /ao), diferem das plantas que apresentam bai_

xolvalorr.(-24 a -34°/oo), com respeito à anatomia, fisiologia, bioquímica

e e c o l o g i a . ' - Í '% ' " • • • ' • > • -

Entretanto, a capacidade de discriminação entre carbono-12

e carbono-13 efetuado pelas plantas, segundo TROUGHTOM et alii (19?4a)3

varia entre as espécies e com o tipo de reação de fixação fotossintetica.

Pode-se observar pela Tabela 2, dos mesmos autores, que existem entre as

plantas superiores, três mecanismos de fixação: o ciclo de CALVIN

(ciclo "C-3"), ciclo de HATCH-SLACK (ciclo "C-4"), e o ciclo do metabolis

mo ácido Crassulaceo (ciclo "CAM"). Estes três sistemas bioquímicos,seguji

do BUKOVAC et alíi(1975)3 foram descobertos durante o estudo da redução do

dióxido de carbono efetuada pelas plantas superiores. Dois destes,os sim-

bolizados como "C-3" e "C-4", .se o primeiro produto estável da fixação do

C0_ contiver respectivamente três ou quatro átomos de carbono, e o tercei^

ro chamado de ciclo metabólico do ácido crassulaceo, assim designado, em

virtude do primeiro estudo desta natureza ser efetuado com plantas da fa-

mília Crassulacea.
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Tabela 2 - Vavip.^'.o na razão isotópica do carbono das plantas superiores,

segundo os ciclos fotossinteticos.

. r . .°/ool3r/12r

Dicotilefiôneas -27,31 ± 2,80 -14,10 ± 1,74 -16,66 ± 5,35

Monoçottleidôneas

Não Gramíneas -27,BQ ± 3,34 -12,89 ± 0,80 -17,53 ± 4,45

Gramíneas -28,11 ± 2,55 -13,46 ± 1,55

Total -27,76 ± 2,75 -13,56 ± 1,62 -17,63 ± 4,76

. '' Fonte: TROUGHTOM et alii (1974a)

0 local da discriminação dos isótopos de carbono, segundo

BEÈEY e TROUGHTOM (1974)f e as razões para as diferenças entre as plantas

com distintos mecanismos de fixação do dióxido de carbono, estão provave^

i

mente associados com o transporte da reação de carboxilação. .<~ sr '"-•'

SALATI et atvi (I976)t baseado no modelo metabõlico de

PARK e EPSTEIN (1960)3 apresentaram a hipótese de que o fracionamento iso_

tópico do carbono nas plantas, deve ser efetuado em três estágios de fra-

cionamento distintos: um mecânico, atribuído ao processo de absorção do

C0_ atmosférico, através da parede celular; um enzimãtico, dependente do

tipo de ciclo fotossintético utilizado e, um terceiro fracionamento, efe-

tuado durante a translocação do dióxido de carbono no sistema vascular da

planta. Os mesmos autores,concluíram que o valor(específico nalrazão iso-
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13 12
tópica C/ C apresentado por urna determinada planta, pertencente a uma

classe, será funçãoi quer das condições fisiológicas da planta, ou das

condições ecológicas, nas quais elas se desenvolveram ao longo do proces-

so evolutivo ou passaram a se adaptar posteriormente.

3.2. 0 ciclo do diõxido de carbono em floresta

A Hiléia de Humboldt e Bonplawd, formada pelas densas ma-

tas da Bacia do Rio Amazonas e Alto Orenoco, segundo TEIXEIRA(1967), cons_

titui a mais extensa área de floresta tropical do mundo, ocupando 3.500

Km . 0 mesmo autor afirma que, as estimativas fornecem um mínimo de 2D0000

espécies vegetais, distribuídas por numerosas regiões ecológicas, varian-

do desde a mais luxuriante, até a mais pobre área, hostil a qualquer tipo

de vegetação.

GOODLAND e IEWIN (1976) relataram, de um modo geral, sobre

a fragilidade do acervo científico a respeito dos ecossistemas amazôni-

cos, afirmando que, de todos os paradoxos da Amazônia, o mais espantoso i

o manto de silêncio e ignorância que a envolve.

0 comportamento de um ecociclo, sugerido por THOUGHTOM et

alii (1974b), pode ser investigado com o uso de isótopos estáveis, os

quais, através da discriminação isotópica, causada por processos físico-

químicos, que conduzem a uma "singular impressão digital isotópica", per-

mitem a identificação do processo envolvido. . . • r ........ • ,.,

De uma maneira geral, BOLIM (1974)3 apresentou uma visão
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ampla do ciclo ': -arbono em floresta -Figura 2- afirrnande ser o ciclo

principal, o do dióxido de carbono até a matéria viva, e desta de volta

ao CO .

0 mesmo autor afirmou que: "o ciclo do carbono começa com

a fixação do CG? atmosférico pelo processo de fotossíntese, realizado por

plantas e certos microrganismos.

.••«'':•.•-:•.;••'•'}:•''••' • DÍÕXIDO OE CARBONOV.-.;--- :v'^'•'•'•'^rr ' : ÍV . -O^-V: : } ; Í : :J^ : ] : :^ : : : '^ :3L- -^ ' • • • v ^ - \ \ \
VV'i •: 'S '•''':'••'•:'•': KA ATMOSFERA^^Ó/J^ív';;"^"-'-"-"''"-'-"""-'^; ""• \:;..ff:\OSFERA^^Ó/J^ív;;

i': • " • ! ASSIM ILAÇÃO PELAS
I'! I '.; PLANTAS5 ^ -y>.

X1!

:/'." •*

; , K\ RESPIRAÇÃO >-1f RESPIRAÇÃO
:• •: VEGETAL f.| | AMI MAL

Í?jV"" RESPIRAÇÃO
j;'l"?; DO SOLO

Figura 2 - 0 ciclo do carbono

Fonte: BOLIM (1974)
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• ̂ j- f\!tí?te procesao, o dióxido de carbono e a água reagem para

formar carboidratos, com a liberação simultânea de oxigênio para a atmos-

fera. Parte dos carboidratos i consumido diretamente para suprir energia

à planta sendo o dióxido de carbono liberado, ou pelas folhas das plan-

tas, ou por suas raízes. Parte do carbono fixado pelas plantas i consumi-

do pelos animais, que também respiram e liberam dióxido de carbono. Vege-

tais e animais morrem e são posteriormente decompostos por microrganismos

no solo,sendo o carbono de seus tecidos oxidado a dióxido de carbono e re

tornando a atmosfera".

Fatores inerentes ao desenvolvimento da planta com o meio

em que vivem, ssgundo CRAIG (19BZ)i contribuem também para o fracionamen-

to isotópico natural do carbono, onde plantas da mesma espécie de dife-

rentes locais e diversas espécies de um mesmo lc^al, mostraram diversida-

des na composição isotópica.

— - 13 12
Uma possível causa na variação da razão isotópica C/ C,

em grupos de plantas, segundo TROUGHTOM et álii (1974a) de -10 a -19°/oo,

com valor médio de -14 /ao, e de -21 a -36 /oo com valor médio de -28 /oo,

é devido à variação na razão isotópica do CCL atmosférico "interno", e re-

forçada por KEELING (1958) que constatou a variação proporcional entre a

_ 1? 1?

concentração molar e a razão "C/ 'C dD dióxido de carbono no ar da flo-

resta.

KEELING (1961a) verificou que a concentração do CO^ no ar,

mostrava dependência com chuva, temperatura ou estação, refletindo conse-

quentemente na razão isotópica do dióxido de carbono. 0 mesmo autor, mos-

trou a ocorrência da variação diurna nos valores 6™,?° C/ C no CO,, at-

\
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mosférico, sm re,-?,:'r~ns florestais, relacionando-a com a variação diurna

antecipada na fotossintese. '

0 dióxido de carbono na floresta, segundo BOLIM (1974), s£

fre pronunciadas variações em sua concentração, Cppm) durante um período

de 24 horas, como se observa na Figura 3.

NOITE AURORA MEIO-DIA POENTE NOITE

Figura 3 - Distribuição vertical da concentração do CO (ppm] no ar, ao

redor de urna floresta.

Fonte: BOLIM (1974)

O C0? produzido durante o dia, segundo TEOUGHTOM et alii

(1974a), pode influir nos valores 5pDo° C/ C do tecido das plqntas, pe-

lo fracionamento isotópico, durante a reação de descarboxilação ou pela
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reessimilação dm-, nte a fotossíntese. Segundo os mesmos autores, o fraci£

namento durante a respiração é possível, mas os valores em ip^. C/ C

do CCL respirado ã noite geralmente fornecem valores correlates com os va

lores da folha, para ambas as plantas " C " e "C", como se observa pela

Tabela 3.

Tabela 3 - Razão isotópica do carbono no CCL respirado por plantas

Tipo de planta "C_"

Gossypium hirsutum

Triticum aestivum (Gabo)

Folhas

-31,3

-30,4

.O/ool3 12
6PDB C / C

CO2 noturno

-25,5

CD2 diurno

-21,6

-17,9
(incluindo espiga)

Pinus radiata
(incluindo talo)

Tipo de planta "C^"

Paspalum dilatatum

Gomphrena globosa

Zea mays

-25,7 -29,4

14,

15,

13,

7

7

9

-14

-15

,9

/5

,7

-17,3

-20,0

Fonte: TROUGHTOM et alU (1974a)

RANKAMA (1956), cita WICKMAN (1952), o qual concluiu que,

o enriquecimento isotópico nas plantas estava intimamente ligado ao ciclo

13 12
do carbono e que, a variação na razão C/ C era primariamente um jDroble

ma ecológico, admitindo que o ciclo local do carbono consistia de um in-
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tercâmbio entre r substrato,,-^ planta e o ar local, cem trocas adicionais

entre o CCL da atmosfera local e o dióxido de carbono da atmosfera princi_

pai.

Entretanto, as plantas analisadas por CRAIG (1953) não in-

dicaram nenhuma variação na composição isotópica quanto à espécie, datas

de coleção, variação com a altitude, localização geográfica e nenhuma co£

relação destes efeitos com o carbono presente nas amostras de madeira. Em

bora o carbono da folha não defira marcantemente do carbono da madeira,

as folhas de uma árvore individual são mais leves isotopicamente do que a

madeira, por uma quantidade que varia de 0,5 a 2 /oo. 0 mesmo autor con-

clui que, a pequena diferença na constituição isotópica do carbono nas fo

lhas atribuia-se ã variação local na razão 13, C do CCL atmosférico.

WIESBERG (1974)> analisando fatias de tronco de carvalho,

tomadas a intervalos de 2m, questionou o uso da madeira como um "registra

dor isotópico", verificando que, a dependência da altura com a composição

isotópica não fora significante, encontrando um valor de 0,01 /oo por me-

tro.

Evidências diretas de um efeito isotópico associado com a_l_

tura tormada a partir do solo, foram indicadas nas medidas realizadas por

• 12

MÜNICK e VOGEL (1959)^ os quais verificaram um decréscimo em C do nível

do chão a 20m de altura, de árvores em uma floresta da Bavaria Superior,

onde a variação total na razão C/ C foi 4 /oo.
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3.3. Método de preparo da amostra por combustão

13 12

A determinação da razão isotopica C/ C em compostos or-

gânicos, segundo BARNARD (1953)J requer primeiramente o preparo de um sinn

pies composto gaooso de carbono, sendo o composto mais satisfatório para

esta determinação, o dióxido de carbono.

A obtenção do dióxido de carbono, a partir da matéria or-

I gãnica, segundo STEIMARK (1961), baseia-se na conversão total do carbono

orgânico a dióxido de carbono por combustão - equação Ca) - na qual os

compostos orgânicos de carbono, são queimados sob calor CA) em atmosfera
i

i de oxigênio.

i

°2 > ^C orgânico -r =- CO Ca]

NIER e GOLBRANSEN (1939) e VICKMAN (1952), sem maiores de-

talhes, relataram que as amostras orgânicas foram queimadas em um forno

de combustão, sob atmosfera de oxiginio.

CRAIG (1953), descreveu parcialmente um sistema a vácuo

- Figura 4 - para a obtenção do dióxido de carbono, a partir, tanto de

amostras orgânicas, como amostras carbonatadas. Durante o preparo do dió-

xido de carbono, a partir da matéria orgãncia, o mesmo autor citou que o

sistema de combustão propriamente dito, consistia do forno de combustão

(A), "trap" (B), e uma bomba Toepler (C) operada eletricamente, servindo

para a reciclagem dos gases através do oxido de cobre durante a combustão

^ o ~
conduzida a temperatura de 900 a 950 C. 0 oxigênio usado sob uma pressão

de 15cm de Hg, providenciado por um cilindro, era purificado, preliminar-



Tanque-Oxigênio 4 1 > J

Figura 4 - Sistema de preparo do dióxido de carbono

Fonte: CRAIG (1953)

A: Forno de combustão. 900-950 C

B: "Trap" a -80°C

C: Scmba Toepler automática

D: Flanômetro de mercúrio

E: Balão de reação

F: Balão de amostra

G: Medidor de vácuo

H: Forno a 700 C

I: "Trap" a -190°C

J: Linha de alto vácuo

K: Junta de vidro. Entrada da amostra

orgânica a ser queimada

L: Coluna de mercúrio

M: "Trap" a -190°C

1 a 18: Torneiras do sistema

CD
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mente, através r'r jutro forno de ccmbustão (H), o qual continha CuO

700°C, e um "trap" Cl) a -190°C.

No preparo do dióxido de carbono por decomposição ácida

sob vácuo neste mesmo sistema, segundo CRAIG (1953)3 a amostra carbonata-

da reagia com ácido ortofosforico a 100% rio balão de reação (E), purifica

da pelo "trap" (B) e condensada a -190°C no "trap"(C]}. 0 critério usado

em ambas as operações de preparo eram: a capacidade de conversão total do

carbono, presente na amostra, a dióxido de carbono e a comparação dos re-

sultados, para a obtenção de uma precisão desejada. Sob estes critérios,

13 12
as variações na razão isotopica C/ C foram determinadas com precisão

de ±0,l°/oo.

CRAIG (1957)3 não encontrou nenhuma relação entre a tempe-

ratura de combustão da matéria orgânica, conduzida entre 800 a 1000 C, e

a composição isotopica do dióxido de carbono obtido, indicando que o fra-

cionamento isotõpico do 0 desaparecia a 800 C. Relatou entretanto, que

sem haver colocado oxigênio no sistema sob vácua, o oxigênio do CCL troca

va diretamente com o oxiginio do CuO a 550 C, citando TITANI . et alii

(1942)3 os quais mostraram que a reação de troca isotopica entre CuO e

CO^ para o oxigênio, começava em torno de 400 C.

PARK e EPSTEIN (1960)3 relataram que o carbono da matéria

orgânica foi convertido a dióxido de carbono, pelo processo de combustão,

de acordo com o procedimento descrito por CRAIG (19S3)Ò sendo a amostra

orgânica queimada sob CuO em atmosfera de oxiginio à temperatura de 800-

o - •» .«
900 C. Apôs a circulação dos gases através do tubo de combustão, com uma

bomba Toepler automática, por um tempo de 30 minutos, o dióxido de carbo-
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no então produzir.'.-, era coletado num "trap" a -190 C e o excesso de oxi-

gênio, bombeado para fora do sistema. Tal procedimento, juntamente corn a

13 12
analise isotopica da razão C/ C efetuada por espectrometria de massa,

permitiram a precisão de ±0,1 /oo nos dados obtidos.

M00K (1968), desenvolveu um sistema de combustão simples,

em relação aos demais, no preparo do dióxido de carbono, a partir de ma-

téria orgânica, o qual é esquematizado na Figura 5.

0 sistema proposto por M00K (1968)3 consistiu-se essência^

mente de duas partes distintas. Uma, relativa à limpeza do CL proveniente

de cilindro e conduzida através da válvula de segurança ti) e "trap" com

NaOH (2). 0 oxigênio, uma vez descontaminado de CO , passava vagarosamen-

te por um estrangulamento Clocação física não especificada) e a seguir,

por todo o sistema, sob pressão de mais de uma atmosfera, sendo continua-

mente bombeado para fora da linha (12). A segunda parte, referia-se â conn

bustão da amostra, sob a temperatura de chama, conduzida por intermédio

da naveta de platina, contendo material orgânico (4), lã de quartzo a

400 C (5) e oxido de cobre granulado a 900 C (6). A mistura gasosa uma

vez obtida, circulava vagarosamente através da solução de KFlnO. C8),"trap"

a -80 C C9), e finalmente o CCL produzido pela combustão era condensado

no "trap" duplo a -190 C (10) e posteriormente transferido para o balão

de amostra (11).

Na análise de carbono presente em amostras lunarestFRIEDMAN

et alii (1970) relataram que a amostra foi misturada com aproximadamente

a metade de seu peso, com CuO previamente queimado, e a mistura resultan-

te, queimada à temperatura de 950°C sob 0 a uma atmosfera de pressão. 0



Figura 5 - Sistema de combustão'do carbono

Fonts: MOOK (1968)

1: Válvula de segurança

2: "Trap" com solução de NaOH

3: Manõmetro

4: Naveta de platina corn amostra

5: Lã de quartzo a 400°C

6: CuD a 9G0°C

7: Lã ds prata a 400°C

8: Recipiente com solução de KMnO. (60g/.£]

9: "Trap" a -80°C

10: "Trap" duplo a -190°C

11: Balão de amostra

12: Linha de vácuo

a a. e: Torneiras do sistema

ro
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13 12
dióxido de carbor • coletado foi analisado para as razões C/ C

e 0/ 0, por espectrometria de massa, com precisão de ±0,2 /oo.

Material de plantas]em sua maioria folhas verdes, segundo

SMITH e EPSTEIN (1971)s foram secas ao ar ã temperatura ambiente, queima-

das a 800 C sob excesso de oxigênio, e a razão isotópica C/ C do CCL

obtido, medido com precisão de ±0,1 /oo por espectrometria de massa. Rep_e

tições da amostragem, segundo os mesmos autores, incluindo todos os erros

de preparo da amostra até a análise, sob condições de rotina, apresenta-

M O

ram precisão de ±0,5 /oo.

WIESBERG (1974) relatou que o carbono para as medidas da

13 12
razão isotópica C/ C, por espectrometria de massa, foi medido preferen_

cialmente na forma de dióxido de carbono, devido à simplicidade de trans-

formação da amostra. Desenvolveu um sistema de preparo de dióxido de car-

bono, a partir do modelo proposto por CRAIG (1953) - como ilustra a figu-

ra 6 - para a obtenção do CO a partir, tanto de amostras orgânicas por

combustão, como'amostras carbonatadas por decomposição ácida sob vácuo.

0 sistema a vácuo proposto por WIESBERG (1974)3 consistia,

essencialmente, de três partes distintas: uma relativa a purificação do

D9 utilizado na combustão da matéria orgânica, o qual era descontaminado

através dos "traps" de purificação (W.. a W ), forno elétrico Cü"T) com

CuO, serpentina (F) a -190 C e cilindro de armazenamento do 0_ purificado

CD). A segunda, referia-se à combustão da amostra orgânica propriamente

dita, conduzida através do forno elétrico (CLj) com CuO a 800°C, "traps"

de limpeza do CD2 (F., a F,J e uma bomba Toepler automática (O,, para a

circulação dos gases. A terceira parte do sistema, referia-se a obtenção



Wl e W4

P1'P2'P3'P4M

Figura 6: Sistema de preparo do dióxido de carbono

Fonte: WIESBERG (1974)

Hl a H19

: "Traps"

: "Traps" com BaCOH^

: "Trap" com H_SO. cone.

: Tubo com asbestos

: Forno com CuO

: Serpentina a -19G C

: Cilindro com D purificado

: Manômetros

: Forno com CuO a 80G C

: "Traps" a -80°C

: "Traps" a -130°C

: "Traps" a -190°C

: Balão de amostra

: Medidores de vácuo

: Bomba Toepler automática

: Bombas de difusão

: Ampolas de vidro

: Torneiras do sistema

: Recipiente com HgFO^ a 100%
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do C0_ a partir de material carbonatado por decomposição ácida com H PO.

a 100%, conduzida no balão de reação apropriado (A) sob condições de vá-

cuo, "trap" de purificação CFR) e "traps" de retenção do CO obtido CF., a

F.,). Em ambos os sistemas acoplados, de obtenção do dióxido de carbono,

segundo o autor, o C 0 ? era recebido e guardado em ampolas de vidroCB} por

prazo indeterminado. Sob estes aspectos de preparo, as amostras queimadas

foram analisadas por espectrometria de massa com precisão de ±0,1 /oo.

PARDUE et alii (1976) relataram que o dióxido de carbono

foi obtido a partir da combustão da matéria orgânica sob sistema a vácuo,

modificado segundo o modelo proposto por CRAIG (1953)3 permitindo medidas

13 12
na razão isotopica C/ C por espectrometria de massa, com precisão da

ordem de ±0,2 /oo.

3.4. Método de preparo do padrão por decomposição ãcida

Devido ã não existência de um padrão isotópico internacio-

nal para as razões C/ C e 0/ 0 da matéria orgânica, segundo SALATI

(1976) > normalmente as comparações isotópicas relativas do dióxido de

carbono da matéria orgânica, são efetuadas em relação, às razões isotópi-

cas do CO obtido a partir da decomposição ácida de carbonato.

Inúmeros autores, entre eles PARK e EPSTEIN (I960), PARK

e EPSTEIN (1961), BENDER (1968), SMITH e EPSTEIN (1970)3 SMITH e EPSTEIN

(1971), TR0UGHT0N et alii (1974a)> WIESBERG (1974) e PARDUE et alii(1976)

(7) Comunicação
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compararam as razões isotópicas da matéria orgânica, em relação às razões

isotópicas do dióxido de carbono, obtido a partir do carbonato padrão in-

ternacional, denominado de PDB, o qual se trata de Belemnitela creta-

ceous, Belemnitela americana, da formação Peedee do Sul da Carolina, em-

pregado inicialmente como padrão por CRAIG (19S7).

MAoCREA (1950) relatou que durante o preparo do dióxido de

carbono pelo processo de decomposição ácida e decomposição térmica, enco_n_

trou uma diferença de 6 /oo entre os métodos empregados, observando que

a cinetica da decomposição térmica, conduzida a 1000 C nao permitia a pre

cisão desejada nos valores isotópicos dos carbonatos.

A obtenção do dióxido de carbono, a partir de minerais car

bonatados segundo MAoCEEA (1950)t baseava-se na conversão total do carbo-

no inorgânico a CO,, - equação (b) - na qual os compostos carbonatados rea_

giam com um ácido específico sob temperatura e tempo controlados.

r, . ~ , temperatura, tempo „„ "' ,. ,
C inorgânico -—••• •••. • • -—=s- CCL (b)

ácido 2

No sistema a vácuo, da decomposição ácida de carbonato -Fî

gura 7 - o autor testou diversos ácidos, entre eles: ácido nítrico, fórmi_

co, perclórico, sulfúrico e fosfórico, dos quais, elegeu o ácido fosfóri-

co com concentração de 95%, como o mais indicado na conversão completa do

carbonato a dióxido carbono. D ácido nessa concentração era obtido com a

adição de pentóxido de fósforo ao ácido fosfórico de concentração 85%.
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Figura 7 - Sistema de preparo do CCL a partir da

decomposição ácida de carbonato.

Fonte: MAcCREA (1950)

D B

C

D

E

1 a 5

: Salão de reação com dois braços, um

principal, na posição vertical, con-

tendo carbonato moído C40 a lOGmg] e

outro secundário (inclinado], conteri_

do de 5 a lOcc de ácido fosfórico a

95%

: "Trap" em forma de U a -190°C

: "Trap" acoplado ao medidor de vácuo

CF]

: Manômetro de Hg

: Balão de amostra

: Torneiras do sistema
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O sistema proposto por MAoCREA (1950)era manipulado em

três etapas distintas. JVa primeira, era feito vácuo, no balão de reação

CA) com os respectivos reagentes, via bomba de difusão. Na segunda, condi£

zida fora do sistema, o ácido existente no braço secundário (inclinado)do

balão de reação CA) sob vácuo, reagia com o carbonato existente no braço

principal pela simples inclinação do balão. A reação processava-se por um

tempo de 30 minutos a 25 C. Nestas condições controladas, segundo o au-

tor, a variação na composição isotópica do CCL era desprezível.

Na última etapa, o dióxido de carbono obtido, expandia-se

para todo o sistema sob vácuo, condensado no "trap" (B) para limpeza, me-

dido no manômetro CD) e novamente condensado a -190 C no balão de amostra

CE), para posterior análise por espectrometria de massa com precisão de

±0,l°/oo.

UREY et alii (1951) relataram que o dióxido de carbono das

amostras carbonatadas foi obtido pela reação a vácuo com ácido ortofosfó-

I
rico a 100%, concentração essa, obtida pela adição, sob aquecimento, de ,

S

pentóxido de fósforo, oxido crômico e peróxido de hidroginio, ao ácido c£ •

mercial a 85%. Segundo o autor, aproximadamente 9cc do ácido preparado e

50mg de carbonato de cálcio, foram colocados em braços distintos no balão

de reação apropriado sob vácuo, ã temperatura de 25 C. Após a reação nes-

sa temperatura, por meia hora, o dióxido de carbono foi analisado tendo-

se como padrão o CCL do carbonato PDB.

CRAIG (1953)j relatou os mesmos procedimentos utilizados

por MAoCREA (1950) e UREY et alii (1951) na obtenção do dióxido de carbo-

no, a partir da decomposição do CaCCL, desenvolvendo um sistema de prepa-

1
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ro a vácuo, descrito no item 3.3.

CRAIG (1954a) e CRAIG (1954b), relataram que suas amostras

orgânicas foram analisadas contra o padrão calcário marinho. Entretanto,

CMIG (195?)* nas medidas básicas dos padrões isotópicos para carbono e

oxigênio, utilizou como referência o padrão internacional PDB, o qual rea_

giu com HgPO. na concentração de 100% a 25,2 C. Relatou, também, que o

carbonato não sofria nenhum tratamento "a priori", a não ser trituração

e moagem.

0 dióxido de carbono, obtido a partir da decomposição áci-

da de carbonatos, segundo PARK e EPSTEIN (I960), foi conseguido de acordo

com os procedimentos utilizados por MAcCREA (1950), sendo que, o ácido

fosfórico (100%) colocado em um dos braços do balão de reação sob vácuo,

reagia por uma hora, com o carbonato de cálcio colocado inicialmente no

outro braço do referido balão.

EPSTEIN et ábvi (1963), baseados na ação seletiva do ácido

fosfórico, em mistura de calcita e dolomita, obtiveram valores distintos

na simbologia S-Tabela 4 - visualizando melhor o tempo dispendido na rea-

ção de obtenção do CCL, por decomposição ácida.
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/
Tabela 4 - Comparação dos valores 6^.^- do CO,, obtido por decomposição ã-

ruu J.
cida.

Amostra

dolomita pura

calcita pura

mistura 1:1

1:1

Tempo de reação
Choras)

72

24

0-1

4-7

_ /ÕoJ-6 /Io
o 0/ D

+ 20,7

+ 31,6

+ 31.4

+20,7

-°/ool3r .12
6PDB C / C

-1,6

-0.9

-1.1

"1,9

Fonte: EPSTEIN et alii (1963)

Os mesmos autores, indicaram que o dióxido de carbono, li-

berado durante a primeira hora de reação da mistura (1:1) de calcita e d£

lomita com o ácido, apresentava essencialmente o mesmo valor em

ô p n R 0/ 0 da calcita pura, e que o CO liberado durante o intervalo de

4 a 72 horas, apresentava o mesmo valor S p n R
D 0/ 0 em relação a dolomi-

ta pura. Semelhante observação é perfeitamente análoga para os valores

~o/ool3p .12_
em <5pDB C/ C.

M00K (1968)3 questionou 0 uso do ácido.fosfõrico a 100% no

preparo do dióxido de carbono a partir de amostra de calcário, especial-

mente as impuras, uma vez que a reação ácida não se completava sob o tem-

po de 24 horas. Indicou o H^PO a 95% como a concentração mais adequada

no fornecimento de resultados isotópicos consistentes. Tal concentração

era obtida pela adição de quantidades calculadas de P_0g ao ácido comer-

cial CB5%). sob a temperatura de 150 C, conduzida por muitas horas.
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O mesmo autor afirmou que, a existência da pequena quanti-

dade de água no ácido não influenciava na análise isotópica, indicando

ainda, que a amostra carbonatada era triturada, moída, pesada e preserva_

da em dissecador sob vácuo, para posterior reação por decomposição ácida.

Sob estes procedimentos, obteve nos dados isotópicos precisão da ordem de

±0.1°/oo.

DE GIOVANI et aVií (1974)3 relataram que as amostras dolo-

míticas após a limpeza da matéria orgânica sob fluxo de Hélio a 470 C por

20 minutos, reagiam com ácido fosfórico a 100% e que o dióxido de carbono

liberado na reação ácida durante as primeiras quatro horas foi bombeado

para fora do balão de reação, utilizando-se do CCL liberado no intervalo
O O

de 4 a 72 horas na análise do ô n n D 0/ 0 e S n n D C/ C.
rUtí rUtl

WIESBERG (1974) desenvolveu um sistema de preparo do dióxî

do de carbono a partir de carbonato de sódio, descrito no item 3.3., no

qual reagia Na2C0 com H P0. a 100%, concentração essa, obtida da dissolu

ção de P 0ç com ácido H PO. a 70%.

0 mesmo autor, frisou que o controle da temperatura na de-

composição ácida não era crítico, uma vez que obteve uma constância na

proporção dos isótopos de oxiginio, a qual, servia apenas como fator cor-

retivo na análise de ô p n R C/ C. Relatou ainda que, as variações isotó-

picas obtidas na decomposição ácida do carbonato eram provavelmente atri-

buídas ã falta de uma melhor homogeneização no carbonato de sódio, empre-

gado como "padrão secundário".

DUCATTI (1975) na análise das razões isotópicas naturais

1
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13 12
C/ C em carbonato "Bahia" e dioxido de carbono comercial, verificou

que o desvio padrão era da ordem de 0,3 /oo, valor este relativamente su-

perior ao especificado pela máquina (0,04 /oo), mas satisfatório, segundo

o autor, nas medidas das razões isotópicas naturais do dióxido de carbo-

no.

Cbserva-se consequentemente que a maioria dos autores cita

dos, utilizaram-se de padrões intermediários na correlação dos valores de

6 /oo C/ C da amostra com o 6 /oo C/ C do padrão internacional PDB.

Tais padrões são comumentes designados de "padrão de trabalho" na análise

isotópica do carbono. Esse procedimento é decorrente da facilidade de tra_

balho empregado, bem como de razões de ordem técnica ou analítica não es-

pecificada.

0 "padrão de trabalho" utilizado por SALATI (1976)"' nas

13 12
medidas relativas da razão C/ C em amostras orgânicas, era o CENA-std,

uma rocha carbonatada (mármore] com alta pureza em calcita, com a seguin-

composição isotópica, ilustrada na Tabela 5.

Tabela 5 - Valores isotópicos do "padrão de trabalho" CENA-std em relação

ao padrão internacional PDB

1IO . - . . . ,. „ x°/ool3r,.]2_ -O/ool8_.16n
"Padrão de trabalho" oDnQ C/ C &ana °/ °

rua PDB

CENA-std +1,90 -1,63

Fonte: SALATI (1976)^
(7) Comunicação
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O padrão isotópico internacional PDB, segundo PARK e

EPSTEIN (1960)3 é -.> ponto de referência na escala PDB - Figura B - a qual

reflete o quanto um dado valor positivo obtido na razão isotópica da anros_

tra, é "mais pesado" ou "maior" que o PDB e, um dado valor negativo i "me_

nor" ou mais "leve" que o ponto de referência.

pnR
S positivo 1 ( 1 1 1 $ negativo

+10 +1 G -1 -10

Figura 8 - Escala isotópica PDB

Fonte: SALATI (1976)^

Assim o valor positivo em ô /oo de C/ C - Tabela 5 - re_

flete Ísotopicamente segundo a escala, que o CENA-std é 1,90 per mil

"maior" que o padrão PDB, e o valor negativo em 6 /oo de * 0/ 0 indica

que o "padrão de trabalho" é 1,63 per mil "menor" que o ponto de referir^

cia.

No intervalo de zero a ô positivo ou de zero a ô negativo

da escala PDB - Figura 8 - é comum também expressar o valor da razão iso-

tópica C C/ C ou 0/ 0), de uma amostra em relação a outra, em termos

de "alto" ou "baixo" valor isotópico. Assim, o valor -1 i "alto" em rela-

ção a -10, e o valor +1 ê um "baixo" valor em relação a +10.

Na mudança arbitrária do ponto de referência (p.r.l, para

(1) Comunicação pu&ocdt
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a esquerda ou ã direita do ponto zero da escala PDB, no intervalo de 6 pp_

sitivo ou 6 r.egctivo sob fator 1000, tem-se que o valor isotõpico +1 é

2 /oo "mais pesado" que o valor -1, se considerarmos este último como

o «
p.r., e 9 /oo "mais leve" com relação a +10 (p.r.).

Desde que, as variações isotópicas de ocorrência natural

nâo são maiores do que alguns por cento para todos os isótopos, segundo

BOATO (1964), o valor numérico 6 da escala arbitrária é dividida por um

fator de 100 ou 1000, fornecendo valores de ô% ou 6°/oo respectivamente.

Segundo o autor, pode-se expressar qualquer variação natural da abundân-

cia isotópica em relação ao padrão, quantificando-a em termos de 5 que é

definida na equação Ce), onde os "R" representam a razão do isótopo mais

pesado pelo isótopo mais leve, do par isotópico tomado em consideração.

j. R amostra - R padrão , ,
o = icJ

R padrão

Para a maioria dos problemas geoquímicos, segundo FRIEDMAN

e 0'NEIL (197?)t o conhecimento da diferença na razão isotópica absoluta

entre duas substâncias é suficiente, adicionado pelo fato das diferenças

serem medidas com melhor precisão do que as razões absolutas, consequent^

mente, essa diferença, ou o valor 6, é usada quase que exclusivamente nas

ciências Geológicas para reportar a abundância dos isótopos estáveis e

suas variações naturais, sendo que, tal conceito i perfeitamente análoga3'

,.à ciências Biológicas.
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4. METODOLOGIA

4.1. Fundamentos teóricos de analise da razão C/ C e 0 / 0 por es^

pectrometria de massa

13 12

A determinação da razão C/ C em matéria orgânica,segun-

do BAENARD (1953) requer, principalmente, o preparo de um composto gasoso

do carbono, sendo o mais satisfatório para esta análise, o dióxido de ca£

bono.
j

Quando o dioxido de carbono e introduzido no sistema de i
I

admissão do espectrometro de massa e, após percorrer os caminhos esquema- j

ticos da Figura 9, tem-se um espectro de massa cujos ions são mostrados

na Tabela B.

Segundo EANKAMA (1956) os ions moleculares mais abundantes

do dióxido de carbono - Figura 10 - são constituídos dos isótopos de car-

bono e oxigênio e fornecem o espectro de massa de 44 a 46. A probabilida-

de de formação do CCL é muito maior que qualquer outro ion, e consequentje

mente este ion é geralmente usado para a comparação da abundância relati-

. -*. 12,, 13O 16,, 1B_
va dos xsotopos C e C; O e 0.



Sistema de admissão: a amostra

C02

SISTEMA^ DE
ADMISSÃO

MOLÉCULAS

FONTE DE
lONIZAÇÁo

MOLÉCULAS:IONS

ANALISAOOR

IONS

DETECTOR

IONS: IMPULSOS
ELÉTRICOS

ALTO VÁCUO

Figura 9 - Diagrama geral em blocos, do espectrômetro de massa

Fonte: DVCATTI (19?'3)

na forma gasosa, é admitida no

aparelho.

Fonte de ionização: as nolécu-

las gasosas são transformadas em

ions através da fonte de ioniza_

zação, por impacto de elétrons.

Analisador: os feixes de ions

são separados e focalizados de

acordo com a relação massa/car-

ga-

Detector: os feixes iônicos são

transmutados em impulsos elétri

cos, para a análise isotópica.

01
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13 1?

A relação C/ "C pode ser obtida diretamente da razão das

intensidades de correntes, devido às massas 12 e 13 que são melhores re-

solvidas do que as intensidades das massas 44, 45 e 46, as quais,são cons_

tituídas das combinações dos isótopos de carbono com os de oxigênio. Em

contrapartida, JS intensidades dos feixes de massa 12 e 13 são considera-

velmente menores, por um fator 50, comparativamente a intensidade dos

ions moleculares.

Segundo BARNARD (1953), as massas 44 e 45 são geralmente

13 12
usadas para determinar a razão isotopica C/ C, e a contribuição dos

ions [ C 0 0 I pode ser desprezada, desde que a abundância natural

do 0 é somente 0,04%.

Tabela 6 - Ions positivos observados na análise isotopica do dióxido de

carbono

Número de massa Ions

72 UWt

CMCM
(12C 16D 1 6 o)

( i 2 i 6 ) ;

1 2 C 1 830 I."C * 8o) +

44

45

46

12C " 0 " 0
1 3 c 1 B o 1 B o ) ' e ( 1 2 c 1 Bo1 7o)

o 1 8 D )16,, 18,

Fonte : BARNARD (1953)
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Número de Massa
44 45

I 2 c l s o tso

46

Ion-Pofencial de aceleração
•* Aumenta

Figura 10 - Espectro de massa do dióxido de carbono de 44 a 46

Fonte: RANKAMA (1956)

4.1.1. Desenvolvimento analítico, da equação isotÕpica, para a a
13 12nalise da relação C/ C, do d

ção ao padrão internacional PDB

- 13 12
nalise da relação C/ C, do dioxido de carbono em rela-

Inicialmente, adotou-se a seguinte simbologia:

(1)
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(16o 1 7 D ]

(16o 18o)

R 45 = R 1 3 + R 17 t 4 )

R 45 f 1 2
K ] Í16O 1 7 o) (13C 1 60 16Dj+ f12C 1BQ 1 7 o)
[12cj + (16o 16o] " [12c 16o 16o]

D Numero de ions de massa 45 coletado
R45 = — I

Numero de ions de massa 44 coletado

x = subscrito referente ã amostra (5)

std = subscrito referente ao padrão (6)

Na análise do carbono coleta-se simultaneamente, as massas

44 e 45, e a razão é dada por:

_ K 1 6 u 1 6 o M 1 2 C 16Q 17Q]
45 " (12c 16o 16oj

1 1 7 1 R 1 7 1

Segundo CRAIG (1957), a concentração C 0 0 i da or-

dem de 7% da C 0 0 e da ordem de 6,5% do feixe de ions de massa
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A variação natural em per mil da abundância isotópica é

expressa em delta (ô), isto é:

RCx)
R

- 1
(std)

17)

Distinguimos duas funções delta:

ô = valor calculado, a partir das razões de massas muscularesm
coletadas C8)

6 = valor verdadeiro da amostra relativa ao padrão
c

As funções delta são:

8 = R.- Cx) / R., Cstd) - 1 (10)
m 45 45

&c = R13 Cx) / R13 Cstd) - 1 Cll)

6180 - R._ Cx) / R.n ístd) -18 Io
C12)

Da equação C4), tem-se que:

R45 = R13 + R17

isolando R1q e adicionando o subscrito tx),
2.3



R (x) = R45 (x) - R17 Cx)

substituindo na equação Cll),

R,^ Cx) R,,. (x) - R,_ Cx)
6

ô

41.

c R13 Cstd) R Cstd)

isolando R-s (x), chega-se a:

R.c Cx) = (6 + 1] . R._ Cstd) + R,-, (x) (13)
4b c 13 1/

como.

m + 1 = R45 Cstd)

e isolando R._ (x), tem-se que:

RAtl Cx) = Co + 1) . R._ (std) C14)
45 m 45

Igualando as equações C13)e C14), obtém-se:

Côm + 1) . R45 Cstd) = C6c + 1) . R Cstd) + R1? ix).

ou,

ô . R. c (std) + R._ Cstd) = 6 . R._ Cstd) + R._ Cstd) + R._ Cx)
m 45 45 c 13 13 17

ou ainda.
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Cstd) = Cstd) + R 4 5 (std] - R 1 3 (std] - R 1 ? (x)... (15]

Com as considerações feitas na equação (4), tem-se que:

R 4 5 Cstd) = R 1 3 Cstd) + R 1 ? (std) (16)

Substituindo a equação (16) no termo não multiplicativo

(std) da equação (15), tem-se que:

<5 . R n o (std) ='6 . R.j. Cstd) + R1<a (std) + R__ (std) - R n Q Cstd) - R._ (x)c 13 m 45 13 1/ 13 1/

ou.

(std) = (std) + R,, (std) - R,, (x)

ou ainda,

ô
6 . R.c Cstd) + R ^ (std) - R,_ (x)
m 45 1/ 17

(std)
(17)

Segundo CEAIG (1954) e CEAIG (1957):

(x)

(std)
18

R1B (std)
(18)

Comparando a equação (18) com a equação (12), tem-se que:
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6180

v 2
R17 (x)

R17 (std)

ou.

1/2 R Cx)
(1 • 618O) = -= 1 7

Cstd) (19)

Através do binômio de Newton

, X, px

x2
 + p Cp - 1) (p - 23 x

desenvolve-se a equação (19), ou seja:

R17 (x)

R1? (std)
. 6180 . (6 1 8D) 2

1/2 (1/2 - 1) (1/2 - 2) fA18n,3
.10 0) + ...

ou,

R (x)
D
1 7

 f . ., 1/2 . 618O - 1/8 (6180)2 + 1/16 (6 1 BO) 3
+ (20)

Desprezando o terceiro e os demais termos da equação (20),
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tem-se

R17 (x)

(std) " 2
(213

Isolando R17 Cx) na equação (21), chega-se que:

R1? (x) (std) + R1? Cstd) .
618O

£22)

e substituindo a equação (22) na equação (17),

,18
6 . R.c (std) + R,_ (std) - R._ Cstd) - R.7 (std) - -
m 4b iv 1/ l__ i

R13 (std)

ou.

6 = 6 .
c m

R

45
(std)

(std)

Cstd)
*1B

. o 0 C23)

CRAIG (1957), no trabalho "Padrões isptopicos para carbono

e oxigênio", obteve os seguintes resultados em relação ao padrão interna-

cional PDB, para as razões isotópicas absolutas:

R._ CPDB)
1.Ô

R17 ÍPDB)

= 1123,72 . 10
-5

75,99 . 10
-5

(PDB) = 1199,71 . 10-5

R 1 8 (PDBJ = 415,8 . 10
-5
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Substituindo estes valores na equação (233, na qual o subs_

crito (std) equiv-Tle ao subscrito CPDB], chega-se a equação (24).

6 = 6 .
c m

ou.

1199,71 . 10~5

1123,72 .. IO"5

75.99 • 10-5

2 ( 1123,72 . IO"5)

,18
. o 0

6° 13C/12C = 1,0676 S - 0,0338 Ô1BOrUb) m (243

18
0 mesmo autor deduziu uma equação para analise do 0, a

partir de:

1 + 6 =

Cl + 5 ) +
c

(1 + <5 JC) . R (std) . (1 + ~ - ) . R1? (std)

R1B Cstd)

m
1 +

(std3 . R17 (std) 1
XI

Rin (std)

1 + R,-, (std) + R,7 (std)
1 IO 1/

íl + Cl + 613C) . R13 (std) + Cl + — f — J • R17 Cstd)T
(25)

na qual, substituindo os respectivos valores dosR, mudando o subscrito

Cstd) para (PDB) e desprezando os produtos dos ô, chega-se a equação (26).

= 1,0014 6m + 0,009 6
13C

m (26)

As equações (24) e (26) foram deduzidas em função do pa-

1
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1*3 "17 "ifl IF

drão internacional PDB para a análise das razões "C/ C e 0/ D respe£

L-0
tivamente, cujofí valores obtidos são dados em <S /oo,

4.1.2. Desenvolvimento analítico, da equação isotõpica, para a
13 12

análise da relação VC/ C, do dioxido de carbono em rela-

ção ao "padrão de trabalho" CENA-std

Para a rotina normal de trabalho, adota-se o "padrão de

trabalho" CENA-std, especificado no ítem 3.4. - Tabela 5 - o qual apresen_

ta a seguinte composição isotõpica em relação ao padrão internacional PDB:

.(CENA)13- .12_ . n n
6PDB C / C = +1'9D 127)

6 « s N A ) i a 0 / i B 0 . _ l f M (28)

Através das simbologias e equações I (7), (4), (21), (18) e

os respectivos valores dos RCPDB)] empregados no item 4.I.I., calcula-se,

inicialmente, os respectivos valores dos R(CENA).

& /oo =-fI
Da equação (7 ) ,

,3
R (std) . 10

substituindo os subscritos tx) e (std) por (CENA) e (PDB), respectivamen-

te, tem-se que:
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.CCENAU3
PDB R CFDB)

e, substituindo o valor da equação (27), e o valor de R1C1 (PDB), tem-se:

0,0019 =
R CCENA)

1123,72 . 10-5
- 1

ou,

R (CENA] = 1125,86 . 10-5 (29]

Na equação (4),

R45 = R13 + R17

adicionando o subscrito (CENA), torna-se:

R45 (CENA) = R13 CCENA) + R1? (CENA) (30)

Na equação (21),

(x) ô18 0

(std) " 1 2~~
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substituindo os subscritos Cx) e (std) por(CENA) e (PDB), respectivamen-

te, tem-se que:

17
? [PDB)

,(CENA) _3
°PDB 2 C31)

Substituindo o valor da equação (28) e o valor de

(PDB) na equação (31), tem-se que:

R1? (CENA)

75,99 . 10
-5

= 1 +
(-0,00103)

ou,

R1? (CENA) = 75,93 . 10
-5 (32)

Substituindo C29) e (32) na equação (30), obtém-se:

R45 (CENA) = (1125,86 . IO"5) + (75,93 . io"5)

ou.

R45 (CENA) = 1201,79 . 10
-5

(33)
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Tia equação (18)

(x)

ístd)

R18 Í X )

Rlfl ístd)

substituindo os subscritos (x) e Cstd) por (CENA) e PDB), respectivamen-

te, tem-se que:

(CENA)

(PDB)

Ria (CENA)

R.D (PDB)
•IO

Substituindo os respectivos valores de R (CEIMA),obtém-se:

75,93 . 10-5

75,99 . 10-5

R1B (CENA)

415,6 . 10-5

ou.

R.n (CENA) = 415,14 . 10Io
-5

(34)

j (CENA) = 1125,86 . 10

Reunindo os respectivos valores dos R (CENA), tem-se que:

-5
(29)

R1? (CENA) = 75,93 . 10
-5

Í32)

R45 (CENA) = 1201,79 . 10
-5

C33)
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R1C (CENA) = -115,14 . 10
-5 C34]

A substituição do subscrito (std) da equação (23] pelo

subscrito (CENA] torna-se,

6 = 6 .
c m

R45 (CENA)

(CENAJ

R1? (CENA]

2 . R13 (CENA)
.18

. o 0 (35)

e, substituindo agora os respectivos valores dos R (CENA) calculados, na

equação (35), tem-se que:

lj0B74 Ôm " °' 0 3 3 7 (36)

Na equação (25) substituindo o subscrito (std) por CENA),

tem-se que:

1 + 6

íl • 6 ) +
c

(1 + 613C) . R13 (CENA) . (1 + —j-) . R1? (CENA)

R1n (CENA)

m
1 +

R13 (CENA) . RJ7 (CENA) ^

Rlfi (CENA)

R13 (CENA) + R17 (CENA)

f 13 |l + (1 + 613C) . R13 (CENA) + (1 + —|—) . RJ7 (CENA)

')

. (37)

Substituindo os respectivos valores dos R (CENA) calcula-
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dos na equação (37) e desprezando os produtos dos 6, obtém-se:

18° = 1.0014 & * 0,G09 613Cm
(38)

As equações (36) e (38) deduzidas em função do "padrão de
IO In no Tc

trabalho" CENA-std para a análise das razões C/ C e 0/ 0P respecti-

vamente, fornecem valores em ô /oo com relação ao CENA-std. Pode-se obse£

var entretanto, que estas equações são quase semelhantes às equações (24)

e (26), em virtude dos valores isotópicos do "padrão de trabalho" CENA-

std, serem muito próximos ao padrão internacional PDB.

Necessita-se agora converter os dados isotópicos obtidos,

das equações (36) e (38), para C/ C e 0 / 0 respectivamente, em rela_

ção ao padrão internacional PDB.

Inicialmente admite-se a equação:

R (x)
R (PDB)

R Cx)
R (CENA)1

R (CENA)
R (PDB)

R (CENA)1

R (CENA)
(39)

ou,

Ax)
PDB

10~3 " (ÔCENA-

(CENA)' -3
• 1D

Desenvolvendo-a obtém-se:

r
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Ax) Ay) i-, .(CENA)' i n-3. f .(CENA) -3,
°PDB = ÒCENA' l + ÒCENA ' 1U J * U °"ri" * IU

..(CENA) M .(CENA)' . - 3 , .(CENA)' f .
6PDB (1 + 6CENA ' 10 ] + 6CENA C 4 0 )

R (CENA)'
Na equação (39), teoricamente a razão cr-aMr,^ deve ser

(CENA) '
igual a um, ou que, na equação (40) on£r(.,n seja igual a zero. Entretan

LtlMn —
to, devido à instabilidade da máquina e erros de preparo do "padrão de

trabalho" CENA-std, tal razão é diferente de urn, e consequentemente, o

.(CENA)1 - ... . .
Op-,., e diferente de zero.

Na equação (40), identifica-se para a análise do carbono

que:

.(x) _ .(x)13 .12 . .
6PDB " ÔPDB C / C í 4 1 )

- 0,0337 6 0 (42)

.(CENA) 1 r x i ' r/iQi

(44)

x = subscrito referente à amostra .- (45)



Substituindo C413, [43] e (44) na equação (40) e simplifi-

cando-a, tem-se q Ü:

ôf
(??..13C I 1,0019 + 0,00100 C-6B )| + 1.90 + 1,0019 (-fieJ..

(48)

Substituindo (42) na equação (46), chega-se ã equação (47)

<$Dnp° Cx] 13C/1^C = +1,90 + 1,0019 (Se ) + 1,0019 1,0674 6 - 0,0337 <S1B0:PUB c m

(47)

Significando:

~°/oo (x)13_ .12O . »o, , - 13n/12n . . -õn-,,. C/ C = valor em o /oo da razão C/ C da amostra em relação
rUD

ao PDBi

ôe = fator corretivo para o carbono fornecido pela máquina,
c

obtido da análise diária, do "padrão de trabalho"CENA-

std, contra o próprio padrão CENA-stdi

ô = valor em ô /oo da razão ' C/ C fornecido pela máqui-

na, obtido da análise da amostra em relação ao "padrão

de trabalho" CENA-std;
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fi 0 - valor em 5 /oo da razão 0/ 0 fornecido pela máquina,

obtido da análise da amostra em relação ao "padrão de

trabalho" CENA-std.

Na equação (40) identifica-se para a análise do oxigênio

que:

(48,

w • 6 S I 8 ° / 1 6 ° •1-0014 V •°-°°9 {13c [49)

.(CENA)
ÔCENA

.(CENA) .(CENA)18n/16
6 = 6 0 /

.(CENA)18n/16_ . __
PDB = 6PDB 0/ ° ="1'63

x = subscrito referente à amostra k (52)

Substituindo (48), (50) e (51) na equação (40) e simplifi-

cando-a, tem-se que:

6°/oo(x)160/160 = 6 ^ A « 0 I 0,99837 + 0.000998 (-

- 1,63 + 0,99837 (- fie ) (54)
o

- n..»*^
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Substituindo C49) na equação £54), chega-se a equação (55),

PDB
0 / 0 = -1,63 + 0,99637 (Se ) + 0,99837 1,0014 6 , +

m"

+ 0,009 <S13C| C55)

Significando:

ô p n R 0/ 0 = valor em 6 /ao da razão 0/ 0 da amostra em relação ao

PDB;

ôe fator corretivo para o oxigênio fornecido pela máquina,

obtido da análise diária, do "padrão de trabalho" CENA-

std, contra o próprio padrão CENA-stdj

valor em ô /oo da razão 0/ 0 fornecido pela máquina,

obtido da análise da amostra em relação ao "padrão de

trabalho" CENA-std;

Ô13C valor em 6 /oo da razão C/ C fornecido pela máquina,

obtido da análise da amostra em relação ao "padrão de

trabalho" CENA-std.
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4.2. Material e Método

4.2.1. i'aterial

4,2.1.1. Â>ea de trabalho

A área de trabalho localiza-se na Amazonia Central, Reser-

va Florestal Ducke, situada ao norte do município de Manaus, - Figura 11-

distante 26Km dessa cidade, pela rodovia Manaus-Itacoatiara (AM-10).

59°

£}'Km2S{R9serva Florestal
Ducke)

3330°

Figura 11 - Area de trabalho: Reserva Florestal Ducke - Amazônia Central

Fonte: BRINKMANN e GÕES RIBEIRO (1972)

A Reserva Florestal Ducke, foi dividida em duas sub-ãreas

de trabalho: uma referente à.mata virgem fechada, "Dentro da Mata", e a

outra, a mata virgem com pouca densidade de espécies vegetais naturais,de

nominada "Fora da Mata".
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4.2.1.2. Espécies vegetais

( •:• iRtaram-se para diferentes espécies vegetais, -Tabela 7-

localizadas "Dentro" e"Fora da Mata" da Reserva Florestal DucKe, "folhas

novas" e "folhas velhas" de vários ramos, a diferentes alturas, e a dife-

rentes épocas do ano.

Tabela 7 - Espécies vegetais

Código Nome vulgar Nome científico Família

1

2

3

4

5

Matamata

Breu-Branco

Jacareuba

Cardeiro

Andiroba

E&ch>)2Á.t<iJw. matamaia., Hub. Lecythidaceae

VnotLum he.ptaphijii.um, UaAch. Burseraceae

Caiophyllm blalltizn&t, Camb. Guttiferae

ScleAonma. nvicAanthm, Vucke.. Bombacaceae

Canapa. quianíiU-U, Aubl. Meliaceae

Fonte: SANTOS (1974)l '

As folhas das espécies vegetais, foram coletadas de vários

ramos retirados das árvores por coleta manual e acondicionadas em sacos

plásticos.

(a) ComuvUcação puioai. A4 eápêcx&5 uese t aú fatiam cíaÁ6Z^Zca.dcu> pe.to íte

patáamento di Botânica do Initütato Haclonat de. Ve&qvJj>aA da Amazônia.
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4.2.1.3. Balões de trabalho

f-"nulas de vidro tipo Pyrex - Figura 12a - foram usadas na

coleta do dióxido de carbono proveniente da decomposição ácida Citem 4.

2.2.1.2.) do mérrore "padrão de trabalho" CENA-std e também na coleta do

CO proveniente tie cilindro comercial (item 4.2.2.2.3. A mesma apresenta

na parte superior um estrangulamento para facilidade de fechamento por

chama de maçarico (item 4.2.2.1.2. -e), e na sua parte inferior uma sali-

ência tipo "vírgula", do próprio vidro, com a finalidade de facilitar a

quebra da mesma contra o fundo do balão de expansão - Figura 12a - na li-

beração do CG coletado.

D balão de expansão foi usado como intermediário para admi

tir o CCL existente nas ampolas, no sistema de admissão do espectrômetro

de massa (item 4.2.I.4.).

0 balão de amostra comum - Figura 12c - foi utilizado so-

mente na coleta do dióxido de carbono obtido na combustão da matéria or-

gânica (item 4.2.2.3.). Utilizou-se do balão de reação com dois braços

- Figura 12d - na reação ácida do mármore "padrão de trabalho" CENA-std

(item 4.2.2.I.2.), com o ácido H_PD. (item 4.2.2.1.1.), sendo que, no bra_

ço principal do referido balão, o mármore CENA-std era introduzido por in

termédio de um cartucho de papel manteiga, e no braço inclinado adiciona-

do o ácido H_PO., com o uso de uma pipeta.

0 balão metálico - Figura 12e - foi utilizado na transfe-

rência do dióxido de carbono obtido no balão de reação (item 4.2.2.I.2.),

para as ampolas e também na transferência do CCL comercial (ítem 4.2.2.2.)



K ESTRANGULAMENTO

"VÍRGULA" J^/ (a)

CARTUCHO DE
PAPEL MANTEIGA

500 mg OE
CENA-STO

AMPOLA

lOml OE
H 3P0 4 d 100%

TORNEIRAS

a] ampcla de vidro

b] balão de expansão cem amp£i_

Ia

c] balão de amostra comum

d] balão de reação com dois

braços

e] balão metálico com duas

torneiras.

(o)

Figura 12 - Balões de trabalho CO
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para posterior distribuição quantitativa em ampolas.

4.2.1.4. EspectrÔmetro de massa

Foi Empregado nas determinações das razões isotópicas na-

turais C/ C e 0/ 0, do dióxido de carbono, o espectrometro de massa

MAT, modelo 230, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura - Piracicaba.

4.2.2. Métodos

4.2.2.1. Decomposição ácida do mármore "padrão de traba-

lho" CENA-std

0 preparo do dióxido de carbono "padrão de trabalho" CENA-

std pelo método de decomposição ácida com H_PO. a 100%, foi efetuado se-

gundo os critérios usados por MÃoCREA (1950)* UHEY et alii (2951) e CRAIG

(1953).

4.2.2.1.1. Método de preparo do ãcido H3P04 a 100%

MAoCREA (1950)* elegeu o ácido fosfórico como o mais indi-

cado na obtenção do CD_ a partir da decomposição ácida de carbonato, e se

gundo UREY et alii (1951)t a concentração de 100% era a mais satisfatória

na utilização deste ácido. 0 preparo do H^PO. a 100% obedeceu a sequin-

cia:

1



1

61.

a) Em um "beaker" de 2.000ml coloca-se 750ml do ácido fosfórico comercial

a 85%, sob ur: ,-hapa de aquecimento a temperatura de 60 - 70 C.

b) Adiciona-se, em pequenas quantidades, 500g de pentóxido de fósforo no

ácido sob ag:>'tação mecânica. Esta adição deve ser efetuada em capela

devido ao desprendimento de vapores tóxicos.

c) Adiciona-se em pequenas quantidades, um excesso de P^Oq C~300g) a par-

tir de outro frasco lacrado. Devido ao caráter hidroscópico do pentóxi_

do de fósforo, considera-se o frasco lacrado contendo 500g.

d) Todo esse processo inicial de adição do P-0,- leva, aproximadamente, o

dia todo, durante o qual é alternadamente agitado e aquecido. Observa-

se, consequentemente, que o ácido está próximo 100%, quando a dissolu-

ção do P^CU tornar-se muito difícil, e neste ponto, o volume do ácido

no "beaker", estiver em torno de l.OOOml.

e) Ao término da dissolução do P^üV no ácido, segundo UREI et

adiciona-se dois cristais de oxido crônico e três gotas de água oxige-

nada.

f3 A solução obtida é esfriada à temperatura ambiente e recebida em fras-

co sob boa vedação. Segundo MOOK (1968) a existência da pequena quantjl

dade de água no ácido obtido, não influenciará substancialmente na anjá

lise isotópica do dióxido de carbono.



4.2.2.1.2. Método de preparo do C02 "padrão de trabalho"

CENA-std

O método em si, baseia-se na conversão total do carbono e-

xistente no mármore CENA-std, na forma de calcita, a dióxido de carbono,

empregando o método de reação ácida ã temperatura e tempo controlado se-

gundo MAcCREA (1950)j UREI et alii (1951) e CRAIG (1953)e, modificado sob

o aspecto da produção de grande quantidade de dióxido de carbono, o qual

é inicialmente recebido em um balão metálico - Figura 12e - para poste-

rior distribuição quantitativa em ampolas de vidro - Figura 12a -.

0 preparo do dióxido de carbono, "padrão de trabalho"CENA-

std foi efetuado sob as seguintes etapas:

a] Moagern. Inicialmente pequenos pedaços do mármore CENA-std C~10gJ são

previamente triturados em um recipiente de ferro tipo "pilão". 0 ma-

terial obtido é moído subsequente em moinho de grau, para melhor homo-

geneização, observando, entretanto, o descarte dos primeiros pedaços

esfacelados e moídos. 0 mármore pulverizado é acondicionado em reci-

piente próprio e guardado em dissecador comum com absorvedor CaCCL gra_

nuIado.

b) Balão de reação-vácuo. Coloca-se 500mg do mármore pulverizado no braço

principal Cposição vertical) do balão de reação - Figura 12d - (item

4.2.1.3.), por intermédio de um cartucho de papel manteiga e no braço

secundário (posição inclinada) do referido balão, coloca-se lOml do

ácido HLPO. a 100% (método de preparo descrito no item 4.2.2.1.1.).

Faz-se vácuo no balão de reação com qs respect!



vos reagenter>, no sistema esquematizado na Figura 13.

Após os balões de reação, em número de doze es-

tarem acoplados ao sistema por intermédio dos conectores Ca) a (£),é

efetuado iniciolmente um pré-vácuo mecânico em todo o sistema, abrindo

a torneira Cl] e vagarosamente as torneiras dos balões de reação. Em

seguida, faz-DG vácuo com a bomba de difusão, fechando a torneira Cl)

e abrindo as torneiras (2) e (4).

Durante o vácuo nos respectivos halões, observo_

se o desprendimento de pequeníssimas bolhas de ar provenientes do áci-

do B das adsorvidas nas paredes internas do braço inclinado do balão

de reação, as quais, desaparecerão após o tempo de urna a duas horas,no

-3
qual o vácuo é inferior a 2 . 10 Torr.

Segundo MAoCEEA (19S0)i o ácido fosfórico é me-

lhor limpado no sistema à vácuo, devido a sua baixa pressão de vapor.

0 mesmo autor citou que a presença de pequena quantidade de água pre-

sente no ácido concentrado, apresenta uma baixa troca isotópica entre

a solução ácida e o dióxido de carbono obtido durante a reação, e que,

qualquer efeito de troca isotópica que possa ocorrer é insignificante

nos resultados.

«o -

cj Reação a 25 C. Uma vez obtido o vácuo no balão de reação, com os res-

pectivos reagentes, entorna-se o ácido concentrado, existente no bra-

ço secundário (inclinado), sobre o mármore moído, presente no braço

principal (posição vertical) do referido balão. Subsequente, o balão

de reação e levado a banho com água a temperatura de 25 C» por uma ho-

—-.,«—,̂



BOMBA 1
MECANjCAn

BOMBA ?[ M j
DE . ' ' ' c=-

DIFUSÃO

lOml d *
H 3 P 0 4 I O O

A;. "Trap" a -19Q C

B: Balão de reação

C: Recipiente de vidro

D: Medidor de vácuo

E: Manômetro de Hg

F: Cilindro de CD_ comercial

1 O. 5: Torneiras do sistema

B a. 7: Torneiras do cilindro

B CL Z: Conectores tipo macho 14/35

Figura 13 - Sistema de vácuo

oi
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ra. Segundo EPSTEIN et alii (1963) o dióxido de carbono obtido é pro-

veniente sorriam e da conversão total do carbono existente na forma de

ca]cita, e segundo MAcCHEA (1950) a variação na composição isotópica

do dióxido de carbono, sob esta temperatura, é desprezível.

d) Extração _a -1PP C. No sistema a vácuo, - Figura 14 - o dióxido de car-

bono obtido no balão de reação (B3, após uma hora, é extraído a -190 C

para o balão metálico (G).

Uma vez obtido vácuo em todo o sistema, inclusive

no balão metálico, todas as torneiras do sistema são fechadas, menos a

torneira (63. Acopla-sa o primeiro balão de reação (B), o qual está à

temperatura de banho (25 C3, na entrada do volume de expansão (C).

0 vácuo do sistema é feito na conecção do balão de

reação, abrindo primeiramente a torneira (35 e depois a torneira (13.

« - o -

Esfria-se externamente o balão metálico a -130 C e transfere-se o dió-

xido de carbono CEIMA-std do balão de reação para o balão metálico, fe-

chando a torneira (3] e abrindo as torneiras; I'93, (2), [43, (7) e [83.

0 dióxido de carbono ness-a transferência, sofre lim

peza por meio de dois "traps" (E e F),os quais estão a -80 C.

Após a extração do dióxidta) de carbono do último ba-

lão de reação, as torneiras (33 e (43 são fedfnadas para posterior vá-

cuo no balão metálico, no qual é adicionado eternamente mais ou menos

quatro cm de nitrogênio líquido acima do nível inicial, e a torneira

C53 é aberta para efetuar vácuo sob o dioxidim de carbono condensado

nas paredes internas do balão metálico.



A: Manômetro de Hg

1

1

\ \

H2Cf

mà
77/77?

B

-»-Vacuo

Bomba de difusão

Bomba mecânica

Figura 14 - Sistema de extração do CCL, CENA-std para o balão

B: Balão de reação sob bc3_

nho a 25°C

í: Volume de expar.são

D: Capilar

E e F: "Traps" a ~80°C

G: Balão metálico a -190 C

(V = 500ml)

H: Medidor de vácuo

li "Trap" a -190GC

1 o. 6: Torneiras do sis-

tema

7 e B: Torneiras do ba-

lão metálico

9: Torneira do balão de

reação.

metálico a -190 C
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Sob estes procedimentos, o dióxido de carbono "pa-

drão de trabci •_" CENA-std foi obtido a partir de 3 series de 12 unidja

des de balõc: ,o reação, obtendo-se um total de l.OOOml . atm.

e) Transferência-ampolas. No sistema à vácuo - Figura 15 - o volume do

diõxida de ca7"bono do balão metálico CG) foi transferido parceladamen-

te para as arcpolas (B) a -190 C.

Uma vez obtido vácuo em todo o sistema, inclusi_

ve na ampola e até a torneira (8) do balão metálico, todas as demais

torneiras do sistema são fechadas, menos as torneiras [5) e (6).

0 dióxido de carbono do balão metálico é admiti_

do no volume compreendido entre as torneiras (8) e (7), abrindo e fe-

chando a torneira C8). Expande-se o gás no volume de expansão CO a-

brindo a torneira (7), e sua pressão é medida no manõrnetro de Hg CBOmm

de Hg) pela abertura da torneira (1).

A transferência do gás para a ampola é feita f£

chando-se a torneira C5) e abrindo-se as torneiras C3) e C4). Neste ca

minho o gás sofre limpeza por meio de dois "traps" CE e F), os quais

.. o
estão a -80 C.

Após a transferência do dióxido de carbono para

a ampola, a torneira C4) é fechada. Adiciona-se cerca de dois cm de

nitrogênio líquido externamente, acima do halo branco do CCL condensa-

do nas paredes internas da ampola, antes de efetuar vácuo na mesma pe-

la abertura da torneira (5).



A; Manômetro de Hg

Vácuo

Bombs de difusão
Bomba meconicc

5: Ampola tie vidre a -190 C

(V = 3ml]

C: Volurr.e de expansão

D: Capilar

E e F: "Traps" a -60CC

G: Balão metálico

H: Medidor de vácuo

I: "Trap" a -190°C

J: Kajon modelo 316

K: Chama de maçarico

1 a 6: Torneiras de siste-

ma

7 e 8: Torneiras do balãc

metálico.

Figura 15 - Sistema de transferência do C0_ CENA-std para ampolas

a -190°C.
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Durante este vácuo, a ampola é selada na região

do estrangu]'-".•."ito sob chama de meçarico CKJ .

Segundo WIESBERG (1974)} as ampolas manufatura-

das sob estas condições podem ser guardadas por tempo indeterminado,

sem que ocorra diluição isotópica.

f) Balão de expansão. Suficiente quantidade de ampolas (~130 unidades )cor̂

tendo dióxido de carbono "padrão de trabalho" CENA-std, foram manufatu

radas, contendo cada uma aproximadamente 7ml. atm., quantidade esta,

13 12suficiente para efetuar a analise da relação C/ C no espectrornetro

de massa.

A ampola é colocada cuidadosamente no interior do

balão de expansão - Figura 12b - (item 4.2.1.3.) no qual se faz vácuo,

para posterior quebra da ampola contra o fundo do referido balão, lib£

rando-se o dióxido de carbono. 0 balão de expansão é então levado para

- o
o sistema de admissão do espectrometro de massa, o qual esta a -BC C.

g) Representação esquemática das etapas do método de preparação do CO,,

"padrão de trabalho" CENA-std . A figura 16, fornece uma visualização

geral, em representação esquemática, do método de decomposição ácida

do mármore "padrão de trabalho" CENA-std, desde a moagem do mármore,

até a obtenção do dióxido de carbono CENA-std em ampola.



a: Moagem em moinho de grau

b; Balão de reação: 10ml de

H3P04 a 100% e 500mg de

CENA-std

c: Reação sob banho com

água a 25 C por uma hora

d: Extração a -190°C

e: Transferência para ampo;-

la a -1QO°C

f: Balão de expansão

f.: Análise no Espectrôme-

tro cie massa. Sistema

de admissão a -80°C

MOAGEM

MÁRMORE

CENA- STD

OISSECAOOR

500
DE C

s!cuo
IO'3

f
J 10 ml
H3PO4

100%
mg
ENA-STO

EXTRAÇÃO BALÃO ÇE i
EXPANÇÃO

ANALISE

m

VÁCUO

2xl0"3T0RR

f f 1

Figura 16 - Representação esquemática das etapas do método de preparo do CCL "padrão de trabalho" CE1MA-

std.
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4.2.2.2. Método de preparo cio dioxido de carbono provenien^

te de cilindro

O dióxido de carbono comercial foi transferido do cilindro

para o balão metálico» empregando como meio de transferência a mesma li-

nha de vácuo da figura 13, descrita no item 4.2.2.1.2.

Neste sistema, o balão metálico, - Figura 12e - foi colocai

do em uma das entradas Cconector L] da referida linha. Após ter sido fei-

- ~ - o
to vácuo em todo o sistema, inclusive no balão metálico, aquecido a 70 C

-3
com um aquecedor elétrico, o vácuo no conjunto foi inferior a 2 . 10

Torr.

0 dioxido de carbono comercial foi assim.transferido do ci_

lindro CF) inicialmente para o recipiente CO a -190 C, através das tor-

neiras 17), (6), (5) e (3). No recipiente (C) o CO- a -19D°C foi submeti-

do a vácuo do sistema e posteriormente transferido para o balão metálico,

obtendo-se um total de 1.000ml atm.

Uma vez recebido o dióxido de carbono comercial no balão

metálica, o manufaturamento das ampolas foi feito empregando-se o mesmo

processo descrito nos itens 4.2.2.1.2. e, 4.2.2.1.2.-f, de preparo de am-

polas de CO "padrão de trabalho" CENA-std.

4.2.2.3. Combustão da matéria orgânica

A obtenção do dióxido de carbono a partir da matéria orgâ-

nica é baseado na conversão total do carbono a dióxido de carbono, onde
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os compostos orj-ânicos são queimados sob calor em atmosfera de oxigênio,

segundo os critérios usados por CRAIG (1953),, STEYMARK (1961) e MOOK

(19S8).

Duas linhas de combustão da matéria orgânica (item 3.3.)fo_

ram modificadas e testadas: uma referente a combustão sob fluxo parcial

de oxigênio, desenvolvida por CRAIG (1953), e sua modificação descrita no

item 4.2.2.3.2.; e a outra, referente a combustão sob fluxo contínuo de

oxigênio, desenvolvida por MOOK (1968)t e sua modificação descrita no

item 4.2.2.3.3.

4.2.2.3.1. Método de preparo da amostra

As folhas coletadas das espécies vegetais Citem 4.2.1.2.3

foram secas à temperatura de 60 C, em estufa elétrica, por um período de

vinte e quatro horas e moídas em moinho elétrico sobre peneira de número

60 "mesh".
ij

Durante a moagem, no intervalo entre uma amostra e outra,

o moinho e suas peças são limpas sob jato de ar comprimido. A amostra re-

sultante do lote de folhas foi acondicionada em saco de papel, homogenei-

zada sob agitação manual e uma pequena quantidade (500g), acondicionada

em recipiente próprio de vidro.

Todas as amostras de folhas moídas foram convertidas em

diõxido de carbono, através da linha de combustão sob fluxo contínuo de

oxigênio, descrito no item 4.2.2.3.3.
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4.2.2.3.2. Sistema de combustão sob fluxo parcial

de oxigênio

O sistema de combustão sob fluxo parcial de oxigênio - Fi-

gura 17 - modificado a partir do sistema proposto por CRAIG (195Z) Citem

3.3.) basicamente consiste em duas etapas de operação:

a) Purificação de oxigênio de cilindro, utilizado durante a combustão.

Uma vez colocado a amostra ClOmg) na naveta de porcelana, na parte an-

terior [torneira 4) do forno de combustão CO do sistema sob vácuo

(~2 . 10 Torr), o oxigênio de cilindro CA] admitido no sistema (0,5 atm)

é "queimado" a 900 C no forno de combustão CO . 0 oxigênio "impuro" é lirn

po através dos "traps" (D e G) a -190 C e a circulação do mesmo é efetua-

da com a bomba Toepler automática CJ) por cinco minutos.

0 oxigênio "impuro" retido nos dois "traps" (D e G) é retji

rado para fora do sistema (torneira 14] através de bomba de difusão e born

ba mecânica. .

f O

b) Combustão a 900 C da amostra

Durante a circulação do oxigênio restante e "limpo" CO,2 atm) no siste

ma, a naveta é empurrada da parte anterior para o interior do forno de

combustão (900°C) com o auxílio da ferrita e imã.

0 gás resultante desta combustão é circulado no sistema

com o auxílio da Bomba Toepler automática por quinze minutos, limpo no

"trap" (D) a -80 C e o dióxido de carbono proveniente da amostra i retido

no "trap" CG) a -190 C, para posterior transferência ao balão comum Cl)

a -190°C.



A: Cilindro comercial de oxigênio

B e F: Manômetros de Hg

C: Forno com CuO a 900°C

D: "Trap" a -80°C

G e K: "Trap" a -1SO°C

E e H: Entradas do sistema

I: Balão comum de amostra

J: Bomba Toepler automática

15 16 1

L: Medidor de vácuo

1 a. 14: Torneiras do sistema

15 e 16: Torneiras do cilindro

17: Torneira do balão comum.

VÁCUO
BOMSA DE DIFUSÃO
BOMSA MECÂNICA

Figura 17 - Sistema modificado de combustão, sob

fluxo parcial ds oxigênio.

BOMBA MECÂNICA
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4.2.2.3.3. Sistema de combustão sob fluxo contínuo

de oxigênio

O sistema de combustão sob fluxo contínuo de oxigênio - Fî

*
gura 18 - modificado por MATSUI (1977) a partir do sistema proposto por

MOOK (1968), íitem [3.3.3, utiliza reagentes segundo os critérios adota-

dos por STEYMABZ (1961) e MOOK (1968).

0 dióxido de carbono de toda a amostragem (item 5.2.] foi

obtido nesse sistema.

Basicamente a combustão da amostra é efetuada em três eta-

pas a saber: a primeira se refere a purificação do oxigênio de cilindro

Cs) utilizado na combustão, o qual é queimado no forno Cb) sob CuO granu-

lado a SOO C. D dióxido de carbono formado é retido no "trap" (c) com so-

lução de KOH.

A segunda refere-se ã combustão da amostra propriamente dî

ta, efetuada no interior do forno (d) sob CuO granulado a 900 C.

A última etapa, refere-se a limpeza e retenção dos gases

formados durante a combustão» na qual os halogineos são retidos na Ag me-

tálica (e) a 400 C, o oxido de enxofre oxidado e retido no "trap" (f) com

solução de KMnO C60g/£], o vapor de água retido no "trap" Cg] a -60°C, e

o dióxido de carbono proveniente da combustão da amostra é retido no

"trap" (h) a -190°C.

Estas etapas são conduzidas sob fluxo contínuo de oxigênio,

a pressão de mais de uma atmosfera, o qual flui vagarosamente por intermé

dio do estrangulamento (t) e é controlado pela observação visual no fluxo

(*) Comunicação p<u>t>oaJL
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metro (a) de ájvja.
-3

Rotina de troMlho: Uma vez efetuado vácuo em todo o sistema(~2 . 10

Torr) até a torneira (2), o oxigênio de cilindro Cs] é admitido no sis_

tema pela abertura da torneira Cl). Fecha a torneira (7) isolando o

alto-vácuo, ebre as torneiras (2), (3), (4) e (63, de modo que o oxig£

nio limpo circule vagarosamente por todo o sistema e continuamente se-

ja bombeado para fora, por intermédio das torneiras (6), C13) e bomba

mecânica.

A amostra moída (lOmg), {item 4.2.2.3.I.), é colo-

cada na naveta de quartzo Cr), a qual é ligada ã ferrita Cq) por inte_r

rnédio de um fio de platina.

Este conjunto (r) e (qj B colocado em posição ver-

tical acima da torneira (10), a qual consiste de um acoplamento cajon,

fechado na sua parte superior e acoplado pels parte inferior ã extremi

dade superior do tubo de quartzo, do forno tíe combustão (d).

Antes da introdução da ©mostra no interior do for-

no de combustão (d), coloca-se o "trap" (gj a -80°C, "trap" (h) a

-190°C e fecha-se a torneira (2).

Retira-se a torneira tMDD cajon, abaixa-se o con-

junto (r) e (q) no interior do forno de conribustão td), por intermédio

do movimento manual, sentido vertical descemtSente, do imã (p), de modo

que, somente a naveta com a amostra (r) atiiraja o interior úa câmara do

forno de combustão (d). Imediatamente recaOLaoa-se a torneira (10) e

efetua-se a abertura da torneira (2).



a: Fluxcmetro com água

b: Forno com CuO granulado,

a 900°C

c: "Trap" com solução de

KOH

ds Forno de combustão com

CuO granulado a 900°C

es Forno com Ag metálica a

400°C

f: "Trap" com solução

C60g/l] de K.MnO4

g: "Trap" a -80°C

h. i» n: "Trap" a -190°C

j: Balão comum

k: Entrada do 0_ para bom-
ba mecânica

I! 12 I

1: Entrada para o balão

comum

m: Manometro de Hg

o: Medidor de vácuo

p: Imã

q: Ferrita

r: Naveta de quartzo

s: Cilindro de oxigênio

t: Estrangulamento 13: Torneira de quatro

u; Válvula de segurança

1 d 10: Torneiras do
sistema

posições

14: Torneira do balão

comum•

11 a 12: Torneiras do ci_
lindro

^éra
l i

. PURIFICAÇÃO 00 02

0E CILINDRO
COMBUSTÃO E RETENÇÃO DO CO2

Figura 18 - Sistema modificado de combustão, sob fluxo contínuo de oxigênio
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C dióxido de carbono obtido durante a combustão no forno

(d] é arrastado p-lo fluxo de oxigênio, limpo no "trap" (g) a -80 C e,co_n

o.
densado no "trap" Ch) a -190 C. Esta transferencia e efetuada

dois minutos.

durante

Uma vez condensado no "trap" fh), o dióxido de carbono e

-3

submetido a vácuo do sistema C~2 . 10 Torr). Para tal procedimento, fe-

cha-se as torneiras [6) e C3), adiciona-se aproximadamente dois cm de ni-

trogênio líquido externamente, acima do halo branco do C0_ condensado nas

paredes internas do "trap" (h). Posiciona-se a torneira (13), de modo a

conectar a bomba mecânica com a bomba de difusão e abre-se a torneira (7).

A transferência do CCL retido no "trap" Ch) para o balão

de amostra (j) a -190°C, o qual está inicialmente sob vácuoC~2.10 Torr),

i efetuada fechando-se a torneira (7) e abrindo-se as torneiras (5) e

[14).

Durante a limpeza e transferência desse dióxido de carbono,

pode-se efetuar novo preparo de amostra para posterior combustão. Retira-

se a torneira CIO), levanta-se o conjunto naveta Cr) e ferrita Cq) por in_

termédio do movimento manual, sentido vertical ascendente, e deixa-se a

naveta esfriar à temperatura ambiente, limpando, se necessário, as cinzas

do interior da mesma. Neste ínterim fecha-se as torneiras Cl4) e C5) e re

tira-se o balão (j) com a amostra da entrada (1) do sistema. Coloca-se np_

va amostra na naveta (r) posicionando-a para nova combustão.

Salienta-se entretanto que os balões de amostra (j) usados

» -3
no recebimento do CCL» foram submetidos a vácuo do sistemaC~2 . 10 Torr)
antes de efetuar a primeira combustão.
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- ~ 13 12
4.2.2.4. Método de analise relativa da razão C/ C ou

180/150 com um "padrão de trabalho"

Baseia-se o método, na comparação das intensidades de co_r

rente elétrica, correspondente à razão das massas moleculares ionizadas

45/44 e 46/44 Citem 4.1.), do diõxido de carbono da amostra, com a correjn

te, da razão da massa molecular do dióxido de carbono "padrão de traba-

lho".

Uma vez obtido dióxido de carbono "padrão de trabalho" CE-

NA-std (item 4.2.1.2.) e CO proveniente da combustão da amostra Citem

4.2.2.3.3.), obtém-se no espectrômetro MAT-230 (item 4.2.I.4.), pares de

números relativos, correspondentes às razões registradas das massas mole-

culares, os quais, são transformados em delta per mil da máquina (Ô ) pa-

ra posterior transformação (item 4.1.2.) sm valor delta verdadeiro da a-

mostra, relativa ao padrão internacional PDB cŜ  ' /oo C/ C ou
rUtl

ôp /oo 0/ 0, respectivamente, através das equações (47) e (55). Foi

observado inicialmente, a seqüência apresentada na Tabela 8, para a roti-

na di. 'ia de analise.

1*3 17 Ifi IR

Tabela 8 - Rotina diária de análise relativa da razão C/ C ou 0 / 0

com "padrão de trabalho" CENA-std

Espectrômetro MAT-230 5 °° , da máquina = S
Lci\J/\— s t o m

Câmaras de expansão

Lado A Lado B 13C/12C 1 8 0 / 1 6 0

CENA-std (balão) CENA-std (balão) Se Cl) Se Cl)
c o

CENA-std Campola) CENA-std (balão) Se (2) Se (2)
° lo O IO

Amostra CENA-std (balão) . ô = ô C 6 , = S 0
m m

CENA-std (ampola) CENA-std Cbalão) Se C3) 6B C3)
c • o
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Na câmara de expansão, Lado B do aparelho, admite-se ini-

cialmente dióxicj de carbono "padrão de trabalho" CENA-sid, suficiente pa_

ra a análise diária. No Lado A, o dióxido de carbono a ser analisado é

admitido segunde? a seqüência de ordem üa Tabela 8.

As admissões do C0_, sofrem limpeza prévia em um "trap" a

o «
-BG C na entrada do sistema de admissão do aparelho.

13 12
Uma vez analisado para a razão C/ C, o dióxido de carbo

no do Lado A, é recolhido para o balão de origem a -190 C, para posterior

análise da razão 0/' 0.

Ds valores fie e fie obtidos, referem-se a fatores corretico —

vos diários (item 4.1.2.) fornecidos pelo aparelho, das razões isotópicas

do carbono e oxigênio do dióxido de carbono "padrão de trabalho" CENA-std.

0 dióxido de carbono obtido pelos métodos de combustão da

matéria orgânica,de decomposição ácida de material carbonatado e, de ci-

lindro comercial foi analisado por meio de analise relativa da razão

13C/12C ou 18D/160 com o "padrão de trabalho" CENA-std.

Na análise da amostra número 147 da amostragem de folhas

Citem 5.2.), efetuada no dia 05/11/76, foram obtidos inicialmente os se-

guintes resultados em delta per mil (6 ) da máquina, relativo ao "padrão

de trabalho" CENA-std, os quais são mostrados na Tabela 9.
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13 12
Tabela 9 - Análiro relativa da razão C/ C da amostro número 147 com

"padrão de trabalho" CENA-std

Espectrômetro MAT-230

Câmaras de expansão
6 CENA-std m

Lado A Lado B
13c/12c 18o/16o

CENA-std (balão)

CENA-std (ampola)

Amostra n9 147

CENA-std CampoIa)

outras amostras

CENA-std (ampola)

CENA-std

CENA-std

CENA-std

CENA-std

CENA-std

CENA-std

(balão)

(balão)

(balão)

(balão)

(balão)

(balão)

-0,03

+ 0,07

-31,22

+ 0,04

-0,06

-0,16

+ 0,03

-9,24

-0,04

+ 0,01

Para a obtenção do valor em <$pnR ' C/ C, da amostra núme-

ro 147, utiliza-se dos seguintes valores isotópicos da Tabela 9.

fie (-0,03) + (+0,07) + (+0,04) + (-0,06)

ôe = +0,01
c

6 = -31,22m

616D = -9,24

Substituindo estes valores na equação (47) obtém-se:

S D í ° D l x l l 3 C / 1 2 C = + 1 , 9 0 + 1,0 0 1 9 . (-6e ) + 1,0019 . [ l , 0 6 7 4 . £ < $ ) -
rÜQ . C I . m

- 0,0337 . (<5J (47)

i



B2.

Sr/.°°(n
9 147)13C/12C = +1,90 + 1,0019 [-0,01] + 1,0019

. í1,0674 (-31,22) - 0,0337 C-9,24)j

147)13C/12C = -31,19

A obtenção do <$pnp° * 0/ 0» não tem significado na in-

terpretação isotópica, pois segundo CRAIG (1957), a razão 0/ 0 do diõ-

xido de carbono obtido do processo de combustão sob fluxo de oxigênio, re

13 12
fere-se apenas como fator corretivo da razão C/ C. Para o dioxido de

carbono, proveniente da decomposição ácida de material carbonatado e de

cilindro comercial utilizados neste trabalho, o valor em ônr,n 0 / 0 é
rUt)

calculado através da equação (55) (item 4.I.2.), obedecendo os mesmos crî

térios de análise da Tabela 9.
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5. RESULTADOS E DISCUSSKO

Os dados isotópicos das razões C/ C e 0/ D das anâli_

ses isotópicas em relação ao "padrão de trabalho" CENA-std, foram padroni_

zades em relação ao padrão internacional PDB por meio das equações (47)

e (55) respectivamente (ítem 4.1.2.).

Os valores isotópicos do dióxido de carbono obtido através

da decomposição ácida dos materiais carbonatados "CENA-std" e "TOILET-

SEAT" (item 4.2.2.I.), e do C02 proveniente de cilindro (item 4.2.2.2.),

foram calculados em 6nr,o para as razões "ü/ C e 0 / 0 , ao passo que,

para o dióxido de carbono proveniente do processo de combustão de mate-

rial orgânico sob fluxo de oxigênio (item 4.2.2.3.), foram calculados so-

r°/oc
PDBmente valores em ô p n n para a razão C/ C, pois segundo CRAIG (19S7)t a

1 fi IR
razão 0/ 0 neste tipo de análise, refere-se apenas como fator correti-

13 12vo na razão C/ C.
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5.1. Relativos à metodologia

5.1.1. Quanto ã precisão e repetição do espectrómetro MAT-230

Dióxido de carbono proveniente de cilindro(item 4.2.2.2.),

0 qual não sofreu nenhum processo de combustão ou reação química, a não

ser distribuição quantitativa em ampolas, foi analisado sistematicamente

durante vinte e cinco dias e os dados em 5™,, das razões C/ C e
rUt)

1 o ip

0/ 0 são apresentados na Tabela 10, obtendo-se um erro analítico to-

tal, igual para ambas as razões de o" = ±0,02 /oo da mesma ordem de grand£

za do estipulado para o aparelho.

A pequena variação na repetição dos valores isotópicos dia

rios - Tabela 10 - com valor extremo inferior a o - ±0,2 /oo para as ra-
"I ̂ 17 "ífl IR

zões C/ C e 0/ 0, possivelmente resultante, isolado ou conjuntamen-

te, do erro sistemático de análise, da linha de preparo da ampola ou mes-

mo da variação isotópica se existente no cilindro de CCL, e inferior ao

apresentado por DUCATTI (197S)t revelam conjuntamente, a viabilidade do

emprego de ampola na analise das razões C/ C e 0/ 0, efetuadas no

referido aparelho. Tais suposições serão reforçadas na discussão dos

itens 5.1.2. e 5.1.3.

5.1.2. Quanto ã precisão e repetição do método de preparo do "pa-

drão de trabalho" CENA-std por decomposição ácida

0 dióxido de carbono proveniente da decomposição ácida do

mármore "CENA-std" com HQPO. a 100% Citem 4.2.2.1.), obtido segundo os



Tabela 10 - Valores isotopicos do CCL proveniente de cilindro comercial

Ano
1976

Dia
de

snãllss 1?

í°£o: i3c/12c

' Repetições

2? 3? 4?

w

I f

Repetições

2? 3? '

M

20/10

21/10

22/10

25/10

26/10

27/10

28/20

29/10

04/11

05/11

OS/11

09/11

10/11

W/1!
12/11

16/11

17/11 "

16/11

1S/11

22/11

23/11

25/11

26/11

29/11

X ± o(«I

-27,13

-27.05

-27.10

-27.09.

-27.29

-27.10

-27.13

-26.73

-27.04

-27.00

-27,15

-26.81

-27,13

-27.07

-27.34

-27.39

-26.63

-26,91

-27,06

-27.06

-27.19

" -27.07

-27.01

-27.31

-27.21

-27,20

-27.26

-27,18

-26.99 -27.07

-27.27

-27.28

-27.03

-27.12

-27.04

-27.01

-27.00

-27.11

-27, J0

-27,23

-27,20

-2B.99

-27.16

-27.19

-27.20

-26,66

-27.14

-27.21

-27.16

-26,97

-">7.19

-27.01

-26,78

-27.35

-27.05

-26,76

-26.91

-26,99

-27,00

-77.? '

-27,32

-26,90

-27.11

-27,

-27,

-27.

-27,

-27,

-27,

-27,

-27,

-27,

-27

-27

-2S

-27,

-27,

-27.

-27.

-27.

-27.

-27,

-27,

-27.

-26,

-26.

-27,

-27

17 t 0.02

16 ± 0.11

10

05 ± 0.03

29

19 t 0.09

21 ± 0,08

88 ± 0.15

08 t 0.04

02 ± 0.02

11 ± 0.05

SB ± 0.05

19

,04 t 0.03

18 i 0.07

21 4 0.11

94 i 0.13

,14 i 0,11

11 í 0.05

11 ± 0,04

.23 t 0,01

,64 í 0.12 '

,59 ± 0,06

,16 ± 0.07

',21

-23, "S3

-23,40

-23.44

-23,44

-23,57

-23,72

-23, «2

-23.53

-23.57

-23.25

-23.54

-23.50

-23.11

-2.". 39

-23.30

-23,23

-23,50

-23,03

-23, SI

-23,48

-23.53

-23.30

-23.46

-23.48

-23,45

-23.43

-23.47

-23.53

-23,49

-23,64

-23.65

-23,41

-23.33

-23.51

-23,53

-23,37

-•73,40

-23,34

-23.30

-23,22

-23.40

-23,35

-23,26

-23.91

-23.59

-23.63

-23.4B

-23.34

-23.48

-23.43

-23,37

-23.26

-23.44

-23.52

-23.47

-23,77

-23.41

-23,41

-23,40

-23,3D

-23,32

-23.35
-23,35

-23,45 ± O.01
-23.42 ± 0.02
-23.44

-23,33 ± 0.03
-23.53

-23.53 ± 0.04
-23.68 ± 0.04
-23.54 ± 0.12
-23,47 t 0.05
-23,45 ± 0.12
-23,42 ± 0,08
-23,54 0,01
-23,50

-23,33 t 0,07

-23,33 ± CI,02

-23,30 ± 0,02

-23,32 ± 0.0S

-23,39 1 0.07

-Z3.24 ± 0.16

-23.44 ± 0.05

-23.36 ± 0 . 1 0

-23,74 4 0.11

-23,42 t 0.06

-23,40 ± 0.0E

-23.48

-27.03 t 0,02 -23.44 ± 0.02

Ia) a ao "ixe médio tia :riêdlx
CD
U1 .
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critérios adotados por MAcCEEA (1950), UfiEY et alii (1951) e CRAIG(19S3)3

mas modificado scb o aspecto da produção de uma grande quantidade de C0_,

para posterior distribuição quantitativa em ampolas (item 4.2.2.1.2.-e ),

foi analisado sistematicamente durante vinte e cinco dias, e os dados em

6 . para as razões C/ C e 0 / 0 são apresentados na Tabela
UfcllMr\— S"Cd

lit obtendo-se um erro analítico total, semelhante para ambas as razões

de a = ±0,01 /oo, da mesma ordem de grandeza do estipulado para o apare-

lho.
o

As médias dos valores diários em à°° , . nas razões
CENA-std

•t o I O -| O TC?

C/ C e 0/ D apresentados nesta Tabela 11, são também utilizados co-

mo fator corretivo (5e ) diário da análise do carbono (equação 47) e fa-
c

tor corretivo (ôe ) diário da análise do oxigênio (equação 55)

4.1.2.).

Citem

A pequena variação na repetição dos valores isotópicos dia

diários obtidos - Tabela 11 - na razão C/ C de +0,05 ± 0,10°/oo(n=29 )

à -0,08 ± 0,0B°/oo (n = 62). e de +0,085 ± 0,015°/oo (n = 33) à -0,06

n 1 A T Ç\

± 0,09 /oo (n = 58) para razão 0/ 0, é indicada pelo teste "t" a nível

de significância a = 0,1% como flutuação isotópica casual, emtorno do

valor teórico zero.

Observa-se também desta mesma Tabela 11, que o emprego de

ampolas, como sugerido por WIESBERG (1974)* nos indica mais uma vez que o

dióxido de carbono "padrão de trabalho" CENA-std pode ser guardado por um

tempo superior a vinte e cinco dias e analisado no MAT-230 para as razões

C/ C e 0/ 0, sem que ocorra diluição isotópica com o C0? atmosféri-

co, pela simples comparação do valor em ^CEMfi_ t d referente à primeira



Tabela 11 - Valores

Ano
1976

Dia
dB

analisa

19/10
20/10
21/10
22/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
04/11
05/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
ie/i:
17/11
18/11
19/11
22/11
23/11
25/11
26/11
29/11

X * o<»>

isotopicos

1?

•o.oo
-0.10
-0.06
-0.01
•0.02
•0.01
•0.18
•0.10
-0,07
-0.22
-0.03
•0,01
-0.01
• 0,00
-0,03
•0,07

-0.'4
-0,06
• 0,06

•0,03

•0,10

-0.13
-0,06
•0,01
-0.00

do C02

,o/ool3_.12p
6P0B C / C

2?

•0,01
-0,05
-0,08
-0.03
•0,05

-0,06
-0.08
-0,08
-0.13
-0,04
•0,07
-0,27
-0,02
-0,06
•0.02
-0,02
•CO'.

-0,02
•0,00

-0,16
-0.00
-0,15
-0,10
-0.11
-0.00

Repetições

35

-0,07

-0,06
-0.11 .
-0.01
•0.00

-0.21
-0.13
-0.02
• 0.04
-0.10
• D.06

•0,00

- 0 , OB

-0.05
-0.03

-0,15

-0.07
-0.03
•0.10
-0.16
-0,03
-o.os

proveniente

- (

4

• 0 .

- 0 .

-0 ,

• 0 ,

-0,

-0,
-0,

-c.
-0,

02

07

,06

,07
,13

,10

,08

,1C

,03

•0.06

• 0 ,

• 0,

• 0

.10

.01
,00

5?

-0,02
-0,11

-0,30

-0,10

-0,01
•0.21

da

77 4.

- 0 .

-0 .

- 0 .

- 0 .

-o.
- 0 ,

• 0 ,

- 0 ,

- 0 .

- 0 ,

• 0 ,

- 0 ,

• 0 ,

-0,

-0,
-0,
~ p (

-0,

• 0 ,

-0,

• 0 ,

-0 ,

-0 ,

• 0

- 0

- 0

a !

01

08

07

04

0 1

02

,03

06

,11
.09

.01

,12

,03

,04

,03
,02

, ' 3

, 1 1

,00

.C4

. 0 8

. l i

, 04

. 0 1

. 0 0

. 0 4

decomposição

ai

± 0.02
• 0,03

± O.Cl

± 0,01

± 0.05

± 0.02
i 0.08

± 0.03

± 0.02
± 0,06

± 0.03

± o.oa
± 0,02
± 0,02
± 0,02
í 0,03
.-. c.n?
t 0,05
± 0.04

± 0.04

t 0,03

± 0,01
± 0.C2

± 0,05

± 0.00

± 0.01

1?

-0,10

•0.00

-0.07

•0.06

•0.G2

-0.10

•0.02

-3.09

-0.05

-0.11
-0.16

-0.02

• 0.07

-0.08

•0.C2
-0,08
«0.04

•0.01

-0.G2

-0,20

• D. 33

-0,13
•0.04

-0.G1

•0.10

ácida do "padrão

í

2?

•0.00

-0.11

-0.06

-0.38

•0,22

•0.15

•0.05

-0.12
-0.15
-0.11
•0.03
-B.02
-0.11
-0.01
-0,07
-0.01
-0.03
•0.02
-0.01
-0.06
•D. 10

•0.08

-0.05
-0.04
•0.10

°/oo 18
CENA-Std

PcpstíçSe

3?

-0,11

-0.21

-0.13
-0.15

•0.31
•0.02
-0.04

•0.07
-0.C4

-0.01
-0,28
-0,09
•»Q,B>'

-0.C6

-f',1"
-0.16

-0.01

-0.10
«D.20

•0.28

-0.C3

-0.10

0 / 1 6 0 - C6s

r.

4?

-0.02

•0.03

• 0.01

-0.09
-0.06
-0.02
-O.ül
-P.02

-0,10

• 0.03

•0.10

-0,06

-C.00

de

'o1

5?

-0.07
-0.15

-0,05

•0.11

• 0.12

•O.Cü

trabalho"

-o.
-o.
-o.
-0 .
• 0 .

- 0 ,

• 0 .

- 0 .
- 0 .

- 0 .

- 0 .

- 0 .

- 0 .

- 0 .

-0,

- 0 ,

- p .

- 0 .

- 0 .

-0,

• 0 ,

• 0 ,

• 0 ,

-0 ,

• 0

-0

05 ± 0.

06 ± 0.

07 ± 0.

13 ± 0.
04 ± 0.

03 ± 0.

13 ± 0.

06 ± 0.
08 ± 0.

OS ± 0,
04 ± 0,

C2 ± 0,

,10 ± 0,
07 ± 0,

03 t 0,

04 1 0.
03 í 0,

,06 1 0,
.01 ± 0,

1 Cí

03

OS

01

10

13

03

.09

04

04

,06

,04

,00

,07

.01

,0«

,02

,"3

,03

.00

,04 ± 0.05
,18 ± D

,08 ± 0.

,00 ± 0,

.03 ± 0

,10 ± 0

.02 t 0

. 0 5

.11

.04

. 02

, 0 0

. 0 1

(a) a ie.ieAe.-ii ao tMc médio da média
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com a ultima ampola analisada. Suposição esta, reforçada pelo fato da va-

riação isotópic. .iária obtida sor inferior a o = ±0,09 /oo para a razão

13C/12C e inferior a ü =.±0,ll°/oo para a razão 180/160. Tais precisões

são da mesma ordem de grandeza das obtidas por MAcCREA (1950),CBAIG(1953)

e MOOK (1968).

0 dióxido de carbono proveniente da decomposição ácida do

"padrão secundário" T0ILET-3EAT com H_P0 a 100%, obtido segundo os critéi

rios adotados no preparo do "padrão de trabalho" CENA-std Citem 4.2.2.1.),

foi comparado com diversos laboratórios internacionais e as médias em

6pnR° das razões C/ C e 0 / 0 são apresentadas na Tabela 12.

A pequena variabilidade existente entre as médias - Tabe-

la 12 - na razão l3C/12C de +1,87 ± 0,04°/oo Cn = 8) a *1,72 + 0,09°/oo

(n = 3), e na razão 180/160 de -2,23 ± 0,08°/oo Cn = 8)a -2,18 ± 0,ll°/oo

(n = 3) é indicado pelo teste "t" a nível de significancia a = 0,1% como

variação isotópica casual, ou seja, o teste de "STUDENT" nos mostra e su-

gere a não ocorrência de uma diferença substancial isotópica, entre o mé-

todo da decomposição ácida empregado neste trabalhe (item 4.2.2.I.), com

os métodos semelhantes utilizados nestes diversos laboratórios. Tais su-

posições, são reforçadas pelo fato da diferença absoluta entre as médias

13 12
da razão C/ C dos diversos laboratórios, com a média do método empreg_a

do neste trabalho, ser da ordem de 0,15 /oo, e 0,05 /oo entre as médias

da razão 0/ 0.
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Tabela 12 - Diferença absoluta do "padrão secundário" TOILET-SEAT
(a)

Laboratórios
ib)

ÔPDB C/
16

University of Alfcsrta
Department of Geology
Edmonton, Canada

+ 2,05 -2,16

Bundesanstalt für
Boden forschung
Hannover, B.R.D.

+ 1,80 -1,90

Zwsits Physikalinchss
Institut der Universitat Heidelberg
Heidelberg, B.R.D.

+ 1,86 -2,56

Institut für Stabile Isotope
Leipzig, D.D.R.

+ 1,91 -2,06

Laboratório di Geologia Nucleare
Pisa, Italy

+ 1,79 -2,16

Natuur Kunding Laboratorium
der Rijks Universiteit
Groningem, The Netherlands

+ 1,92 -2,51

U.S. Geological Survey Denver
Colorada - U.S.A.

+ 1,64 -2,20

Atlantic Dceanographic
Laboratory, U.S.A.

+ 1,96 -2,24

X ± 0 Í C'

Centro de Energia

tura - ESALQ/USP -

Diferença absoluta

Nuclear na Agricul-

Piracicaba-nrasil

+ 1

+ 1

,87

.72

0,

± 0,04

± 0,09

15°/oo

-2

-2

,23 ±

,18 ±

0,05

0,08

0,11

/oo

(a) tiocha. caAboncutada utLLLzada. como "pad/úio 4eciMtfcútco"

(fa) comunicação peA&oal - E. SALATI (1976)

(c) a hsL&<LK<L-i>Q. ao <Vüio mídio da. mídia..
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As observações extraídas das Tabelas 11 e 12 sugerem con-

juntamente, que i: método global em si da decomposição ácida, na obtenção

do CO de material carbonatado com H P0 a 100% (item 4.2.2.1. e Figura

16), e análise dns razões C/ C e 0/ D efetuadas no MAT-230, não in-

fluenciam de maneira significativa na precisão e repetição do método de

preparo do "padrão de trabalho" CENA-std, ou seja, que a flutuação isotó-

pica existente é possível ser devido mais, a fatores casuais do que sis-

temáticas, uma VBZ que, segundo CRAIG (1953), o critério usado é baseado

na conversão total do carbono presente, a diáxídc de carbono. Sob este

conceito de trabalho e em ritmo normal de rotina, as variações na razão

13 12

C/ 'C em material carbonatado utilizando do método proposto neste tra-

iu O

balho, podem ser determinadas com precisão da ordem de o = ± 0,10 /oo (n

= 3 ) , e a = ± 0,11 /oo (n = 3) para a razão 0/ 0, precisões estas, da

mesma ordem de grandeza das obtidas por MAoCREA (1950), CRAIG (19S3) e

MOOK (1968). 4

5.1.3. Quanto ã precisão e repetição do método de preparo da aroo_s

tra por combustão

0 dióxido de carbono proveniente da amostra (Mata-Mata)foi

obtido segundo os critérios utilizados por CRAIG (1953), STBIMARK (1961)

e M00K (1968), em dois sistemas distintos de combustão, modificados. Um,

referente ao sistema de combustão sob fluxo parcial de oxigênio - "Linha

Craig"(1953) modificado (item 4.2.2.3.2.) e o outro, ao sistema ds combus

tão sob fluxo contínuo de oxigênio - "Linha Mook" (1968) modificado (item

4.2.2.3.3.), sendo que os dados isotópicos em ôp °° C/ C são apresenta-
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dos na Tabela 13.

Tabela 13 - Precisão e repetição dos sistemas de combustão

Linhas de combustão modificadas

Amostra Fluxo contínuo de Fluxo parcial de
Mata-Mata oxigênio - MOOK (1968) oxigênio - CBAIG (1953)

D .. - °/ool3p/12_ °/ool3_.12
Repetições ô p D B C/ C <5pDB C/ C

1« -34,75 -34,31

2« -34,87 -34,19

3« -34,81 -34,48

49 -34,65 -34,06

59 -34,66 -34,40

6Ç -34,52 -34,86

79 -34,95 -34,64

)< ± a t a ) "" -34,74 ± 0,06 -34,42 ± 0,10

Tempo total de . . .uma hora sete horaspreparo

ia) o fiz^QAt-òt ao nhho médio da mídia.

A pequena variabilidade isotópica entre as médias - Tabe-

la 13 - na razão 13C/12C de -34,74 ± 0,06°/oo ín = 7) a -34,42 ± 0,10°/oo

(n = 7) é indicada pelo teste "t", a nível de significância a = 0,1%,

como variação isotópica casual, òu seja, o teste "STUDENT" nos mostra

e sugere a não ocorrência de uma diferença isotópica substancial entre as

linhas de combustão em pauta. Essa suposição é reforçada pelo fato do er-
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ro analítico total a = ± O.lo'Voa, ser da mesma ordem de grandeza para arn

bas. e das obtirj-:.-. por CRAIG (1953) e MOOK (1968).

Deve-se também observar da Tabela 13, que o tempo total da

rotina de trabalho dispendido na obtenção do diõxido de carbono na "Linha

Mook" [~10 rninutos/repetição] é inferior ao tempo utilizado na "Linha

Craig" (~6Ü minutos/repetição), devido ã simplicidade do sistema e a facjL

lidade de operação da referida linha.

0 dióxido de carbono proveniente da amostra "carvão vege-

tal", obtido na "Linha Nook" foi analisado, sistematicamente, durante vin_

te e cinco dias e os dados em Ô o °
0 C/ C são apresentados na Tabela 14,

ruts

obtendo-se urn erro analítico total o = ± 0,04 /oo, da mesma ordem de gra_n

deza do estipulado para o aparelho.

Esta mesma amostra ("carvão vegetal") foi analisada na li-

nha de combustão original, desenvolvida por MOOK (1968). As médias dos va_

lores isotópicos em âpnR° C/ C são apresentadas comparativamente na Ta-

bela 15.

A pequena variabilidade isotópica entre as linhas - Tabe-

la 15 - de -26,37 ± 0,05°/oo a -26,50 ± 0,04°/oo (n = 33] é indicada pelo

teste "t", a nível de significância a = 0,1% como flutuação isotópica ca-

sual, ou seja, o teste "STUDENT" nos mostra e sugere a não ocorrência de

uma diferença isotópica substancial entre as linhas, modificada e a origi_

nal, suposição esta, reforçada pelo fato da diferença absoluta entre as

médias das razões C/ C ser da ordem de 0,13 /oo, e que o erro analíti-

co total (a = ± 0,04 /oo) é da mesma ordem de grandeza (c = ± 0,05 /oo)do
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Tabela 14 - Prc:J.b5o e repetição do sistema de combustão sob fluxo contí-

nuo c'f oxipsnio - "Linha fiook" [1968)

Ano
1976

Dia de
Análise

(a)
Amostra "Carvão vegetal"

Repetições
lv 29 ± a

(6>

19/10

20/10

21/10

22/10

25/10

26/10

27/10

28/10

29/10

04/11

05/11

08/11

09/11

10/11

11/11

12/11

16/11

17/11

18/11

19/11

22/11

23/11

25/11

26/11

29/11

•26,47

• 2 6 , 4 8

28,58

2f,30

2G,77

26,74

26,03

26,19

26,62

26,57

26,47

26,46

26,81

26,51

26,76

26,30

26,74

26,47

26,74

26,79

26,44

26,35

-26,56

-26,74

-26,47

-26,57

-26,50

-26,43

-26,48

-26,13

-26,59

-26,28

-26,52 ± 0,05

-26,48

-26,66 ± 0,08

-26,30

-26,62 ± 0,15

-26,74

-26,03

-26,19

-26,62

-26,57 ± 0.00

-26,47

-26,46

-26,66 ± 0,16

-26,47 ± 0,04

-26,76

-26,30

-26,74

-26,48 ± 0,01

-26,74

-26,79

-26,29 ± 0,16

-26,47 + 0,12

x±o[b) -26,50 ± 0,04

[a] pfiocidtnto. da M.e.gZão dz ?ÂJiacÀ.caba

(b) a tie.fieAe.-oe. ao QÁKO mzdlo da media.
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obtido por MOOK (1976).

As observações extraídas das Tabelas 13, 14 e 15, sugerem,

conjuntamente, que o método de combustão da amostra sob o fluxo contínuo

de oxigênio - "Linha Mook" C196B) modificada (item 4.2.2.3.3.), e a análî

se efetuada no MAT--230, não influenciam de maneira significativa na precjL

são e repetição do método de preparo da amostra e análise da razão

13 12
C/ C em matéria orgânica, pois segundo CRAIG (195Z)3 o critério usado,

é baseado v.z conversão total do carbono presente, à dióxido de carbono.

Tabela 15 - Diferença absoluta da amostra "carvão vegetal"

Linhas de combustão sob fluxo contínuo de oxigênio

Laboratórios

Natuur Kunding Laboratorium der

Rijks Universiteit Groningem,

The Netherlands '
-26,37 + 0,05

Centro de Energia Nuclear na

Agricultura, ESALQ-USP, Piraci

caba-SP-Brasil' '
-26,50 ± 0,04k)

Diferença absoluta 0,13/oo

(a) Linha do. combustão original [comiuvicação p&&òoal) W.G. M00K (2976)

(b) LinlvOL de. combiutão modificada [Zíem 4.2.2.3.3.)

(cj Tahíla U

id) a JizfieAt-iz ao tfüio m&dlo da mzdia
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Salienta-se, entretanto, que em rotina normal de preparo

e análise d.; re:v... X"Z/ 'x do amostragem em si [item 5.2.) faz-se necessja_

rio um mínimo de três repetições de uma mesma amostra, uma vez que o

rnaior erro analítico observado - Tabela 16 - é da ordem de a = ± 0,18 /oo

13 12
na razão C/ C, possivelmente devido ã não homogeneidade isotopica na

amostra em ques.õo, precisão essa, entretanto, da mesma ordem de grandeza

das obtidas por CRAIG (2953), PARK e EPSTEIN (I960)* SMITH e EPSTEH(1971),

WIESBERG (1974) e PARDUE et alU (1976).

5.2. Relativo a amostragem

As folhas das espécies vegetais coletadas (item 4.2.1.2,,

e Tabela 7) foram preparadas previamente (item 4.2.2.3.1.) para a obten-

ção do dióxido de carbono, através do método de combustão(item 4.2.2.3.3.)

13 12
sob fluxo continuo de oxigênio. Os valores isotopicos da razão C/ C

foram obtidos por meio da equação (47) (item 4.I.2.), pelo método de aná-

lise isotopica relativa a um "padrão de trabalho" (item 4.2.2.4.).

Os dados isotópicos referentes às folhas em 6,,™° C/ C
rua

são apresentadas na Tabela 16, a qual consta de oito colunas de especifi-

cações a saber:

coluna 1: refere-se à codificação do nome científico da espécie vegetal

- Tabela 7 -.

coluna 2: refere-se, em concordância com a coluna 1. ao nome vulgar - Ta-

bela 7 - da espécie vegetal,

coluna 3: refere-se à "idade" das folhas (aparência visual) coletadas. As
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folhas "novas" ou "velhas", se presentes nesta coluna, são ca-

racter.i.idjdas por um (*) e dois (**] asteriscos, respectivamente.

coluna 4: refere-se à altura, tomada do chão, em que as folhas foram cole_

tadas. As expressões "litter", "inferior" "médio" e "superior"

quando presentes nesta coluna referem-se: às folhas coletadas

no chio, abaixo da saia (zero metros); parte mais baixa [-2 a 5

metros]; parte intermediária [~8 a 10 metros]; e parte mais al-

ta (~15 a 20 metros) da planta respectivamente.

coluna 5: refere-se a época do ano, especificando o mês, quando possível.

coluna 6: refere-se às sub-áreas de trabalho, se "Dentro" (***) ou "Fora"

(****) da Reserva Florestal Ducke.

coluna 7: refere-se às repetições analíticas da mesma amostra.

coluna 8: refere-se ao valor isotõpico médio em 5 p n R C/ C ± a.

Reagrupando os dados da Tabela 16 na Tabela 17, e diferen-

ciando os valores em <5Dn°° C/ C de todas as espécies coletadas para as

sub-áreas "Dentro" e "Fora" da Reserva Florestal Ducke.

13 1?

A viabilidade de que a analise da razão isotopica C/ "C

em folhas de espécies vegetais possam ser usadas na identificação do tipo

de ciclo fotossintetico, paralelamente a outros meios de determinações,

tem a sua razão de ser, uma vez que, os limites isotõpicos entre as mé-

dias dos tipos de ciclos é superior a ~4 /oo, segundo TEOUGBTOM et álii

(1974a)t e o erro analítico total para esse tipo de análise, foi verifica

do ser inferior a ~0,2°/oo.

Comparando as médias de cada espécie da Tabela 17 com os
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Tabela 16 - Da de- '.o amestragem das folhas coletadas, úe espécies vegetais

da i •. Tva Florestei Cucke.

1

Cpdigo

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.6.
1.3.
1.10.

2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7,
2.6.
2.9.

3

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7. '
3.6.
3.9.
> . » .
3.11.
3.12.
3.13.
5.14.
3.15
3.16.

3.17.
3.It.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24
3.25.

2 3

Nortí folhe.

««

" «ft

" •

" •

* *

Ersu -Branco

• **

* **>

" ftn

• •

• ft*

* «ft

" ft*

Jacareoba
• **
• **

• * •

• «ft

• **

• **

• «*

• **

• • *

• • *

• • *

• • •

• • •

* ft*

• **

• **

• «ft

• • «

* • *

• *

•

•

• **

• • *

• • *

4.

tie
'*" Cclcte

2 retrós
9 •

17 "
"Utter"
"inferior"
V«<Jle-
•superior"
"Inferior"

•Rupurior*

10 natron
17 itictro»
"litter*
•Inferior'
•nwJio"
"superior"
"inferior"
"radio'
"superior"

"litter"
2 nwtros

10 netrca
IS metros
•mtor"
6 metros

20 netros
"litter"
2 tnctros

10 metres
IS retro*

"litter"
a metros

35 iretros
20 metro»
•litUr"
"inferior*

•nwdlo"
•superior»
•inferior»
•jnodio"
•superior*
•litter"

•inferior*
•nwdio*

5

d o

3S74

•

10/3876

"

•

"

•

1974

•

JO/1976

-

•

•

•

OB/1975

•

•

•

09/1975

•
*

05/1976

•

•

•

•

"

10/1S76

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Colunns

***

«•*

***

• f t*

• * *

* * *

* * *

• * *

• * •

ft**

• * •

• * *

• * «

««ft

• f t *

* * *

* * *

• * *

• • *

« * *

• * «

* « •

G

****

•***

ft***

****

. . . »

****

»**•

****

«**•

«*»*

. . . .

«***

****

• • * •

****

ft***

Re

-34.SI
-32.25
-7S.92
-79.05
-3C.E5
•31,43
-31.?e
-31.CO

-31,46

-3^.37
-33,44
•30.67
-..J.ud
-31.06

-33.60
-32,08
-30,61
-31.16

-30,D5
-31.63
-3C.4B
-30,40
-29.6B
-30.66
-29.70
-31.21
-30,71
-31.48
-31.92

-30.69
•29.60
-30,30
-29,76
-30.50
-3Q.91
•19.89
-30.91
-30.36
-19.45
-30.89
-30.73
-32.45
-30.54

7

petiçõss

-34.26
-32.30
-23.Í4
-29.69
-20.99

-31.47
-31.67
-31,11

-3!,99

-34,08
-32.17
-30,73
-io,20

-30.72
•30.74
-32,04
-30.67
-31.11

-30.19
-31.62
-30.66
-30.37
-29,30
-30.79
-29.60
-31.36
-30,76
-31.53
-31.90
-33,62
-29.67
-30.01
-29.75
-30.42
-30.6C
-29.74
-30.43
-30.S7
-19.63
-30.57
-30.3E
-32.67
-30.S3

3*

-34.05
-32,71
-29,63
-29,93
-30.B3
-31.31
-31.65
-30,69
•29,00
-31.4E

-34,23
-33.07
-30.61
-oO.ti
-30.(9
-3D.70
-32.05
-30.74
-31.29

-30.13
-31. «5
-30,24
-30.76
-29.59
-30.73
-29.60
-31.39
-S0.7S
-31.22
-31.13
-30.60
-29.67
-30.15
-23.91
•30.46
-30,56
-29.66
-30.69
-30.96
-29.54
-31.04
-30.57
-32.62
-30.65

-34.7B i
-32.25 1
-29.92 1

-M.23 i
-33,23 1

-29.52 Í
-30.73 1
-29.77 1

-30.77 1
-29.65 1
-30.18 Í
-29.61 i
-30.46 t
•3S.63 1

-29.66 1
-30.74 t
-30,64 1
-29.54 1

PD3

D.13
0.03
0.01

O.GÕ

c.u

0.12
0.03
0.03

0.09
0.02
0.11
0.05
0.02
0.12

0.07
0,16
0.16
0.05

-30.97 1 0.04
-30.55 1
-32.65 t
-30.67 1

0.11

0.11
0.09

6

SC/1JC 1 o

-20.83 1
-30.91 *

-31.33 i
-31.77 1
-31.00 t

-31.64 ±

-30,67 1
- — , 3 \ 1
-33,63 J
-30,51 i
-32.06 1
-30.74 1
-31.IS t

-30.13 I
-31.65 1
-30.45 1
-30.35 1

-31.33 1
-30.75 1
-31,41 1
•31,90 i

Ic)

0.07
0.04

0.D5
0.05
0.05
C.07
0.17

0,0<
w!.

0.10

0.1S
0.01
C M

U.C5

0.04
0.02
0.12
0,04

o.os
C.02
0.10

IO1
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Cediço

3.27.

3.76.

3.29.

3.33.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.3S.

3

Tolhas

•novas' "v-

Altura Cpoca
do do

Colete ano "Oentro"

Arco an trebAlho

Foro"

Repetlçôss

1? 3?

"scperjcr"

"inferior"

"irédlo"

"superior"

-Utter"

"inferior"

"iflOulo"

"superior"

"inferior"

"nãdlo"

"euporior"

* » M

-30.27
-32.22
-30.38
-29.41
-33.3D
-31.3E
-29,89
-28,77
-32,77
-32.67

-31,ee

-30.40
-31.95
-30.27
-29.E4
-31.66
-31.32
-30.01
-26.92
-32.64
-32.59
-31.S4

-30.70
-32.22
-30.16
-29.53
-31.53
-31.3S
-30.13
-20.76
-32.91
-32.73
-31.61

-30.45 í 0.13
-32.13 1 0.09
-30.2? t 0.C5
-29.53 1 0.D7

-31.50 1 C.ll
-31.35 s C.02
-2D.01 í C.07
-26.82 1 D.CE
-32,64 1 0,04
-32,73 í O.CB
-31,61 1 0,04

4
4.1.
4.2.
4.?,

4.S.
4.6.
4.7.
4.e.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.1Í.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.

"litter"
6 iTAtroi

ID nitres
15 metros

10 retrós
20 natrofl
"litter"
6 retrós

10 metros
15 retrós
"litter"
"inferior"
"nêdio"

""superior"
"Inferior"
"médio"
"superior"
"Utter*
"Inferior"
"rádio"
"superior"
"Inferior"
•mõdlo"
"superior"

* ( M

-27,46
-28,16
-2S.3!
-27.25
-30.E5
-31.95
-31.15
-26.28
-29,04
-28.11
-26.03
-27.64
-27.BS
-28.20
-28.09
-26.32
-29.19
-26.06
-26,00
-27,57
-28.2E
-27.60
-27,44
-28.03
-27.86

-27.42
-2B.10
-2B.0G
-2S.S8
-33,75
-31,76
-31,03
-26.49
-29.07
-26.23
-26.25
-28,D7
-26.25
-2S.41
-20.13
-26.61
-29.26
-2H.1O
-26,05
-27,39
-?6.2D
-27.67
-27.22
-27.85
-26.02

-27.72
•28,22

-27.12
-30,74

-31.75

-31.16

-26.54

-29.01

-26.00

-28.ID

-27.EE

-2S.48

-28,71

-28.11

-2B.9]

-29.11

-28.08

-26.23

-27.61

-28.15

-27.73

-27,54

-27.94

-?7.94

-33.73 í 0.04

-31.63 * 0.03

-31,11 » 0,04

-28,09 1 0.07

-27.59 1 0.12

-21,20 ± 0.03

-27.73 t 0.84

-27.40 1 0,10

•27.94 1 0.05

-27.95 * 0.04

-27.53 1 O.CS

-28.16 i 0.04

-2B.16 5 0,07

-27.12 i D.08

-2e.44 1 O.CS

-29.04 1 0,02

-28,11 í 0.07

-28.13 1 0,07

-27.S6 t 0.07

-26.21 i 0.17

-26.44 1 0.16

-28.11 1 0.01

-2E.66 1 0.18

-29,19 1 0 ,0 ,

-28.08 1 0.01

S

5 . 1 .

5.2.
S.3.
5.4.
S.5.
S.6.

S.7.

"litter"
5 metros

10 Metros
15 Retrós
"litter"

IO iwtro»
20 netros
"li««r"
S mttros

-29.50
-31.06
-28,77
-29.04
-32.53
-33.31
-31.69
-S8.77
-31. 36

-29.46
-30.79
-28.26
-29.04
-32.74
-33.07

-3i.se
-29.77
-31.S3

-29.09
-30.93
-28,35
-29.03
-32.32
-32.97
-31,42
-30,26
-31,19

-32,53 í 0.12
-33.12 t 0.10
-31.56 t 0.0S

-29.3S t 0,13
-30,93 ± 0.06
-28.46 t 0.1E
-29.04 1 0,00

-79.93 1 0.16
-31.35 t 0.10
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5
5

5

5

5

5

5

5

5,

5

S,

5.

5.

5.

5,
5<

5.

S.

£.

£ .

5 .

5 .
5^

5 .

5 .

5 .

1

01EO

.10.

.11 .

.12.

.13.

.14.

.10.

.15.

.17.

. IS .

.19.

.20.

.21.

,22.
,23.

,24.
,25.
?C.

,27

?e.

.23.

33 ,

3 1 .

32.
33.
34.

35 .

36 .

2

No»s

Vulgar

Andiroba
«

•

•

•

«

•

•

•

•

•

•

•

•

»

•

•

•

•

•

•

s

roll

nova»

•

ft

•

*

*

*

v 3-.t5

* »

* *

« *

* *

« 4

• *

• *

f t

* *

* •

**

* #

• *

«ft

* *

«ft

* *

4 5

Mture fpora
de do

Colclo eno

10 retrós 05/1376

35 ostros •
•litter"

10 r.«trea •

15 rrtitroe "
20 notroe *

•lltler" 10/1976

•Jr.forier'

"ntdlo*
•Buporior»
wiT"trtor* '

•fTiôdlo" '

*Bupcrior" "

"Jittor"
"infnrlor* •

•nãdJo" "

•Jnfarlor" •

•r-Brtlo" "

"superior* •

•JJttcr-

"infcrlei*
•mcldlo" •

•inferior* "

"rr.-â(Jlo" "
"superior" "

Colunas

B

A^ a cio

"Dantro"

***

***

«ft*

«ft*

* * *

* # «

«it*

. . .

•*»

***

***

***

«**

. . .

***

#**

trabnlfio

•Fora'

. . . .

. . . .

« . . .

«A*.

****

..1»

. . . .

. . . .

Bo,

1?

-30.96

•26.96

-31.23

-33.23

-33.il
-31.09

•30.33

-30,25

-S1.J5

-31,61
-26.PS
-59.5Í,

•20,OS

-30,11

-30.94

-30.CO
-?t,57
-30.36

-30,62

-S9.2C
-32.65
-33.74

-33.32

-30. ea
-33.S1

-33.46

-3=.M

7

2?

-30.7a

-79.31

-31.05
-33.16

-33.46
-31.10
-30,05

-30.64

-3i.Zt>

-31.67

-29,06
-29.52

-je.ss
•3C,or.
-50.SÍ
-25.S5

-30.75

-lo'.ao

-29.31

-32.EE
-33.14

-33.16
-30.63
-33.SO

-34.00
-30.?<

3?

-31.04

-2S.23

-31.17

-33.42

-33.33
-31,12
-30.50

-30.45

-31.54

-31.74

-28.13

-JS,7S

-23.15

-30.13

-3!.07

-30.04
-28....,
-30,57

-30,96

-25.29
-37,77
-33.23

-32. SS

-35.53
-33.63

-33.73

-30.53

-31,
-33,

-33,
-31,

-30,

-SI.
-30,

-26

-30.

-30.
-23.

•37.
-33,
-33.

-30,

-33.
-33.

-30.

,15

,26

43

,10

f.B

00

00
61
57

6S

?8

77

33

IS

75
EG

73

70

t

±

t

t

i

t
±

s

t

t

i

±

*

*

Í

4

8

FOB

a.05

0.07

D.03
D.01

0.04

0.D4
0,03

0.U2

O.ll

0.04

0.01

0.05
o. in

0,10

0.03

0.16

O.C3

-32.S-1 ±

-23,17 t

-33,35 i

-33,45 1

-31.35 *
-31,74 i

-29.05 i

-23. U 1

-25,06 *

ill

O.OB

0.10 •

0,13

0.11
0.10

G.04

0,04
0.07

COS

ia] o Ji£JeAc-£c 0.0 et^> nZdio da t
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valores médios ca Tabela 2 (item 3.I.] apresentados por TROUGHTOM et alii

(ld?4a)3 observ.- <•• a forte possibilidade de que todas as plantas analisa_

das sejam do ei;., fotossintético do tipo "C-3". Esta suposição é reforça_

da pela hipótese sugerida por SALATI et abii (1976) de fracionamento iso-

tópico sm plantar, do ciclo "C-3", "C-4" e "CAM".

Desta mesma Tabela 17, observa-se possivelmente que, fato-

res inerentes an desenvolvimento da planta com o meio em que vivem, se

"Dentro" ou "Fora" da Reserva Florestal Ducke, contribuem para o fraciona

mento isotópico natural do carbono, ou seja, plantas da mesma espécie de

diferentes locais, e diversas espécies em um mesmo local, mostram diversi_

dades isotópicas como sugerido por CRAIG (1953),

De um modo geral, as espécies que se desenvolvem em locais

abertos, "Fora" da Reserva, mostram uma diferença da ordem de ~2 /oo mais

13
pesado em C, comparativamente às plantas de locais com circulação de ar

"restrito", "DEntro" da Reserva Florestal Ducke, concordando parcialmen-

te com a hipótese de WICXMAN (lBí2)t onde o fator ambiental é também uma

13 12
das causas da variação na razão C/ C em plantas.

Os dados da Tabela 16 foram reagrupados na Tabela 18, di-

ferenciando-se os valores em âpnR° C/" C de todas as espécies coletadas,

para folhas "novas" e "velhas" a diferentes alturas, nas sub-áreas "Den-

tro" e "Fora" da Reserva Florestal Ducke. •

Por meio da Tabela 18, poder-se-á verificar de um modo ge-

ral, na sub-área "Dentro" da Reserva, que folhas de "idades" distintas,

13 12
da planta, isto e, folhas "velhas" mostram diferenças na razão C/ C
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Tabela 17 - Valores isotópicos em 6uÍZ

aiOC/C
rua

"Dentro" e "Fora", da Reserva Florestal Ducke.

das folhas das espécies vegetais coletadas nas sub-áreas

Código

1

2

3

4

S

Nome vulgar

Kote-Mata

•x ± .C

Breu-Branco

"x ± a

Jacerouba

7 t a

Canteiro

X 1 0*

Andiroba

7. t a

Todas es
espécies

£poca
do
ano

1S74

1C/1S7E

1974

10/1975

08/1975

09/1975

D5/1S7B

10/197S

08/1S7S

03/1975

05/1S76

10/1975

08/1975

09/1975

05/1976

10/197E

1974

08/1375

09/1975

05/1976

11/137C

"Dentro"
da

Reserva

-32,15 í 0.

-22,15 ± 0,

-33,73 ± 0.

-33,73 i 0,

-30.25 ± 0,

-23,68 * 0,

-30,69 * 0,

-30,27 I 0.

-31.47 i 0,

-27.60 * 0,

-2S.E4 i 1,

-32.24 i 0,

-32,80 ± C,

-31.33 i 0,

-32,GG ± 0.

-32,94 i 0,

-31,32 i 0,

-31,24 ± 1

•2a, 34 í 1,

63

S3

23

23

22

.C3

.15

.23

.13

.07

.34

.35

,3E

.29

.33

.80

.58

,35

"Fora"
da

Reserva

-3CÍ-4

-30, S-'.

-30.95

-30.95

-30,89

-31.35

-31.23

-31.IS

-27,61

-23,54

-2e,45

-28,27

-29,47

-30,43

-30,21

-30,05

-29.39

-30.13

-30.75

i [(

± :..

± c.

4 0.

* c.

± 0.

± 0.

* 0,

± 0.

± 0,

t 0.

± 0,

i 0,

í 0,

± 0,

± D,

t 0,

± 0

* 0,

73

23

14

1 4 *

25

17

35

14

18

,13

,10

.23

,33

,34

,2S

,30

,83

.83

,51

Diíerença
abscluta
entre es
sub-érsos

1.21

2,78

o.es

1.37

2.03

l.ES ± 0.34

X

•s:..

"32.

-30,

-2B,

-31,

-30,

± O

55 ±

34 ±

72 t

81 ±

,07 S

,S0 ±

0.

I,

C,

0,

0

G

61

39

23

,S3

.51

.10

(a) Vaton&t obtida a pa/utOi da Tabela Í6.
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de ~ü,8°/oo mai;. leve em relação a razão das folhas "novas", e ~0,6 /oo

para as folhas i'.:; r:ub~área "Fora" da Reserva. Tais fatos podem indicar

12

que, o fracionó. ..Y.ro isotopico, ou melhor, que a seletividade em C ocojr

ra inicialmente durante a entrada do CCL para o citoplasma da folha, sob

efeito cinético, e posteriormente, através de reações bioquímicas, pois

existe também a possibilidade do fracionamento ocorrer através dos proce_s_

sos metabólicos na planta, como sugerido por CEAIG (1954b) 3 PARK e EPS-

TEIN (1960) e SALATI et alU (1976).

Poder-se-á também verificar da Tabela IB e Figura 19, na

sub-área "Dentro" da Reserva, tanto para as folhas "novas" como "velhas",

a provável ocorrência de um "gradiente isotopico" da parte inferior para

a superior da planta, na razão C/ C, total da ordem de ~1,3 /oo mais

12 12

leve em C. Essa variação de decréscimo em C com a altura, e inferior

ao apresentado por ifi/NICK e VOGEL (1959). Tal observação entretanto, não

é notada nas plantas da sub-área "Fora" da Reserva Florestal Ducke - Figu_

ras 19.1 e 19.2 -.

13
Possivelmente, um dos fatores do acréscimo de C com a a_l_

tura, nas plantas "Dentro" da Reserva seja devido a variação na razão

13 12 - •

C/ C do dioxido de carbono atmosférico "interno", uma vez que, KEELING

(1958) observou que a concentração molar Cppfn) e a razão isotópica do dió

xido de carbono, variavam proporcionalmente no ar "interior" de uma flo-

resta, suposição esta, reforçada pelo fato da não observação do "gradien-

te isotopico" nas plantas localizadas "Fora" da Reserva, na qual, as mes-

mas estão totalmente envolvidas pelo ar atmosférico.

De um modo geral, através desta pequena amostragem e dos
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Tabela 18 - Valores isotõpicos em <5DnD C/ C das folhas "novas" e "velhas" das espécies vegetais co

letadas a diferentes alturas, das sub-áreas "Dentro" e "Fora" da Reserva Florestal Ducke.

Dentro"da Reserva • "Fcra:'drj Reserva

Altura
Cm}

Folhas

'novas" "velhas"
Dif.(ò)
abs.

Altura
Cm]

Folhas

novas "velhas" D Í!- { f a )

SC
Fig.

-15 a 20
"superior

„ -29,52 ± 0,62 -30,49 ± 0,40 0,97
~15 a 20
"superior

„ -29,66 ± 0,66 -30,18 ± 0,55 0.52

~8 a 10
"médio" -30,23 ± 0,81 -31,10 ± 0,55 0,87 19,1 „ -°. r

médio
-30,07 ± 0,51 -30,05 ± 0,47 0,02 19,2

~2 a 5
"inferior"

-30,95 ± 0,97 -31,60 ± 1,05 0,65
~2 a 5
"inferior"

-29,97 ± 0,58 -31,10 ± 0,39 1,13

"Litter" -30,46 + 0,44 "Litter" -29,88 ± 0,41

(a) ValoneA obtido* a pasitüi da Tabela 16

(fa) Vl$zA.e.nç.a ab&oàjjba
o
CO



FOLHAS VELHAS

FOLHAS NOVAS

-29,<H

-34,0-j

-29,0-1

0 %o

-34,0 H

Fig. 19.1. - Todas as espécies "Dentro" da Reserva Fig.. 19.2.
M $ alfuro

- Todas as espécies "Fera" da Reserva

Figura 19 - 6Dn°°
13C/12C versus altura, de folhas de espécies vegetais coletadas na Reserva Florestal Ducke.
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dados obtidos das Tabelas 16, 17 e 18 e Figuras 19.1. e 19.2., poder-se-á

13 12 - .
supor que a vari;':;ao da razão C/ C nas plantas analisadas, com media

de -30,5 + 0,1°/OÜ, seja devido, tanto a fatores ambientais, corno a pro-

cessos metabólicos, em concordância com KEELING (1961bJ3 ou seja, que o

valor específico na razão isotóplca de cada espécie analisada da Reserva

Florestal Ducke, mostra uma dependincia tanto fisiológica, metabólica e

ou ecológica, nas quais elas se desenvolveram.

Entretanto, para se quantificar a intensidade desses fato-

res, seria necessário um estuda mais detalhado: do mecanismo de recicla-

gem do dióxido de carbono "interno" com o C0~ da atmosfera principal, com

inter-relações solo-planta-atmosfera, a nível de micro ciclo do carbono;

do mecanismo de absorção do diõxido de carbono pela planta, de diversas

classes e tipos de ciclos fatossinteticos, a nível de dependincia físico-

químicoj e de uma amostragem mais ampla e sistemática das espécies, a ní-

vel de ecossistema.

A título de sugestão, para pesquisas futuras poder-se-á in

dicar também que:

É possivel que grupos ds plantas pertencentes a determina-

das classes, com ciclos fotossintéticos distintos, possam ser utilizados

como "registradores isotõpicos" das variações naturais do dióxido de car-

bono a nível ambiental e ou metabólico, ao lado do estudo do "gradiente i_

sotópico" do dióxido de carbono da atmosfera "interna" e dióxido de carbo

no proveniente, parcialmente, da respiração do solo e das plantas. Estes

estudos poderiam contribuir para caracterizar, com parâmetros isotópicos

e meteorológicos, a difusão do dióxido de carbono da atmosfera principal.
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relacionando-o r.nrn o micro-clima "intfirno" em primeiro plano, para uma

determinada reg'; '"•. ncolóf.ica. Quantificações da ordem de -1 /oo dessas va_

riações naturais, poderiam ser obtidas através da análise isotópica rela-

13 12
tiva da razão [:/ C, e comparadas com os outros parâmetros de ecossiste

mas semelhantes, distantes em uma grande área vegetal, como por exemplo

a Amazônia, no intuito preliminar de estudar o complexo "caminho" percor-

rido pelo CD_ atmosférico, e posterior estudo global, do ciclo do dióxido

de carbono na biosfera.
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6. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, podemos ressaltar as se-

guintes conclusões:

6.1. Relativas â metodologia

a) 0 uso do espectrSmetro MAT-230, na determinação das razões

1*^ ~\*?~ I R "IR

C/ C e 0/ O* com a técnica de análise isotópica relativa

de s.irn "padrão de trabalho", permitem a determinação das razões

com precisão da ordem do estipulado para o aparelho Co = ±

0,02 /oo]. Entretanto, sob rotina de trabalho com três repeti-

ções, apresenta valor da ordem de q = ± 0,20 /oo para ambas as

razões.

b) Ampolas de vidro, podem ser utilizadas no estoque do dióxido

de carbono "padrão de trabalho" CENA-std, durante o período de

vinte e cinco dias, sem que ocorra diluição isotópica com o ar

atmosférico. Entretanto, poder-se-á prever com base nas obser-

vações, que o armazenamento seja superior a um mis.
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c) O método de obtenção do dióxido de carbono por decomposição

ácid- ..•..' material carbonatado homogêneo, com H PO a 100%, mo_s_

13 12
trou-se concordante nas determinações das razoes C/ C e
in "jo

0/~ 0, quando comparado com os métodos semelhantes emprega-

dos cm laboratórios internacionais, sendo que, o erro analíti-

co tctal i da ordem de c = ± 0,10°/oo e a = 0,11 /oo para as

respectivas razões.

d) As linhas de combustão da matéria orgânica, sob fluxo contínuo

de oxigênio - "Linha Mook" modificada, e sob fluxo parcial de

oxigênio - "Linha Craig" modificada, utilizadas na obtenção do

dióxido de carbono, apresentam praticamente o mesmo erro analí

tico total [a = ± 0,10 /oo) na determinação da razão C/ C.

Entretanto, o tempo de trabalho na obtenção do dióxido de car-

bono de uma amostra dispendido na "Linha Mook", é inferior ao

utilizado na "Linha Craig", devido à simplicidade do sistema s

facilidade de operação na referida linha.

e) As linhas de combustão de matéria orgânica sob fluxo contínuo

de oxigênio na obtenção do dióxido de carbono, "Linha Mook"jO-

riginal e modificada, apresentam praticamente o mesmo erro ana

litico total ler = ± 0,05°/OOJ na determinação da razão C/ C.

Salienta-se entretanto, que o maior erro analítico total obti-

do sob rotina de trabalho, na amostragem, foi da ordem de

[O = ± 0,18 /oo)na linha modificada, possivelmente, devido à

não homogeneidade do material analisado.
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f) De um modo geral, a utilização do método de combustão da maté-

ria orvBnica sob fluxo contínuo de oxigênio - "Linha Mook", no

preparo de amostra; do método de decomposição ácida de mate-

rial carbonatado "padrão de trabalho" CENA-std, com H-PO a

100%j B da técnica de análise isotópica relativa da razão

13 12

C/ C do dióxido de carbono com um padrão, permitem o estudo

da variação natural de 1 /oo, com erro analítico total de

O" = ± 0,2 /oo, sob rotina normal de trabalho.

6.2. Relativas ã" amostragem

13 12
a] A análise da razão C/ C de folhas de espécies vegetais, p£

de ser usada na identificação do tipo de ciclo fotossintetico,

uma vez que, os intervalos entre as médias das variações natu-

rais de "C-3", "C-4" e "CAM", â superior a 4°/oo, e o erro ara

lítico total deste tipo de análise, foi inferior a 0,2 /oo.

b] As folhas das espécies vegetais coletadas na Reserva Florestal

13 12

Ducke e analisadas quanto a razão C/ C, indicaram serem es-

sas plantas, pertencentes ao ciclo fotossintetico do tipo

"C-3".

c) Folhas de plantas da mesma espécie em diferentes locais, "Den-

tro" e "Fora" da Reserva Florestal Ducke, apresentam diferen-

ças isotõpicas, pois constatou-se que, as espécies de locais
_ TO

abertos mostram-se ~2 /oo mais pesados em C, comparativamen-

te às plantas de locais com "circulação de ar restrito".
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d) Existe um "gradiente isotópico" crescente em C de ~1,3 /oo,

da p .yp. inferior para a superior da planta, tanto para as fo-

lhas "novas" como "velhas", das espécies coletadas, "Dentro"

da Ref.orva Florestal Ducke. Essa mesma observação não é notada

para as espécies "Fora" da Reserva.

e) Folhas de "idades" distintas, "novas" e "velhas" de espécies

vegetais, da Reserva Florestal Ducke, mostram diferenças isotjó

picas, pois constatou-se que, as primeiras são ~0,8 /oo mais

13leves em C comparativamente as folhas "velhas".

f) Folhas de espécies diferentes coletadas em um mesmo local, "Dejn

tro" ou "Fora" da Reserva Florestal Ducke, mostram diferenças

na razão C/ C.

g) De um modo geral, pode-se afirmar que os valores específicos

na razão isotópica, e a média ern 5png° C/ C de -30,5 ± 0,1 ,

das folhas das espécies coletadas na Reserva Florestal Ducke,

mostram uma dependência de processos metabólicos e de fatores

ambientais.
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7. SUMMARY

13 12
The isotopic ratio analysis for C/ C by mass spectrometry

13
using a"working standard" allows the study of C natural variation in

organic materiel, with a total analytical error of less than 0,2 /DO. -

13 12
Equations were derived in order to determine C/ C and

"JO "jp

0/ D ratios related to the "working standard" CENA-std and to the

international standard PDB.

Isotopes' ratios' values obtained with samples prepared in

two differents combustion apparatus were compared! also the values obtained

preparing samples by acid decomposition of carbonaceous materials were

compared with the values obtained in different international laboratories.

Utilizing the methodology proposed, in thin paper several

leaves collected at different heights of different vegetais7 species, found

"inside" and "outside" of the Ducke Forest Reserve, located in the Amazon

13
region, are analysed. It is found that the C natural variation depends

upon metabolic process and environmental factors, both being factors which

may be qualified as parcial influences on the CO- cycle in the forest.
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