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RESUMO

A composição isotôpica de carbono e oxigênio sepa-

ra os moluscos de ambientes marinhos dos de ambientes con-

tinentais em grupos, isotopicamente distintos. Este fato de

monstra que o controle biológico ê superado-pelo controle am

biental nos mecanismos de fracionamento isotópico.

As amostras de ambientes continentais são mais ri-

cas em 0 que as amostras de ambientes marinhos devido a'*

efeito longitudinal que atua sobre o vapor de água atmosfé-

rico, apôs o fracionamento inicial verificado durante a eva

poração da água do mar.

12 > *
0 C também e mais freqüente nas amostras de mo-

»

luscos de ambientes continentais devido a contribuição das

plantas terrestres e do decaimento do humus no bicarbonato

da água.

A composição isotôpica de carbono das amostras de

ambientes continentais está situada entre -10,31 e -4,05 %o

(em relação ao padrão PDB), e composição isotôpica de oxige

nio entre -6,95 e -2,41 %o, relativo ao padrão PDB.

Para as amostras de ambientes marinhos o principal

mecanismo de fracionamento isotopico de carbono 6 o efeito

do processo de equilíbrio durante a precipitação do carbona

to na agu& do mar.
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Para as amostras de ambientes marinhos a composi-

ção isotôpica de carbono esta situada entre -2,08 a +2,65?£o

e composição isotôpica de oxigênio entre os extremos -2,08 e

+0,45 por mil. 0 conteúdo isotopico de oxigênio das conchas

de moluscos de ambientes marinhos atuais apresenta-se uni-

forme em toda a extensão do litoral amostrado, exceto na f ai

xa situada entre a região da Ilha Grande (HJ) até a região

de Übatuba (SP). Mesta faixa do litoral, a composição isot£

pica de oxigênio apresenta-se ligeiramente diferenciada,

mais rica em isotopos leves. Nesta região, ê provável que a

Serra do Mar esteja funcionando como um atilado* do fracio,

namento isotopico do exigênio ocorrido durante a evaporação

dá água do mar.

Foram também analisadas conchas de moluscos mari-

nhos antigos e sua composição isotôpica permite a formula-

ção de hipóteses acerca do ambiente na qual viveram.
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INTRODUÇXO

No presente estado foram analisados os conteúdos

isotopicos de carbono e oxigênio de conchas de moluscos ma-

rinhos e continentais atuais com o intuito de se determinar

as diferenças de composição isotôpica entre estes dois gru-

pos de moluscos»

Conhecidos os mecanismos de fracionamento isotopi-

co de carbono e de oxigênio torna-se importante determinar

os processos que imprimem características mais marcantes no

conteúdo isotopico das conchas de moluscos marinhos e conti

nentais atuais. De posse destes dados, juntamente com os da

dos isotopicos das conchas de moluscos marinhos antigos e

suas idades, determinadas pelo método do Radiocarbono, tor-

na-se possível estabelecer hipóteses acerca de paleoambien-

tes costeiros nos últimos seis mil anos.



1.0 - ISÔT0POS

1.1 - Generalidades

A palavra isôtopo tem origem grega. Significa "mesmo

lugar11 e indica que os isôtopos- de um elemento ocupam o mes

mo lugar na Tabela Periódica. Ê conveniente representa-los

da seguinte maneira: «0, onde 16 representa o numero de mas

sa (A), dado pela soma de protons e neutrons (n); e 8 repre

senta o numero atômico (Z) do elemento, que no exemplo ê o

oxigênio.

Os isôtopos podem ser estáveis ou instáveis. A es-»

tabilidade dos núcleos ê caracterizada por algumas regras im

portantes, duas das quais citaremos aqui. A primeira é cha-

mada regra da simetria e estabelece que em um núcleo de bai-

xo número atômico, o número de protons é aproximadamente i-

gual ao numero de neutrons (n), ou seja, a razão n/z é apro

ximadamente igual a i . Por outro lado, num núcleo estável

com mais de 20 protons ou neutrons, a razSo n/Z ê sempre

maior que um, com valor máximo de 1,5 para os núcleos está-

veis mais pesados.

Considerando que a repulsSo eletrostática de cou-

lomb aumenta rapidamente com o aumento do número atômico, os

neutrons ia» incorporados em maior quantidade que ot pr6-

toni para manter a estabilidade dos núcleos.-
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A segunda regra é chamada regra de Oddo-Harkins

que estabelece que o núcleo pode ser classificado segundo um

número par ou impar de protons e neutrons. Verifica-se que

para as quatro combinações possíveis» o arranjo mais numero

so é Z par- n par, enquanto o menos numeroso ê Z impar-n im

par.

* Estes aspectos refletem a energia da ligação nu-

clear que ê maxima para os núcleos do tipo par-par.

2.0 - EFEITO ISOTÕPICO:

Ê bem conhecido o fato de isôtopos de um elemento a-

presentarem as mesmas propriedades químicas» porem proprie-

dades físicas diferentes.

A estrutura extranuclear de um elemento determina o

seu comportamento químico» enquanto a nuclear ê a principal

responsável pelas propriedades físicas.

Pelo fato de todos os iaètopoa de um elemento apre

sentarem o mesmo número e arranjo de elétrons» um comporta-

mento químico similar 6 uma conseqOencia lágica* Entretanto»

esta similaridade e limitada* Existem certas diferenças nas

propriedades físico-químicas dos elementos devido às suas

diferentes massas*

A base teórica para explicar estas diferenças é a



Teoria Quântica.

A energia de uma molécula e descrita em termos da

soma das energias eletrônica, vibracional, translacional e

rot acionai. A energia associada com a interação mutua des-

tes movimentos deve também ser incluída.

Para isotopos de um mesmo elemento as energias ele

tronica, de translação e de rotação são aproximadamente i-

guais. Entretanto, o efeito isotópico tem origem na vibra-

ção molecular.

A freqüência de vibração de uma molécula é inver-

samente proporcional li sua massa..Isto signfica que as liga

çoes envolvendo um isotopo leve são mais frágeis que aque-

las formadas por um isotopo mais pesado. Em outras palavras,

durante uma reação química, as moléculas portadoras do iso-

topo leve reagirão mais prontamente que aquelas portadoras

do isótopo pesado.

3.0 - CARBONO

Apesar do carbono »w o elemento mais abundante do Uni

verso, ocorre na crosta terrestre apenas como elemento tra-

ço. 0 conteúdo médio de carbono na crosta e no manto está,

provavelmente, no intervalo de algumas centenas de parte por

Milhão,



O carbono possui dois isotopos estáveis: C que

constitui 98,895." da composição do carbono e C que parti-

14 #

cipa com 1,115É. 0 isòtopo C e radioativo, sendo que a ra-

zão 1 4 C/ 1 2 c ê da ordem de 10~1 2 .

3.1 - Distribuição dos Isotopos de Carbono na Natureza:

3*1*1 - Atmosfera:

A atmosfera consiste de uma mistura de numerosos ga

ses. A composição química ê muito simples, sendo constituí-

da, basicamente, de três elementos: nitrogênio, oxigênio e

argonio.

Outros elementos e compostos estão presentes em p<e

quenas, porém significantes quantidades em termos de geoqui

mica da atmosfera. i

0 conteúdo de diôxido de carbono da atmosfera con-

trola alguns processos de grande importância geológica (co-

mo o pH da água do mar e o escudo refletor da energia so-

lar), apesar de representar apenas 0,03 % do total da atmos,

fera*

As variações locais, regionais, diárias, sazonais

ou seculares do conteúdo de diôxido de carbono tem sido ob-

servadas como flutuações regulares*

Determinações cuidadosas, efetuadas, por Keeling
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(1958, 1961a, 1961b), demostraram que as variações diárias

observadas sobre os continentes são dependentes da respira-

ção.

A respiração das plantas atinge um máximo por vol-

ta da meia noite ou nas primeiras horas da manhã.

0 dioxido de carbono da respiração das plantas tem

valor de 2r3c entre -21 e -26 %o (seção 7.2). Â noite, quan

do a respiração das plantas atinge intensidade máxima, po-

de-se encontrar uma contribuição mensurável do dioxido de

carbono da respiração proximo da superfície.

3.1*2 - Biosfera:

As plantas, animais, microorganismos e os resíduos

de matéria viva, em ambientes geológicos, como carvão e pe->

trôleo, definem o termo biosfera.

A fotossintese do dioxido de carbono por meio da cio

rofila e da luz ê da maior importância para todas as formas

de vida da Terra. 0 processo pode ser representado esquema-

maticamente pela seguinte equação:"

6 co2 • 6 H 2 O ; = » C 6 H 1 2 O 6 + 6 O a

A energia pode ser suprimida se a reação ocorre da

esquerda para a direita* Na natureza, a energia é fornecida

pela radiação solar. Neste sentido, a energia radiante da

luz solar ê convertida em energia química dos compostos or-
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gânicos. A reação inversa, da direita para a esquerda ê a

oxidação biológica ou respiração, e a energia assim 1 tara-

da pode aparecer como calor ou trabalho.

Existe um balanço razoavelmente fechado entre fo-

tossintese e respiração, embora, ao longo do tempo geológi-

co, a respiração tenha sido superada pela fotossintese e a

energia derivada armazenada em carvão e petróleo.

A fotossintese ê de grande importarcia no estudo do

fracionamento isotópico, não apenas do carbono, mas também

do hidrogênio e do oxigênio.

3.1.2.a - Matéria vivi:

A complexidade envolvendo a fixação fotossintética

do carbono será discutida oportunamente.

As recentes investigações de Smith e Epstein (1971)

permitiram a subdivisão das plantas superiores em duas cate

gorias:

li : o grupo do reino vegetal com valores baixos

de i 1 3C (-24 a -34 %o\;

2» : as plantas aquáticas, de deserto «depântanos

salgados e as gramíneas tropicais com conteúdo relativamen-

te alto de 1 3C ( Í 1 3C variando entre -6 a -19*o).

As algas constituem um grupo a parte com valores

de o C variando de -12 a -23#o, entre os intervalos dos

dois grupos de plantas superiores.



As razões para estas diferenças não são bem conhe-

cidas, mas de acordo com Smith e Epstein os dois grupos di-

ferem em anatomia, fisiologia, bioquímica e ecologia.

Altas razoes c/ C parecem ser a resposta à vida

em condições extremas»

Parker (1964) analisou as amostras biológicas mais

abundantes de uma baia marinha rasa e verificou que diferen

tes membros do conjunto ton composição isotôpica de carbono

situada entre -6 e -17 %o. Entretanto, o conteúdo de C é

constante para diferentes indivíduos de uma mesma espécie.

3.1.2.b - Matéria Orgânica em Sedimentos:

«•» 1 3

Considerando a complexa distribuição do C na ma-

téria viva, é surpreendente que o carbono sedimentar apre-

sente um pequeno intervalo de variação. Eckelmann et ai (1962)

observaram, em sedimentos pelãgicos recentes e do terciârio,

razão 13C/12C variando entre -19,3 e -23,2 %o, Na região

costeira, a contribuição das plantas terrestres provoca va-

lores mais baixos era C. Sedimentos não marinhos são iso-

topicamente semelhantes âs plantas terrestres.

3.1.2.C - Petróleo:

Silverman e Epstein (1958), Silverman (1964, 1967)
03

/ (In Hoefs, 1973) demonstraram que os valores de O C do pe-

* trôleo são mais baixos que os da matéria orgânica da qual o

613
r»*.~ .«™,r ...«- »*„«-..«.. «,, -̂ , . C da
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fração lipidio, especialmente de animais e plantas inferio-

res. Os lipidios formam uma das frações termicamente mais es_

táveis.

Com dados da composição isotopica de carbono, adis,

tinção entre petróleo predominantemente marinho ou não ma-

rinho ê freqüentemente possível.

3.1.2.d - Gás Natural:

Dentre todos os compostos naturais de carbono, o

12 •

metano pode ser, normalmente, o mais rico em C. Entretan-

to, ê muito difícil tirar conclusões a respeito do modo de

formação e possíveis fracionamentos durante a migração do

metano. Sackett (1968) argumenta que o tempo, temperatura,e

a estrutura da matéria prima são os principais fatores dos

quais depende a composição isotopica do metano. Colombo et

ai (1966, 1970) (in Hoefs, 1973) acreditam ter demonstrado

que durante a migração, o metano portador do isôtopo leve e

preferencialmente enriquecido nas zonas mais altas do campo

de gás.

Contraditorlamente, resultados obtidos por May et

ai (1968) (in Hoefs, 1973) demonstraram que o 1 3CH 4 migra

mais rapidamente que o 12CH4, pois este último & melhor ad-

sorvido que o primeiro.

3.1.2.e - Carvão:

0 carvão apresenta una distribuição de 13C/12C se-



9

melhante a das plantas terrestres atuais (Craig, 1953). Co-

lombo et al (1970) (in Hoefs, 1973) analisaram amostras de

carvão de diferentes estádios de incarbonização e parece não

haver mudança na composição isotopica com o aumento de grau

de metamorfismo. Porem, uma resposta final ao problema de

possíveis fracionamentos durante o processo de incarboniza-

ção ainda não pode ser dada.

3*1•2.f - Efeito da Idade na Distribuição dos Isôtopos de

Carbono:

Este complexo problema tem sido discutido por Velte

(1970) (in Hoefs, 1973)* A variação da composição isotopica

de carbono nos reservatórios

C02(atn0 " c a l cár i o s - biosfera

pode ter ocorrido durante o passado geológico. A verifica-

ção deste efeito ê difícil devido às alterações diagenêti-

•cas que podem ter alter?.do os valores de O c dos calcários

• de materiais orgânicos de modo que os valores determina-

dos podem não representar a composição inicial.

Por outro lado, assumindo que a fotossíntese tem

aumentado por muitos milhSes de anos - e isto se relaciona

eon a alta razão de acumulação de material orgânico em aeái

mentos -ura efeito isotópico mensurável no sistema:

COg# .« - rochas carbonaticas - carbono orgânico

deve ter ocorrido.
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Entretanto, devido às alterações diagenêticas, o

efeito da idade não pode ser provado com certeza, mas ape-

nas indicado por alguns fatos.

3.2 - Comportamento Isotopicos do Carbono:

Os dois principais reservatórios de carbono, a

biosfera e os carbonatos, encontram-se isotopicamente sepa

rados por dois diferentes mecanismos de reação:

a - Efeito Cinético Durante a Fotossíntese, atra-

vés do qual ocorre um enriquecimento preferencial do is6to

12 A • «

po C no material orgânico sintetizado. Isto sé deve a

maior mobilidade e reatividade da molécula CO. que pene-

tra mais facilmente nas folhas vegetais, enquanto a molécu

Ia CO-, mais pesada, entra em menor quantidade* (Seção

2.0).

b ~ Efeito do Processo de Equilíbrio: 0 sistema

CO- - bicarbonate - CaCO,

do oceano ê um processo em equilíbrio que favorece a pre-

sença do C no bicarbonate Por este mecanismo, o diôxido

de carbono atmosférico é dissolvido na água do mar, poden-

do voltar I atmosfera desde que adquira energia suficien-

te. Entretanto, a molécula portadora do isótopo 13 do car-

bono requer maior energia, motivo pelo qual o oceano tor-

na-se enriquecido neste is&topo.
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3*2.a - Diôxido de Carbono:

Amostras de dioxido de carbono atmosférico foram &

nalisadas por Keeling (1958, 1961b). Este autor encontrou

uma relação quase linear entre os valores de ò 3c e o con-

teúdo de diôxido de carbono atmosférico de diferentes loca

lidades, mostrando uma variação de 3 por mil. Concluiu que

o diôxido de carbono atmosférico "puro11, a uma concentra-

ção de 312 partes por milhão, tem valor de ° C igual a -7

por mil.

Valores mais negativos são devidos â mistura com

diôxido de carbono orgânico, derivados da respiração dos

vegetais e decaimento do húmus. Este diôxido de carbono a-

presenta cr c da ordem de -24 por mil, sendo valido também

para os produtos da combustão industrial.

. 3.2.b - Plantas terrestres:

As plantas terrestres sofrem um enriquecimento pre

12 13

ferencial em C, ficando com um teor de C menor em rela

ção ao diôxido de carbono atmosférico.

Tomando 3 3C « -25 por mil como um valor médio pa

ra madeiras e um valor médio de -7 por mil para o diôxido

de carbono atmosférico, pode-se notar que o enriquecimento

durante a assimilação deste, pelo vegetal, é da ordem de

-17 ou -18 por mil. Zito se deve ao efeito cinético, expli,

cado na seção 3*2.
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3.2.C - Bicarbonato:

. A concentração de ions bicarbonato dissolvidos na

água do mar e em águas doces, em equilíbrio com a atmosfe-

ra» está situada entre 1,4 e 1,8 milimoles por litro.

C do bicarbonato de águas marinhas, em equi-

líbrio com o diôxido de carbono atmosférico, esta no inter

valo compreendido por +1,0 e +2,0 por mil, dependendo da

temperatura.

Por outro lado, o teor de bicarbonato, geralmente

observado em ãguas superficiais ou de sub-superficie ê 2 a

5 vezes maior. De acordo com Vogél et ai (1963) o carbono

ê encontrado nas camadas do solo, onde processos como o de_

caimento do húmus e a respiração das raízes produzem dioxi,

do de carbono que se dissolve na água edáficà e subterrâ-

nea.

A etapa seguinte na formação do bicarbonato ê a

dissolução do calcário de camadas mais profundas do solo,

pela ação do diêxido de carbono dissolvido na água:

Ç==Í H* + HCO3

Ca** + HCO~

Por estas reaçSes, observa-se que uma molécula de

C02 (^ C da ordem de -24»5 por mil), proveniente do de-

caimento dó húmus, e uma molécula de carbonato de cálcio

(o C da ordem de +1,5 por mil), produzem dois ions bicar-
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L;..ato com o C com valor médio de -li,'? por mil.

Este fato tem profunda implicação no estudo de a

gua subterrânea, pois pelo mecanismo exposto acima, o teor
14 # -»de C também sera alterado, tornando falsa a idade do len

ços subterrâneo determinada pelo método do rãdiocarbono.

Assim, a determinação da composição isotopica da

água subterrânea ê um instrumento muito valioso na inter-

pretação da sua idade.

3.2.d - Carbonato de Cálcio: . ' ,.

A composição isotopica dos calcários depende de cer

tos fatores locais, como a contribuição do bicarbonato de

águas vizinhas e a influência da temperatura no fraciona-

mento isotôpico.

Assumindo um estado de equilíbrio isotõpico, come

çando com um bicarbonato formado nas condições descritas na

seção 3*2, item b; o valor normal para calcários marinhos

varia entre 0 e +3 por mil.

Para calcários de água doce, o valor de O C va-

ria entre -10 e -13 por mil.

0 comportamento e a distribuição dos isôtopos de

carbono pode ser observado na Figura 1.
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c
. Bicarbonate Mar into Bicortenoto dt oguo d m Carbonata

/I •
Trow oW

tatosftfrico

COj do

JO95»Pf Jl'L"»» I

Fig* 1 - Variação da composição isotopica de carbono em vá

rios compostos na natureza. Os valores de o 3csão

relativos ao padrão PDB. (in Mook, 1968).

4.0 - OXIGÊNIO:

0 oxigênio tem três isotopos estáveis: 1 60 , 1 70 e

180, com abundancias de cerca de 99,76 %; 0,04 % e 0,20 %,

resr sctivamente (Nier, 1950).

0 oxigênio ê um dos mais abundantes elementos da cro£

ta terrestre. Assim ocorre em compostos gasosos, líquidos

e sólidos, muitos dos quais são termicamente estáveis em

grande intervalo de temperatura» Isto o torna um dos ele-

mentos de grande interesse na gcoquímica dos isotopos.
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4.1 - Distribuição dos Isotopos de Oxigênio na Natureza:

4.1. a - Atmosfera e Biosfera:

0 oxigênio atmosférico tem composição isotopicabas

tante constante com valor de £ 0 de +23,5 %o (Dole et ai,

1954).

0 oxigênio dissolvido na água do mar é muito mais

18enriquecido em 0. Urey (1947) calculou a constante de e-

quillbrio para a reação de troca entre o oxigênio atmosfé-

rico e a água e encontrou um valor muito próximo da unida»

de. Isto significa que o oxigênio atmosférico não pode a~

tingir equilíbrio com a hidrosfera. Entretanto, o enrique-

cimento de 0 no oxigênio molecular livre, o chamado eie^

to Dole, pode ser explicado de outra maneira?

0 estudo dos isotopos de oxigênio demonstra que o

oxigênio fotossintêtico é derivado da água, não do CO. :

fotossíntese

A fotossintese é, sabidamente, a principal fonte

de oxigênio atmosférico. A intensidade deste processo é ai

ta bastante para assegurar a completa troca do oxigênio a£

mosférico em 3 ou 4 mil anos.

Kabinovitch (1945) (in Hoefs, 1973) sugeriu que o

alto conteúdo de 0 no oxigênio atmosférico era devido ao

consumo preferencial de 0 durante a respiração das plan-
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tas e animais, os quads podem remover oxigênio de mesma COM

posição do oxigênio fotossintético da atmosfera»

Em outras palavras, a relação para o oxigênio fo

tossintêtico liberado para a atmosfera e o oxigênio extrai

do dela são iguais»

As investigações, de Lane e Dole (1956), que des-

cobriram que o fracionamento que acompanha a respiração ê

bio-dependente, concordam com esta hipótese.

Se esta explanação for correta, provavelmente de-

vera ter havido alguma flutuação na concentração absoluta

# 1 8 »
e no conteúdo de 0 da atmosfera desde o Cambriano ate o

Recente, devido as variações das atividades fotossintéti-

cas durante a histeria da Terra (Velte, 1970).

4.2 - Comportamento Isotopico do Oxigênio:

0 comportamento isotopico do oxigênio depende de

muitos fatores, alguns dos quais serão brevemente apresen-

tados aqui:

4.2. a - Água:

Pode ser esperado que durante a evaporação da água
18

do mar, o vapor sofra um empobrecimento relativo em 0 ,

da ordem de 8 a 10 por mil. dependendo da temperaturaf com

a evaporação ocorrendo em condiçSes de equilíbrio* Na rea-

lidade, observaçSes mostraram que o vapor de água £ 13 por



mil mais leve que a água do oceano (Craig e Gordon» 1965)*

Isto indica que um fracionamento cinêtico. imprime» clara-

mente» sua contribuição» pois as moléculas de água portado

ras de isStopos pesado de oxigênio ficam» em maior numero»

na fase não evaporada.

À composição isotopica da água depende ainda dos

seguintes fatores:

- Efeito Latitudinal:

A principal fonte de vapor atmosférico £ a região

aquecida do oceano» proximo do equador térmico (Mook» 1968)*

Este vapor participa do ciclo hidrolôgico e tem grande in»

fluência no fracionamento do oxigênio*

Para explicar o efeito isotopico observado na pre

cipitação pluvial» Epstein (1956) propôs um modelo» pelo

qual a precipitação ê descrita como Condensação de Rayleigh.

A condensação ocorre em condições de equilíbrio isotópico,

de forma que a parte residual» não evaporada» será relati-

vamente enriquecida e o vapor relativamente empobrecido em

0» Através de evaporações e precipitações sucessivas» o

vapor e o respectivo precipitado serão progressivamente em

pobrecidos em 0» à medida que se afasta do equador ter-

mal*

- Efeito Altitudinal:

Um mecanismo semelhante provoca uma perda crescen

18
te em 0 com o proporcional aumento da altitude» notada-
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mente em regiões montanhosas.

- Efeito Continental:

Este ê um mecanismo pelo qual o conteúdo em o

diminui com o progressivo afastamento da costa*

Pelos mecanismos expostos acima, pode-se fazer um

esboço da distribuição isotSpica do oxigênio: de modo ge-

ral, as águas continentais de superfície contém menos 0

que a água do mar; e sobre o continente, a diferença aumen

ta à medida que o vapor se desloca yz r?. o interior conti-

nental*

- Efeito da Temperatura:-

pansgaard (1961, 19 vi) (in Hook, 1968) estabele-

ceu uma relação «juase linear entre o conteúdo médio anual

de 0 (de águas de precipitação amostradas em estações cos_

teiras de coleta) e a temperatura média anual. 0 efeito da

temperatura é também uma conseqüência do processo de desti

lação de Rayleigh, mencionado acima. Uma dependência seme-

lhante da temperatura também se aplica aos efeitos altitu-

dinal e continental* *

4.2.b - Carbonato de cálcio:

Na formação de carapaças calcárias de moluscos, a

razão de precipitação do carbonato de cálcio é muito lenta*

D'•st a forma, o estado de equilíbrio isotSpico do oxigênio

«ntie a calcita e a água drcundante será também demorado
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(Urey et ai» 1951)» O suporte para esta hipótese 4 forneci

do pela estreita similaridade em fracionamento observado

em experiências de laboratório e na natureza*

Quando uma situação de precipitação lenta ê encon

trada, o conteúdo de 0 do carbonato depende do . conteúdo

de 0 da água e da temperatura» de moao que a diferença en

tre os valores de 0 0 do carbonato e da água ê determina-

da somente pela temperatura (MooJc, 1968).

A Figura 2 mostra o comportamento e a distribui-

ção dos isótopos de oxigênio na natureza*

0%o

Oetane

Trõpicoí

•«Amparado (Baixo) _

- — .^tf 'JU'^Z, . - - ,
> ^ R t n o 2S°C-

•'T«mptrodo(Alta)

Carbonato _

iMorinho

«iguadoa

Polar

Pig* 2 - Variação da composição isotôpica de oxigênio em vã

rios compostos na natureza* Os valores de & 0 da

água são relativos ao padrão SMOW e os valores de

são relativos ao padrão PDB* (in Mook* 1968)*
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5.0 - PROPOSIÇÃO B OBJETIVOS DO TRABALHO:

Em virtude das propriedades, distribuição e com-

portamento dos isotopos de carbono e oxigênio, descritos an

teriormente, surgiu a idéia de se determinar a variação i-

__ .. sot&pica destes elementos em conchas de moluscos coletados

ao longo do litoral brasileiro*

Considerando a grande extensão do nosso litoral ,

alguma variação deverá ser notada através da analise da com

posição isot6pica do carbonato de cálcio das conchas de mo

luscos marinhos, facilmente coletadas nas praias.

Serão analisadas também conchas de moluscos mari-

nhos antigos, de idades determinadas pelo método do Radio-

carbono, para se estudar as variações na composição isotô-

pica das conchas destes moluscos durante os últimos milê-

. nios.

Também serão analisadas algumas amostras de con-

chas de moluscos continentais e de ambientes mistos (águas

salobras) com o objetivo de se determinar os valores de

o 3C e o 0 que possam definir cada um destes ambientes.

5*1 - Coleta das Amostras:

/ Todas as amostras foram coletadas entre as linhas

' de latitude 00* 00* S e 33* 00* Sr que correspondem ao li-

toral compreendido entre Maruda (Pará) e Praia do Cassino
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(R. 6. Sul).

Devido a grande extensão do litoral brasileiro

e diante da necessidade de uma amostragem adequada e re-

presentativa, varias pessoas colaboraram na coleta das

amostras.

Muitas amostras foram coletadas pelo Prof. Dr.

renitiro Sugulo e por nSst enquanto outras foram coleta-

das por pessoas de localidades distantes que gentilmente

atenderam nossos pedidos e nos enviaram amostras de-suas

regiões.

Sabe-se que certas espécies podem- suportar, até

mesmo, águas de baixa salinidade. Por este motivo, a in-

fluencia da agua continental na composição isotopica das

amostras marinhas é um problema que se tentará minimizar,

analisando-se diferentes espécies de uma mesma localida-

de.

5.2 - Classificação Taxonômica das Amostras:

Keith et ai (1964) consideraram a possibilidade

de a composição isotSpica de carbono das conchas de mo-

luscos ser controlada por algum efeito vital. Concluíram

em seu trabalho que o fator ambiental exerce controle pr£

dominante, de modo que a composição isotSpica da concha

pode definir o ambiente na qual viveu* Concluíram ainda
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que não ocorre fracionamento ou controle isot&pico. aoní^

vel de espécie*

Apesar disto, em nosso trabalho, de um mesmo l£

cal de coleta, a-s amostras foram separadas por espécie pa.

ra que cada tuna delas pudesse ser analisada separadamen-

te, _ ---*

A classificação taxonomica das amostras mari-

nhas foi realizada p Ia Dr* Licia Maria Penna-Neme e pe-

lo Dr. Luis Carlos Moreira Leme, ambos do Museu de Zoo Io

gia da Universidade de são Paulo.-As amostras de águas

continentais foram identificadas pela Prof* Inga Ludmila

Veitenheimer-Mendes e Prof* Maria Cristina D» Mansur, am

bas do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotâni-

ca do Rio Grande do sul.

As amostras de ambientes marinhos ou mistos a-

tuais, com as respectivas localização, número da amostra

e composição isotSpica são apresentadas na Tabela 1»

As amostras de ambientes continentais atuais e

os respectivos dados estão reunidos na Tabela 2*

Na Tabela 3 estão colocadas as amostras de am-

bientes marinhos e mistos antigos, suas idades, localiza

cão, composição iaotopica, numero da amostra e laborató-

rios de datação»
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6.0 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:

A composição isotôpica de carbono e oxigênio das

amostras foi determinada em diõxido de carbono, de acor-

do com o método proposto por McCrea (1950). 0 dioxido de

carbono ê obtido a partir de calcário por ataque com áci

do orto-fosfôrico em concentração igual ou superior a 95%.

Esta concentração pode ser obtida usando-se o ácido or-

to-fosfôrico comercial (85%)• A este ácido, aquecido a

150 sc por várias horas, adiciona-se, sob agitação cons-

tante, P O . (P.A.). A adição do pentoxido de fósforo se

faz aos poucos, até que sua dissolução se torne difícil*

A pequena variação no conteúdo de água, nao eli

minada, não apresenta influência mensurável na análise i

sot6pica (Nook, 1968).

Alguns autores recomendam a adição de alguns eras

tais de triSxido de cromo, durante a preparação do ácido,

para oxidar alguma impureza orgânica do ácido ou do pen-

tôxido comerciais»

Em nosso trabalho não foi feita a adição do trio

xido de cromo ao ácido* Apesar disto, não foi observada

diferença significativa entre a composição isotSpica de

carbono e oxigênio dos padrões internacionais quando ata

cados por este ácido*
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dt coleta Classificação Anostra Latitude

(••) aproximadas

Itorrfa (IS? Hi
ant at tcifa)
Mania 0 5 ° *•
01«« Belt»)
mia de narre Bronco Crassostrta (f)
D i n t * rortalcsa rbitopfcorat

C M O M ptctorina KJK-OI o o t » * * 4 7 W V

Cfcioat ptctorina KJK-08 00*59*8 47*3*'V

KJB-03 O3*43*S 3B*30*V
m i a dt tenro Branco Aaadara notabilis
»9C Ds 8 dt Portalosa CJR-04
m i a do m m Branco Ipnigtnia brasiU
jjC Bt B dt Portaltsa ana KJX-O5 03*45*8 38*30»»
m i a do futuro Owniocardia
rwcalota brasiliana CJB-O6
lapa» Ovarairas Anoaaloeardia
SO Si 8»l dt Batal brasiliana
m i a dt TKbtfi Tivtla nactroldts
job ressoa KJK-Ot O7«O7(«
m i a dt Tanbtfi

prcia dt ianga

m i a d t Janga

prtíadt janga
•arnaabaco

m i a dt

IpUgtnia brasil!
ana
AncMulocardla
brasiliana

Hactra intringi

Tivtla •actroidts

KJS-09 O7»7** 34«5O«»

KJft-10 O7«5«'«
KJ8-U O7t56*S 34191*»

KJK-18
Pkacoidts posting
t w

m i a do tio Boct Ipniotnia brasil!
• C . Owroa crmdt (PC) ana KJft-14 07*5»*» 34*52'»
Prtia dt Pltd»<!t, ao s Tivtla nactroidts
da ios Bio jaboatâo(PB) UB-15 34>55*W

dt Pitdadt, ao * «nadara brasil^
d» íos l i o Jaboatâo(PB) ana
ralas* - Bahia

KJH-16 O»M1*» 34«55«»
Mudara brasiliana KJR-17 X2tO3»« 37*48*V

PrUa t . lont dt Pari- Iphipnia brasili
pl-(alvador - Bani* ana «78-11 13»Ot><3. 3**3O'V
r&mç* - BaMa

Valtnça - BaMa

-Bahia

Phneoidts s tet iaa-
tus KJt-1» 13*84*8 J9«O5*¥
IpMftnla brasil^

KJt-90 13»J4»» 3»*0»*V

KJB-ai 13*24*8 39*O5*V
Omranari - 8. Santo Ptnta-parna XJ*-24 80*40*8 4l»3O»¥
Praia d* Kscat (KJ) Olyeymtris longior JCJB-23 22*22*» 4l*4»*V
Tnu 4» Kacat (BJ) Phacoidts teetina»

M« XJ*~a* 33*22*8 41*49*V
Praia dt lueaS (BJ) Ptma ptms V-n 92*tt*% 4l*49*v
Príia do Pradt («J> brasiliana
Tmlnar da Baia da crassostrta (7)
Itta Orand* (KJ) rMwpbor/w

txtn - Vbanba AnoKtloéardlA

Praia Bvra - fbatwba 8.«i{iutnolaria
•Sr tm\0 mmt*

fy PMlo eriKnta
Mif«i.wa t r u l i i »

ovslis

83*04*8 43*O4*V

U*>29 £ * » / • • 44*31*V

KJ8-30 83*2**1 49*04*V

KJ8-J1/A 83»2«*f 4»*04'tf

KJR-31/1 ?3*3(*« 49*O4*V

P<n»to KJ8-3» 93*M*f

(«ídio)

08

08

08

08

08

08

08

08

08

oa
08

08

08

08

02

08
08

08

08

08

08

08

03

08

08

OS

08

OS

os

os

0$

9»

-3,t5

-4,7*

40,4»

-0,08

-O.38

-0.49

•1,18

40,Sfr

-0,75

•1.39

40,51

->,39

-0,10

•1.30

40,18

-o,ao

-1,7*

-t,93

-0,«l

-0,dl

-0,41

•»,«

-0,81

-0,01

40,74

40,97

40,41

•1^)1

41,20

-1,14

40,"ff

-3.83

-3.83

-0,84

-0,99

-0.C0

-0.48

-1.88

-1.07

-0.88

- 1 . *
-0.90

-0.91

-0,9S

-1,03

-1.4»

-0.7»
-0.S9

-0.48

-O.*9

-1.34

-1,34

-0,M

40,4»

-0.U

-0,<0

-a,o#

-1,33

•1,«

-1,M

-1,04

-1,01

-0,W



- coatiBMçao

coleta Classificação

Anadara brasil£Martsias

Mavfei* dt Martsias
iJTlo

daMseada

da Enseada
- SP.

d» test*

fnU*utti

prata do t t s t t

Praia da Oaaratoba
Parit
Praia 6t Oaaratuba
Ptnaft
m i a o* Cassino
fcO. Ml
Praia dt Cassino
Be*. Ml
Praia dt Cassino

Praia dt Cassino

Praia dt cassino
1*0» Ml
Praia dt cassino

Praia dt cassino
«•«. Ml '

Praia dt Cassino
Ml

Anoaaloeardia
brasiliana

fivela Mctroi-

brasili

ywni's
MUinia gaadtl»»
paasis'
Aaadara braslli,

Anadara brasilJL

Hallnia «p

Anadara brasil^
ana
Awiantis purpnra
ta
Aaiantis pwrpura
ta

j d a Olividat
Olivaneillaria

Aaostra Jatitttdt Longitvdt ' DtteraiaaçSts
(»«) aproxiMdas

Un-34 23t49*S 45123*»

IJS-M-1

tJn-36-3

KJB-43/A

KJB-44/B

U»-45

U»-46

XJJt-47/A

KJS-47/B

83*51*8

23*51*5 46*03*»

35*43*8 40*88*V

25*43*8 40*88*V

35*43*8 40*30*V

25*43*8 40*20*V

35*51*8 48*34*V

35*51*8

32*02*8

32*02*8

Trachycardim
•ariearai
iraehyeardiua
«aricatiM
Prnilia Olividat
Olivaneillaria
vtsiea auricularia KJB-50/A 32*02*8 52*M*V

Olividat
Olivaneillaria
vtsiea aaricularia
Chlaays tthuslehus

Mfdia tncon

08

08

08

08

08

08

08

08

08

03

08

08

KJB-4S 38*03*8 58*O6*V 08

KJI-49/A 32*03*8 52*O6*V 08

KJE-49/B 32«O2*S 52*O«*V 08

08

KJB-50/B 32102*8 52*O6*V 08

UX-51 33*03*8 53*06*V 02

trada para as amostras «arlnhas atuais

(aÀlio) (nidio)

-0,53 -1.01

-0,5C -0.19

«0,05 -1,80

-t,«4 -1,04

-0,40 -O.«l

-0,48 -0,61

-0,69 -1,22

-0,69 -1,22

-0,30 -0,43

-1,84 -0,91

40,06 -0,96

-0,11 -1,18

•1,10 -0,44

40,03 -0,73

40,08 -0,73

•1,09 -0,35



TABELA 2 - AMOSTRAS DE AMBIENTES CONTINENTAIS ATUAIS

local de coleta

Juparana
Ssp« Santo
Lagoa Juparanã
Bsp.Santo

Lagoa Juparana
Esp, Santo

Represa Guarapiranga
São Paulo - SP -

Praia Azul - America^
na - SP —

Praia Azul - America
na - SP -

I lha do Paredão
Serrana - SP -

Represa Barra Bonita
- SP -

Represa Barra Bonita
- SP -

Represa Barra Bonita
- SP -

Garça - SP -

Classificação

Anodontites
exoticus exoticus

Anodontites
exoticus exoticus

Ampullaria canicu
lata ~"

Existem dúvidas
exemplares jovens

Diplodon rotundus
gratus

Diplodon rotundus
gratus

Castalia undosa
undosa

Anodontites trape
siales forbesianus

Anodontites trape_
siales forbesianus

Familia Pilida-
pemacea sp

Diplodon rotundus
gratus

Amostra Latitude Longitud*
(Na) aproximados

KJR-22/A 19821'S 40205»W

UR-22/B 19821«S 4OflO5»W

rjR-23 19»21»S 40205^

IJR-42 23fi20«S 46842»W

UR-41/A 22843» S 47819 lV

rjR-4l/B 22843*S 47819'V

KJR-37

UR-40

IJR-38

21B1O»S 47833»V

KJR-39/A 22830'S 48835fW

rjR-39/B 22830»S 48835»w

22830«S

49840»V

Deterrainaçoe*

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

ôl!°*°
(médio) (médio"/

-8,94 -3,27

-8,92 -3,27

-4,91

-9,14

-10,03

-10,31

-6,10

-7,74

-7,69

-8,94

-4,05

-2,41

-6,01

-6,95

-6,68

-6,86

-6,48

-6,34

-5,92

-6,94

Media dos valores encontrados para Amostras Continentais: -7,88 -5,55
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JROS i.r.

«401*0

1140190
1460190
1460190

TAHtlA 3 - «HOSTMS K MtanVKS KAtWllOS K K3TOS MSTICCS
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Keith et ai (1964) demonstraram que ocorre uma

variação na composição isotopica de carbono e oxigênio ao

longo da linha de crescimento das carapaças calcárias de

moluscos marinhos. Atribuíram o fato a mudanças no habi-

to alimentar ou migração dos organismos. Por este moti-

vo, em nosso trabalho, a parte pesada do umbo das con-

chas de pelecipodes foi descartada por ser a parte na

qual foram observadas as variações citadas.

As amostras foram finamente'pulverizadas em al-

mofariz de ágata e imediatamente colocadas em sacos pias

ticos. Estes foram fechados e guardados em dessecador.

Durante a moagem das amostras observou-se que

as conchas de Crassostrea (?) rhizophorae são extremamen

te friáveis e porosas» o que nos leva a crer que este ma

terial ê mais sujeito à contaminação por matéria orgâni-

ca, não apenas durante o crescimento do organismo como

também depois da sua morte.

No sentido de evitar contaminação entre amos-

tras, tomou-se o cuidado de lavar o almofariz com ácido

perdárico 40%, água destilada, álcool e jato de gás ni-

trogênio para secagem rápida para utilização entre amos-

tras sucessivas.

6*1 - Pré-Tratamento:

A presença de matéria orgânica no material a ser
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analisado traz uma seria complicação. Devido à'decompôs^

ção de material orgânico pelo ácido, formam-se compostos

voláteis de massa 45 e 46, resultando valores falsos de

A matéria orgânica das amostras pode ser elimi-

nada com um pré-tratamento térmico, como o sugerido por

Epstein et ai (1953) > no qual a amostra pulverizada ê es-

quecida a 475 SC» durante cerca de 15 minutos» es corren

te de gás hélio purificado. Entretanto» Nook (1968) fez

o pré-tratamento» substituindo a corrente de gas hélio

por vácuo. A comparação entre os valores obtidos pelos

dois métodos mostra diferenças insignificantes» estando

dentro do erro experimental admitido.

Optamos pelo método de Mook por ser muito mais

prático e simples.

0 prê-tratamentó foi levado a efeito numa linha

de purificação montada por nós no Laboratório de Radio

carbono do Centro de Pesquisas Geocronolôgicas do Insti-

tuto de Geociências da Universidade de São Paulo. 0 es-

quema da linha de purificação ê apresentada na Figura 3*
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VÁCUO
O

A: TUBO OE OUARTZO
B: PORNO CILÍNDRICO
C: CADINHO DE VIDRO "VYCOR" CONTENDO A AMOSTRA
D:"TRAP* PARA RETER IMPUREZAS
E: TERMÔMETRO ,
F: PAR T E R M O E L E ' T R I C O

6 : VA'CUO - MANÓMETRO

Pig. 3 - Esquema da Linha de Purificação Para Eliminação

de Matéria Orgânica das amostras.

A linha de purificação consiste de um tubo. de

quartzo, no interior do qual esta um cadinho contendo a

amostra.

Nos trabalhos citados foram usados cadinhos de

platina* Entretanto*, na ausência de uma peça do tamanho a

dequado, optamos pelo uso de um cadinho feito a partir de

um fragmento de vidro "Vycor". A escolha deste material

se justifica por ele ser resistente a altas temperaturas

e por constituir-se de 96% de silica. Além disto, a pos-

sível contaminação do oxigênio da amostra pelo oxigênio

do cadinho pode ter desprezada devido à forte energia dà

ligação *i-0 da silica.



O vácuo foi efetuado por una bomba Mecânica de

400-473 rotações oor minuto e medido por um vácuo-manoae

tro,

O aquecimento foi feito por um forno cilíndri-

co, no interior do qual estava colocado o tubo de quart

so contendo a amostra. As amostras foram aquecidas a 500

SC por um período de 20 minutos*

Depois de purificado, o material foi guardado em

vidros fechados e colocados em dessecador para evitar tro

cas isotôpicas con os componentes da atmosfera.

Para ressaltar a necessidade desta purificação

algumas amostras foram analisadas sem pré-tratamento. Os

resultados foram colocados na Tabela 4, ao lado das mes-

mas amostras analisadas apôs o pre-tratamento térmico.

Pelos valores apresentados na Tabela 4 pode-se

notar a grande diferença entre os valores de o c e ò 0

das amostras antes e depois deste pre-tratamento• Bviden

temente, esta diferença dependerá do grau de contamina-

ção ocorrido em cada amostra, o que não pode ser verifi-

cado observando-se apenas o aspecto macroscópico das con

chás. Em outras palavras, mesmo que a amostra esteja apa,

rentemente "limpa", a purificação é necessária.

Mo sentido de se verificar a eficiência ea qua-

lidade do prê-tratamento utilizado, algumas amostras» es,

colhidas ao acaso, tiveram todas as operações de labora-
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tôrio repetidas (exceto a moagem), desde o aquecimento

térmico ate a analise da composição isotopica, dada pelo

espectrometro.

Os resultados obtidos nestas repetições podem

ser comparados nas Tabelas 1, 2 e 3; nas quais as amos-

tras e suas analises repetidas são denominadas A e B, res

pectivamente.

Pode-se observar que as diferenças situam-se den

tro do erro experimental- do laboratório, o que prova a

qualidade do prê-tratamento usado.

I Local de

I Coleta

Praia de

jjanga (PE)

IPraia de

Ijanga (PE)

Classificação

Anomalocardia bra

siliana I +0,45-0,84

.Lagoa Jupja

|ranã Esp.

(Santo

.Morro da

|Enseada

Ti vela mactroides j -1-1,04 -0,67

Anodontites exoti

-0,75 -1,36

+0,51 -0,91

eus exoticus

Anadara brasilia-

na

-14,47 -2,41 -8,94 -3,27

Bertioga SP* -0,67 -0,49 -1,64 -1,04

Tabela - 4 - Comparação entre os valores de ̂  C e £ 0

das amostras sem tratamento (1) e com trata-

mento térmico (2)*
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6.2 - Produção de Diôxido de Carbono:

A produção de diôxido de carbono e a determina

ção da composição isotopica foram realizadas nos labora

tôrios do Departamento de Ciências Ambientais do Centro

de Energia Nuclear na Agricultura - CENA - em Piracica-

ba» SP.

De cada amostra purificada separou-se uma alí-

quota de 100 miligramas que foi colocada dentro de.um tu

bo em forma de Y invertido. Num dos braços do tuboé co

locada a amostra e no outro» 8.mililitros. de ácido fos-

fôrico 95%. 0 tubo foi submetido a alto vácuo para eli-

minação do ar, umidade e outros compostos voláteis.

Depois de atingido o vácuo adequado foi adicio

nado o ácido sobre a amostra e tem inicio a reação:

0 tubo de reação ê mantido em banho de tempera

tura constante de 25 fiC. Este cuidado ê tomado com to-

das as amostras para evitar um fracionamento i so tópico

diferente entre o oxigênio do diôxido de carbono e o o-

xigênio da água formada na reação. Desta forma» se to-

das as amostras forem mantidas à mesma temperatura» to-

das estarão afetadas pelo mesmo fracionamento»

Depois de uma hora em banho à temperatura cons,

twite, tempo suficiente para extrair o dioxido de carbo
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no da calcita, a amostra está pronta para ser extraída.

Uma nova fase de purificação tem por objetivo separar a

água do dioxido de carbono, produzidos na reação. Os pro

dutos voláteis passam por doir. "traps1* resfriados com

gelo-seco e álcool, onde ficam retidos a água e os ga-

ses indesejáveis, enquanto o "dioxido de carbono é reco-

lhido em "trap" resfriado com nitrogênio liquido.Depois

de três minutos o frasco contendo dioxido de carbono ê

aberto ao vácuo (mantendo-se o nitrogênio liquido) para

eliminar impurezas não retidas nos "traps" de gelo-seco

e álcool*

7.0 - ANÁLISE ISOTÓPICA

\
Numerosos métodos podem ser usados para dete£

minar a abundância dos isStopos estáveis. Geralmente são

usados métodos físicos» incluindo análise por ativação

neutronica, análise do espectro eletromagnético, deter-

minação da gravidade especifica dos fluidos e análise

do espectro df massa*

A composição isotSpica das amostras analisadas

neste trabalho foi determinada por espectrometria de mas

sar usando um espectrometro modelo MAT-230, cujos sist£

mas de admissão foram modificados para atender à rotina
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dos laboratórios do CENA, onde esta instalado.

7*1 - Espectrometria de Massa. Princípios Gerais:

Um espectrometro de massa é um conjunto de eles

mentos ihter-atuantes dispostos de tal maneira que, ope

rados em conjunto, levam à determinação da relação mas-

sa e carga (m/e), juntamente com suas intensidades rela

tivas, em uma amostra formada por varias espécies. •

Qualquer espectrometro, independente dos dife-

rentes desenhos, compreende quatro elementos funcionais:

a - Fonte de ions, onde se produz um'raio de

ions representativo da amostra a investigar;

b - Analisador, onde se efetua a separação dos

ions emergentes da fonte, segundo as diferentes rela-

ções m/e dos ions presentes;

c - Coletor, onde são coletados, detectados e

medidas as intensidades dos ions resolvidos;

d - Sistema de vácuo, que produz o ambiente a-

dequado para todos os processos*

Os ions produzidos na fonte são acelerados e f£

calizados por meio de campos elétricos, de modo que e-

mergem na forma de um raio bastante uniforme em energia.

A energia cinética adquirida por uma carga ele

trica, ao passar por um campo elétrico, é:
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1/2 n v2 a e V Bq. 7-1

onde:

m = massa dos ions,

v = velocidade

e = carga elétrica dos ions

V = diferença de potencial aplicada.

Por outro lado, quando uma partícula de carga

<e e velocidade v se move através de um campo magnético,

atua sobre ela uma força

P s e v B sen 6 Bq. 7*2

onde:

B se refere à indução magnética

6 ê o angulo entre a direção do movimento da partícula

e a direção do campo magnético.

Se a direção do movimento da partícula é per-

pendicular ao campo magnético ela descrevera uma órbita

circular, cujo raio pode ser determinado por:

F « e v B « m v / r Eq. 7.3 donde

r « m v / e B Eq. 7.4 e

v « r e B / m Eq. 7*5

Supondo uniforme a energia e aplicando v naEq.

7.1 temos:

m/e - r2 B2 / 2 V Bq. 7.6
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7.2 - Expressão dos Resultados e Padrões.

A composição isotopica de carbono ê expressa

em o 3c, a diferença, em partes por mil, entre o contei»

do de carbono 13 do dióxido de carbono da amostra e o

dióxido de carbono do. padrão_PDB de Chicago:

- 13c/12C(padrão)
'C * 1.000

(padrão)

A composição isotopica do oxigênio e expressa

similarmente, em Ó 0, em termos da razão 0/ 0 da a-

mostra e do padrão. Os valores obtidos são corrigidos

para o efeito de 0 na medida dos isôtopos de carbono e

para o efeito do C na medida dos isôtopos de oxigênio

(Craig, 1957). \

A analise isotopica de oxigênio, em amostras de

água, ê geralmente expressa em relação ao padrão SMOV

(Standard Mean Ocean Water)*

8.0 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:

8.1 - Amostras de Ambientes Marinhos e Mistos Atuais:
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8.1.a - Carbono:

As amostras KJR-O1 e KJR-O2, ambas Chione pecto

rina, são conchas de moluscos de habitat tipicamente ma

rinho. Todavia» observando-se em mapa o local de coleta»

nota-se que estas amostras procedem do interior do con-

tinente, a uma certa distancia da linha de costa. Certa

mente e uma região que apresenta características mari-

nhas» o que justifica a presença desta espécie de molus

cb no local* Por outro lado» os valores de ò c demons-

tram a forte influência continental através do carbono

derivado da matéria vegetal*

A amostra KJR-O3 apresenta, igualmente, compo-

sição isotôpica de carbono que mostra uma presença relai"

tivamente grande de isôtopos C. Isto pode ser devido

à grande contribuição do carbono derivado da respiração

das raizes e da decomposição das plantas em regiões de

mangue onde a Crassostrea (?) rhizophorae pode ser en-

contrada com freqüência.

Excetuando-se as amostras KJR-O1, IJS-02 e

rjR-O3, que apresentam valores anômalos, todas as de-

mais amostras estudadas de ambiente marinho apresentam

valores de composição isotopica de carbono situada en-

tre:

-2.53 %o £t>1ZC V +2'65 *°
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A amostra IJR-47/B (Ó13C = -0,11 tfo) ê repeti-

ção da amostra IJR-47/A (613C m +0,06 %o) e a diferen-

ça entre os valores de composição isotopica, tanto para

carbono como para oxigênio, estão dentro do erro experi

mental admitido.

Para todas as amostras marinhas analisadas, a

composição isotopica de carbono não mostra qualquer re-

gularidade, não sendo possível» em nosso trabalho, defi

nir um padrão de variação regular para os isotopos de

carbono, ao longo do litoral.

Isto já era esperado, uma vez que os mecanis-

mos de fracionamento isotópico do carbono são o fracio-

namento cinético durante a fotossíntese e o efeito do

processo de equilíbrio no sistema

C 02(dissolv.)í== H C a3(a q.)^
 CaC°3(s) .

discutidos na seção 3.2#

Assim sendo, o fracionamento não e controlado

por efeitos vitais ou geográficos. 0 que se observa cia

ramente ê um controle ambiental agindo sobre o fraciona

mento isotôpico do carbono, fato que será discutido a-

diante, na seção 8.2,a.

8»l»b - Oxigênio:

As amostras de ambientes marinhos e mistos, es-

tudadas neste trabalho, apresentam composição isotopica
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de oxigênio situada entre os extremos

-2.08 *> \ O 0 ^ +0,45 %o

Os fatores que atuam sobre o fracionamento iso

tópico do oxigênio são: altitude, latitude, longitude e

temperatura do local amostrado (seção 4.2).

Considerando-se que todas as amostras marinhas

foram coletadas ao nível do mar, o fator altitude não de

verá influenciar na composição isotSpica de oxigênio das

amostras analisadas.

Foi visto na seção 4.2.a que durante a evapora-

ção da água do mar ocorre o fracionamento isotopico do

oxigênio. Desta forma, o oceano ê a grande fonte de va-

por d'água para a atmosfera. Assim sendo, na faixa estu

dada do litoral, o efeito longitudinal também não deve-

rá estar registrado no conteúdo isotopico das conchas.

Deste modo, somente os efeitos latitudinal e

de temperatura ê que poderiam afetar a composição isot£

pica de oxigênio destas amostras*

0 efeito latitudinal tem origem no equador têr

mico terrestre, representado pela zona que, nos dois he

misférios recebe, durante o verão, os raios solares per

pendicularmente à superfície* Este equador térmico re-

presenta a região do oceano que, por ser mais aquecida,

é a grande fonte de vapor da água para a atmosfera*
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Devido à inclinação do eixo terrestre e à al-

ternância das estações do ano, o equador térmico abran-

ge toda a região situada desde cerca de 23930»S ate cer

ca de 23£30*N. Tanto ao norte como ao sul, as áreas ad-

jacentes são também aquecidas e esta característica di-

minui à medida que se afasta do equador termal.

Em nosso trabalho, as amostras marinhas anali-

sadas são procedentes de locais situados entre 00955*S

e 32B02»S.

As amostras coletadas ao sul do Estado do Para

na e no Rio Grande do Sul, embora mais ao sul, provável^

mente estejam também sob a influência do equador térmi-

co, motivo pelo qual não apresentam composição isotopi-

ca diferenciada das demais» Por esta razão, o efeito Ia

titudinal provavelmente pudesse ser observado na anali-

se isotopica de oxigênio de amostras de conchas de mo-

luscos coletados na costa atlântica do Uruguai e Argen-

tina.

Observa-se ainda que as amostras coletadas en-

tre o Terminal da Baia da Ilha Grande (KJR-29) até o Mor

ro da Enseada em Bertioga (KJK-36-2) apresentam, em sua

maioria, valores de o o ^-1,00 %o, o que indica uma

quantidade relativamente grande de is&topos leves de o-

xigênio em relação às amostras das regiSes vizinhas.

Esta faixa do litoral situa-se na região de
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maior índice pluviometrico do Brasil. Nesta região, ê

provável que a escarpa da Serra do Mar esteja funcio-

nando como um atenuador do fracionantento isot&pico do

oxigênio, ocorrido durante a evaporação da água do mar.

Desta forma, o vapor de água da atmosfera, rico em

16 ~

H 0, ao ganhar altitude e movimento em direção ao

continente (quando teria inicio a ação do fator longi-

tudinal no fracionamento), é barrado, em parte, pelo e£

cudo formado pela Serra do Mar.

Adquirindo altitude, o vapor se condensa ao

encontrar as camadas mais frias do ar. A precipitação

subsequente devolve à. costa e ao oceano grande parte

das moléculas que contêm o isotopo 0.

Este mecanismo diminuiria o fracionamento ini

ciai ocorrido durante a evaporação da água do oceano e

justifica os valores de cr 0, relativamente baixos, en

contrados para as amostras desta região.

8.2 - Amostras de Ambientes continentais Atuais:

8.2.a - Carbono:

Ao contrário do que acontece na Tabela 1, as £

mostras de ambientes continentais atuais foram coloca-

das em ordem crescente de longitude dos respectivos Io

cais de coleta»



As amostras de ambientes continentais analisa

das mostram competição isotôpica de carbono com valo-

res situados entre

-10,31 %o >^ l 3C ^T-4,05^ -

Percebe-se claramente que a composição isotô-

pica de carbono das amostras de ambientes continentais

representam uma classe bem diferenciada das amostras

marinhas*

Estes valores de cr C, bastante negativos ,

são devido, à forte contribuição de CO derivado da

matéria orgânica vegetal.

Esta contribuição é melhor entendida quando se

retrata o caminho seguido pela ãgua da chuva: Ap6s a

precipitação ocorre a infiltração no solo, do qual re-

tira o diôxido de carbono produzido pela respiração das

raizes e do decaimento do húmus* Em seguida, migra pa-

ra o lençol subterrâneo que. exceto em casos especiais,

esta em contato com a ãgua de superfície*

Este mecanismo explica a presença dos isôto-

12pos C nas águas dos rios e lagos, justificando os va

lores sempre negativos de & C das amostras coletadas

nestes ambientes* Consequentemente, este efeito também

poderá ser notado em amostras marinhas coletadas préxi

mo da desembocadura de rios»
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Sabendo-se que, nos corpos de águas continen-

tais t somente o efeito do processo de equilíbrio pro-

duz fracionamento isotopico dè carbono, variações nos

valores de b C podem ser encontrados em razão da maior

ou menor contribuição do CO do humus e dos vegetais

nos. locais amostrados,

8.2.b -" Oxigênio:

A composição isotopica de oxigênio das amos-

tras continentais analisadas varia entre os valores:

O-6,95 %0 -Cr O ^ -2,41 %O

C18Estes valores de i> O demonstram claramente o

controle exercido pelo fator longitudinal. Desta for-

ma, o conteúdo isotopico revela que amostras coletadas

em locais de maior longitude são relativamente mais ri

cas em 0 que as amostras coletadas em locais mais pré

ximos da costa*

Este padrão de distribuição dos isôtopos de o

xigenio tem origem na destilacao de Rayleigh, descrita

na seção 4.2.a.

8.3 - Amostras de Ambientes Marinhos e Mistos Antigos.

8.3.a - Carbono:

As amostras relacionadas na Tabela 3 fazem par
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te de um grupo maior de amostras utilizadas por Martin

e Suguio (1976a); Martin e Suguio (1976b); Suguio e Mar

tin (1975a); Suguio e Martin (1975b); Suguio e Martin

(1976a); Suguio é Martin (1976b); Suguio, Martin e Pie

xor (1976) e Suguio, Martin e Plexor (1977), para estu

dar as variações do nível dó mar, a evolução da linha

de costa e das planícies costeiras do litoral do Bsta-

do de São Paulo, ocorridas durante o Período Quaterná-

rio*

Pela composição isotopica de carbono das amos

trás apresentadas nesta tabela não se percebe um pa-

drão de variação regular ao longo do tempo.

Entretanto, quando os valores dê O C destas £

mostras sao vistos em função da curva de variação do

nível do mar, estabelecida por Suguio, Martin e Flexor

(1977)» uma importante observação pode ser feita: nas

amostras que viveram durante a fase em que o nível do

mar estava mais alto que o atual, os valores de o 3c

são menos negativos que os valores de o 3c das amos-

tras que viveram na época em que o nível do mar estava

mais baixo que o atual»

Isto significa que durnnte as fases transgres

sivas predomina a influencia marinha, mesmo sobre as a

mostras coletadas relativamente longe da atual linha de

costa, cuja análise de composição isotopica fornece va
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lores menos negativos de o 3c.

Por outro lado, durante as fases regressivas,

os valores de P C indicam que o conteúdo isotôpico r£

cebeu maior influencia continental, o que .se traduz por

valores mais negativos de o 3c #

Desta forma, a composição isotôpica das amos-

.trás marinhas antigas é mais um indicador das varia-

ções do nível do mar ocorridas durante o Quaternário no

litoral paulista»

8.3.b - Oxigênio:

Em ambientes continentais, variações na razão

0/ 0 podem indicar mudanças climáticas quando o cal

cario analisado for um estalactite formado em condi-

çoes em que as variáveis atuantes na sua construção fo
i
I

rem poucas e bem controladas (Hendy e Wilson, 1968).

Variações nos valores de o o de conchas de

moluscos marinhos antigos podem também indicar mudan-

ças de temperatura (Mook, 1968). Todavia, num ambien-

te marinho, as variáveis que controlam a razão 0/ 0

das conchas são numerosas e nem sempre podem ser fixa-

das com precisão. Uma delas ê a composição isotôpica

da água do mar na época em que o molusco se desenvol -

veu« Outra variável importante ê a contribuição e a

composição isotôpica ás água continental que chega ao
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mar, proximo do local onde viveu a concha.

A area influenciada pela água' continental de»

pende do fluxo aquoso e das correntes costeiras» que

por sua vez dependem, além de outros fatores» da morto

logia da costa. Alem das modificações que ocorrem na

linha de costa, o próprio canal fluvial muda, ao longo

do tempo, o local de sua desembocadura no mar.

A complexidade decorrente da interação de t£

dos estes fatores torna difícil a utilização isolada

da composição isotôpica de oxigênio das amostras mari-

nhas antigas para determinação ou quantificação de pa-

leotemperaturas ou mudanças climáticas.

Por outro lado, associando-se os valores de

w C e o 0 de uma mesma amostra pode-se obter uma i-

dêia aproximada sobre o ambiente em que viveu o molus-

co: As correntes de água doce que chegam a costa afe-

tam, notadamente, a composição isotôpica de oxigênio

das amostras marinhas. Assim sendo, os valores de o o

das amostras marinhas contaminadas por estas correntes

seriam mais negativos que os valores de o o das amos-

tras tipicamente marinhas que não receberam a contri-

buição de água doce; amostras marinhas que viveram em

ambientes de vegetação abundante (mangues» pântanos sa

lobros, etc») apresentam valores de o 3c modificados

pelo dloxido de carbono da respiração das raízes e da
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decomposição da matéria orgânica. Neste caso, os valo-

res de à c são mais baixos que os das amostras que vi

veram em ambiente tipicamente marinho*

Resumindo, amostras marinhas com valores bai-

xos de o c teriam vivido em ambientes de mangues» pan

tanos salobros ou teriam, pelo menos, recebido a con-

tribuição do diôxido de carbono derivado das plantas e

da decomposição da matéria orgânica. Amostras marinhas

com valores baixos de ò o teriam vivido em locais da

costa, próximos da desembocadura de rios ou riachos*

9*0 - CONCLUSÕES:

A composição isotopica de carbono e oxigênio

de carapaças calcárias atuais permite diferenciar» com

clareza, os moluscos de origem marinha dos de origem

continental* Na Figura 4 foram colocados, em gráfico ,

os valores de o o e o 3c das amostras analisadas onde

se destacam os dois grupos de moluscos*
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MARINHOS t MISTOS ATUAIS.
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CONTINENTAIS ATUAIS.

Fig. 4 - Representação gráfica dos grupos de amostras
de ambientes marinhos (e mistos) e continen-
tais atuaist em função dos valores ** C eo O,
em relação ao padrão PDB*
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A figura 4 mostra que os valores de composi-

ção isotopica de carbono e oxigênio diferenciam, clara

mente, as amostras de ambiente marinho das de ambien-

tes continentais.

Em moluscos continentais, são característicos

os -valores baixos de o C, em conseqüência da forte

contribuição do dioxido de carbono derivado do decai-

mento do humus e da respiração das raízes dos vege-

tais» e os valores baixos de o o, em conseqüência do

efeito longitudinal que atua sobre o vapor de água at-

mosférico.

Em moluscos marinhos, os valores de o c po-

dem fornecer informações sobre a presença de dioxido

de carbono produzido pela respiração das raízes dos ve

getais e no decaimento de matéria orgânica, o que ca-

racteriza ambientes de mangues e pântanos salobros; e

os valores de o o podem indicar a contribuição de ã-

guas continentais no local de vida da amostra*

Embora não tenha sido determinada em nosso tra

balho, a salinidade da água do mar poderia completar o

quadro esboçado pelos valores de ̂  C e ü o. Entretan

to, a composição isotopica de oxigênio nos permite fa-

zer inferências sobre a salinidade da água do mar em

que viveram os moluscos amostrados* Assim, valores baí

xos de k 0 indicariam baixa salinidade devido a con-
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tribuiçao de água doce. Valores de 6 0 próximos do

valor do padrão SMOW (Standard Mean Ocean Vater) indi-

cariam águas marinhas de salinidade normal, enquanto va

•lores altos de 6 o representariam ambientes de circu-

laçao restrita, com predominância de H 0 devido a £

vaporação intensa, o que implica em forte salinidade.
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