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REST]MO

A composiçäo isot6pica de ca¡bono e oxlgenlo sepa-

ra os moluscos de ambientes marinhos dos de ambientes continentais

em

giupos, isotcpicarnente distintos. Este fato

dg

monstra que o controle biol6gico ê superado'pelo corì.troIe ân

'biental nos mecanismos de fracionarnento isot6pico.
As amostras de ambientes continentais são mais ri-tâ

cas em '"o que as amostras de ambientes marinhos devido

ao

efeito longi tu-dinal que atua sobre o vapor de ågua atmosférico, ap6s o fracionamento inicial verificado duravrte a eva
poração da

ågrra. d.o

mar.

1.j
o t'c tambên.ê mais frequente nas amostras de no-

luscos cle ambientes continentais devido a contribuição

das

plartas terrestres e do decaimento do hûnus no bicarbonato
da âgua.
A composição isot6pica de carbono das amostras

de

ambientes continentais estå situada entre -1O,37 e -4"O5

%o

(em

relação ao p adrão PDB), e cornposição isot6pica de oxigê

nio entre -6,95 e -2,4I

%o,

relativo ao padrão PDB"

Para as alnostras de ambientes marinhos o principal
mecanismo de fracionamento

do processo de

isotópico de carbono ê o efeito

equilíbrio durante a precipitação do carbona

to na ågnra do na¡.

ii
Para as a:nostras de ambi.entes marinhos a composição ì.sot6pica de carbono estå situada entre -2,O8 a +2,6li%o

e composlçao lsoropaca de oxigênio entre
+O,45 por mil

.

O

os extrenos

-2,08

contetdo isot6pico de oxigênio das conchas

de moluscos de ambientes marinhos atuais apresenta-se
-forme em

e

toda a extensäo do l-itoral amostrado, exceto

u¡i-

na

fai

xa situada entre a .região da Tlha G?arde (q1) atê a região
de Ubatuba. (Se). tlesta

faixa do litoral , a composição isot6
pica de oxigênio apresenta-se ligeiranente diferenciada,
mais

rica

em

is6topos leves. Nesta região, ê provâvel que

a

Serra do Maf' esteja funcionard.o como um atenuado? do fracio
namento

isotôpico do exigênio ocorrido dura.nte a

evaporação

da âgua do maÌ.
Foranr tambêm anal-isadas conchas de moluscos

nhos antigos e sua cornposição isotôpica permite

na¡i-

a formula-

ção de hipóteses acêrca do ambiente na qual viveram.

Lt_ 1

rNrRoDuçã.o

No presente estudo foram analisados

os

conteûdos

isotôpicos de carbono e oxigênio de conchas de moluscos

rinhos e continentais atuais

com

ma-

o intú.ito de se deterninar

as di-ferenças de composição isot6pica entre estes dois grupos de moluscos.
Conhecidos os mecanisrnos de fracionamento

isot6pi-

co de carbono e de oxigênio torna-se inportarite détenirinar
os processos que imprimem caracterlsticas mais ma:"carttes no

contetdo isotópico das conchas de moluscos marinhos e conti
De posse destes dados, juntanente com os

d.a

dos isot6picos das conchas d.e moluscos marinhos antigos

e

nentais atuais.

suas idades, determinadas pel-o mêtodo do Radiocarbono,

tor-

na-se possíveI estabelecer hip6teses acêrca de paleoambien-

tes costeiros nos littimos seis mil a¡os,

I
1.O

-

TSôTOPOS

l-.1 - Generalidades
A palavra is6topo tem origem grega. Sigmi.Êica

rrmesmo

lugarrt e indica que os isôtopos de um elemento ocupam o nes
mo

lugar na Tabela periôd.ica. Ê conveniente representâ-los

da segnrinte maneira: 1!0, orra. 16 representa o

sa (a),

dado

pela

soma de

número de mag

prôtons e neutrons (n); e 8 repre

senta o número atômico (z) ¿o elemento, que no exemplo ê

o

oxr-gen1o.

os isótopos poden ser eståveis ou instâveis. A es-

tabilidade dos nûcleos ê caracterizada por

al$rmas regrras im

porta-ntes, duas das quais citaremos aqui. A primeira ê chamada regrra da

sinetria e estabelece que em um ntcleo de bai-

xo número atômico, o nûnero de prôtons ê aproximadamente ignral ao ntmero de neutrons
ximadanente
com mais

(n), ou seja, a r azáo n/z ê aprg

igual a L. Por outro lad.o, num nicleo

de 20 prôtons ou neutrons, a r azáo n/z

maior que um,

com

estâvel

'e

semPre

valor nâximo de 1r5 para os nlcleos estâ-

veis mais pesados.
Considera¡do que a repulsão eletrostâtica
lomb

aument

de

cou-

a rapidamente com o aumento do ntmero atômico, os

neutrons são. incorpórados

ern

maior quaatidade que os

tons para ma¡ter a estabil-idade dos ntcl-eos.'

Prô-

.2
A segund.a regra 6 chamada regra de

oddo-Harkins

que estabelece que o nlicleo pode ser classificado se$lndo

ntnero par ou

imp

ar de prôtons e neutrons. verifica-se

um

que

para as quatro cornbinações posslveis, o arua:,rjo mais numero
so 'e Z par'- n pa.r, enqua¡to o menos numeroso ê Z inpar- n im
Pa?.

Estes aqpectos refletem a energia da ligação nu-

clear que ê nåxina par'a os nrlcleos do tipo par-par"

2.O

-

EFEITO ]SOTôPICO:

É bem conhecido o

fato de is6topos de um elemento a-

presentarem as mesmas propriedades qulnicas, porêm propriedades

frsicas diferentes.
A estrutura extra-nuclear de um el-emento determina

o

seu comportamento quínico, enquanto a nuclear ê a principat
responsâvel pelas propriedades físicas.

Pelo fato de todos os is6topos de um elemento apre
sentarem o mesmo número

e arranjo de elêtrons,

um cornporta-

nento quimico similar ê utna conseqüência lôgica. Entretanto'

esta sirnilaridade ê limitada. Existem certas diferenças
propriedades físico-quimicas dos elementos devido às

nas

suas

d.if erentes nassas.

A base te6rica para explicar estas diferenças ê

a

3

Teoria Quântica.
A energia de uma molêcula ê descrita em ternos da
soma das

energias eletrôni-ca, vibracional , transLacional

e

?otacional . A energia associada com a interação mútua d.es-

tes movimentos deve tambên ser incl-ulda.
eara is6topos de um mesmo elemento as energias

e1e

trônica, de translação e de rotação são aproxinadamente iguais. Entretarto, o efeito isotôpico tem origen na vibração molecular.

A freqüência de vibração de uma nolêcula ê inversamente proporcional

à sua massa. Isto sigmfica qùe as liga

ções envolvendo um isôtopo leve säo nais .frågeis

que

aque-

l-as formadas por um is6topo mais pesado. En outras palavras,
d.ur

ante uma reação química, as molêculas poï'tadoras do is6-

topo Leve reagiräo mais prontamente que aquelas portadoras
do is6topo pesado.

3.O

-

CARBONO

Apesar d.o carbono ser o elemento mais aburdante

do

Uni

verso, ocorre na crosta terrestre apenas como elernento tra-

ço. o conteû¿o mê¿io de carbono na crosta e no marto estâ,
provaveLmente, no iiîtervalo de algumas centenas departe por
milhão.

4

o carbono possui dois is6topos estâveis , r2c

que

constitui 98,89% d.a composiçäo do carborlo . 13c que participa corn r,rr%. o is6topo 14c ê radioativo, sendo que a ra"áo

r4c/r2c ê da ordem de 10-12"

3.1 - Distribuição dos Is6topos de Carbono na Natureza:

3.1.1 - Atmosfera:
A atmosfera consiste de uma mistura de numerosos ga

ses, A composiçäo quinica ê muito simples, sendo constituida, basicamente, de três elementos: nitrogênio, oxigênio

e

a_rgonao.

ûutros elementos e compostos estão presentes

em pe

quenas, porêm significantes guaatidades em tèmos de geoqui

mica da atnosfera.

o conteûdo de d.i6xido de carbono da atmosfera con-

t?ola
mo

al gurì.s processos de grand.e importância geotógica (co-

o pH aa âgua do mar e o escudo refletór da energia so-

1ar), apesar de representar

aPenas O,O3 % do

total da atmos

fela.
As variações

locais, regionais, tÌiårias,

sazonais

ou seculares do conterido de diôxido de carbono tem sido observadas como flutuaçöes regul ares '
Determinações suidadosas, efetuadas

Por

KeeJ.íng

(1958, 1961a, 1961b), demostrararn que as variações tliârias
observadas sobre os continentes säo dependentes .da respiração.

A respiração das plantas atinge un mâximo Por vol-

ta da meia noite ou nas primeiras horas da nanhã.
o di6xido de carbono da respiração das Plarrtas
(râ

valor de àtrc entre -2]- e -26 %o (seçäo l.z).

À'

noite,

tem

quar

do a respiração d.as Plaritas atinge intensidade nâ*ina, Pode-se encontrar uma contribuição mensu¡âver do diôxido

de

carbono da respiração pr6ximo da superfície.

3.1.2 - Biosfera:
As pfantas, anirnais, nicroorganismos e

de matêria

viva,

em ambientes

os reslduos

geol6gicos, como c arvão e pe-

tró1eo, definen o termo biosfera.
A fotoss.lntese do d.i6xido de carbono por meio da c1o

rofila e da fuz ê da maior importância Para todas as fo¡mas
de vida da Terra. O Processo pode ser representado esquemamaticamente pela segnrinte equação:

6 CO2 + 6 H2O ì-

C6H:_zO6

+ 6 O^2

A energia Pode ser suprimida se a reação ocorre da
esquerda para a

direita.

Na natureza, a energia ê fornecida

pela radiação solæ. Neste sentido, a energia radia¡te

da

luz sol-ar å convertida en energia quínica dos cornpostos or-

6

gânicos. A reaçäo inversa, da d.ireita para a esquerda ê

a

oxloaçao Dlorog:.ca ou respl-raçao, e a energia assin libera_
da pode aparece? como ca].or ou trabalho,

Existe

üm balanço razoavelmente fechado

entre fo-

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

co, a respiraçäo tenha sido superada pela fotosslntese e

a

energia derivada a¡mazenad.a em c arvão e petr61eo.
A fotossíntese ê de graade inportância no estudo

do

fraciona¡rento isot6pico, não apenas do carbono, mas tanb6n
do hldrogenao e do ox].genio.

3.I.2.a - Matêria Viva:
A complexidade envolvèndo a fixação fotossintêtica
do carbono serâ discutida oportunamente.
As recentes investigações de Srnith e Epstein

(Wfl)

perrnitirarn a subdivisão das plantas superiores em duas cate
gorias

:

l-e : o
¿e

gæupo

do reino vegetal com valores

baixos

t1a
ò'"c (-z+ a -34'/.o);

24 : as plantas aquâticas,
salgados e as grramineas

tropicais

d.e

deserto

e de pânta:los

com conteúdo relativamen-

te alto d. 13c ( ó13c variando entre -6 a

-t9%o)

As algas constituem um girupo a parte corn valores

a.

513c

variardo de -12 a

-23%o,

entre os ihtervalos

dois grupos de plantas superiores.

dos

7

As razões para estas diferenças não são bem conhe-

cidas,

mas de acordo com

Snith e Epstein os dois grupos di-

ferem ern a.natomia, fisiologia, bioquímica e ecologia.

'

Altas razões l3c/rzc

parecem

ser a resposta à vida

em condições extremas.

Pa¡ker (tOø+) analisou as amostras biolôgicas mais
aburdartes de uma baía ¡narinha rasa e verificou que diferen

tes

membros do

conjunto têm composição lsot6pi.ca de carbono

13c
situada ent?e -6 e -: 7 %o. Entretanto, o contetdo d"
constante para diferentes indivíduos

3.1.2.b - Matêria orgânica

d.e uma mesma

6

espêcie.

em Sedimentos:

13c ,ru
considerando a compLexa distribuição do

têria viva, ê surpreend.ente que o carbono sedimentar

tu-

aP?e-

sente um pequeno intervalo de variação. Eckelna¡n et al (1962)
observaram, em sedimentos pelâgicos recentes e

do

terciårio,

turáo 13c/r2c variando entre -19' 3 e -23,2 %o. Na

região

costeira, a contribuição d.as Plartas terrestres Provoca valores mais baixos em t3c. s.di*"ntos não marinhos são isotopicamente semelharites ås

plaltas terrestres.

3.1.2.c - Petrôl-eo:
silvermar e Epstein (rs¡g), Silvermalr (t9e+, tseT)

(in Hoefs, 1973) denonstra.ran que os valores

¿u å13c

ao

Pe-

tr61eo são mais baixos que os da matêria orgânica da qual o
petr6leo é derivado, mas semelhantes aos valores ¿" ó13c ¿u

8

¿ -.
fração _.
lipldio,
especiai-mente de animais e plantas inferio-

res.

Os f ipi.dios formam uma das frações termicamente mais es

tâveis.
Com d.ados

da composição isotôpica de ca¡bono, a d.is

tinção entre petrôleo predominantemente

rinho ê frequentemente posslvel
3.1.2.d -

Gâs

mari-nho ou

não

ma-

.

Natural:

Dentre todos os compostos naturais de carbono, o
12c. E,tratarrmetano pode ser, normalmente, o mais rico em

to, ê rnuito dificil

tirar conclusões a respeito do modo

de

fornação e possíveis fracionamentos du?aïÌte a migração

do

metaro. Sackett (1968) af'gumenta que o tempo, temperatura,

a est?utura da matêria prina são os principais fatores

e

dos

quais depende a composição isotôpica do metano. Colombo et

ar (1966, r97o) (in Hoefs, 1973) acreditam ter
que durante a rnigração, o

met a-rÌo

demonstrado

po?tador do isôtopo leve

preferencialmente enriquecido nas zonas mais altas do

ê

campo

de gâs.
Contraditoriamente, resultados obtidos Por May et

al (1968) (in Hoefs, 1973)

demonstraram qrr.

lzcHo, pois este
mais rapidamente que o

o l3cHo migra

ûttino ê melhor

ad-

sorvido que o prineiro.

3.I.2.e -

Carvão:

13c/72c
o c arvão apresenta uma distribuição de

".-

9

meffra¡te à das ptantas terrestres atuais (Craig, l-953). Colombo
c

et a1 (1970) (in Hoefs, 1973) analisaram amostras

arväo de d.i.Êerentes estådios de incarboni zação

e

de

parece não

haver mudança na composição isotópica com o aumento de grau
de metamorfismo. Porêm, uma resposta

.final ao problema

d.e

posslveis fracionanentos dwante o Processo de incarbonizaçäo ainda não pode ser dada.

3,1.2.Ê - Efeito da Idade na Distribuição dos Isôtopos
Carbono:

Este complexo probLema tem sido discutid.o Por Vfelte

(rsZo) (in Hoefs, rg73). A variação da comPosição isotópica
de c arbono nos rese?vat6ríos

coz(atrn) - catcå¡ios - bios-Êera

ter ocomido durarte o Passado geotôgico. A verifica-

pode

ção deste efeito ê dificil

devido às alterações ¿iageirêti-

cas que podem ter alterado os valores ¿" ó13c dos calcårios

e de materiais orgânicos de modo que os valores dêterùinados podem näo representax a composição
Po?
aument ado

com

inicial"

outro Lado, assumindo que a fotossíntese

tem

por muitos milhões de anos - e isto se relaciona

a alta razão de acunul ação de mate¡iaf orgânico

em

sedi

nentos -.um efeito isot6pico mensurâvel no éistema:

coz(atr) - rochas carbonâticas - carbono orgânico
deve

ter ocorrido.

10

Entretanto, devido ås alteraçöes diagenêticas,

efeito da idade não pode ser

o

provad.o con certeza, nas ape-

nas indicado por algnms f atos.

3.2 - Comportafiento Isot6picos do Carbono:
O.s

d.ois

principais reservatôrios de carbono,

a

biosfera e os carbonatos, encontran-se isotopicamente sepa
rados por dois diferentes mecanismos de reaçåo:
a - Efeito Cinêtico

Dur

aïite a Fotosslntese, atra-

vês do qual ocorre um enriquecimento preferenciat do is6to

po L2u no marerla-L organ].co sl,nretr-zaoo. Isto se deve :a
naior mobilidade e reatividade da molêcula t'"0, {o" p.rrutra mais facilmente nas foLhas vegetais, enquarÌto a mo1êcu
l?
Ia "cor, mais pesada, entîa

2.0)

em menor

quantidade.

(seção

.

b - Efeito

de

d.o Processo

Equilíbrio: O sistema

- bicarbonato - CaCO3
do ocearo ê um processo em equillbrio que favorece a preCO2

'l?
-.. -sença do -"C no bica-rbonato. Por este mecanismo, o dioxido

de carbono atmosfêrico ê dissotvido na âgua
do

d.o

mar, poden-

voltar à atmosfera desde que adquíra energia suficien-

te. Entretarto, a molêcula portadora do is6topo t3 do c arbono requer maior energia, motivo pelo qual o oceano

na-se enriquecid.o neste is6topo

"

tor-

.11
3.2.a - Di6xido de Carbono:
Amostras de di6xido de carbono atrnosfêrico foram

a

nalisadas por Keeling (1958, 196lb). Este autor encont¡ou
uma

relaçäo quase linear entre os valores a. å13ç e o con-

teûdo de diôxido de carbono atrnosfêrico de diferentes loca

lidades, mostrardo

uma

variaçäo de 3 por mi1. Concluiu

que

o dióxido de carbono atmosfêrico t'puro", a uma concentração d.e 312 partes por milhão, tem valor ¿. J13c igrral a -/

por ni1.
Valores mais negativos são devidos à nistura

com

diôxido de carbono orgânico, derivados da respiração

dos

vegetais e decaimento
(r

d.o hûmus.

Este di6xido de carbono a-

â

presenta d"c da orden de -24 por rnil, sendo vâlido tanbên

para os produtos da combustäo industrial3.2.

b - PlarÌtas terrestres:
As plarÌtas

ferencial

em

terrestres sofrem

um enriquecimento pre

1' fica-ndo com um teor de 13_
*-C,
-"C

menor em rela

ção ao cli6xido de ca¡bono atmosfêrico.
(1Ò

ò"c = -25 por mi1 como um valor mêdio pa
ra madeiras e um val-or nêdio de -7 por nil para o di6xiclo
Tomardo

de carbono atmosfêrico, pode-se notar que o enriquecinento

durarte a assimilação deste, pelo vegetal , ê da orden

de

-17 ou -18 por mil. Isto se deve ao efeito cinêtico, expli
cado na seção 3.2.

T2

3.2.

c - Bicarbonato
. A concentração de ions bicarbonato dissolvidos

âgua do mar.

e

equillbrio

em âgnras doces, em

corn

na

a atmosfe-

ra, estå situada entre 1,4 e 1,8 milimoles por fitro.
o å13c do bica¡bonato de âguas marinhas, em egui- a-

librio
valo
t

com

o diöxido de carbono atrnosfêrico, estâ no inter

compreendido

por +1,O e +2,O por mi1, dependendo

da

emperatura.

Por outro 1ado, o teor de bicarbonato, geralmente
observado em âg'uas

superficiais ou de sub-super.fície ê z

a

5 vezes maior. De acordo com Voge] et al (1963) o carbono

ê encontrado nas camadas do so1o,'

onde processos cono o de

caimento do hûmus e a respiração das ralzes produ,zem di6xi

do de ca-?bono que se dissolve na âgua edâfica e subterrânea.

A etapa se$rinte na formação do bica¡bonato ê

a

dissoluçäo do calcârio de camadas mais profundas do solo,

pela ação do dióxido de carbono dissolvido na

CO2.* HrO.=-.-H2CO3: H+- +
CaCO3

J

+ H' :-""'¡

' +

âgnra:
HC03

.¡..!

Ca'

HCO3

Por estas reações, observa-se que uma molêcula

co, ( Á13c da ordern de -24,5 por nil), ploveniente do
caimento do húmus, e uma molêcula de carbonato
(,513c Au orden de +1 ,5

de

de-

de câ1cio

por mil), produzem dois íons bicar-

13

bonato

"o*

á13c com vaLor nådio de -11 ,5 por mil.

Este fato tem profi.urda implicação no estudo ¿e

â

gua subterrânea, pois pelo mecar.ismo e)cposto acima, o teor
d" 14c tambên serâ alterado, tornando falsa a idade do len

ços subtemâneo determinada pelo mêtodo do radiocarbono.
Assim, a dete?minaçäo da coraposição isotôpica
âgnra

da

.intersubterrânea ê um instrr.rmento muito val-ioso na

pretação da sua idade.

3.2.d - carbonato de câtcio:
A composição isotôpica dos calcårios depende de cer

tos fatores l-ocaié,
âguas vizinhas

como

a contribuição do bicarbonato

de

e a influência da temperatura no fraciona-

mento isot6pico.
Assunindo um estado de

equitíbrio isot6pico'

come

çando com um bicarbonato formado nas condições descritas na
seção

J.2, item b; o vafor

no?mal-

para cal-cârios narinhos

varia entre O e +3 por mil-.
Para calcârj.os de âgua doce, o valor a. ó13c va-

ria entre -1O e -13 por mi1 .
o comportamento e a distribuição dos is6topos
ca¡bono pode ser observado na f ignra 1.

de

I4

(13

òc%
+5

Bicorbonolo Mor¡nho Corbonolo Bicorb¡rolo de dguo òce

Cor

.û---E

Ti1- - ---1-i

o

Troco córnl
COz Atmosfdrico

-5

-to
-t5
-20

-25
-30

Fig. 1 - Variação da composição isot6pica de carbono em vâ
rios compostos na natureza. os valo?es ¿" ó13c são
relativos ao padrão PDB. (in t'look, rd68) .

4.O _

OXTGÊNTO:

o oxigênio tem três isôtopos estâveis,

160

t8o, .o* abundârcias de cerca de 99,76 %; o,o4
re spec t ivarnente (Nier, 1950).

%

, r7o

e

e o,2o %,

o oxigênio ê um ctos mais abundantes elementos da cros

ta terrestre. Assim ocorre

em comPostos

gasosos' 1íquiclos

e s61idos, muitos dos quais são termicamente eståveis em
grande intervalo de ternPeratura. Isto o torna um dos el-ementos de grande interesse na geoquímica dos is6topos.
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4.f - oistribuição dos Is6topos de oxigênio na Natureza:
4.I.a - Atmosfe?a e Bios-fera:
O

oxigênio atmosfêrico tem composição isotôpicaba:

tante constarte

com

valor de á18o ¿. +23,5

%o (Dote

et al ,

re54) .

o oxigênio dissotvído na ågua do mar ê nuito mais

_18
em '"O. Urey (1S47) calculou á constante de eenriquecido
quir-ibrio para a reaçäo de t?oca entre o oxigênio

rico e a âgi'ra e encontrou

valor muito pr6ximo

um

atnos.Êê-

d.a

unida-

de. rsto significa que o oxigênio atmosférico näo pode a-

tingj.r equitíbrio

com

a hidrosfera. Entretanto, o enrique-

18o
no oxigênio molecular livre, o chamado e.tei
cimento d"

to Dole, pode ser expl-icado de outra

marÌeira?

o estudo dos is6topos de oxigênio demonstra que
oxigênio fotossintêtico ê derivado da â$ra, não do co2

6CO2+6H2O

fo to

ss

lnte

se

_
re sP]-raç ao

o

:

C6HteO6+602

A fotosslntese ê, sabidamente, a principal fonte
de oxigênio atmosfêrico. A intensidade deste processo ê

ta basta.nte para
nosfêrico

em

asseg:urar a conpleta

a1

troca do oxigênio at

3 ou 4 miI aros.

Rabinovitch (tS+S) (in Hoefs, 1973) sugeriu que

o

1O

alto contetdo de "o no oxigênio atmosfêrico era devido ao
consumo

preferencial de 160 durarte a respiração das plan-

16

tas e animais, os quais podern remover oxigênio

de rnesrna com

posição do oxigênio fotossint6tico da atmosfera.
Em

outTas palavras, a relação pal'a o

oxigênio fo

tossintêtico liberado para a atmosfe?a e o oxigênio extraí
do dela são iguais.
As investigações de Lare e oore (1956), que descobriram que o fracionamento que acompanha a respiração

ê

bio-dependente, concordarn com esta hipôtese.
Se esta explarração

verâ ter havido

af guma

for correta, provavelmente de-

flutuação na concentração absoluta

. .- oe
- 18-U da atmosfera desde o Cambriano atê
e no conteuoo
Recente, devido as variações das

o

atividades fotossintéti-

cas durante a hist6ria da Terra (wette, t97O).

4.2 -

Comport amento

Tsot6pico do Oxigênio:

O comportanento

isotôpico do oxigênio depend.e

de

rnuj-tos f atores, algrums dos quais serão brevemente ap?esen-

tados aqui:

4.2.a -

Âgma:

Pode

ser esperado que durarte a evaporaçäo cla âgnra

do mar, o vapor sofra um empobrecimento

relativo em tto

da ordem d.e B a fO por mi1, dependendo da temperatura,

,

com

a evaporação ocorrendo en condições de equilíbrio. Na rea-

lidade, observações

mostTaram que

o vapor ae âgua 6 t3 por

17

nil mais leve que a ågua do ocea¡o (Craig e Gordon, 1965).
Isto indica que um fraci,onamento ci¡êtico imprime, claramente, sua contribuiçäo, pois as mof6culas de âgua portado

ras de is6topos pesado de oxigênio ficam,

em

maior número,

na .f ase não evaporada.
A composição isot6pica aa

âgma depende

aind.a

dos

segnrintes fatores:

- Efeito Latitudinal :
A principal fonte de vapor atmosf6rico 6 a regiäo
aquecida do oceano, pr6ximo do equador têrnico (ttook, f968).

Este vapor paÌticipa do ciclo hidrol6gico e tem grande in-

ftuência no fracionamento do oxi-gênio.
Para explicar o e.feito isot6pico observado na pre

cipitação plùvial , Epstein (fSfø) propôs um modelo, pelo
qual a precipitaçäo ê descrita
A condensaçäo ocorre

em

como Condensação de Rayleigh.

condições de

equillbrio isot6pico,

de forrna que a parte residual, não evaporada, serå relativamente enriquecida e o vapor relativamente empobrecido

em

'"o. Atravês de evaporações e precipitações sucessivas,
vapor e o respectivo precipitado serão progressivarnente

o

em

-'0, à medida que se afasta d.o equ.ador terpobrecidos ern 18ma1"

- Efeito Altitudinal:
IJm

mecanismo senelharte provoca uma perda crescen

t" .* 18o com o proporcional aumento da altitude, notada]

1B

mente em Tegiões montanhosas.

- Efeito Continental:
este 6 um mecanismo pefo qual o conteûdo en t8o

dininui

com

o progressivo afast¿rmento da costa.

Pelos mecanismos expostos acima, pode-se .fazer
esboço da
ra1

um

distribuição isot6pica do oxigênio: de modo ge-

, as âgnras continentais

d.e

superflcie

contêm menos t8o

que a âgua do mar; e sobre o continente, a d.iferença aunen

ta à nedida que o vapor se desloca para o interior continent aI ;

- Efeito da Temperatura:
Dansgaa.rd (t96t, 1964) (in uook, 1968) estabeteceu uma retação quase

linear entre o conteú.do mêd.io

-18-"o (de águas de precipitaçäo amostradas
de

em

teiras de coteta) e a temperatura nêdia arrual.

aïìua1

estaçöes cos
O

efeito

da

temperatura ê t a*¡êm uma conseqtlência do processo de desti
1açäo de Rayleigh, mencionado acima. Uma dependência seme-

thante da temperatura tanb6n se aplica aos efeitos altitu-

dinal e conti-nental.
4.2.b - carbonato de câtcio:
Na .formação de carapaças calcârias de moluscosr a

razão de precipitação do carbonato de cåtcio ê nuito lenta.
Desta forma, o estado de

eguitlbrio isot6pico do oxigênio

entre a calcita e a

circunda¡rte serâ t anb6m demorado

âgnra

19

(urey et al , 1951). o suporte para esta hip6tese ê eornec!
do pela estreita sinifaridade em fracj_onamento observado
em

e)q)eliências de laborat6rio e na natu.reza.
Quando uma

situação de precipitação lenta 6 encon

trada, o contetdo d" l8o do carbonato
d" 18o aa âgua e

depende do . contetdo

d.a tempe?atu-ra, de modo que

a d.iferença

en

tre os valores ae é18g do carbonato e da ågua 6 determinada somente pela temperatura (ttook, 1968).
A
çao

Fi$Ìra 2 mostra o compo?tanento e a distribui-

dos is6topos de oxigênio na natureza.

[,:
+5
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Fig. 2 - Variação da composiçäo isot6pica de oxigênioemvâ
rios compostos na natureza. os val-ores ¿" JlBo ¿.
,ágnra são relativos ao padrão SMow e os valores de
Jt3a
relativos ao padräo PDB. (in Mook, 1968).
=ão
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5.O

-

PROPOSIçÃ.o

Em

E

OBJETIVOS DO TRABALHO:

vi-rtude das propriedad.es, ctistribuiçäo e con-

po?tamento dos ì-s6topos de carbono e oxigênio, descritos

an

teriormente, surgiu a i¿êia de se d.eterminar a variação isot6pica destes elementos em conchas
ao l-ongo do

d.e moluscos

coletados

litoral brasileiro.

Considerando a gr arde extensão do nosso

fj.toral-

alguma variação deverâ ser notada atrav6s da anâtise da

,

com

- ) ca-rDonaro
' ' ' oo
posaçao asotoPt_ca
ca-rbonato oe
de caJcl(
cå1cio das conchas de

mo

fuscos marinhos, facilmente coletadas nas praias.
Seräo anafisadas tambêm conchas de moluscos mari-

nhos aîtigos, de idades determinadas pelo m6todo do Radiocarbono, parra se estudar as variações na composiçäo isot6-

pica das conchas destes moluscos dr¡rante os ú.ttimos nilênios..
Tambên serão arali-sadas al gnrmas amostras

de con-

chas de moluscos continêntais e de ambientes mistos ( åguas

salobras) con o objetivo de se determinar os vafores
313c

. åt8o qo" possarn definir

de

cada um destes anbientes.

5.1 - Coleta das Amostras:
Todas as amostras foram coletadas entre as linhas

de latitude ooe ooi s e 33e ooi

toral

compreend.ido

s,

que corresPondem ao

1i-

entre Marudâ (parâ) e Praia do Cassino

2I

(n. e. sur).
Devi.do

a

grarede extensäo do

litoraL brasileiro

e diante da necessidade de uma amostragen adequada e re-

presentativa, vårias pessoas col-aboraram na coleta
amo s

das

tras .

Muitas amostras foram coletadas pelo Prof. Dr.

Kenitiro

Sugrr.rio

e por n6s, enquanto outras foraln coleta-

das por pessoas de focatidades distantes que gentilmente
atende?am nossos pedidos e nos envia¡am amostras de suas
re gaoes .

Sabe-se que certas espêcies poden suportar, atê
mesno, åguas de baixa salinidade. Por este motivo, a

in-

fluência da âgiua continental na composição isot6pica

das

amostras marinhas 6 um problema que se teiltarâ minimizar,

aralisando-se diferentes espêcies de uma

mesma

localid.a-

de.

5.2 - Classificação Taxonônica das Amostras:

Keith et al (1964) consideraram a possibilidade
de a cornposição isot6pica de carbono das conchas de

mo-

luscos ser controlada por al gnrm efeito vital. Concl-uiram
em seu

trabalho gue o fator ambiental- exerce controle ple

alominante, de modo que a conPosição isot6pica
pode

da

concha

definir o anbiente na qual viveu. concl-uiram ainda

.22
que nao ocorre fracionamento ou

ao

nl

a.
de esPecr_e.

vel

Apesar

cal
ra

controle isot6pico

de

disto,

em

nosso trabalho, de um mesmo Io

coleta, as amostras foram separadas por espêcie pa

que cada uma

delas pudesse ser analisada

s

ep a.r adatnen-

A classificaçäo taxonômica das amostras natinhas

foi reafizada pela Dra Licia Maria

lo Dr. Luis Ca¡Ios Moreira teme,

Pema-Neme e pe-

ambos do Museu de Zooig

gia da Universidade de São Pau1o. As amostras de

âguas

continentais foram identificadas pefa Profe fnga Ludmila
Veitenheimer-Mend.es e Profa Maria

Cristina D. ManslLT, a¡n

bas do Museu de Ciências Naturais da Fr.urdaçäo zoobotâni-

ca do Rio Gralde do Sul.
As amostras de ambientes marinhos ou mistos a-

tuais,
e

com as respectivas

composiçäo

localizaçäo, ntlmero da amostra

isot6pica são apresentadas na Tabela 1.

As amostras de arnbientes continentais atuais

e

os respectivos dados estão reunidos na Tabela 2.
Na

labela 3 estäo colocadas as amostras de

an-

bientes marinhos e mistos antigos, suas idades, local.iza
ção, composiçäo isot6pica, número da amostra e laborat6-

rios de datação.
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6.0 -

PROCEDIMENTO EPERTMTNTAIJ:

A composição isot6pica de ca¡bono e oxigênio
amostras

foi determinada

em

di6xido de carbono, de acor-

do com o mâtodo proposto por Mccrea (rS¡o). o di6xido
carbono ê obtido a

das

de

partir de calcårio poa ataque con âci

do orto--fosfórico em concentração iguar ou superior a 95%.

Esta concentração pode ser obticl.a usand.o-se o âcid.o or-

to-fosf6rico comercial (85Ð. A este âcido, aquecido
f5o

sC

a

por vârias horas, adiciona-se, sob agitação cons-

tarte, P2o5 (P.4.). A adição do pent6xido de f6sforo

se

faz aos poucos, at6 Ere sua dissofução se torne diflcil.
A pequena variação no conteûdo de âgua, näo eli
minada, näo apresenta

ilfruência mensurâveI na arLâlise i

sot6pica (Mook, 1968).

Al$ms autores

recornendam

a adiçäo de algruls cris

tais de tri6xido de ctomo, dura¡rte a preparação do åcido,
para oxidar al$ma

impr,rre

z

a orgânica do åcido ou do pen-

t6xido comerciais.
Em

nosso trabalho não

foi feita a adiçäo ¿o trìô

xido de cromo ao åcido. APesar disto, não foi

observada

diferença siginificativa entre a composição isot6pica

de

carbono e oxigênio dos padrões internacionais quando ata
cados por este åcido.
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AI{OsI'RAS DE AI.IIJIËÌ.IÎES HARI}IIIOS OU }{ISTOS /\TUÄIS

classificação

TarÍbaû
Joãc Pessoa
Pr¿ia ¿le j ê.nga
pe¡:tê¡dbuco
Preia de Janga
¿le

[13szo

gresx6

02

-3,85

-3,23

02

-3,8)

-3,23

38e3oit'

02

-4,76

-O,84

(tR-o4 o3e45is 38e3orÍ

02

+o,48

-O,95

KJR-o5 o3s4ii s

?oe¡o'w

02

-o,o2

-0,60

s

3gp33rt,

02

{,38

-O,48

02

-o,49

-7 t22

02

+1,12

-1,o7

34e5ort'

o2

-10,61

-o,88

S 34e5tiW
R-It o7e56is 34e5tiW

02

Latitudc Longitude
àprori¡nadâs

S 47e38tv

chj,one pecto¡i¡a

KJR-OL

Chj.one pectorina

xJR-o2 oosS5is 47e38'Í

cÌassostreà (?)
¡hizophorae
Aneda¡a noEabilis

Iphj-genia brasili
ana

A.nonalocê¡dia

b¡asiliana
AnoÍraloca¡dia

brâsiliana

TiveLa nactloides

Joãc Pessoa

P¡¿ia

Detcrminaçõee

^nos!¡a
(Ns)

lPhigenia b¡asil:
ana

anonaloca.rdia

b¡asilià¡a
Hact¡a il.e¡i¡gi.

KJR-o3

KJR-o6

OOe55 |

03e45 i

o3e42

i

s

(tR-oz o6etois

35q05

it¡t

KtR-oB oTso?is 34e5oir
KJR-O9 O?eO7íS

rJR-1O
(j

O7e5e i

(,nédio) (nódÍo)

-o,75
+1,39

-1,36

02

-O,90

Pe:nambuco

f¡¿ia de Janga

Tivela nactrcides

(tR-t2

07s56 i

S 34e5tiW

02

s,it

-o,91

K'JR-1.3

o7e56

i

S 34e51iV

02

-2,39

-O,58

KJR-14

O?

S 34e52it¿

02

-0,1o

-1,o3

KJR-15

O8e11i

S 34e55rg

02

+1,3O

-1,48

fJR-16 O8e11i S 34e55iw
blasif,iaía UR-17 lzqo3is 3'Ìe42iw

02
02

rÐ,18
-o,2o

02

-r,76

4,42

Per]lânbuco

Phacoides Pecti¡a
Janga
tUS
Pesambucó
IÞhigenia brasr'.lj
P¡¿ia do Rio lþce
S..:. Cc¡oa Grande (PE) êne
P¡¿ia de Piedade, ao S Tivela nactroides
Pr¿1a de

da -.oz Rio Jaboatão(PE)
Praia de Pie¿lade' ao s Ana¿Ia¡a brasiLi
da -:oz

Rio Jaboaião(PE)

a.na

- B¿¡ia
Pr¿ia S. Tonê de raripi-Salvado¡ - B3¡ia
valença - Bâ¡ia

Anadara

va:ença - tsa¡ia

lPhigenia brasili

val.nçÀ - Bahia

lPhigenia b¡asiti

Pa:ane

Gu::aPa:ri - E. santo
P.:iù de Ìt3caê (RJ)
t.r:ia de M3caê (Rli)

rphigenia b¡asili
ana

Phacoides Pectina-

tu5

alla

(tR-18 l3soois 38e3o'tr'

tus

Fé¡na Peûra
Anonalocâ¡dia

Terrin¿¡ dÀ Baiå ala
Ili:r crarde (RT)

C¡assostrea (?)

tr.':iù Du¡a - ubùtuba
Sã.- paulo
Pr:ia Dù!'¡ - Übatuba
si. Paulo
r¡.:i-a Du¡a - ul'ùtub¡
s:'¡ lra'rlo
ì'r.. i¡ Jl¡r¡ - Ub.rtubù
iãJ P;rulo
I'1.",icie dc !lù¡c5i¡'¡
s:¡ ti¡ulo

turornrloèù¡dia

br.rsiliana

¡'hizoPlìorac

b¡ù5iliana

s.uìlluinola¡ia
cTuclrtù

s.ur,hliììolð¡ia
c¡'u(-r¡ta

An.tdù¡ br,rsiliiurù

ltttrdrr.l oviìlis

-o,89

t3e24i

S 39eO5iW

02

-2,53

-O,99

KIR-2o

Ì3s24i

s

02

-0,6r

-1r

02

-0,61 -r,34
-o,41 -0,66
+2165 +or45

39eo5it'

KJR-2: l3gzci s 39so5iw
xJR-24 zos4ois 41p3oi!t
Perna_PeÛia
Glvqaieris longior KJR-25 22ez2is 41e45 ir¡,
Phacoi¿tes Pcctina-

-O,73

KJR-19

a¡ìa

(Rli)
Pr:iÀ do Pràde (zu)
P¡¡:j.a de ìracaê

s58i

02
03

34

KJR-26 22e22is 4te45rl¡t
KJR-27 22ez2is 4ts45íw

02
02

-o,8r
-o,ot

KJR-28 23eo4is 43eo4itt

02

10.74

-2,O8

S 4.1catill

02

ñ¿57

-1,33

-o, t8

-0,60

KJR-29

23e17

xJR-3o

23e26 i

s 45so4rlt

c2

{o.41

-1,69

KJR-3l/A

23e1ì6 i

S 4rco4rll

o2

+1,o3

-1.12

(JR-31,/B

23elúis {5eo4rt¡r

02

+1,2O -l

xJR-32

13s26

i

s .îreolil.l

03

-1,t4

[.lri-33

1]n4,

i

s 4)c25rv

02

+o'r'o 4,57

i

,O4

-Ì,o4

25

Tabela

I -

continuação

,l,ocal de coleta

plassificação

brasili

Plar¡lcie de lta¡esias

Anada¡a

são Pauto

ana

Pla¡rlcie de Maresias

Ano¡nalocardia

são Pauro

llorro da

Þrseada

Bertioga - SP.
Morro da Enseada
Bertioga - SP.
PraÍa do f,este
pa¡ar¡å

Praia do Leste

brasiLiana

livela nactroides

Anada¡a

(Nc)

pensis

Mulinia guadelupensis

Praia do Leste

Anada¡a

Paranå

af¡a

Praia do Leste

Anada¡a
ana

Mulinia

sp

Anadara

b¡asili

Pa¡anâ

(nê¿io)

ól8o*o
(¡¡êa¡.o)

46eo6i¡f

02

+or85

-1r8O

KJR-36-2

23e51is 46e63is

02

-Lr64

-lro4

x.JR-43/A

25e43is 48e28rh¡

02

-or48

-0161

48e2grY

02

4148

-0161

KIR-44/A

25s43ís 48c28irr'

02

-0,69

-Lt22

WR-44/B

25q43is 48s28i!¡

02

-0169

-Lr22

rJR-45 25e51iS 48!34iU

02

-or2o

4142

4t91

(JR-36-r 23e51is

KIR-4}/B 25e43is

brasilå

Praia de Gua¡atuba

ól3cxo

02

brasili

Paranå

Oeterminações

apnoxinadas

4r53
4¡56

brasi{

ana

Þatitude Longitude'

rJrR-34 23e49is 45e2riv
rJR-35 23e49is 45e25iy

Mulinia guadelu-

Parav¡å

P¡aia de Gr¡a¡aü¡ba

A¡nost¡ra

02

-1rO1

-Ort9

Pa.ranå.

â!!a

r,IF--46

25e51i

S 48e34i!¡

03

yraia ôe Cassino

-!rt4

Amiantis purpura
ta
Amiantis purpura

r.JR-4T/A

32eo2is 52eo6irr

02

+orri6 4196

52eo6rr{

02

-o,11

KIR-48 32eO2iS 52eo6iw

02

+1r1O 4144

52eo6¡v

02

+oro2 4172

3zeozis 52eg5iw

02

+oro2 4t72

x¡e-:o^ 3zeozis 52eo6iw

02

+1189 4135

02

+1148 âr9a

02

+1r59

+OrO3

-or23

4197

R.G. Sul
Praia de Cassino
R.G. Sul
Praia de Cassino
R.G. Su1

Praia de Cassino

R.G. Sul
Praia de Cassino
R.G. sul
Praia de cassino
R.G. Sul

Praia de Cassino
R.G. Sul

Praia de cassino
R.G. Sul

ta
Familia Olivittae
Olivancillaria

urceus
t:racbycardium
na¡icatu¡n

wR-47/B 3aeO¿iS

\IR-49/A 32eo2is

1?achyca:rdÍun

na¡icatu¡n

rJR-4E/B

-1r18

Fanilia Olividae
olLvar¡cilla¡l.a

vesLca au¡icr¡la¡ia

Fanilia Olt\¡idae

olivanci11aria
vesica au¡icr¡la¡ia K'R-5O/B 32eO2iS
Chla¡nys tehuelchus

52eO6'V

r.tR-51 32eO2iS 52eO6rW

uêdia encontrada pa¡a as ðiostras narinhas atuais

TABELA

2-

AMOSTRAS DE AMBIENTES CONTINENTATS ATUATS

assificação

Locaf de coleta

Cl

Lagoa JuPal'a]la
Esp. Saflto
Lagoa JuParana
Esp . S anto

Anodontites

Anostra Latitude Longitude Determinações 613c%o ó18o%o
(m6a:-o) (m6¿io)
(Ns)
aproximados

exoticus exoticus KJR-2Z/A rge2rts 4oeo5rl./
Anodont i te s

02

-8,94

-3,27

02

-8,92

-3127

rJagoa JuParana

exoticus exoticus KJR-22/B rge2¡-ts 4oeo5rw
Ampullaria canicu

Esp. Santo

lata

KJR-23

lge2lts 4OeO5rW

02

'4'9I

-2'4L

Represa Guarapiranga
São Paulo - sP Praia Azul - America

Existem dûvidas
exemplares jovens
Diplodon rotÌ.mdus

KJR-42

23e2OtS 469421Ít

02

-9,I4

-6'01

KJR-4r/A 22e431S 47e19rw

02

-1O'O3 -6 '95

na-SPIlha do Paredäo
Serrara - SP -

gratus

KJR-

L/B 22e43ts 47e19rw

02

-10,31

-6168

u-ndosa

47s33tW

02

-6,10

-6186

Represa Ba-rra Bonita

Anodontites trape

siales forbesianls KJR-39/A 22e3ors 48s35rtr/

02

-7 ¡74

-6148

02

-7,69

-6134

KJR-+O 22s3OrS 48e35rw

02

-8,94

-5192

KJR-38

02

-4,O5

-6,94

-7,88

-5,56

gratus
na - SP Praia Azul - Anerica Diplodon roturidus

-SPRepresa Baffa Bonita

_SP-

Castalia

r.rndos a

KJR-37

21e1OrS

Anodontites traPe

siafes forbesianüs KJR-39/B 22e3OrS 48e35rv
Represa Barra Bonita Famil-ía Pilidae

-SPGarça - SP -

pe¡nacea
D

j.p

sp

lodon rotundus

gratus

22e13rS 49e4OrI/

:
Mêdia dos valores encontrados para Anostras

continentais:

TAEELA

3

-

ÂMOSTP¡S DE AMi'ìMI¡1ES

Período quaternårio

tunogtra

i"tl
A-29I

ll^RINliOS E M:S'IOS /ilillGOS

-

ÉPo.a rec€nte

coleta nâ
cn Labo¡at6rio Local .lc coleta
B.P, dc daEação Latitr¡de Longitude sai¡:aqui
23e38rs 45e2til ostra in .itu
640 180 Ba-453

I¿la¿le

19o Ba-2g5
Da-293
1460 !90
1460 !9O Ba-293
l14o

^-65
A-c9/^
^-69/B
À-81

l85O

È-l.-a/A
A-r78/B
A-29O
h-r49/A
A-!4g/B

llOO Gif-3643

lloo Gif-3647
2390 11OO GiÊ-3647
2565 !9O Ba-452
:O9O lrOO Cir-:e+s

2390

3O9O

11OO

Gif-3645

A-al-/à 31OO:9O Ba-285
A-rr/B

3loo

:9o

Ba-285

-1,34

'o,53

crassost¡ea (?) rhizo
phor¿e

-3'O3

-1,99

-o'59
24eo3is 48qo3rw base ¡
24-ôO3tS 4BeO3'l' base
-1'3O
irl
conchas
sitìr
-2,15
23e38rs 45e26t$
24e58rs 47.e5).r\I base
-2'47

-I,79
-2,32
-!,49
-1,61

Hacotn¿

24e5gi5 47s51tt{ base

-3'37

-2,23

anonaloca¡dia b¡asili-

24e58is 47e53r\t base
24e56i5 47e53i\r 'base

-2'3o

-L,44

c¡assostrea (?) rhizo

-2,5o

-I,9Ì

Anonaloc¿rdia brasi.li

24sO5iS 48eO1¡V flanco

+o'o9

-2,O8

Anonalocãirdia

-l'90

-2,9A

Anoìnalocê¡dia

base

-l'51

-1,81

F¡alEentos ¿le ost¡as

25eO1'S 47ea5t\l Þase

-i'9o

-I,41

çrassosErea 11) tjniry

base

-1'91

-1,ì8

48poorÏr base

25ÞOliS 48eo2tl{ base

A-125

3?90

ltlo

Gif-3642

24e28is 47e20t1 Ê14¡co

A-2g
Â-3

3?90

¡llo

Gil-3437

25eO9¿S 48e02¡11

434c

1110 Gif-3435

pho¡ae

È-22g 4340:l.OO Ba-328

24sOOiS 4¿e26',n

A-l75Br 4560ir1o Gif-3646

24e27;s 4?er3tw pr6xino à base -0'76

GiÊ-3646

)

-2,43

25eOOrS

l9O Ba-286

Ba-3O2

(¡nÊd ro

-2,16 Phacoides pectin¿tus
-2,O8 Phacoides Pectilatus
-2t48 crassostrea (?) ¡hizg

3250

lgo

(,nédio)

25eo4rs 48so2rv pr6zimo à base -4'14
25eo0ts 4Seootw base
-4'47

A-25

425A

6r?o'lo classificação

ó13clo

ar,os

24e27ii 47el3rrd

pr6ximo à base

crassostrea (?) rhizg
phoiae

cont¡icta
lphigenia brâsilia¡la

Phacúides Pectinatus

crassostrea (?) ¡hizg

phoîae
âna

âna

brasili

ana

b¡asili

ana

C¡assost¡ea (?) rhizo
phorae

-2¡64 Anornalocardiabtasili
-ar73 crassostrea (?) rhizo

-l'3f

A-r75B2

4560

llto

A-121

4750

!1OO Gif-3641

24e3OiS 47e28tll 9r6:nno à Þase -5'59

A-3O

4920

¿lOO r-9186

ZspOZiS

47e5srw base

-l'o4

-1,59

A-t4O

5O4O

!11O Ba-295

24e37i' 47þ45rV base

-4'13

-3,16

A'89

54lol11o Gif-3444

in situ -o'54

-1,13

Anonalocardia b¡àsili

23e41'is 45e2Atr conchas irt situ -l'66

-f,86

A¡loDalocà¡dia b¡asil!

situ -l'46

-2,18

Anohelocàrdia bràsj.li

Â-3o2
^-3oo

6725

lLlo Ra456

6?45!:170 r,a445

25eoois 47Þoztï-

23e4ors 45e28iï

M6dia dos valorcs encontr¡¿los Pàl'a

co¡Ìchas

conchas

in

phorae

-3,24

ùÎost¡¿s nc¡inhÀs aÌtigas:

-2t12

05 Labo¡f,t6rios ¿le Datação são:

oBS:
,/ sa: labôrat6¡i.r da Física Nucle¡r Apric¡alô _u.F. da arhi¡, sstvador Gif:!ùl'or,ìtolrc 'lc RJdiocr¡bonc - GiF-sur-Yvctte - F!ðnça
I: IsotoPes - Estùdos Unidos

Anonalocaidia b¡asili
ana

crasscstrea (?) ¡hi zg
Phoreê

:
¿!5

c¡assost¡ea (?) ¡hfzg
phoråe

Bùhiô

-2,OO

ana

âna
ana

28

Keith et a1 (1964) demonstraram que ocorre
variaçäo na composição isot6pica de ca?bono

uma

oxigênio

ao

longo da linha d.e c?escjrento das caïapaças cal-cârias

d.e

moluscos marinhos.

e

Atribuiran o fato a nudalças no trå¡i-

to alimentar ou nigração d.os organismos. Por este notivo,

em

nosso trabal-ho, a paÌte pesada do umbo

chas de peLeclpodes

das con-

foi descartada por ser a parte

na

qual foram observadas as variações citadas.
As amostras foram finamente pu.lverizadas em almo

l

ariz de âgata e imediatamente

ticos. Estes fora:n fechados e

col-ocadas em sacos

ptå:

guardados em dessecador.

Durarte a moagem das amostr.as observou-se

que

as conchas de crassostrea (?) rhizophorae säo extremamen

te friâveis e porosas, o

que nos

leva a crer que este

ma

terial 6 nais sujeito à contaninaçäo por mat6ria orgânica, não apenas durarte o crescimento do organismo
t a¡nbêm

como

depois da sua morte.
No sentido de

evitar

contaminação

entre

amos-

tras, tomou-se o cui-dado de l- avar o almofariz com âcido
percl6rico 4o%, âgua destilada, âlcool e jato de gâs nitrogênio pa¡a

secagem râpid.a para

utilização entre amós-

tras sucessivas.
6.r - Prê-rratanento:
A presença de matêria orgânica no materj.al a ser

29

aralisado traz uma séria cornpl-icação. Devido à

decomposi

çäo de material o'igânico pelo åcido, forrnam-se compostos

volâteis de massa 45 e 46, resultando valores falsos
ó13c

"

de

ó18o.

A natêria orgânica das amostras pode ser eliminada com um pr6-tratamento térmico, como

o sugerido por

Epstein et al (1953), no gual a amostra pu,lverizada ê aquecida a 475 9C, dur a¡rte cerca de 15 mi-nutos, em corren

te de gâs hêrio purificado. Entretanto, lrook (t968) fez
o prê-tratamento, substituindo a corrente ae gâs nêrio
por våcuo. A comparação entre os valores obtidos pelos
dois métodos mostra diferenças insi glificaates, estardo
dentro do erro experimentaf admitido.
ûptanos peLo mêtodo de Mook por ser muito mais

pråtico e simptes.
o pr6-tratamento foi levado a efeito numa l-inha
de pr-mificaçäo montada por nós no Laboratório de Radig
carbono do Centro de Pesquisas Geocronol6gicas do

tuto de ceociências da Universidade de São Paulo.
quema

InstiO

es-

da linha de purificaçäo ê apresentada na Figura 3.

30

-7-->

VACUO

TU

BO DE OUARTZO

FORNO CILíNDRICO
CADINHO DE VIDRO ''VYCOR,, CONTENDO
''ÎRAP., PARA RElER IMPUREZAS
TERMóMETRO ,
PAR TE RMOE LE TR ICO
vÃcuo - M ANóMETR o

Fig. 3 -

Esquena da Linha de

A

AIllOSTRA

Purificação Para Elíminação

de Matêria orgânica das amostras.

A linha de purificação consiste de um tubo

d.e

quartzo, no interior do qual estâ um cadinho contendo
amo

str a.
Nos trabalhos citados foram usados cadinhos de

platina. Entreta.nto, na ausência de uma peça do tama¡ho a
feito a Partir de
um fragrnento d.e vidro rtvycorrr. A escolha deste materj.al
dequado, optamos pel-o uso de un cadinho

se justifica por ele ser resi,stente a altas tempe"aturas

e por constituir-se de 96% de síIica. Atên disto, a Pos-

slvel contaminação do oxigênio da amostra pelo oxigênio
do cadinho pode ser desprezad.a devido à forte energia dà

ligação Si-o da sltic.a.
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O
4OO-47

vâcuo

foi efetuado por uma bomba mecânica de

5 rotações por minuto e medido por um vâcuo-manôme

tro .
O aquecimento

foi feito por urn forno cilíndri-

co, no interior do qual estava col-ocado o tubo de quart
zo contendo a aaostra. As arnostras foran aquecidas a

5OO

sc por um perlodo de 20 rninutos.
Depois de purificado, o material

vid¡os fechados e

foi

guardado

colocad.os em dessecad.or pa1'a evitar

em

tro

cas isot6picas com os componentes da atmosfera.
Para ressaltar a necessidade
a1gümas amostras foram anaLisadas sem

resuLtados foram colocados na Tabela

desta purificaçäo
pr6-tratamento.

Os

4, ao l- ado das mes-

mas amost?as arÌalis adas ap6s o pr6-tratamento têrmico.

Pefos valores apresentados na Tabela

4

pode-se

notar a ST ande diferença entre os vafores ¿. á13c.

ó1Bo

das amostras a.ntes e depois deste pré-tratamento. Eviden
temente, esta diferença dependerâ do grau de contaminação ocoruido em cada amostra,
cado observarLdo-se apenas

chas.

Em

outras palavras,

o

que não pode ser

verifi-

o aspecto rnacrosc6pico das con
mesmo que

a amostra esteja

apa

renteÌnente limpan, a purificação ê ttecessâria.
No sentido de se

verificar a eficiência

e a qua-

lidad.e do prê-tratarnento utilizado, algumas amostras, es

colhidas ao acaso, tiveram todas as operaçöes de labora-

32

tório repetJ-das (exceto a moagen), desde o aquecjmento
têrmico atê a anârise da composição isot6pica, dada pelo
espectrômetro.
Os

ser

resultados obtidos nestas repetições

comparados nas Tabelas

podem

I, 2 e 3l nas quais as alno s-

tras e suas anålises repetidas são denominadas A e B, res
pectivamente.
Pode-se observar que as diferenças situam-se den

tro do erro experimental do laborat6rio, o que prova

a

qualidade do prê-tratamento usado.

Local

de
Cl as s i

Col-eta

Praia

de

Janga (P¡)

fic

i ót3c

ação

AnomaLocardia

bra

siliana

i

I +o,45 -o,84 -or75 -7,36
I

Praia

de

I
I

Janga (Pn)

Tivela nactroides i +7,O4

Lagoa Jup a
r anã nsp .

Anodontites exoti
-l
cus exoticus

S

*o,

,t

-o, rr.

I
I
I

I

I

i-r4'+7 -z'+t l-r,no -t,r,
Anada-ra

d.a

ga

Tabela

brasilia-

nal

Enseada

Bertio

|

I

anto

Morro

-O,67

I

i

I

l
I

i

SP.

- 4-

I

-0,67 -o,49

lr-r,uo -, ,oo

entre os vaLores ¿. Á13c Á1Bo
"
das amostras sem tratamento (f) e com tratanento t6rmico (Z).
comparação
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6.2 - Produçäo de oi6xido de Carbono:
A prodrçäo de dÍ6:cído d.e carbono

e a determín4

d
d
-a
ção da composÍção isotópíca foram reaLizadas nos labora

f.t"
)t

I

t6rj.os do Departamento de Ciências Ambientais do' Centro
de Energría Nuclear na Agrícrrltura

ba,

-

CENA

-

em

Piracica-

SP.

De cada amostra

quota de

1.OO

prrrÍficada sep.aroü-sê

urna

a-tf-

rniligramas que foÍ colocad.a dentno de un tu

bo em forrna de Y ínveirtído. Num dos braços clo tubo
Locad,a a amostra

ê

co

e no outno, I nililitros de âcido fos-

f6ríco g5?¿. o tubo foi submetido a aLto våcrro pa¡ra elimanaçao co ar, umid.ade e out:los compostos r¡olâteis.
Depoís de atingido o våsuo adeErado foí adicio
nado o âcido sobre. a amostra e tem inlcio a reaçäo:
d

2

H3PO4

+ 3 CaCOr€3

CO2

.. 3 F2o + Car(r}o),

o tubo dê reaçäo å natrtido en bantro de tempera

tura constante de 25 eC. Este cr¡ídado å tomado com todas as¡ amostras para evÍtar um fracionamento isot6pÍco.
¡a't
¡q

difererrte er¡.tre o oxig.ênio do di6xido de carbono ê o oxigânio âa âSrua formad.a na reaçäo. Desta fozma, se todas as amostras forem mantidas å mesma temperatu:ra, todas estaräo afetadas pelo mesmo f¡racionamento.

'
tante,

Depois de uma hora em ban?ro .å temperatr¡ra colg
tempo

suficiente para ext¡railr o di6xido de caxÞo

no d,a calcíta, a anostra estâ pronta pa¡a sen
Uma

extr.ra:l

nova fase de purificaçäo tem por objetivo separar a

ågu" ¿o ¿i6xido de carbono, produzidos na reaçäo,
¡

t

Os

pqg

dutos r¡otåteis passam por dois trtrapsr ¡resfrÍados

com

gelo-seco e åtcoot,

ond.e.

fícam retid.os a

âgrua

e os ga-

.a
enEranto o di6xido de carbono ê recoses indesejávei.s,

thido em rtraptr resfriado

I

com

nitrogênÍo llqtritlo.Depois

de três mínutos o frasco contendo dí6xido de carbono

ê

aberto ao våcuo (mantendo-se o nitnogênio rlEriao) para

elinÍnar
e

ímpu:rezas näo retíd.as nos trtraPsrt d.e geLo-seco

âLcooL.

T.o

- e¡¡Âr,rsu rsorûPrcA
Nr¡¡nerosos mêtodos poder sen usados

Para deter

mÍnar a abr¡ndância dos is6toPos eståveis. Geralmente säo
usados nêtodos

I

b

flsicos, incluÍndo anâtise por

atÍvaçäo

neutrônÍca, anåfise do espectro eletronagmêtico, deter=
nÍnação da gravidade especlfica èos fluidos

e

anâtíse

do espectro de iltâssâ¡

A conpos"içäo isot6pica das amostras analisadas

neste trabalho foi deterrnínada pon espectrirmetria
Sêr usando um espectrômetro modeLo MAT-23O,
mas

de m49

crrjos sistg

de adnissão foram nrö¿igicados Para dtender å rotina
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dos laborat6rios d.o CENA, onde estå instalado.

7

.L - Espectrometria
Um

mentos

d.e Massa.

erinclpios Gerais:

espectrômetro de massa 6 um conjunto de

inter-atua¡tes dispostos de tal- ma¡eira

r

que

e1e
op€

rad.os em conjunto, levam å determinação d.a relaçäo mas-

sa e carga (^/u), juntamente

com

suas intensidades rela

tivasr €û uma alnostra formada por vârias espec:.es.
Qualquer espectrômetro, independente dos

dife-

rentes desenhos, compreende quatro elementos -tuncionais:
a - Fonte de lons, onde se produz

ltntt

raio

de

lons representativo da amostra a investigar;
b - Analisador, onde se efetua a separação dos

lons emergentes da -Êonte, segundo as diferentes relações m/e dos íons presentes;

c - Coletor, onde são coletadosr detectados
medid.as as intensidades dos

lons resolvidos;

d - Sistema de vâcuo,

Qu€ procluz

o ambiente

dequado para todos os Processos.
o

os lons produzidos na -Êonte säo acelerados e fo
calizados por meio de caJnpos eIêtricos, d'e modo que emergem

na

-Êorma

de um raic basta¡te uniforme em energia.

A energia cinêtica ad.quirid.a por uma carga eIê

trica, ao passar Por trm calnPo eIêtrico,

ê:
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t/zmv2 =ev

Eq. 7.r

onde:
m = massa dos lons,

v = velocidade
e = carga elêtrica dos lons
V = di.ferença de potencial aplicada.

Por outro lado, quando uma partlcula de carga

e e velocidade v se move atravês de um campo

magm6tico,

atua sobre ela uma força

Eq. 7.2

F=evBsen€
onde:

B se refere å inauçäo magnêtica

e ê o fuguro entre a direção do movimento da particula

e a direção do campo magn6tico.
Se a direção do movimento da

partlcula 6 pe"-

pendicular ao canpo magnêtico ela descreverâ

uma 6rbi-ta

circular, cujo raio pode ser determinado por:
F=evB-mv2/T

Eq. 7.3

donde

t-mv/eB

Eq. 7.4
Eq. 7.5

e

v=TeB/m
Supondo

7.1

uniforne a energia e aplicando v naEq.

temos:

^/" -r2 s2 / z v

Eq. 7.6

JI

7.2 -

Exp?essäo dos Resultados

e Padröes.

.
a
,t
A compos].çao r_sotopr_ca
de caf'bono e
(1¿'

em

ò"c, a diferença,

expressa

partes por mil , entre o

em

conteú.

do de carbono 13 do di6xido de carbono da arnostra e

o

di6xido de carbono do padrão PDB de Chicago:
73

ó13s = r.ooo

c/Lz

c(*n) -

t3

"/t'"(padräo)

13^ Ã2^
v/ u(pa¿räo)

A composiçäo isot6pica do oxigênio 6 erçressa

simitarment", .r ó18o,

em termos ð-a r azäo

18o716o

au u-

mostra e do padrão. os valores obtidos säo coruigid.os

para o efeito d." 17o na medida dos isótopos

de carbono e

para o e.feito do 13c na medida dos isótopos de oxigênio
(

Craig,

1957) .

n anâlise isot6pica de oxigênio'
âgnra,
(st

em amostras de

ê geralmente expressa em rel-açäo ao p adräo

alaara

Me

arr

oce a-n

llater)

B.O - INTERPRETAÇAO DOS

SMoI'i

.

RESULTADOS:

8.1- - Amostras de Ambientes Marinhos e Mistos Atuais:

3B

8.1. a

-

Carbono

:

As amostras I(JR-01 e KJR-O2, ambas Chione pecto

Iilg, são conchas de mol-uscos de habitat arrr"*r"";;
rinho. Todavia, observando-se em mapa o local de coleta,
nota-se que estas amostras procedem do interior do con-

tinente, a uma certa clistância da linha de costa. Certa
mente 6 uma região que apresenta

caracterlsticas mari-

nhas, o que justifica a p?esença desta espêcíe de molus
co no local. Por outro Iado, os valores ae ó13c demonstrarn a .forte inffuência continental atravês do carbono

derivado da materia vegetal-.
A amostra KJR-O3 apresenta, igiualmente,
.asição isotopica de carbono que mostra

compo-

lüna presença

rela

ltc. ,=ao pode ser devido
tivamente grarde d.e isótopos
à grande contribuição do carbono derivado da respiraçäo
das ralzes e da decomposiçäo das pfartas em regiões
man

g¡ue

onde a Crassostrea

d.e

(?) rhizophorae pode ser en-

contrada com freqüência.
Excetuardo-se as anostras KJR-olr
KJR-03, que apresentan valores anôma1os,

KJR-O2

e

todas as de-

mais amostras estudadas de ambiente marinho aPresentam

valores de composição isot6pica de carbono situada en-

tre:
-2,5,

*" (,lt'.

(

+2,6.i

%o
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A amostra KJR-47/B 1ó13s = -o,rt %o) é repetição da amostra KJR-47/A (ó13c = +0,06 %o) e a d.iferen-

ça entre os valores de composição isot6pica, ta¡to
carbono como paÍa oxigênio, estäo dentro do

pa-ra

.""o exper!

mental admitido.
Pa.ra todas as amostras

composiçäo

a

isot6pica de carbono não mostra qualquer re-

gularidade, näo sendo posslvel ,

nir

marinhas analisadas,

um padräo de

em

nosso trabalho, defi

variação regula-r pa.ra os is6topos

de

carbono, ao longo do litoraf.

Tsto jâ era esperado, uma vez que os mecani.smos de fracionamento

namento

isot6pico do carbono são o fracio-

cinêtico durarite a fotosslntese e o efeito

processo de

do

equilíbrio no sistema

coz(dissotv.)

-* "tor(aq.).*

tuco: (r)

discutidos na seção 3.2.
Assim sendo, o fracionamento não

6

controLad.o

por efejtos vitais ou geogrâficos. o que se observa cla
ranente ê um controle ambiental agindo sobre o fraciona
mento isot6pico do ca-rbono,

fato que serâ discutido a-

diante, na seção 8.2.a.

8.I,b - oxigênio:
As amostras de ambientes marinhos e mistos, estudadas neste trabalho, apresentam comPosição isot6pica
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de oxigênio situada entre os extremos
-2.o8 %o
Os

(*o,oi

(ót'o

Zo

fatores que atuam sobre o fracj.onamento iso

t6pico do oxigênio são: altitude, latitude, longitude

e

temperatura do loca1 amostrado (seção 4.2).
Cons

j.deraldo-se que todas as amostras marinhas

foï'am coletadas ao

nível do ma.r, o fator altitudenäo

verå influencia.r' na composiçäo isot6pica

de

de

oxigânio das

amostras analisadas.

Foi visto na seção 4.2.a

que d.urante a evapora-

ção da ågua ao maï ocorre o fracionamento isot6pico

do

oxigênio. Desta forma, o oceano ê a grande fonte de vapor diågua para a atmosfera. Assim sendo, na faixa estu
dada do

litoral , o efeito longitudinaf

tanb6m não deve-

rå estar registrado no conteúdo isot6pico
Deste modo, somente os

d.as conchas.

efeitos latitudinal

e

de temperat,ra ê que poderiarn afetar a composiçäo isot6

pica de oxigênio destas
O

amostras.

efeito latitud.inal tem origem no equador têr

mico terrestre, rePresentado PeLa zona quer nos dois

misfêrios recebe,

du-?

he

ante o veräo, os raios solares per

pendicularmente à superflcie. Este equador t6rmico re-

presenta a regíão do ocearo que' Por ser mais aquecida,

é a gr arrde fonte de vaPor de ågnra Pa¡a a atmosfera.

'4t
Devido à i-ncfinaçäo do eixo terrestre e å alternância das estações do ano, o equador t6rmico

abr

ar-

ge toda a região situada d.esde cerca ale 23q3ois at6 cer
ca de 23s3oiN. Tanto ao norte como ao suf, as â""u" uu]

jacentes são

tambêm aquecidas

e esta caracterlética di-

minuí á medida que se afasta do equador temal.
Em

nosso trabalho, as amostras marinhas anati-

sadas säo proced.entes de

e

locais situados entre

oos55rs

32eo2 i s.

As amostras coletadas ao sul do Estado do Para

nå e no Rio Gralde do Sul , embora mais ao sul, Provavelmente estejam tambên sob a infl-uência do eguador t6rmi-

co, motivo pelo qual não apresentam

composiçäo

isot6pi-

ca diferenciada das demais. Po? esta tazäo, o efeito

l-a

titudinaf provavelmente pudesse ser observado na anâtise isot6pica de oxigênio de amostras de conchas de mofuscos coletados na costa atl-ântica do Üruguai e Argent

ina.
Observa-se ainda que as anostras coletadas en-

tre o Terminal da eaía da Ilha

Gra.nde

1r¡n-z9) at6 o Mor

ro da Enseada en Bertioga (f3n-36-2) apresentam' em sua
naioria, valores ¿. ól8o (-r,oo %o, o que indica uma
qualtidade relativamente grande de is6topos leves de o-

xigênio

em

relação às anostras das regiões vizinhas.

Esta .faixa do litoraL situa-se na

região

de
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maior índice pluviomêtrico do Brasit. Nesta regiäo,

ê

provâve1 que a escarpa da Serra do Mar este j a fi.¡¡cionando cono um atenuador do fracionamento

isotópico

do

òxígênio, ocorrido durante a evaporação da ågua do maï.
Desta forma,
H2

16
--O,

o vapor de âgua da atmosfera, ?ico

ao ganhar altitude e movimento enr direçäo

em

ao

continente ( quando teria início a ação do fator 1ongitudinaL no fracionamento) , é banado,

em

palte,

peLo es

cudo formado pela Serra do Mar.

Adquirindo altitude, o vapo? se condensa

ao

encontrar as camadas mais frias do ar. A precipitação
subseqllente d.evol-ve å costa

e ao oceano gralde parte

das motêcufas que contén o is6topo f6o.

Este mecarrismo diminuiria o fracionamento ini

ciaf ocorrido

dura-n

te a evaporação aa ågma do oceano e

justifica os valores a" r\18o, relativamente baixos,

en

contrados para as aÍostras desta região.

8.2 - Amostras de Ambientes Continentais Atuais:
8.2. a

-

Carbono

:

ao contrârio do que acontece na Tabela 1, as

a

mostras de ambientes continentais atuais foram colocadas em ordem crescente de longitude dos respectivos

cais de coleta.

1o
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As amostras

de

d.as mostran composição

res situados

ambientes continentais analisa
-a
isotopica
de carbono com valo-

enLre

-10,3r

%o

<€'. (o, o, %o.

Percebe-se claramente que a composição isotó-

pica de carbono das amostras de ambientes continentais
representam lrma classe bem di-ferenciada

das

amostras

marinhas.

Estes valores a. ó13c, bastante negativos
\

säo devido à

forte contribuição

d.e

""o, derivado

,

da

matêria orgânica vegetal.
Esta contribuição 6 melhor entendid.a quando se

retrata o caminho seguido pela âg,uu da chuva: Ap6s

a

precipitaçäo ocorre a infiltração no solo, do qual re--t
de carbono produzido pelarespiraçäo das
o dioxrdo
tj-ra

raízes e

d,o decaimento d.o húmus. Bm

seguida, migra pa-

ra o lenço1 subteruâneo gu€, exceto em casos especiais,
estâ

em

contato com a âgua de superflcie.
Este mecarrismo explica a Presença dos is6to -

pos t2c ,tu, âguas dos rios e Iagos, justif icando os va
t-ores sempre negativos ¿e ó13C du= amostras coletad.as

nestes ambientes. Conseqllentemente, eSte efeito

tambêm

poderâ ser notado em amostras marinhas coletadas pr6xi
mo da desembocadura de

rios.
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Sabendo-se que, nos corpos de åguas continen-

tais,

somente

o efeito do processo de equitíbrio pro-

duz fracionamento isot6pico d.e carbono, variações nos
r'1 ')

valores de à"C

podem

ser encontrados en razäo da maior

ou menor contribuição do

f2co, do hûmus e dos vegetais

nos locai-s amostrados.

8.2.b - oxigênio:

a

composição

isotópica de oxigênio das

anos-

tras continentais anafisadas varia entre os valores:
-6,e5 %o

(tu" (-r,or

*o

Estes vafor"= a" á1Bo demonstram claïanente

o

controle exercido Pelo fator longitudinal . Desta forma, o conteriao isot6píco revela que amostras coletadas
em

focais de maj.ór longitude säo relativalnente mais ri

cas em16_u que as amostras col-etadas em focais mais pró

xinos da costa.
Este padrão de dístribuição dos is6topos de o

xigânio tem origem na d.estilação de Rayleigh, descrita
na seçäo 4.2.a.
8.3 - Anostras 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 sugiuio (Olaa); Martin e suguio (r976b); sr.rgu.ioeMal
ti.n (1975a); Suguio e Martin (L975b); suguio e Martin
(tglea);

Sug¡rio e

Martin (1976b); Suguio, Marti.n e Fte

xor (1g76) e Suguio, Martin e Flexor çtOll), para estu
dar as variações do nlvel do mar, a evoluçäo da linha
de costa e das planícies costeiras do fitoral do Estado de Säo Paufo, ocorridas durante o Pêríodo Quaternâ-

rio.
Pela composiçäo isot6pica de carbono das

amo

tras apresentadas nesta tabei-a não se percebe uln

s

Pa-

drão de variaçäo re$rIa:' ao l-ongo do tempo.
Entreta.nto, quando os valores ¿" ó13c destas a
mostras são

vistos

em fr-urçäo

da curva de variaçäo

do

nlvel do mar, estabelecida por Suguio, Martln e Flexor
çtOll),

uma

importarte observaçäo pode ser feita:

amostras que viveram durallte a fase em que o
mar estava mais

alto

que

nlvel

do

o atual , os valores de ó13c

são menos negativos que os valores ¿" ó13c

tras

nas

que viveram na época em que o

du"

amos-

nlvel do mar estava

mais baixo que o atua1.

Isto sigrrifica que duralte as fases transgres
sivas predomj-na a inftuência marinha,

mesmo

sobre as

nostras coletadas relativamente fonge da atual linha

a

de

costa, cuja anåtise de composição isot6pica fornece va
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lores

menos

negativos ¿u Á13c.

Por outro lado, durante as fases regmessivas,
os val-ores ¿" ó13c indican que o conteúdo isot6pico re
cebeu maior

inftuência continental , o que se traduz por

valores mais negatir.o" d" Á13c.
Desta forma, a composiçäo isotôpica das amos-

tras marinhas antigas ê mais um indicador das variações do nível do mar ocorridas d.urarte o Quaternårio no

litoral- paulista.
8.3.b - oxigênio:
Em ambientes

18-,16_
"O/"O podem

continentais, variações na razáo

indicar

cårio analisado lor

mud

um

arças climâticas q,rando o ca1

estalactite formado em condi-

çoes ern que as varrâveis atuantes na sua construçäo fo
rem poucas e bem controlad.as (ttendy e

lfilson,

1968).

variações nos vaÌores ¿" ó1Bo de conchas
mol-uscos ma¡inhos

altigos

podem t ambêrn

indicar

de

muda-n-

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

te marinho, as variåveis que controlam a " uräo 18o/16o
das conchas säo numerosas e nem senPre podem ser fixadas com precisäo. uma delas ê a composição isot6pica

da ågua do mar na êpoca em que o molusco se desenvol -

veu. outra variâvel imPortarte ê a contribuiçäo e

a

isot6pica da âgua continental que chega

ao

composiçäo
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mar, pr6ximo do loca1 ond.e viveu a concha.

e årea influenciad.a pela
pende do

d.ependem, a1êm de

logia da costa.
d.e

continental de-

fluxo aquoso e das correntes costeiras, que

por sua vez

linha

ågnra

Afêrn das

outros fatores, da morfo

nodificações que ocoïrem na

costa, o pr6prio ca¡ral fluviaf muaå, ao longo

do tempo, o local de sua desenbocadr¡ra no mar.
A complexidade decorrerìte da interaçäo de to
dos estes fatores torna

difícil-

a utilização isolada

da composição isot6pica de oxigônio das amostras marinhas antigas para determinação ou quantíficação de pa-

leotemperaturas ou mudanças ctimâticas.

Por outro lado, associando-se os valo?es
ó13c

"

ó1Bo

a"

uma mesma aflostra

dêia aproximada sobre o ambiente

pode-se obter
em que

viveu o

uma

de

i-

molu.s-

co: As correntes de âgua doce gue chegam à costa afetam, notadamente, a composição isot6pica de oxigênio
das amostras marinhas. Assim sendo, os valore" auó18o
das amostras marinhas contaminadas Por estas correntes
seriam mais negativos que os valores ¿" ór8o das amos-

tras tipicamente marinhas que não receberan a contribuiçäo de âgnra doce; amostras marinhas que viveran

em

ambientes de vegetação abundavrte (nangnres, pântanos sa

lobros, etc.)

apresentam

vaIor., ¿" Á13c modificados

pelo di6xido de carbono da resPiração das ralzcs e

da

4B

decomposição da

natêria orgânica. Neste caso, os valo-

a1a

res de ò-'c säo mais baixos que os das arnos tras

que

vi

ver arn em ambiente tipicamente ma¡ínho.

Resumindo, amostras marinhas com valores

bai-

a1c

xos de ò"c teriam vivido em ambientes de mangues, pfo
tanos salobros

or1

teriam, pelo menos, recebido a con-

tribuição do dióxido de carbono derivado das plartas

e

da d.ecornposição da matêria orgâïÌica. Amostras marinhas
com

valores baixos ¿" ó1Bo teriam vívido

ern

locais

da

costa, pr6ximos da desembocadura de rios ou riachos.

9.O

-

CONCT,USöES:

A composiçäo isot6pica de carbono e oxigênio
de carapaças calcårias atuais permite dì.ferenciar,
cl-areza, os molÌrscos de origem marinha dos de

continental. Na Figura 4 foram colocados,
os valores ¿u ó18o

"

em

origem

grâfico ,

ó13c das amostras analisadas

se destacan os dois grupos

d.e moluscos.

com

onde
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t8

O

o/o

o

u
I -

GRUPO DE AMOSTRAS DE AMBIENTES
MAR¡NHOS E M ISTOS AÍUAIS.

II-

GRUPO DE AMOSTRAS DE AMBIENTES
CONTINENTA IS ATUAIS,

Fig. 4 - Representação gråfica dos gruPos de a.nostras
. de ambientes narinhos (e mistos) e continen tais atuais, en fuação dos valores ó13c "ó180,
em

relação ao padrão

PDB.
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A figura 4 mostra que os va1ores de cornposiçäo isot6pica de carbono e oxigênio dj.ferenciarn, clara

mente, as amostras de arnbiente mari-nho das de ambien-

tes continentais.
Em

moluscos continentais, são caracterlsticos

os valores baixos d" ó13c,

em

consegüência da

forte

. -.4
dióxido
de carbono d.erivado do decaicontribuição do

mento do húmus e da respiração das

ralzes dos vege-

tais, e os valores baixos d. Á18o,

em

conseqüência

do

efeito longitudinal que atua sobre o vapor de âgnra atmosférico.
Em

dem

moluscos marinhos, os vafores ¿"

ól3c po-

fornecer informações sobre a presença d.e di6xido

de carbono produzido pela respiração das ralzes dos vg

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

racteriza ambientes de mangues e pântalos salobros;

e

(18-

os valores oe ? u podem indica¡ a contribuição ¿e âguas continentais no

local de vi-da da amostra.

Embora não tenha

sido determinada

em nosso

t?a

balho, a salinidade da ågua do ma:' poderia completar
quadro esboçado pelos

valor"r d" ó13c

"

o

ót8o. Entretan

to, a composiçäo isotópica de oxigênio nos pernite fazer inferências sobre a saÌinidade da âgua do ma¡

em

gue viveram os noluscos amostrados. Assirn, valores bai
.rO

xos de ò-'o indicariam baixa salinidade devido a con-

tr1

)J-

tribuição

cle águ.a doce.
valores de

valor do padräo

SMOr¡r

.ro

r)"o

pr6ximos

(Standard Mean Ocear Water)

do

indi-

cariam ågruas marinhas de salinid.ade normal , enquarto va
uro

lores aftos de ò'"O representariam ambientes de circuro

laçäo restrita, com predominância de H, "O devido a
vaporação intensa,

o que implica

em

forte salinid.ade.
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