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R E S U M O

Areias de praia cimentadas por carbonato de cálcio ou rp

chás de praia, são observadas na zona "intertidal" de muitas praias trç>

picais. Próximo a Salvador, Brasil, as ocorrências são encontradas em dî

versos locais da Ilha de Itaparica. Um estudo da composição dos isótopos

estáveis (C /C e 0 /O ) do cimento e da água subterrânea de duas

ocorrências foi efetuado para determinar a origem do cimento.

Na área A, o cimento apresenta 6 = -9%#, mostra que a

água sub-carregada em C0~ originado pelo decaimento húmico da matéria

orgânica é a fonte de- carbonato no cimento. Provavelmente, a cimentação

ocorre durante a perda do excesso de CO, da água subterrânea, em cond_i

ções ambientais apropriadas. Para a área B, onde o cimento contêm em

média ô = + 1.3 %., indica que o mesmo foi formado a partir do carbo

nato típico da água do mar ou de uma mistura de água do mar com água

fresca subterrânea.

A B S T R A C T

Calcium carbonate-cemented beach sands or "beach rocks"

have been observed to occur in me intertidal zone of many tropical bea

ches. Near Salvador (Brasil) occurences are found in several locations

on the island of Itaparica. A study of the stable isotope composition

(C /C and O /O ) of the cement and the local groundwater was car_

ried out to determine the origin of the carbonate cement.|

For area A, the cement has 6 « - 9 %• showing that C02

in groundwater charged by decay of organic material is the source of

carbonate in the cement. Probably cementation occurs during loss of

excess C02 from ground water as it comes into an environment where

loss of Co2 is possible. In area B, where the cements contains on

the average, 6 • + 1.3 %#, the cement is formed from carbonate typi

cal of sea water or a mixture of sea water and fresh water.

(i)



Í N D I C E

RESUMO (i)

ÍNDICE (ii)

ÍNDICE DE FIGURAS Uv)

INTRODUÇÃO 1

CAPITULO I

GEOQUÍMICA DOS CARBONATOS 4

1. ESTUDOS QUÍMICOS DAS SOLUÇÕES CARBONATADAS 4

2. OS ISOTOPOS ESTÁVEIS E O SISTEMA DOS CARBONATOS ... 7

2.1 - Fracionainento Isotõpico do Carbono 9

2.2 - Fracionainento Isotõpico do Oxigênio 11

CAPITULO II

METODOLOGIA 14

1. AMOSTRAGEM 14

1.1- Situação das Ocorrências 14

1.2- Coleta das Amostras 15

2. TÉCNICAS DE MEDIDAS 16

2.1 - Preparação das Amostras 16

2 . 2 - Processo de Obtenção 17

2 . 3 - Análises IsotÔpicas 18

CAPITULO III

RESULTADOS , 21

1. ÁGUA 21

2. CARBONATOS PRIMÁRIOS 23

3 . CARBONATOS DISSOLVIDOS 24

4. CIMENTO 25

5. MATÉRIA ORGÂNICA 26

( ü )



CAPITULO IV

DISCUSSÃO , , 28

1. SITUAÇÃO GERAL 28

2. MECANISMOS DE CIMENTAÇÃO . . 29

2.1- Processo Ocorrido na Area A , 29

2.1.1 - Composição da Solução Aquosa 30

2.2- Processo Ocorrido na Area B 36

CAPITULO V

CONCLUSÃO 39

AGRADECIMENTOS 41

BIBLIOGRAFIA 42

FIGURAS 46

(Üi)



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura

1.1 - Distribuição Relativa das Espécies Carbonatadas

em Função do pH, para 25°C 46

1.2 - Concentrações de C0 2 e HCO^ Existentes na Água

em Função de pCO- 47

1.2A - Concentração do C02 no Solo em Função da Pressão

Parcial do C02, para a Temperatura de 25°C .... 48

1.3 - Relação entre pCO_ no Solo e Concentrações de

HCO3 e Ca durante a Dissolução do CaCO3 49

2.1 - Localização da Ilha de Itaparica na Bala de Todos

os Santos 50

2.2 - Localização das Áreas de Ocorrências de Rochas

de Praia 51

2.3 - Esquema da Bancada de Preparação do Gás CO2 ... 52

18
4.1 - Representação da SaUnidade versus 6 das Amo£

trás de Água 53

4.2 - Representação da Salinidade versus ó dos Carbo

natos Dissolvidos 54

4.3 - Representação da "Linha d'Água" e das "Linhas

dos Carbonatos" Obtidas Experimentalmente 55

(iv)



INTRODUÇÃO

As rochas de praia estudadas neste trabalK são formadas

de depósitos cimentados por carbonato de cálcio, geralmente dispostos

como placas ao longo da praia. Possuem espessura de 1 a 2 metres, tendo

largura e extensão variáveis e são constituídas por grãos de quartzo e

feldspato, fragmentos de conchas, corais e moluscos, além de outras pa£

ticulas existentes nos sedimentos de praia. As rochas possuem um grau

de cimentaçâo que decresce com a profundidade, variando de acordo com

os ambientes em que estão situadas.

Em diversas partes do mundo são registrados as formações

destas rochas, principalmente nas regiões costeiras de ícaies quentes 011

de existem corais (Ginsburg, 1953). Bartrum (1941) relatou a existência

das rochas nas ilhas Brown (Nova Zelândia) numa região de clima tempera

do. As ocorrências são bastantes comuns nas ilhas cercadas de recifes

(Havaí, Harianas, Marshall, Itaparica) embora ocorram também nas Bah£

•~as e Marrocos em locais sem recifes e, raras nas grandes ilhas (Guam»

onde são freqüentes as precipitações chuvosas. Nas ilhas Havaianas, as

formações das rochas situam-se sob uma variedade de ambientes e são ori

glnârias de diferentes épocas (Emery and Cox, 1956). Em duas destas

ilhas, Kauai e Oahu, as ocorrências estão associadas aos «Pimentos cal̂

cáreos próximos, cuja incidência em carbonatos atinge 95% tMoberly and

Chamber lain, 1968). Uma composição diferente foi verificada nas forma

çôes de rochas de praia do Ceilão, pobremente cimentadas, onde existe

predominância em grãos de quartzo com alguns fragmentos de conchas (Coo

ray, 1968).

Emery and Cox (1956) e Gavish and Friedman (1969) apresen

taram o ambiente de cimentaçâo das rochas de praia definido como zona

"intertidal" ou seja zona delineada pelos níveis alto e baixo da maré.

Russell (1963), estudando as ocorrências de Porto Rico, restringe este

anbiente ãs proximidades do lençol freático, sob a praia.

A controvérsia sobre a origem do cimento de rocha de

praia, pelos estudos efetuados por diversos autores, conduzem a duas

idéias básicast

i) origem dos carbonatos da água do mar com evaporação da

água intersticial;

ii) origem dos carbonatos da água fresca subterrânea

com perda do C02 que excede ao valor correspondent

te na atmosfera.
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A. primeira idéia possui defensores como Ginsburg (1953) e Kaye (1959),

os qiuus explica» a cinentaçio da areia de praia como decorrente, prin

clpalmente, da evaporação capilar da água intersticial mantendo a pre£

são parcial do CO- existente na mesma. A outra idéia básica foi sugeri

da por Branner (1904), Stearns (1935), Rursell (1963), entre eles, con

siderando que o mecanismo de cimentação foi determinado pela água frest

ca subterrânea em dois estágios: (a) a água fresca dissolve os carbona

tos de cálcio existentes nos sedimentos interiores ou nas areies calca

reas junto da praia, tornando-se uma solução saturada e, (b) percola

até a praia onde o processo de evaporação e/ou aeração determina a pre

cipitaçao do carbonato dissolvido como cimento.

À" parte destas sugestões, outras idéias foram apresenta

das para explicar o processo de cimentação das rochas de praia: Emery

and Cox (1956) consideram o cimento carbonatado das ocorrências nasilhas

Havaianas, como originário de uma solução água do mar com água fresca

pobre em carbonatos. Cloud (1952) sugere que as algas verde-azuis, vi

vendo na superfície da areia de praia, pode cimentar a areia pelo esti

mulo de sua atividade bioquímica. Uma outra explicação proposta por Nej3

teroff (1955} e Ranson (1955), considera que o CaCO3 araô fo seja deposî

tado entre os grãos de areia pela ação bacterial da matéria orgânica.

As análises dos isõtopos de carbono e oxigênio efetuadas

con carbonatos por diversos autores, evidenciam a existência de um equî

llbrio isotõpico com seus ambientes de formação. Neste santido, entre

os trabalhos orientados para os estudos das alterações flsico-qulmicas

verificadas no sistema, destaca-se o de Gross (1964) que estudando as

variações isotópicas de O18/O16 e C13/C12 em calcãreos diagenetica

sentes alterados (ilha Bermuda), mostrou a existência de carbonatos se

cundârios de diferentes espécies v. uno resultado da reação do diõxido de

carbono do solo com o carbonato primário. Segundo o autor, ocorre a pre

cipltação de calcita como cimento nos poros intersticiais dos sedimen

tos calcãreos. Os valores isotôpicos deste cimento dependerão das con

centrações isotópicas da solução na qual dar-se-á a deposição. Foi com

provada também a existência de alguns calcãreos na zona "intertidal" con

tendo calcita secundária com razões isotópicas similares ãs dos fragmen

tos de esqueletos carbonatados.

A composição mineralôgica do cimento depende da constitui

ção e das condições de deposição nos ambientes em que as rochas são for

nadas. Diversos autores determinaram o cimento como aragonita, Friedman

(1964) para as amostras das ocorrências de Laguna Madre, Texas. Russell

(1963) no seu trabalho nas índias Ocidentais (Mar do Caribe) verificou



que o cimento era constituído de caleita, enquanto que nas ocorrcnci.es

do Golfo de Aqaba e dâs ilhas Canárias (Friedman, 1968) ass in como da

costa Mediterrânea - Israel (Gavish and Friedman, 1969) o cimento foi de

terminado como calcita magnesiana, aragonita ou mistura destas.

As ocorrências de rochas de praia na Ilha de Itaparica—Ba

hia, sao verificadas na costa leste, onde existem as formações de reci

fes de corais. Na zena da praia, as rochas localizam-se em duas áreas

bem próximasj apresentando características físicas diferentes. As espê

cies encontradas distinguem-se entre si, principalmente pela espessura,

pelo grau de consolidação e pelo índice de fragmentos carbonatados, ape

sar de, aparentemente, as condições ambientais serem idênticas. Estas

ocorrências foram estudadas no sentido de conhecer os fatores que deter

ninaram cada tipo de rocha.

A utilização de análises isotõpicas permite delimitar as

alterações ocorridas em cada situação através das abundãncias isotónl

cas para o Carbono e o Oxigênio existentes entre as diversas espécies

que compõem os sistemas terrestre e marinho. Neste sentido, foram dete£
18 16 13 12 ~"

ninadas razões isotõpicas 0 / 0 e C /C com amostras de solo, ve

getação, água fresca subterrânea, água do mar, solução aquosa coletadas

em poços cavados na praia, fragmentos de conchas e de corais, além do

cimento extraido das rochas de praia, originárias das duas áreas de oco£

rências.

A orientação deste trabalho visa delinear os parâmetros

que influíram nos processos de ciraentação verificados em cada ocorrên

cia e, então, obter respectivos modelos de formação destas rochas de

praia. A parte destas análises isotõpicas, foram efetuados estudos mine

r a lógicos dos carbenatos por difração de raios-x e também, determinação

das idades aparentes pelo método do Radiocarbono.
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CAPITULO I

GEOQUlMICA DOS CARBONATOS

1. ESTUDOS QUtHICOS DAS SOLUÇÕES CARBONATADAS

Inicialmente, nas soluções carbonatadas existem quatro es_
pécies de oxido de carbono dissolvido, <X>3, HCO3, CO2# . e HJCOJ. Es
te último constitui um ácido poliprôtico ou ácido "fraco" formado pelo
COj dissolvido hidratado, que será referido como CO2 aquoso. Quando a
solução esta em equilíbrio com uma fase gasosa a concentração de CO-bq)
ê uma função da pressão parcial do CO^Ígaò) na fase gôsosa (Figura 1.2)
sendo que esta dependência varia com a temperatura.

O processo geoqulnico da dissolução e precipitação do car

bonato de cálcio pode ser representado pela situação abaixo:

C0 2 (gas) ^ C02 (aq)

H2O + C02 (aq) ;=± H+ *• HCO^

+ H+ ^ Ca++ + HCO~

CaCO3 + C0 2 (gas) + H20 ^^ Ca++ + 2 HCO3 (Eq. 1.1)

Os mecanismos determinantes das reações que formam a equa
çio (1.1) são representados especificamente pelas reações abaixo: -

CO, (aq) + H,0 5* fUCO-^í HCOZ * H+ (1.2a)

HCO3 ^ ± C0 3 + H+ (1.2b)

C03 + Ca** 5 ± CaCO3 (1.2c)

H20 ^± H+ + OH" (1.2d)

ã% constantes de equilíbrio para as duas primeiras reações são particu
larmente denominadas constantes de dissociação:

^HCO;» íaH+)

K » 2 (1.3a)
(*C02 ag) (^ )
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(aC0;) (aCa+*)

(aCaCO3)

(V") (aOH~)

5.

K2 - - (1.3b)

(1.3c)

nas equações tem-se:

a - atividade da espécie i_ (ion ou molécula) na solução, relacionada<
a concentração molal ç , pelo coeficiente de atividade y dete£
minando-se cox algumas simplificações a expressão:

A atividade dos sólidos puros corresponde a unidade. Assim também é
considerada a atividade da água (Markham and Kobe, 1941). Ainda nas
expressões acima, (aCa++) representa a atividade dos ions Ca na
solução e (aCaCO3) na fase mineral, no caso da caleita.

Os ions Ca* e COT geralmente estão compreendidos na fo£

ma E Ca** e E CO3 em moles/litro.

As equações são reescritas com as constantes de equitf
brio a 25°C (Berner, 1971).

K, « 4.23 x IO"7 « —í (1.4a)
1 (aC02 aq)

„ (aCO") ( V )
4.63 x IO"11 - -^

( ^ O )

K M - 4.27 x IO"
9 - (aCO") (aCa**) (1.4c)

ps J
cclcica

Ka - 1.008 x IO"14 - ("OH") ( V ) (1.4»

a partir das equações (1.4a) e (1.4b), torna-se possível calcular as

atividades relativas de CO2(aq), HCO3 e CO3 como função do pH (Figu
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ra 1.1). Na ausência de cations na solução, a concentração absoluta das
espécies e o pH são determinados pela pressão parcial do CO- na atmosfe
ra e pelo pH inicial da água.

Quando a água de chuva esta em equilíbrio com a atmosfera,
terá una concentração de 0.01 mM/1 para o CO,(aq), desde que o pH este
ja num valor 5.7 (Baas Becking et. ai., 1960) e todos os valores de y
aproximara~se da unidade para uma solução diluída (Debye and Huckel, 1324);
a equação (1.4a) determina a concentração de HCoT como 0.2 mM/1 e a
equação (1.4b) fornece a concentração de (X>3 de 10 mM/1. Para um solo
típico a uma pressão parcial do CO- i 0.01 atinou fera a água

« - -2 —3

meteorica que penetra, considerando pH 5, terá 10 mM/1 de CO2(aq), 4 x 10
mM/1 de HCO"3 e 1.8 x 10~ 7 mM/1 de CO^ sendo este, relativamente in
signifiicante (Figuras 1.2 e 1.2-A).

Estes cálculos foram efetuados considerando o sistema li
vre de ions de Cálcio na solução ou da caleita solida. Quando ions de
Cálcio são adicionados ocorre, sob condições ideais, a precipitação des_
tes juntamente com os ions de COg para formar a caleita sólida, satis_
fazendo as condições de equilíbrio da equação 1.4c. Tratando-se de uma
solução subsaturada, a caleita adicionada será dissolvida até alcançar
o equilíbrio desra referida equação. Como a água está geralmente subsa
turada no ambiente de solo ácido o único processo considerado é a disso
lução.

Vogel and Ehhalt (1963) mostraram graficamente a concen
tração geral dos ions HCO^ e CO 2 aq, apôs o equilíbrio da dissolução da
calcita, para diversas pressões parciais do C 0 2 - pCO2 - na atmosfera
ambiente onde ocorre a dissolução dos carbonatos (Figura 1.2). Esta sî
tuação é determinada em duas fases:

(1) - A água meteorica completamente saturada em CO. não fica em con
tato com a calcita;

(2) - Estando a água isolada da atmosfera, é transportada ao contato

com a calcita. Isto constitui um sistema fechado semelhante ao
apresentado por Henóy (1971).

A evolução do processo de dissolução em função da concen
tração dos ions de MCO^, da concentração do CO2(aq) com a pressão pair
d a l da atmosfera do solo e do pH, ê observada na Figura 1.3. A linha
sólida inferior representa a fase inicial de uma solução carregada em
Ç0 2 antes do contato com os carbonatos, isto S, sem «lcalinidade. Aumen
tando o valor de pCO2 a dissolução cresce até alcançar o equilíbrio po
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la saturação da solução em calcita (linha sólida superior). As evldên

cias do processamento desta dissolução são verificadas principalmente

pelo (1) aumento do pH (2) o HCO^ constitui a espécie carbonatado dorai

nante e (3) observa-se que nas condições de saturação a concentração

de CaCO, esta situada entre 5 x 10 a 5 x 10 M/l para respectivas
- —3 —2

concentrações de Cálcio, 6 x 1 0 e 6 x 1 0 H/l* Durante a dissolu

ção a distribuiçSo dos carbonatos restantes ê controlada pelo pH e pelo

carbonato total na solução.

Um sistema líquido atual, no caso o oceano, possuindo35%*

de sal dissolvido não pode ser considerado como uma solução diluída. A

química dos carbonatos no oceano tem sido discutida por diversos auto

res (Sverdrup et. ai., 1942; Pytkowicz, 1964; Broecker, 1974; Pina, em

preparação). Os estudos revelam três importantes fatores neste sistema:

(1) alcalinidade (2) pH e (3) a pressão CO2. Assim considerando,o oce

ano forma uma solução "buffered" em pH 8.2 com coeficiente de ativida

de dos ions de HCO- e CÓZ respectivamente 0.43 e 0.019. 0 produto de

solubilidade (ps) aparente do carbonato de Cálcio foi determinado com

5 x 10 e o produto iônico (Ca**) (CoT) medido na água do mar foi 6 x

10 (Sverdrup et.ai., 1942). A concentração dos carbonatos na água do

mar é 2.38 mM/kg (na sua quase totalidade, ions HCO^) e dos ions Ca + +,

10.38 mM/kg tornando o mar um sistema potencial para a íc-inação do ca£

bonato de cálcio.

2. OS ISOTOPOS ESTÁVEIS E 0 SISTEMA DOS CARBONATOS

A solução resultante da dissolução dos calcãreos apresen

ta um fracionamento isotôpico entre as espécies carbonatadas. Devido a

impossibilidade de separar estas espécies, o dioxido de carbono extrai^

do do carbonato total S utilizado para as análises isotõpicas. A contri,

buição relativa de cada espécie na solução pode ser avaliada se o pH ê

conhecido (Figura 1.1), sendo necessário considerar o sistema carbonata

do inteiramente como uma única espécie, desprezando-sea participação de

outros íons. Por conseguinte, se se conhece os valores do fator de en

riquecimento (e), a composição isotôpica de cada espécie pode ser dete£

minada através do pH e a razão isotôpica do carbonato total, pela equa,

ção seguinte:

6T CT - «CO2aq
 CCO2aq

 + «HCO' CHCO- + «CO^ S ^ ( 1' 5 )

definindo:

C T - concentração total das espécies carbonatadas na solução.



- valor isotôpico relativo a um padrão:

t l § ' ^amostra " <x' ' «padrão

°A
(amostra) (I1 / D padrão

onde I1 - isotopo raro

I - isÔtopo abundante
e R,

I'

I

Para o CO, tem-se:

l %. )

(c 1 3/c 1 2) A - (c 1 3/c 1 2) p

(C1 3 /C1 2)p

(01 8 /O1 6)A - (O18/O16)p

S (O1 8 /o1 6
) t >

y IO

sendo neste trabalho, 613 ô 1 3 e 6] 5J

a - fator de fracionamento definido como a relação entre as razões iso

tópicas de duas fases, A e B.

onde a - 1 +
B 1000

Os valores das concentrações relativas de cada espécie,

na Figura 1.1 e na Tabela 1.1, possibilitam resolver esta equação.

TABELA 1.1

E S P É C I E

C02 cas

CO 2 aq

HCO3

CO"

CaCO3

13 .
e C O 2 ( g a s ) • '

0

- 1 . 1

+ 7 . 7

+ 7 . 6

+ 9 . 9

Enriquecimento isotôpico das espécies para

a temperatura de 25°C, (Hendy, 1971).
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2.1 - Fracionaroento IsotSpico do Carbono

O estudo dos carbonatos pela composição isotôpica de seus

elementos consiste, em primeira analise, na determinação dos valores de

6 , através do fracionamento isotSpico ocorrido no ambiente. No ocea

no, para o carbonato total (essencialmente o HCOl) os valores de 6 si

tuados entre - 1.3%. e - 2.9%» (relativo ao padrão universal PDB) en

contrados por Craig (1954) mostram a participação do C02 de origem bio

gênica, embora demonstre uma tendência ao equilíbrio químico no sistema

oceano-atmosfera. O CO, da atmosfera na zona sub-tropical possui um va
13 - "*

lor aproximado de - 8%» para 6 (Hendy, 1971), enquento que idênticos

valores para os calcâreos marinhos estão entre - 4%. e + 4%. (Clayton

and Degens, 1959). Segundo Keith and Weber (1964) os calcâreos origina

rios do Quaternário possuem valores de 6 mais positivos que 0%.. Valo

res mais negativos que 0%. foram determinados para as conchas marinhas

recentes, nas Bermudas (Gross, 1964) e em Jamaica (Land and Epstein,

1970). Geralmente, as variações isotópicas em carbonatos primários são

conseqüências das condições de equilíbrio no ambiente de formação.

As camadas superiores do solo constituem fontes de dioxi

do de carbono originado, principalmente, da respiração de raizes e do

decaimento húmico. Esta situação forma um ambiente no solo suficiente,

mente isolado da atmosfera, e em conseqüência não existe um equilíbrio

isotSpico entre os dois sistemas. Os valores de 6 obtidos para raiz e

a planta inteira, são similares e mais negativos que para o CO- atmosfê

rico. Existem diferenças isotõpicas ocasionadas por ciclos fotosintiti

cos distintos. As plantas que utilizam o ciclo Calvin-Benson possuem um

valor médio de 6 - -> 27%» e, para as do ciclo Hatch-Slack um valor na

ordem de - 13%* (Bender, 1968 e Lerman, 1972). A depender das condições

de "biota" na área de precipitação o CO2 contido na água subterrânea te

rã um fracionamento entre - 27%. e - 13%o.

A dissolução dos calcâreos (carbonatos primários) detenni

na uma variação nos valores isotópicos do carbono existente na água sub

terrânea, tornando-o menos negativo. Tamers (1967) obteve valores para

água subterrânea de uma região árida da Venezuela numa faixa de - 6.7%»

a - 22.9%*, quando a solução aquosa inicial estava "carregada" de CO,

do solo (6 - - 24.5%*). No entanto, com a crescente saturação do CaCOj,

torna-se necessário determinar a quantidade de C02 existente na solução

pelas medidas de alcalinidade e pelo carbonato dissolvido. Quando a so

lução atinge a saturação em calcita, o valor final de 6 representa

normalmente, uma média entre os valores para o C02 da solução e para o

carbonato dissolvido.
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No sistema fechado a solução tenderá ao equllbrio. Fluin

do sob o solo e em ambiente de baixa pressão parcial do CO,* uma nova

situação de equilíbrio ê verificada, o que possibilita determinar a pre_

cipitação do CaCO,, com despreendimento do CO-:

Ca++ + 2 HCO3 -a» CaCO3 + HjO + CO2 (1.2)

onde o equilíbrio cinêtico final é verificado devido aos isótopos mais

leves possuírem uma velocidade de reação maior que a dos outros isóto

pos e, em conseqüência, os Ions HCCÜ são formados por estes isótopos

ou sejam os mais pesados. O processo inicial da reação ocorre sob alta

pressão parcial do CO-. A continua diminuição desta pressão será acom

panhada pelo equilíbrio da solução, verificando-se a precipitação do

carbonato de cálcio. Nestas condições os últimos carbonatos terão valo

res de 5 mais positivos que os formados inicialmente sob maior

são (Hendy, 1971). Uma situação de não equilíbrio pode ser verificada

quando a precipitação deste carbonato é rápida e assim os valores de V

aproximam—se do valor inicial da solução constituída de bicarbonato.

Estas discussões são aplicadas nos estudos dsefeitos is£

tópicos do carbono ocorridos no processo de cimentação das rochas de

praia. As idéias apresentadas para este fato são analisad-F qualitativa,

mente:

(1) - A Evaporação da Água do Mar

Alguns autores sugeriram uma origem flsico-qulmica para o cimento

de rocha de praia, pela evaporação da água intersticial na praia

com redução do valor de pCO2 sob determinada temperatura.

Como o bicarbonato na água do mar apresentava valor de 6 na or

dem de - 2%, (Gross, 1964), o CaCO3 inicialmente formado terá 0%#.

Contudo, este valor será ligeiramente mais positivo, quando oco£

re desequilíbrio no sistema pela evasão do C02 (equação 1.1). Se

o HCOZ existente no sistema foi introduzido pela atividade biolô
13 "*

gica, ou seja com valor de 6 mais negativo, comparado com o do
Z da água do mar, o carbonato de cálcio formado será correspon

dente mais negativo.

(2) - A Influência da Ãgua Fresca Subterrânea

A ãgua fresca subterrânea enriquecida pelo C02 do solo dissolve o

carbonato de cãlcio do terraço ou da areia calcãrea, tornando-se

uma solução que atinge um equilíbrio de solubidade nestas cond^

ções. A solução percola através os interstícios dos grãos de areia
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e quando entra era contato com a atmosfera que tem uma pressão par

dal de C02 muito baixa, ocorrendo evasão do CO, e conseqüente pre

dpitação do CaCO3 (equação 1.2). Nesta situação o fracionamento

isotôpico do carbonato inicial será + 2%» mais positivo que o va

lor do bicarbonato na solução.

Ainda neste sistema vale considerar dvjs situações possíveis:

i) a água continua percolando através a areia de praia e mistura

com o oceano, existindo a possibilidade de perder parte de seu car

bonato total. Quando hâ precipitação o valor de ó para o cimen

to aproximara do valor médio da água fresca subterrânea que flui

sob a praia; ii) existe a possibilidade de acontecer uma evapora

ção significativa, quando a água ê aspirada até perto da superf^

cie pela ação capilar. No entanto, durante este processo se a rea

ção continua em equilíbrio, o cimento apresentara um valor de 6

mais positivo que o do CaCO3 inicialmente formado na solução

ção 1.2). A intensidade deste processo dependerá da pressão par

dal do CO- quando a água alcançou a praia e, também ' ~> grau de

equilíbrio determinado durante a evaporação.

2.2 - Fracionamento Isotôpico do Oxigênio

A precipitação dos organismos carbonatados marinhos está

diretamente relacionada com as condições de equilíbrio com o meio ambi

ente. As medidas de paleotemperatura e da temperatura de formação de ini

nerais e rochas nesta situação podem ser efetuadas a partir do fator de

fradonamento isotôpico (a). Este fator é uma função direta da tempera

tura existente durante o equilíbrio isotôpico carbonato-ãgua. As razões
18 16 - «•

de O /O representativas para água e para carbonato de cálcio, consti
tuem parâmetros indicativos das condições de precipitação.

Epstein et.ai. (1951), foram os primeiros que apresenta

ram uma expressão para a escala de temperatura de um ambiente de preci,

pitação. Estes mesmos autores (Epstein et. ai., 1953), corrigiram-na pa

ra tratamento de amostras distintas e, Craig (1965) efetuou algumas cor

reções paxá os erros de espectroraetria de massa. A escala de temperatu

ra atualmente utilizada para o carbonato de cálcio precipitado no meio

ambiente é a seguintes

t <°C> - 16.9 - 4.2 ( « C Í C O ^ O ) + 0.13 («JJ^- 6J^)
2

(Craig, 1965) (Eq. 1.7)
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onde

*CaCO = valor isotópico do carbonato relativo ao PDB.

18 —
ój, Q « valor isotõpico da água relativo ao SMOW.

0 comportamento isotõpica do oxigênio nas águas naturais

possibilita avaliar as alterações ocorridas no ambiente. Superficialraen
18 ~

te a água marinha possui 6 entre -0.5% e + 0.5%» (Epstein and Maye

da, 1953). Existe uma variabilidade de acordo com as condições climãti

cas, principalmente na região tropical onde a intensidade de evaporação
18 18

torna a quantidade de O relativamente maior. A correlação 6 versus
salinidade evidencia este aspecto.

No ambiente terrestre, as águas originárias de precipita

ção são isotopicamente mais leves. Várias considerações são mostradas

por Dansgaard (1964), para explicar este fato. Os efeitos de latitude,

altitude, temperatura e o continental, indicam a progressiva diminuição
18 16da razão O /O neste ambiente. Para água fresca subterrâneas são con

sideradas também as infiltrações periódicas que conduzem a um novo equi
l ft ""*

llbrio isotõpico. O valor de 6 em torno de - 7.5%» apresentado por

Mook (1968) na Holanda, destaca uma situação que caractei:2a uma descar

ga com a água pobre em 0 . Nas ilhas Bermudas, Gross (1964) determi

nou um valor médio de - 3.5%» para a água subterrânea indicando as vâ

riações isotópicas desta região tropical sem apresentar evaporações si<j

nificativas.

Apesar dos grandes efeitos isotõpicos mostrados para a eva

poração ocorrida na superfície de uma massa de água, os mesmos não são

necessariamente aplicados para a água fresca subterrânea. Gat (1971)

discute o processo de transpiração capilar da água ao nível do lençol

freãtico, apresentando efeito isotõpico aparentemente pequeno. Se na so

lueão existem lons Ca e carbonato dissolvido e, o CaCO, está sendo for
18 "™

mado na zona de evaporação, então o valor de 6 do carbonato refle

tira o da água nesta zona. O carbonato portanto, terá um valor de 6

correspondentemente mais pesado do que se fosse formado em equilíbrio

com a água abaixo do lençol freãtico. 0 valor atual de 4 dependerá da

intensidade da evaporação que ocorre antes da formação do carbonato.
As análises dos isõtopos de oxigênio são relacionadas qua

litativamente com as sugestões apresentadas para os mecanismos de cimen

tação das rochas de praia:
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(1) - A Evaporação da Água do Mar

A depender da quantidade de evaporação ocorrida anr.es do carbona

18 ""

to de cálcio começar a formai, o valor de £ deste carbonato se

râ mais positivo que o formado da água do it>ar normal. Uma outra

dependência, serã a temperatura na area de evaporação. Se esta

temperatura for maior que a do oceano, o fracionamento será menor
18(ou ô mais positivo do que em temperatura baixa). Se ocorrer o

equilíbrio, os dois efeitos serão somados mas não poderão ser se
parados devido a falta de conhecimento da temperatura e do grau
de evaporação. Se ocorrer uma rápida evaporação, sem obter o equi^
librio, a razão isotõpica aproximara daquela para o bicarbonato
na solução. Se esta solução estiver saturada ou ate super satura
da em espécies carbonatadas, a precipitação ocorre através de nu
cleaçâo, diluição e aumento de temperatura. 0 efeito da atividade
biológica, nesta consideração, será desprezível vez que o sistema

~ 1 ft 1 &
está completamente dominado pela razão 0 /O da água.

(2) Migração da Água Fresca Subterrânea

i) Se a água fresca está "fluindo" e o carbonato ê formado devido
18a evolução do C0 0, então, o 6 será determinado se r.te pela tem

18 - "~

peratura e pelo 6 da água. Para o cimento, este valor ísotopico
variará somente se a temperatura da água é alterada durante sua
migração através dos sedimentos.

ii) Se a água fresca ê aspirada por ação capilar na zona de evapo

ração e o carbonato ê formado durante a evaporação da água, exi£

tira então, um efeito isotópico adicional. Assim, com a evapora
ção da água marinha o 6 do carbonato tornar-se-ã mais positivo.

18 16Em qualquer situação a razão 0 / 0 refletira uma fase intermedi
ária indicada pela salinidade.
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CAPITULO II

METODOLOGIA

1. AMOSTRAGEM

1.1 - Situação das Ocorrências

A Ilha de Itaparica, situada na entrada da Bala de Todos

os Santos (Figura 2.1), possui uma superfície de quase 270km coberta

por uma vegetação tropical composta principalmente de coqueirais. A ex

tensa formação de recifes de corais ao longo de sua costa leste, revela

a intensa atividade biológica existente no local. Nesta região, estão

localizadas as ocorrências de rochas de praia estudadas. Foram escolhî

das duas áreas com características ambientais e representativas distin

tas, separadas de aproximadamente 900 metros.

a - Ocorrência da Area A

Nesta área, as ocorrências estão localizadas próximoã foz

do riacho Alambique (Figura 2.2). A praia ê estreita e de acentuada in

clinação. A camada arenosa que cobre os recifes tem uma espessura, na

parte superior da praia, em média de 1 m. A frente da praia e sobre os

recifes baixos, existe uma vegetação com árvores de até 5 metros, repre

sentando um processo erosivo ocasionado pelo avanço do mar.

As formações das rochas de praia, apresentam-se como blo

cos isolados com uma extensão total de quase 20 metros. Estes blocos es_

tão parcialmente cobertos pela areia e possuem uma espessura média va

riando até 1.5 m, com largura irédia de 0.60 m. Superficialmente, não

mostra quaisquer incidências de organismos marinhos. No entanto, verifi

ca-se nas amostras, grande quantidade de fragmentos carbonatados, além

de grãos de quartzo, bem consolidados.

b - Ocorrência da Area B

A praia neste local de ocorrência tem uma largura maior

que na situação anterior. A inclinação ê suave não demonstrando quai£

quer influências do riacho. A profundidade superior da praia é maior de

2 metros até encontrar o fluxo aquoso que percola numa camada bastante

conchlfera, em direção ao mar.

As rochas de praia, formam uma grande "placa" de aproximai

damente 150 m de comprimento e de largura média superior a 3 metros. Em

alguns pontos a ocorrência está coberta até mais de 1 m, tendo a supor



15.

fide uma coloração verde escura devido ao incrustamento de algas. Ccn

trariaraente â situação anterior, existe uma predominância de grãos de

quartzo em relação ao carbonato na constituição da rocha neste local.

Esta espécie possui fraca consolidadação entre seus constituintes e con

sequentemente, mais friâvel.

1.2 - Coleta de Amostras

a - Carbonato

Ao longo das formações, nas duas áreas, foram cavadas trin

cheiras junto às extremidades das rochas de praia, coletando—se amostras

destas rochas para a extração do cimento carbonatado. As amostras de con

chás e corais provenientes de diferentes lugares nesta região de estu

dos, são consideradas como representativas de uma origem comum para os

carbonates marinhosprimãrios. Os nodulos de recifes, fragmentos parcial

mente dissolvidos, foram encontrados no interior da camada conchífera.

Esta, é verificada principalmente, na área B, a uma profundidade média

de 1.5 m e, na área A, a 0.4 m, imediatamente acima dos recifes.

b - Água

ijnostras de ãgua do riacho Alambique, de poços, do mar e

da solução aquosa encontrada nas trincheiras junto âs formações de r£

chás de praia, foram coletadas nas duas áreas definidas.

Todas amostras de ãgua marinha representam uma situação

costeira próxima às ocorrências das rochas. As amostras de ãgua do ria_

cho são oriundas da foz e do seu interior. As outras amostras de ãgua

fresca são provenientes de poços cavados na região das ocorrências e de

outros existentes na ilha.

c - Vegetação e Solo

Por toda costa leste os coqueirais constituem a vegetação

predominante. Além deste tipo, foram coletados: na área A, espécie de

vegetação rasteira e amostras da existente sobre os recifes baixos, em

frente â praia; na ãrea B, destaca-se principalmente, uma espécie grantf

nea que encobre os sedimentos próximos ã praia.

No terraço, foram cavadas trincheiras e separadas amos,

trás de um horizonte superior bastante humifiçado, de 0.40 m de espessu

ra e da camada inferior bem arenosa para extração da matéria orgânica.

Fm ambas as áreas, as amostras de solo coletadas continham fragmentos
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2. TÉCNICAS DE MEDIDAS

2.1 - Preparação das Amostras

a - Água

A medida da composição isotópica do oxigênio da água foi

efetuada baseando-seID método utilizado por Mook, 1968 (de acordo com

Epstein and Mayeda, 1953). De cada amostra foram pipetadas 4 mj.: num re

cipiente de fundo arredondado com capacidade de 10 ml e adaptado ã uma

extensão com torneira que ê conectado na linha de vácuo. Em banho de

mistura fria (gelo seco com acetona, a - 70°C), a água fica congelada,

possibilitando evacuar o ar e outros gases sem alterar a composição iso

tópica da amostra. Em seguida, aquece-se lentamente desprendendo o gas

preso na ãgua pela congelaçao. A operação é repetida até conseguir um

vácuo na escala de 10~ mm Hg, quando ocorre uma adequada purificação.

De um cilindro retira-se o gas CO2 produzido industrialmente, sendo pu

rlflcado em banho de mistura fria (-70°C) para extrair o vapor d'iguae,

outros gases (N2 e 02# por exemplo) em banho de nitrogênio liquido. De

pois de medir uma pressão menor que 1 atmosfera, suficiente para prepj|

rar oito amostras de água de uma só vez, o gás ê introduzido separada_

mente nas ampolas estando a água congelada pela mistura fria. As arapo

Ias numa cuba termostatizada a 25°C, durante um tempo médio de 24 horas

sob agitação, quando ê obtido um equilíbrio isotõpico entre CO- e a

ãgua pela reação seguinte, (Mook, 1968):

H2O
18(L) + 1/2 CO*6 (G) ^±t H2O

16 (L) + 1/2 CO*8 (G)

b - Carbonates Primários

As amostras de carbonatos primários (conchas, corais e no

dulos de recifes) sofreram um tratamento químico para limpeza externa.

0 banho de H2O2 a qual foram submetidos livrou-os dos vestígios orgâ

nicos existentes na superfície. Sofreram uma moagem e, peneiradas em ma

lha de 125 um.

c - Carbonato Total Precipitado

Com as amostras de soluções aquosas coletadas, foram efe

tuadas três diferentes tratamentos visando a precipitação dos carbona

tos dissolvidos. 0 primeiro método de tratamento, consistiu em adido

nar diretamente o hidróxido de bãrio na solução. No segundo, o hidrõxjL

do de bário foi adicionado após a filtragem da solução aquosa In loco".
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O terceiro método foi executado semelhantemente ao anterior, porém sen

do adicionado o acetado de cãdmio.

A separação das substâncias precipitadas foi processada

identicamente para todas as amostras. Novas filtragens, efetuadas em am

biente fechado para evitar variação isotópica pelo contato com o CO, at

raosfêrico, resultaram na extração do carbonato de bârio junto com o sul

fato de bârio (devido a água do mar, rica em Ions SOT, participante âa

solução) e o carbonato de cãdmio. Estes carbonatos resultantes Incorpo

rara todas as espécies carbonatadas existentes na solução aquosa.

d - Cimento

O procedimento para a preparação do cimento mereceu um tra

tamento especial a fim de evitar uma mistura com fragmentos de conchas

ou corais, o que modificaria os resultados isotópicos. Assim sendo, as

partículas constituintes das amostras de rocha de praia foram cuidadosa

mente desagregadas sem haver trituração. A parte mais fina restante foi

sucessivamente peneirada utilizando malhas de 88, 53 e 44 ym, obtendo-

se finalmente uma porção granularmente fina e homogênea quando vista

sob uma lupa. Esta porção constitui o cimento carbonatado que interliga

as partículas da rocha de praia.

e - Matéria Orgânica

O tratamento para extração do CO- de amostras de solo e
13

vegetação para análises de 6 , foi executado por combustão total, se

gundo método utilizado por Flexor et. ai. (1974). A quantidade de amos

tra queimada variando entre 3 e 5 gramas, foi suficiente para efetuar

análises isotõpicas. As amostras de solos contaminadas com fragmentos

de conchas sofreram tratamento em banho de ácido clorídrico, para puri

ficação.

2.2 - Processo de Obtenção

Tanto para os corais e conchas como para as amostras de

cimento,' foram utilizadas uma quantidade média de 60 mg, sendo colocada

num tubo de reação apropriado que possui uma ramificação lateral, onde

fica o Scido fosfôrico preparado a 9St que reage totalmente com o carbç;

nato, proporcionando melhores precisões nos resultado* isotõpicos (MooJc,

1968). O tubo de reação ô colocado na linha de vácuo e, quando obtém-

se um valor na escala de IO"3 mm Hg, o reagente é derramado sobre a a

moitra, processando-se a reação:
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2 H3PO4 + 3 CaCO3 ̂  3CO2 + 2 PO^ + 3 HjO • 3 Ca
++

Com a reação, ocorre fracionamento i so tópico das espécies

do oxigênio entre a água e o C02 que depende da temperatura â qual o

equilíbrio se processa. C tubo de reação i colocadc na cuba termostato

zada a 25 C, onde permanece no mínimo 24 horas sob agitação, para com

pletar o equilíbrio entre os isõtopos de oxigênio. Algumas amostras de£

tes carbonatos foram tratadas separadamente, pelo laboratório de Radio

carbono para analises de C /C .

Para a obtenção do CO- do carbonato total precipitado, foi

executado método semelhante aos outros carbonatos. Uma maior quan* idade

de amostra foi usada * 100 mg - devido ao precipitado conter além do car

bonato de bário também o sulfato de bário e outras substâncias que não

reagem. A reação com H-PO^, fornece um diôxido de carbono corresponden

te ãs espécies carbonatadas. Com os valores isotópicos para carbono e

oxigênio deste gás, é possível deteriorar idênticos valores para o bi

carbonato correspondente, conhecendo-se o fracionamento isotópico para

as condições de pH e temperatura no ambiente.

b— Coleta do CO- gasoso

A coleta do diõxido de carbono ê feita comumente para as

amostras de água e de carbonatos. O tubo de amostra é colccadc na linha

de vácuo com a amostra em banho de mistura fria (- 70°C) para congelar

a água resultante da reação. 0 gás CO- ê coletado em banho de nitrogê

nio num por ta-amostra, apôs três purificações de vapor d'água, observan

do-se a pressão final do gás.

2.3 - Análises Isotõpicas

A composição isotõpica do carbono e do oxigênio é apresen

tada como desvio em relação a um padrão, de acordo com a expressão já

definida:

6 (%•) » A_ T x IO3

As medidas isotõpicas foram executadas com a

zação de um espectrômetro de massa NUCLIDE modelo 6-60 RMS, se

gundo os procedimentos usuais descritos detalhadamente por Mook

(1968). As amostras analisadas relativas aos padrões secundários de Ia

boratório s
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ia) - PS - padrão de carbonates, utilizado para amostras de carbonates

e água. Foi calibrado relativo ao padrão universal (PDB) no labo

ratõrio de I.R. Kaplan - University of California, Los Angeles

(UCLA) e pelo padrão Caleita fornecido per P. Morales do Institu

to de Física da Universidad Nacional Autônoma de Mexico (UNAM).

(b) - CO2B3 - padrão utilizado para as amostras de matéria orgânica. Ê

um gás produzido industrialmente, sendo também calibrado relativo

ao PDB no laboratório de I.R.Kaplan na OCLA.

Os valores encontrados para cada gás CO-, considerando

(Craig, 1957)

PDB
513

PS
IO"3 613 . 613

PS-PDB PS PDB

« 1 84*" = 4*- + 4J

PDB PS PS-PDB
• IO"3 618 ,18

PS PDB

fora

(a) 613 = â 1 3 + 0.53
PDB PS

6 1 8 » 6 1 8 - 2.44
PDB PS

(em %•)

(em %.)

(b)
PDB

.18

S13

CO2B3

,18
6 " = «J

PDB CO2B3

- 29.95

7.17

(em %•)

(em %.)

As amostras de água são apresentadas relativas ao padrão

SMOW, de acordo correção de Mook, (1968).

Para cada amostra foi efetuada correção de máquina, cons^

derando a extrapolação para a pressão ZERO da entrada do gás, no sentt

do de corrigir as influências pelo efeito de participação de lons de

massa 44 no coletor de massa 45 ou 46, assim como os efeitos devidos âs

varias espécies isotópicas do gás C0 2 nas massas 45 e 46, definidas por

Craig (1957).
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A reprodutibilidade das análises isotópicas foi

ficada utilizando-se uma amostra de calcita. Os valores obtidos

apresentaram um desvio padrão em torno de ± 0.08 %• para 6
,18e 5
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CAPITULO III

RESULTADOS

1. ÃGUA

Os valores da composição isotópica do oxigênio e salini^

dade das amostras de água estSo apresentados nas Tabelas 3.IA, 3.1B

e 3.1C, sendo mencionadas as origens de cada amostra.

TABELA 3.IA

AMOSTRA

42

43

91

110

111

112

115

123

124

.18 .
°SMOW *#

- 2.1

- 2.1

- 0.7

- 1.1

- 1.0

- 1.5

- 1.0

- 1.1

- 2.4

SALINIDADE %•

7.8

8.6

25.5

23.3

23.4

13.9

23.5

23.4

13.6

•» 18 16Valores da razão O/ O eda salinidade para as amem
trás coletadas em trincheiras da praia, na ãrea A.

TABELA 3.1B

AMOSTRA

15
18
20
23
81
83
101
102
104

105
106
107
108
118
119
121
122

A 1 8 *6SMOW %#

- 2.2

- 1.9

- 0.5

- 0.8

- 1.8

- 1.9

- 0.3

- 0.3

- 0.3

- 0.8

- 1.0

- 3.0

- 2.9

- 2.9

- 3.3

- 3.0

- 3.5

SALINIDADE %.

7.7
7.7

33.2

30.6

< 3

< 3

33.3

33.6

33.7

17.4

27.2

< 2
< 2

< 2
< 2
< 2
< 2

Valores da razão 0 / 0 e da salinidade para as amos,
trás coletadas em trincheiras da paia, na área BT
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TABELA 3.1C

AMOSTRA

marinha

10
22

37
74

subterrânea

35

38

72

133

156

161

165

,18 -
ÕSMOW t#

+ 0.1

+ 0.9

+ 1.0

+ 0.4

- 2.6

- 2.4

- 3.0

- 2.8

- 2.3

- 3.3

- 3.1

SALINIDADE %.

34.8

36.2

37.3

35.0

< 1

< 1

< 1

< 2

< 2

0

0

Valores da razão 0 / 0 e da salinidade para aspamos
trás de água marinha e de água fresca subterrâneaT
coletadas na região de ocorrências das rochas de praia.

Nas Tabelas 3.IA e 3.1B estão os valores isotópicos e de

salinidade das amostras de água coletadas em trincheiras cavadas na zo

na de praia das duas áreas. Os valores de salinidade mostram a localiza,

ção destas trincheiras entre os limites superior (junto ao terraço) e

inferior (junto aos recifes baixos) da praia. 0 valor médio obtido para
18 —

6 na area A, foi - 1.4 %» enquanto que numa mesma situação as amos.

trás da área B, o valor correspondente foi - 1.8 %•. As amostras coleta

das em poços no terraço (proximo ã praia) apresentando mínima participa,

ção marinha e, aquelas consideradas como água fresca subterrânea, mos_tradas na Tabela 3.1C, têm valor médio de 518 + 0.6 %• e 618»-2.7 %,,

respectivamente. Separando as amostras cujas salinidades sejam maiores
i ft

que 30%», o valor para 6 é + 0.2%.. Para as amostras de água marinha

representativas da região podemos assumir pelos resultados £ - + 0.6 %•

para uma salinidade média de 36 %•. Uma amostra do riacho Alambique co
18 "~

letada ã aproximadamente 1 km da foz, apresentou 6 - - 3.0 %. sendo

este valor coerente com o médio determinado para as amostras de água

fresca subterrânea, incluindo os poços de outros lugares da ilha.
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2. CARBONATOS PRIMÁRIOS

Os valores para a composição isotôpica de carbono e oxigê

nio de carbonatos primários: conchas, corais e dos nodulos de recifes

são mostrados na Tabela 3.2, com referências das espécies analisadas.

As amostras coletadas nas duas ãreas de estudo, possuem

características semelhantes. A alga calcárea Halimeda foi a espécie pre

ferencialmente analisada, pela sua abundância na região da ilha. A va

está na faixa de -3.0 a - 1.4 %•

p médios

são: + 1.3 %• e - 2.1 %«.

•» -IO

riação isotôpica encontrada para 6
e, para <5 entre + 0.1 %• e + 2.9 %•• Os respectivos valores

TABELA 3.2

AMOSTRA

6 B

13 B

40 A

42 A

43 A

45 A

46 A

47 A

48 A

58 B

66 B

71 B

22 B

24 B

51 A

116 A

12 A

41 . A

49 B

90 B

DESCRIÇÃO

alga calcãrea Halimeda
« n li

M n n

n n n

• li n

n n li

alga calcãrea Lithothamnoid
n ii ii

n n li

alga calcãrea Halimeda
• n n

H ii n

fóssil de coral
H II

K If

nodulo de recife
,,

,,

H ii

A 1 3 ftÓPDB *'

+ 0.1

+ 0.3

+ 1.5

+ 2.7

+ 2.7

+ 2.9

+ 1.5

+ 2.4

+ 2.4

+ 1.4

+ 1.4

+ 1.1

+ 0.9

+ 0.5

+ 1.3

+ 0.9

+ 0.2

+ 0.9

+ 0.2

+ 0.3

A 1 8 ft6?DB *•

- 2.2

- 2.6

- 2.5

- 2.1

- 2.3

- 2.1

- 1.9

- 1.5

- 1.4

- 2.0

- 2.0

- 1.7

- 2.6

- 1.8

- 1.8

- 1.6

- 1.9

- 3.0

- 2.3

- 2.9

Razoes isotópicas do carbono e do oxigênio para as amostras de carbo
natos marinhos originados das duas áreas de estudo. A notação Ã
ou B, indica a area de coleta.
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3. CARBONATOS DISSOLVIDOS

A Tabela 3.3 mostra os resultados isotópicos para o carbo

no e oxigênio das amostras de carbonatos dissolvidos nas soluções cole

tadas em trincheiras cavadas nas praias, e estão separados pelos dife

rentes métodos de extração.

TABELA 3.3

ÁREA A

AMOSTRA

grupo a

42

43

75

91

grupob

111

112

113

114

çprupo c

123

125

126

6 1 3 C%.
°roB^*

+ 0.8

+ 0.6

+ 0.8

+ 1.3

+ 0.9

+ 0.8

+ 1.0

+ 0.9

+ 0.2

+ 0.5

+ 0.3

«&>*•

- 2.1

- 2.3

- 2.1

- 1.9

- 2.0

- 2.1

- 2.1

- 2.0

- 2.1

- 2.1

- 2.2

S - %.

7.8

8.6

25.5

23.4

13.9

14.0

23.4

23.3

,18 .
6SMOW%#

- 2 . 1

- 2 . 1

- 0.7

- 1.0

- 1.5

- 1.5

- 1.1

- 1.0

AREA B

MOSTRA

grupo a

20

20-B

23

81

82

83

84

85

grupo b

101

102

103

104

106

107

108

grupo c

118

119

121

122

+ 0 . 5

+ 0 . 4

+ 1 . 7

+ 0 . 3

+ 1 . 4

+ 0 . 6

+ 0.9

+ 1.0

- 2.4

- 2.8

- 3.3

- 2.8

- 1.6

- 3.9

- 3.6

- 7.3

- 6.3

- 6.4

- 6.9

O*-

- 3.0

- 2.4

- 2.4

- 2.9

- 1.9

- 1.8

- 1.7

- 1.9

- 1.8

- 0.9

- 2.7

- 0.4

- 2.6

- 3.4

- 3.3

- 4.7

- 4.5

- 4.8

- 4.4

S - %•

33.2

30.6

<3

<3

33.3

33.6

33.7

27.2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

&«,-*•

- 0.5

- 0.8

- 1.8

- 1.9

- 0.3

- 0.3

- 0.3

- 1.0

- 3.0

- 2.9

- 2.9

- 3.3

- 3.0

- 3.5

Razões isotõpicas para o carbono e oxigênio das amostras de carbonatos
dissolvidos, para as duas áreas, separadas pelos métodos de extração utl
lizados. (a) adicionando o hidróxido de bário, sem filtrar; (b) adido
nando o hidróxido de bário, com filtragem prévia; (c) mesmo que (b), adT
cionando-se porém, o acetato de cadmio. Ainda são mostrados alguns v«i
lores de jl8(SMOW) e salinidade para as amostras de água.
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Observa-se que as amostras da área A, possuem resultados

bem próximos e independentes do método de extração, tendo um valor mê
18 13 ™*

dio de - 2.1 %• para 5 e + 0.7 %• para 6 . As amostras da area B,

possuem uma faixa mais extensa para os valores isotõpicos, apresentando

forte dependência pelo método de extração, apesar de coletadas sob as

mesmas condições. O primeiro grupo tem valores medics de 6 = t 0.8 4»e 6 = - 2.2 %• e segundo grupo, 6

para o terceiro grupo os valores médios são 6

- 4.6 %..

= - 2.9 %.
13

e Ó 1 8 = - 2.1 %•

- 6.7 %• e 511

4. CIMENTO

A Tabela 3.4 mostra os resultados isotôpicos para carbono

e oxigênio das amostras de cimento de ambas áreas est.udac.as.

TABELA 3.4

AREA A

AMOSTRA

39

44

52

53

54

55

56

57

63

64

65

92

93

94

613C %.

- 8.2

- 7.9

- 9.0

- 9.8

- 9.9

-10.1

- 8.0

- 8.1

- 9.3

- 8.0

- 9.2

- 8.1

- 9.6

- 9.6

618O %.

- 3.7

- 4.2

- 3.9

- 4.6

- 4.3

- 4.3

- 4.2

- 3.7

- 3.3

- 4.0

- 4.3

- 3.9

- 3.3

- 4.2

AREA B

AMOSTRA

7

8

9

11

17

19

21

30

67

68

69

70

80

86

87

88

613C %.

+ 0.7

+ 0,7

+ 0.6

+ 1.3

+ 1.3

+ 1.4

•r 1 . 6

+ 1.8

+ 1.6

+ 1.5

+ 1.2

+ 1.5

+ 1.8

+ 0.8

+ 1.4

+ 1.6

518O %•

- 2,3

- 1.8

- 2.3

- 1.9

- 2.1

- 1.9

- 2.0

- 1.8

- 1.7

- 2.0

- 2.2

- 1.8

- 1.6

- 2.0

- 2.2

- 1.9

Razoes C /C e 0 / 0 para as amostras de cimento nas duas áreas. Os
valores estão expressos relativos ao padrão universal-PDB.

A distribuição dos valores de Ô13C para o cimento na área

A, situa-se na faixa de - 10.1 %# a - 7.9 %•, fornecendo um valor me

dio de - 9 %•. Para 618O a faixa é -4.6 %• a - 3.3 %» sendo o valor mia



dio de - 4 %, . Na area B, os valores de 6 " situam-se entre

a + 1.8 %o com uma media de + 1.3 %•, enquanto que a faixa para d

de - 2.3 %• a - 1.6 %# sendo o valor médio de - 1.9 %.,

26.

+ 0.6 %•
18 ê

5. MATÉRIA ORGÂNICA

Os resultados para a composição isotópica do carbono obti

dos cora amostras de vegetação e solo coletados nas duas áreas estão mos_

tradas abaixo:

TABELA 3.5

AMOSTRA

vegetação

60 - M

61 - T

62 - R

76 - M

77 - T

78 - R

96 - T

100 - M

154 - C

solo

131

147

152

ÁREA A

A 1 3 ft6PDB *•

- 27.2

- 27.0

- 28.5

- 27.2

- 27.3

- 28.5

- 27.6

- 28.5

- 27.8

- 24.1

- 24.3

- 23.6

ÁREA B

AMOSTRA

vegetação

25 - T

25 - R

26 - T

26 - R

27 - T

28 - T

29 - T

120 - T

145 - C

solo

132

141

142

°PDB %o

- 14.1

- 13.3

- 14.4

- 12.9

- 13.6

- i.3.8

- 12.9

- 12.8

- 26.6

- 24.6

- 24.2

- 24.9

13 12
Razões isotópicas de C /C para as amostras de vegetação e solo de am
bas áreas. As amostras assinaladas com: M representam a vegetação exi?
tente sobre os recifes na área A; com T a vegetação do terraço; com R
são raízes da vegetação e com C representam o valor médio para as amo?
trás de coqueiros. "~ ""

As amostras de vegetação analisadas, apresentaram dois gru

pos de resultados, bem característicos. Na área A, os valores de ó tem

uma média de - 28 t«, que define o ciclo fotosintético de Calvin-Benson.

Distintamente, a vegetação para a área B (exceto com as amostras de co

queiros) os valores de 6 situam-se numa média de - 13.5 %«, indicando
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a preferência, para as vegetações analisadas, pelo ciclo fotosintitico

Hatch-Slack.

As análises das amostras de solo de ambas áreas, apresen

taram, apôs tratamento com HC1 para remover os fragmentos de conchas,

uma composição isotôpica para o carbono, próxima ã existente em vegetais

que utilizam o ciclo de Calvin-Benson. Observa-se então, que os valores

médios de 6 = - 23.8 %o e - 24.7 %• apresentados para o C02 biogênî

co nas áreas A e B, respectivamente, evidenciam um comportamento isotô

pico semelhante aos dos coqueirais. Este fato, demonstra que a humifica

ção dos vegetais é processada com completa participação dos coqueiros,

mesmo na área B.
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CAPITULO IV

DISCUSSÃO

1. SITU/.ÇÃO GERAL

As amostras de água revelam uma variedade de parâmetros
relacionados com as condições de ambientes sob a praia, observando que

lfia Figura 4.1 representa graficamente os valores de 6 versus salinida
de. Estes resultados são compatíveis com o modelo formado por uma mistu

l ft ™*ra conservativa entre água fresca subterrânea com S = 0 %. e 6 =
18- 3.1 %• e, água do mar com S = 36 *• e 6 • + 0.6 i,.

A composição isotópica do oxigênio para cs carbonatos ma
rinhos não apresentam variação significativa (Tab. 3.2). Este grupo de
valores possui uma media de 6 = - 2.1 %# ou seja cerca de 2 %• mais
.negativo que o obtido para a composição isotõpica do oxigênio com as <*
mostras de água com salinidade maior que 30 %», Supondo que a precipita
ção desses carbonatos foi efetuada em equilíbrio com o sistema ambiente,
a temperatura do mesmo pode ser determinada pela equação 1.7 (Craig,
1965). O valor calculado de 29,2°C mostra-se compatível com a temperatu
ra media da Bala de Todos os Santos - 29°C - indicando uma possível exi£
tência de equilíbrio na formação dos carbonatos.

Todos os valores de 6 obtidos com o material irarmho e£
tão compreendidos na faixa determinada para os carbonatos destes ambieii
tes em várias partes do mundo. 0 espalhamento de quase 3 %• encontrado
com estes valores, possivelmente denota o efeito do fracionamento meta
bõlico das espécies analisadas.

A composição isotõpica do carbono e do oxigênio dos carbo
natos dissolvidos apresentam uma diferenciação de acordo as duas áreas
de ocorrências. Para as amostras da área A, os valores encontrados são
independentes dos métodos de extração usados e, se distribuem numa fai,
xa estreita. As amostras da área B, deram resultados que variam sensi^
velmente com o método de extração (Tab. 3.3). Esta diferença pode ser
explicada pelas características da água em cada área: (i) na área A, a
solução aquosa encontra-se em contato direto com os recifes de corais,
apresentando um aspecto leitoso devido á grande quantidade de partlcu
Ias de CaCO, em suspensão; (ii) na área B, ae amostras do grupo (a) e£
tão contaminadas com partículas de CaCO^, que dominam as medidas isotó
picas, contudo são diferentes das amostras do grupo (b) e, principalmen
te do grupo (c) de salinidade baixa ou seja, água fresca subterrânea
no local.
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Para o cimento, os resultados isotépicos formam também gru
13 18 ™*

pos diferentes. Os valores de 6 e 6 da área A sãc bem mais negati

vos que seus correspondentes da área B. Na área A cs ôlores isotôpl

cos do carbono mostram um empobrecimento em C que Indica uma farte con

tribuiçlo de carbono de origem orgânica, enquanto na área B o cimento

possui uma composição isotôpica na faixa dos valores para o carbonato

marinho.

2. MECANISMOS DE CIMENTAÇÃO

A diferença verificada para os resultados isotóplcos eri

contrados com as amostras de cimento originadas das âteas de ocorrênci

as, mostra a existência de mecanismos de cimentação distintos na forma

ção das rochas de praia: A situação determinada na área A, onde os valo

res de 6 são bastantes negativos, revela a grande influência de arabl

ente terrestre. Uma situação adversa foi encontrada na área B, apresen

tando valores de 6 em torno de 1 %» que mostra a predominância do car

bonato marinho no ambiente.

Como o cimento representa o estágio final determinado em

cada sistema, torna-se necessário analisar as implicações devidas âs ia

ses precedentes. Os carbonatos dissolvidos e as amostra? d*? água separa

das das soluções aquosas carbonatadas, através de seus valores isotõpi

cot caracterizam uma fase preliminar no ambiente de precis ..tação, Assim

os valores para os carbonatos dissolvidos indicam a fase Intermediária,

onde a espécie predominante ê o bicarbonate As amostras de água revê

Iam, pela salinidade, o grau de mistura dos ambientes, assim como indl̂

ca o isolamento desta situação relativo a atmosfera.

As análises das situações possibilitam considerar dois pro

cessos de cimentação. Um sistema em que o carbono orgânico dissolvido

na água fresca subterrânea como gás CO- constitui o elemento determinar»

te no processo ocorrido na área A. O outro sistema, tem a água do mar

como agente preponderante e, mostrado pela razão isotôpica do cimento,

na área B. Estes processos representam perfeitamente aplicações dos me.

canismos analisados anteriormente (Cap. I).

2.1 - Processo Ocorrido na Area A

Este processo considera a cimentação a partir de um siste

ma isolado onde a água fresca subterrânea carregada com o CC2 biogênico

dissolve o calcáreo existente no terraço. Na solução resultante existem

lons COT , Ca++ , C02aquoso a como predominante o HCO^, estando soo
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uma alta pressão parcial do CO- no ambiente do solo (pCO_)• Neste caso

a reprecipitação de CaCO^ será determinada numa fase posterior em equi

llbrio, com a pCOj tornando-se sucessivamente menor. Esta reprecipita

ção determina uma variação isotõpica entre as espécies de bicarbonate» e

o carboru "D iir.al. O fracionamento isotôpico tem uma dependência direta

da temperatura no ambiente mas que não ê apreciável. Quando a pressão

parcial do C0~ no solo aproxima-se ã sua correspondente na atmosfera, o

processo.de reprecipitação é interrompido.

2.1.1 - Composição da Solução Aquosa

Considerando que a dissolução dos calcar eos ocorre até tor

nar-se uma solução aquosa saturada com respeito a CaCO,, é possível uti

lizar a composição isotópica dos elementos participantes desta dissolvi

ção para determinar a situação diagenética do sistema, na zona do solo.

Quando no sistema fechado o carbonato de cálcio é adicio

nado na solução aquosa carbonatada, resultante da dissolução do calca

reo em equilíbrio com o solo sob pressão parcial do C02, a equação para

as espécies é dada:

CT «? - V A O
 + V £ + Cofiío

 + D «Calcar.o <4-»

onde as espécies existentes no sistema são:

AQ * concentração inicial do C02 dissolvido na solução

BQ - HCO3

vo ^ 3

D - " Ca++ " "

CT - concentração total do carbonato dissolvido (C02< j

COj e principalmente HCOT)

Podendo ainda definir:

P » pCOv ™ Pressao parcial do COj atm em contato com a solução.

K« - K-- • constante de equilíbrio para determinada temperatura, sendo
o ^^2

definida como AO/PQ.

(a) - Sistema no Ambiente Antes da Dissolução

No inicio da dissolução a água encontrada num ambiente de
baixo pH (< 8), a concentração do CO3 torna-se desprezível em compara
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cão à concentração de AQ ou de BQ. Quando o sistema está em contato ccn

a atmosfera do solo, inicialmente

S • A " S

sendo

e então

13 ° Ao °
Zo

como no sistema

6. . = valor isotõpico para o CO- biogênico = &-,-. /_=_* no solo e consjL

derando os valores da Tabela 1.1, tem-se

.13 _ .13 , , . ^13 _ .13 .- -
6Art " *>i° " Brt "

 6bio + 7*7

O O

fica o " = (4.1B)
Zo

esta expressão representa o valor isotõpico para as espécies antes da

dissolução. Onde uma relação entre as espécies:

Art - Krt P^ e Brt » A_ K,/E (da eq. 1.4A)
O O O O O 1 ^

sendo a»* = E

então
zo - Ko po (1 + Kl / E )•

(b) - Sistema no Ambiente Após a Dissolução.

Procussando-se a dissolução, o equilíbrio entre as espé

cies serã dado pela expressão abaixo:

C i • ÍA + B ) fii + D fii , -T T o o T Calcareoo

sendo as espécies:

*o ' Bo > ^ co ' zo - Ao + Bo - C1n • CT - zo + D
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considerando ainda os valores

Ko = 0.0338 ; «J3 pela equação (4.1B)
o

e ^ ™ + ! *• oomo o valor médio para os carbonatos de calcâreo

(Hendy, 1971)

tem-se

p ,13 . t y í l o - i'V * Bo(Ãbio * 7-7> + n ,13
S" 6T " + D 6calc.

resulta na expressão para determinar o valor isotôpico do CO, bioginico
existente na solução aquosa oano função de P .

S «£3 - CT + 0.297 Po-11-2 1; — " 6'7 <4'2>
(c) - Aplicação ao Modelo deste Sistema

A partir das análises efetuadas para as condições ambien
tais do sistema, antes e apôs a dissolução dos carbonatos, i possível
desenvolver uma aplicação para a situação encontrada neste trabalho. Ob
serva-se basicamente que valores isotôpioos do CO2(gãs) existente na so
lução aquosa, do carbonato total dissolvido e do bicarbonato, podem ser
determinados, independentemente, sob valores de PQ e pH (Figura 1.3),
considerando as relações entre as espécies carbonatadas, a 25°C, de açor
do as equações 1.4A, 1.4B, 1.4C e 1.4D. Cada grupo de valores obtidos
define uma verdadeira fase representativa do sistema.

(c.l) - Aplicação para o C02 Biogênico

Inicialmente, da equação 4.1, tem-se

.13 - ,13 . ,13
ST Bo 6B + AoC T «i

J - B_ 6dJ + A^ 6t para AjB_ ^ C.

numa situação em equilíbrio em que

il3 - «Í3 - 8.8 (Tab. 1.1)Ao Bo
tero-se

- 8.8 AQ (eq. 4.2A.
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Como na solução inicial ocorre a precipitação de CaCO3 de acordo com as

condições analisadas anteriormente (pag. 10) para um valor mínimo obti

do para o cimento nesta situação

*13

logo

resulta

* - 10.1 %. e inicialmente CL, - C^

.13 .13
(Tab. 1.1)

rl3 - 12.3 - 8.8 A (4.3)

COJB as expressões 4.2 e 4.3, foram calculados os valores isotopicos do

carbono para CO 2 biogênico (É£3O> sob diferentes pressões parciais (PQ)

e com valores de pH correspondentes (Fig. 1.3). Considerando

espécies envolvidas, A Q, BQ e ZQ, relacionadas anteriormente

e no inicio da dissolução tem-se CL, = G,^. A Tabela 4.1

resultados encontrados para * b
3
o# observando os valores de pH

as

(pag.31)

apresenta os

(final)

t ata., formando o estágio de sa

turaçSo em carbonato de caldo. Verifica-se que existe uma perfeita cor

relação entre determinado valor representativo desta tabela com o A 1 3

atribuído para o CO2(gâs) existente na água fresca subterrânea, assumi

do por Rendy (1971), como -24 %• em condições semelhantes.

entre 7.0 e 8.3 e, para P 8.9 a 1.4

TABELA 4.1

P11 (final)

7.0
7 .1
7.3
7 .5
8.0
8 .1
8.3

P o - t atm

8.9
7.4
5 .3
3.8
2.0
1.8
1.4

A 1 3 ft
6bio %*

- 23.1
- 23.3
- 23.7
- 24.0
- 24.4
- 24.5
- 24.6

Valores de 6 C do gás biogênico, sob dife
rentes pressões parciais no solo para cada
pH, expresso em relação ao padrão universal
- PDB.

13A variação que possa existir nos valores de í (blogini^

co) seria em decorrência da incerteza quanto ao primeiro carbonato repre
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ripitado. Uma verificação dos resultados encontrados para ó13 do ciroen

to (Tabela 3.4, área A), conclui-se que os valores extremos obtidos

(~ 7.9 %• e - 10.1 %•) não fixam os limites para o processo de "epreci

pitação. A probabilidade de existir valores mais extremados i uma evi

dência da continuidade do processo de re-equilibração, sucessivamente

determinado pelo contato cora o CO- atmosférico. Come resultado destes

eguillbrios parciais, guando S verificada a reprecipitação, os valores

de 5 tornam-se cada vez menos negativos ate o equilíbrio final com o

C02 atmosférico.

c.2 - Aplicação para o Carbonato Total Dissolvido

Uma aplicação direta âs condições desenvolvidas foi efe

tuada na determinação da composição isotõpica real do carbono oriundo

dos carbonatos dissolvidos, na área A. Na fase final da dissolução, com

os valores de pH e PQ analisados, a equação 4.1 torna-se:

t13CT
_ .13
Zo 6T D 6Cale.

com a equação 4.1B e para AQ = KQ P e B - A

fica .13
KoPo + «bío + 7'7) (Zo " W + D «Cale.

(eq. 4.4)

que é a expressão final para o valor isotópico das espécies carbonatadas

dissolvidas. Relacionando-a com a equação 4.3 para encontrar Cm e utill
13 "*

zando ainda 6_ . • + 1 %• (representativo para a composição isotõpica

do carbono em carbonatos primários (Tabela 3.2) e, fii? • - 24 %•(valor

para o carbono do C02 do solo, (Tabela 3.5). A concentração do Ca++

(D) na solução para o último pH considerado (8.3) quando a mesma está

saturada em CaCO^, como um valor mínimo em torno de 0.5 x 10 M/l (Fl

gura 1.3) que embora não seja exato, a sua influência na determinação

do 6T é irrelevante.

pH
final

% ° - atm

pna

7

8

-14

.0

.9

.8

7

7

-14

TABELA

. 1

.4

.2

7.

5.

- 1 3 .

3

3

7

1.2

7.

3 .

- 1 3 .

5

8

2

8

2

-12

.0

.0

.4

8

1

-12

. 1

.8

.4

8

1

- 1 2

. 3

. 4

. 1

Valores isotôpicos para o carbono, obtidos com o cai:
bonato dissolvido na solução em função do pH (tinal) ê
das pressões parciais do C02 ambiente (equação 4.4) .
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c.3 - Aplicação para o Bicarbonato

Ccmo o bicarbonato constitui a espécie dominante na solu
ção aguosa carbonatada, sob as condições de pH e P estudadas, natural
mente seus valores isotópicos situam-se próximos aos calculados pela
equação 4.4 (Tabela 4.2). Entretanto, pela equação 4.2A i possível es_
crever:

S13 -HCO-
+ 8.8 A

(4.5)

e com as condições para a equação 4.4, sendo CL, = C_
13 c

valores para <5HC0- e, pelo fracionamento isotopico,
136CaCO (cimento), conforme a Tabela 4.3.

TABELA 4.3

+ D, obtem-se os

são determinados

Po - •• atm

8.9

7.4

5.3

3.8

2.0

1.8

1.4

A 1 3 ft
HCO3 (PDB)

- 13.2

- 12.9

- 12.8

- 12.6

- 12.2

- 12.2

- 12.1

A 1 3 &
C a C 03 (PDB)

- 11.0

- 10.7

- 10.6

- 10.4

- 10.0

- 10.0

- 9.9

Razões isotópicas C /C para o bicarbonato da solu
ção original e para o cimento (CaCO^). ~"

Com os valores isotópicos para o bicarbonato, é possível

avaliar como uma aplicação ã situação estudada, os correspondentes valo

res para as amostras de cimento. As determinações para as espécies car

bonatadas que são representadas em cada fase da dissolução do carbonato

de cálcio do calcãreo, mostram-se perfeitamente compatíveis com os re

sultados experimentais, para um fracionamento entre as espécies ã 25 C.

Uma análise do valor mínimo encontrado para o cimento, 6 • - IO.I %•

evidencia uma identidade com os valores da Tabela 4.3, destacando a de
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pendência de PQ na precipitação do CaCO-, como cimento. Em conseqüência,

observa-se por uma comparação com os valores da Tabela 3.4, que o maior

índice da precipitação ocorre quando no ambiente a pressão parcial do

CO, (PQ) era menor.

Na área A, onde o processo de dissolução dos calcáreos foi

determinado em sistema fechado, os valores de 6 para os carbonatos

precipitados como cimento estão situados numa faixa estreita e, mostram

claramente a participação do dióxido de carbono existente na água fres_

ca subterrânea que percola os sedimentos. Então, a solução aquosa exis_

tente no ambiente do solo, onde ocorre a precipitação, praticamente ê

formada pela água fresca subterrânea. Este fato, caracteriza uma forma

ção de rochas de praia sob as condições do sistema continental em que a

contribuição do C0_.biogênico é elevada.

2.2 - Processo Ocorrido na Área B

A disposição dos valores de 5 para as amostras de cimen

to nesta ãrea, como sendo ligeiramente positiva, em torno de +l%o, mos_

tra que o mecanismo de cimentação determinado, ocorreu sob condiçõesbas_

tan te diferentes com relação â situação anterior. A faixa dos resulta

dos isotõpicos apresentados, revela a grande influência do carbonato nm

rinho no CaCO3 precipitado. Isto ê observado pela participação da água

marinha supersaturada em espécies carbonatadas (essencialmente HCOT a

pHüí 8) é dominante com respeito ã contribuição da água fresca subterrii

nea. 0 ambiente determinado por esta solução estando continuamente re_

carregado, torna-se um sistema aberto, o que possibilita a evaporação

intersticial da água, consequentemente, perde o CO. dissolvido, ocasi£

nando a formação do carbonato de cálcio na precipitação. Este modelo,

inicialmente apresentado no Capitulo I, possui uma identidade com o pro

cesso determinado na cimentação da areia de praia nesta ãrea.

a - Ambiente de Mistura

0 grau de mistura da água do mar com a água fresca subte£

rânea, pode ser observado na Figura 4.1. Estão representadas as amojs

trás de água dos dois ambientes, por salinidade versus 6 (SMOW) (Tabe_

Ias 3.IA, 3.1B e 3.1C). A Figura mostra ainda a reta média traçada,
lfi 1 8

cujos pontos e x t r e m o s , 6 • + 0.6 I, a S » 36 í» e í • - 3 . 1 % « a
S • 0 %•, indicando a situação para cada ambiente isolado.

A variação dos resultados para os carbonatos dissolvidos

(precipitados) é ocasionada pelos diferentes métodos de extração do pre
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cipitado. A solução originária do terraço apresenta-se como um fluxo

lento e cristalino, contribui muito pouco na composição da solução fi

nal no ambiente da praia.

b - Ambiente de Cimentação

Estas situações analisadas, possibilitam formar um modelo

relacionado com mecanismo de cimentação ocorrido neste tipo de ambien
18 ~"

te. A partir dos valores de 6 considerados representativos da água

(atualmente), para cada sistema (ou seja, S = 0 %. e S = 36 %•, Figura

4.1) e, numa mesma situação para os grupos de amostras de carbonates dis

solvidos (Figura 4.2), numa extensa faixa de variação, representam apro

ximadamente os valores isotôpicos para o carbono total existente na so

lução aquosa. Foram encontrados, 6 = - 4.4 %• a S = 0 %• e <T - + 1 %•

a S = 36 %•, formando-se assim uma "Linha d'Água" (Figura 4.3) para as

condições de temperatura no ambiente, evidenciando claramente uma s£

quência gradual áa mistura de água do mar com água fresca subterrânea.

Esta curva assume que inicialmente as concentrações totais das espécies

carbonatadas sejam iguais.

Pela "Linha d'Água" torna-se possível traçar correspondei!

tes "Linhas de Carbonatos", formados sob variadas temperaturas, conhe,

cendo-se o fator de enriquecimento isotópico (e) para o cxigênio, entre

a água e o CaCO, (eí8-. (CaCO,) : - 0.72 %. (20°C) e - 1.83 í. ( 25°C )

segundo Mook, 1968) 6, para o carbono, entre HCOT (como ê a espécie do

minante na solução pode ser considerada para um mesmo valor isotôpico

que o carbonato dissolvido) e o CaCOj (e^ Q - (CaCO3) :+ 2.O%o(2O°0 e + 2.2 %•

°(25°C), segundo Hendy, 1971). Estas curvas são relacionadas com as

faixas de salinidade marcadas (linhas interrompidas) as quais mostram a

contribuição da água do mar na solução, conforme Figura 4.3.

Inserindo nesta figura os valores isotôpicos para o cimen

to, uma situação é delineada para o ambiente de formação do mesmo: a

maior intensidade na reprecipitação do CaCO2 (como cimento) ocorreu na

faixa de temperatura 23 - 24°C, possuindo a solução uma salinidade média

de 28 %». Esta representação possibilita formular um modelo explicativo

para o mecanismo de cimentação na área B, onde a mistura formada forma,

da no ambiente da zona intersticial pela água do mar saturada em lons

Ca e CO* com água fresca subterrânea subsaturada, determina um equill,

brio final entre as pressões parciais do CO2 existentes em cada sistema.

A evaporação da água do mar determinada nesta solução bastante salina

conduz a uma situação de equilíbrio de CO, na solução, ocasionando a
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precipitação do cimento, constituído preferencialmente de isótopos

de carbonato marinho. Os valores isotõpicos para o cimento carbonatado

encontrado na área B, mostram uma verificação deste modelo determina

do para uma mistura de ambientes.
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CAPlTOLO V

CONCLUSÃO

Os estudos efetuados em duas áreas de ocorrências de ro
chás de praia, na Ilha de Itaparica, mostraram a existência de espécies
de cimento diferentes.

(i) Na área A, os i só topos do cimento são completamente origi
nários da água fresca subterrânea, como sendo a água intersticial no am
biente de formação destas rochas. O nível do lençol freâtico, que geral
mente intercepta o nível do mar próximo da superfície topográfica, favo
receu a precipitação do CaCO3 como cimento nos sedimentos do terraço em
completa identificação com o sistema terrestre. O intenso fluxo aquoso
carregado em CO-, que alcança a zona de praia durante a maré baixa, ê
ocasionado pelo desnível entre o terraço e o limite inferior da praia.
A mistura formada com a água do mar, neste local, logo acima dos reci^
fes baixos sofre continua ação das correntes marinhas, impossibilitando
as condições adequadas para a formação do cimento. Na área A, a atual
situação evidencia esta analise, mostrando que o fluxo aquoso percola
ate a praia em nível superior aos recifes. A vegetação existente sobre
estes recifes, â frente da praia, decorre da ação erosi\ . do mar sobre
os sedimentos do terraço, descobrindo as formações de rochas de praia,
verificada, provavelmente, durante a regressão do mar.

(ii) Os isõtopos do cimento para a área B, contrariamente ao
verificado na outra situação, não se identificam com os isõtopos da água
fresca subterrânea e sim com os isõtopos existentes na água marinha. A
tribui-se a este fato a existência de uma pressão parcial do CO- do s£
Io nesta ãrea, não suficientemente elevada para determinar significati.
va diferença entre a p-CO- na água subterrânea e a p-CO2 na atmosfera,
quando esta solução alcança a zona de praia, após a dissolução dos ca£
bonatos nos calcáreos. A solução de água subterrânea contém pequena qaari
tidade de CO. e, o bicarbonato existente esta em equilíbrio cora uma pres_
são parcial de C02 maior que sua correspondente na atmosfera. Durante o
movimento do fluxo, a solução não sofre exposição com a atmosfera antes
de misturar-se com a água do mar. Esta, encontrando-se retida numa de
pressão dos recifes no limite inferior da praia. A mistura resultante,
possuindo maior participação marinha, torna-se saturada em CaCO^. A zo
na de praia tendo inclinação suave numa superfície bem maior que na ãrea
A, contribui para o desprendimento do C02> A precipitação do carbonato
de cálcio como cimento ocorre sem existir participação única da água do mar.
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Coro este trabalho, pode-se observar as condições que in

fluiram para formar um ambiente de cimentação das rochas de praia , A

existência de uma superfície impermeável sob os sedimentos do terraço,

retendo a água fresca subterrânea saturada em CaCO3 e assim, possibili

ta ocorrer um equilíbrio com a atmosfera, ao nível da maré baixa ou mes_

mo acima deste (área A). Quando o nível da água subterrânea cruza a zo

na de praia próximo ao da maré baixa, ocorre o equilíbrio apôs a mistu

ra com a água do mar (área B).

Destas considerações, tem-se os modelos discutidos com a

dissolução dos carbonatos nos calcâreos em sistema fechado sob alta pCO-

no solo (área A) em ambiente totalmente terrestre e, pela mistura da

ãgua do mar saturada em CaCO, com um pequeno fluxo de água subterrânea

não saturada em CaCO,, formada no ambiente de praia (área B).

A ausência de uma correlação entre a situação hidrolôgica

e as rochas de praia, não permite concluir que a evaporação da água do

mar empoçada constitui um mecanismo alternativo. Por outro lado a influ

ência da ãgua subterrânea ê importante talvez porque elimine o efeito de

inibição provocado pela grande quantidade de Mg++ impedindo a cristal^

zação da caleita na ãgua do mar pura.

As analises por difração de raios-x, revelar?m a caleita

como o mineral constituinte tanto para os carbonatos primários (conchas

e corais), como para o carbonato secundário (cimento). Alt, jmtas amostras

do cimento existente na área B, mostraram a calcita associada a aragonl

ta, mas em pouca quantidade.

A presente localização destes recifes de corais estudados,

próximos â costa, reflete uma situação anormal determinada durante a úl

tima glaciação-interglaciação. Neste aspecto, verificou-se que os fÕ£

seis de corais da cvnada superior da formação da Ilha de Itaparica, apr£

sentaram idade média na faixa de 5.000 - 6.000 anos. Estes valores ind:L

cam seguramente a época do nível do mar mais alto alcançado nesta re

gião. Os carbonatos estudados associados aos sedimentos costeiros dt am

origens âs espécies de cimento formadas de acordo com as situações ambi

entais de ocorrências. O cimento existente na área A apresentou idade

de 515 i 116 anos, enquanto que para a espécie da área B obteve-se 130 ±

100 anos, ou seja, atual. Estas diferenças de Idades permitem concluir

que as cimentaçoes ocorreram em fases separadas e, possivelmente, depen

dentes: todo cimento formado na primeira época encontra-se na área A e

todo cimento formado na segunda época (atualmente) está representado pe

Ia espécie existente na área B. Em ambas ãieas os processos de cimenta

ção foram determinados apôs as deposições das conchas.
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Oistribuiçao relat iva das espécies carbonatadas em função do pH, para 25°C.
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FIGURA 1.2

Concentrações de equilíbrio de HCO3 e C 0 2 na
água em contato coa o calcãreo, em função de
pCO 2 na fase gasosa (Vogei and Ehhalt, 1963). A
seta indica o valor de pC0 2 na atnosfera.
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FIGURA 1.2A

Concentração de equilíbrio do C 0 2 na solução
aquosa em função de pCI^ na fase gasosa, para
25°C. A seta indica o valor de pC0 2na atmosfera.
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FIGURA 1.3

A relação entre pressão p a r d a l do C 0 2 no solo e as
concentrações de bicarbonato e Tons C a + + durante a
dissolução do carbonato de cálcio no sistema fechado
e a 10 C. A U n h a limite superior representa a so_
lução saturada com carbonato de cálcio e a linha lî
mi te inferior representa a solução de CO» na mistura
(Hendy, 1971).
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FIGURA 2.1

Localização da região estudada.
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FIGURA 2 . 2

das á r e a s de o c o r r i n c i a s de r o c h a s de p r a i a . A r e p r e s e n t a ç ã o não e s t á em e s c a l a .
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FIGURA 2 . 3

Bancada para extração do gas COj das amostras de água e carbonate (1) ligação com a bomba mecânica;

(2) ligação com a bomba de difusão; (3) medidores de vácuo; (4) entrada do gãs C 0 2 do cilindro; (5)

manometros.

Ampolas: (I) porta amostra do gás COpi (II) tubo de reação para carbonato; (III) tubo de reação para

água.
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FIGURA 4.1

Razão O 1 8/O 1 6 versus salinidade para as amostras de
água das duas áreas. Obteye-se um valor - 3.1 %• p«i
ra salinidade zero.
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FIGURA 4.2

13 12Razao C /C para o carbonato dissolvido versus salinidade
do ambiente da solução. São assinalados os pontos extremos
para cada ambiente.
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FIGURA 4.3

Representação da "Linha d'Água" (L.A.) obtida com valores iso
tópicos de oxigênio e carbono existentes na mistura de água
fresc3 com água marinha, na. zona de praia (área B) com a faixa
de salinidade de O a 36 %,. Apartir desta linha, foram traç£
das as "Linhas de Carbonatos" (L.C.) para 20°C e 25°C conside

1 ft 13 ~
rando os valores de e entre H20 e CaCOj e e entre HCO3 e
CaCO.'3'


