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Durante os últimos 10 anos tornou-se evidente ^
o deslocamento gradual no conteúdo de C atmosférico prove
informação valiosa sobre o aumento da taxa de reciclagem de
carbono devido ã atividade humana. O principal problema que
surge na coletagem de tal informação é o de se encontrar um
registro confiável da iqesma para as épocas prê-industriais.
Ate o presente, os anéis de crescimento de arvores tem cons
tituido o principal objeto de pesquisas nesta linha. O car-
bono depositado no lenho de uma árvore sofre uma série de
reações no seu caminho desde a atmosfera, onde está presen-
te como CO-, até a transformação no composto final. Cada
uma destas reações envolve intrinsicamente um fracionamento
isotõpico, quer por efeitos termodinâm cos quer por efeito c_i
nético de massa nos processos de transporte molecular. O
fracionamento cinético depende da velocidade de reação: uma
taxa mais alta leva a um maior grau de fracionamento que,se
o sistema não estiver muito afastado do equilíbrio, pode
ser considerado proporcional ã taxa de reciclagem. 0 deslo-
camento total de C érem média, cerca de 18%. Fatores a-
lheios aos já citados, foram identificados como influenci-
adores do fracionamento total, entre eles pode-se citar o
clima e o esforço químico. Além destes, alguns fatores tem
sido apontados, mas a sua influência ainda não foi comprova
da: excesso de CO- derivado da respiração numa comunidade
florestal densa e a taxa de crescimento das próprias árvo -
rcs. Este último Item foi tratado neste trabalho. Na presen
te investigação árvores européias e brasileiras foram anali.
sadas quanto â existência de correlação entre o deslocamen-
to isotõpico (5 C) e as larguras de anéis de crescimento
(A R). Para algumas árvores analisadas a correlação mostrou
se significante enquanto que em outras o efeito parece redu
zido ou mascarado por influências diversas. Os resultados
obtidos foram discutidos em função dos possíveis mecanismos
de maacaramento e interferência na análise estatística.


