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Alkenones Isolation from Lipid Fraction of Marine Sediments in the
Southeastern Continental Brazilian Slope
Abstract: Alkenones or long-chain unsaturated ketones (C36-C39) are a category of lipids produced exclusively by a class of marine
phytoplankton (haptophyte algae) present in the surface of the oceans. These compounds are biomarkers (molecular proxies) traditionally
used in paleoceanographic reconstructions through the proportions between their most abundant compounds (C 37 alkenones) or the
determination of their specific isotopic composition, which is dependent on suitable isolation of the lipid compounds. Samples from two
sedimentary cores collected from the continental slope of southeastern Brazil were used to apply a methodology of alkenone isolation. The
isolation steps, beginning with organic extraction of the sediment, contemplate the formation of urea adduct and silica gel column
chromatography impregnated with silver ions. The results of each alkenone isolation phase were monitored by gas chromatography coupled
with a flame-ionization detector (GC-FID) and the isolated fractions were injected into a mass spectrometer with accelerators (AMS) for
radiometric analysis. The purification methodology was efficient in adequately isolating the alkenones for isotopic analysis, with low content
of interfering compounds (< 2 %) and high global recovery (89 %). Losses of less than 11 % during the process occurred particularly in the
Ag+-SiO2 step (7 %). Throughout the isolation steps, a preferential loss of C37 ketones over C38 and of C37:3 over C37:2 was observed. This removal
is confirmed by the lack of significant correlation (p < 0.05) between the fraction prior to isolation, and the isolated fraction of both the
K´
ΣC37/ΣC38 and U37
(C37:2/C37:2 + C37:3) values, which indicates that this paleotemperature index should not be evaluated based on the isolated
fraction. The final masses of isolated alkenones (12.2-55.2 μg) acquired in the purification process allowed for the determination of this
compound specific radiocarbon, an important tool that can be used to evaluate paleoenvironmental processes.
Keywords: Isolation alkenones; sediments; urea adduction; argentation SiO2, 14C-alkenones.

Resumo
Alquenonas ou cetonas insaturadas de cadeia longa (C36-C39) são uma categoria de lipídios produzidos exclusivamente por uma classe de
fitoplâncton marinho (algas haptófitas) presentes nas camadas superficiais dos oceanos. Estes compostos são biomarcadores (proxies
moleculares) tradicionalmente utilizados em reconstruções paleoceanográficas através das proporções entre seus compostos mais
abundantes (alquenonas C37) ou da determinação da sua composição isotópica específica, que é dependente de um isolamento adequado
dos compostos lipídicos. Amostras de dois testemunhos sedimentares coletados no talude continental sudeste brasileiro foram utilizadas
para aplicar uma metodologia de isolamento das alquenonas. As etapas de isolamento, a partir da extração orgânica do sedimento,
contemplam a formação de aduto de ureia e cromatografia de coluna de sílica gel impregnada com íons de prata. Os resultados de cada fase
de isolamento de alquenonas foram monitorados por cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (CG/DIC) e as frações
isoladas foram injetadas em um espectrômetro de massas com aceleradores (AMS) para análise radiométrica. A metodologia de purificação
se apresentou eficiente para isolar as alquenonas de forma adequada para a análise isotópica, com baixo teor de compostos interferentes (<
2 %) e elevada recuperação global (89 %). As perdas ao longo do processo, inferior a 11 %, ocorreram especialmente na etapa de Ag+-SiO2 (7
%). Ao longo das etapas de isolamento verificou-se uma perda preferencial das cetonas C37 sobre as C38 e das C37:3 sobre as C37:2. Esta remoção
é confirmada pela falta de correlação significativa (p < 0,05) entre a fração antes do isolamento e a fração isolada tanto dos valores de
K´
ΣC37/ΣC38 quanto de U37
(C37:2/C37:2 + C37:3), o que indica que este índice de paleotemperatura não deve ser avaliado a partir da fração isolada.
As massas finais de cetonas isoladas (12,2-55,2 µg de alquenonas) adquiridas no processo de purificação possibilitaram a determinação do
radiocarbono das alquenonas, ferramenta importante que pode ser usada para avaliar processos paleoambientais.
Palavras-chave: Isolamento de alquenonas; sedimento; aduto de ureia, íons de prata impregnados em SiO2; 14C-alquenonas.
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1. Introdução
Cetonas insaturadas de cadeia longa (C36C39), as alquenonas, são biomarcadores
moleculares. Alquenonas são uma classe de
lipídios produzidos exclusivamente por
microfitoplâncton
calcário,
os
cocolitoforídeos presentes na superfície dos
oceanos. Estes organismos produzem metil e
etil cetonas as quais a quantidade de duplas
365

ligações podem fornecer um indicador da
temperatura das águas em que os organismos
vivem.1 As alquenonas são comumente
empregadas como paleotermômetro através
da utilização da relação entre as moléculas C37
com duas ou três insaturações, que
permanecem preservadas em sedimentos
marinhos. Este é o chamado índice de
K´
insaturação das alquenonas ou U37
utilizado
para determinar a história da temperatura da
superfície da água (TSM).2 Além disso,
experimentos com cultura de espécies de
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|
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algas produtoras de alquenonas mostram que
o fracionamento isotópico do hidrogênio
(Dalquenonas) é dependente da salinidade e da
taxa de crescimento das algas produtoras e
por isso a Dalquenonas aparece como uma
ferramenta para a reconstrução da salinidade
(proxy de paleosalinidade) da superfície do
mar (SSM).3
As metodologias utilizadas para a
determinação de proxies moleculares lipídicos
normalmente utilizam extração orgânica,
fracionamento
e
quantificação
por
cromatografia líquida ou gasosa e/ou
espectrometria
de
massa.
Análises
combinadas de lipídios marcadores e suas
assinaturas isotópicas fornecem uma nova
dimensão das fontes e da informação
paleoambiental.4,5 A partir dos anos 2000,
houve um o desenvolvimento das técnicas de
análise de isótopos de compostos específicos
(CSIA, Compound-Specific Isotope Analysis) e
possibilita análises de D, 13C e ∆14C em
marcadores orgânicos moleculares presentes
em amostras naturais.5-7
A cerca de setenta anos, cientistas
demonstraram que os raios cósmicos reagem
com o nitrogênio (14N) da atmosfera e
substituem um nêutron por um próton para
produzir radiocarbono (14C).7 Na atmosfera o
radiocarbono combina com o dióxido de
carbono e o 14CO2 formado e se distribui de
forma uniforme. Os seres autotróficos
incorporam o 14CO2 em seu tecido na forma de
proteínas, carboidratos, DNA e lipídios e assim
o teor de radiocarbono nos organismos possui
a mesma idade da sua fonte de dióxido de
carbono. Após a morte, o único processo que
afeta o teor de 14C no tecido dos organismos é
o decaimento radioativo.8 Análises de
radiocarbono
de
lipídios
individuais
(alquenonas, ácidos graxos, alcanos, álcoois,
cetóis, dióis, hopanóis, esteróis) em
sedimentos marinhos, solos e aerossóis
podem ser utilizadas para determinação da
origem dos biomarcadores e fornecer aos
pesquisadores indicadores de quando e como
um determinado organismo ou todo
ecossistema vivia no passado.5, 9 A datação por
radiocarbono (∆14C) é a ferramenta mais
utilizada para determinação da idade de
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|

sedimentos do Quaternário Superior em
estudos de variações climáticas, aplicada
tradicionalmente em carapaças calcárias de
foraminíferos presentes nos sedimentos.9
Em
compostos-específicos,
as
14
determinações de ∆ C podem ser utilizados
para determinar as fontes de carbono usadas
por um organismo, a idade aparente do
reservatório que fornece esta fonte e
K´
transporte lateral. Análise simultânea de U37
e 14C nas alquenonas de um mesmo
testemunho sedimentar, por exemplo, é
capaz de determinar a origem do lipídio
marcador e também avaliar os caminhos
metabólicos do organismo fonte e em escala
global, pode fornecer informações da sua
contribuição para o ciclo global do carbono.6,10
O avanço da técnica radiométrica obtida por
espectrometria de massa com aceleradores
em 14C (AMS, Accelerator Mass Spectrometry)
permitiu a datação de biomarcadores
individuais por radiocarbono.4-5, 11 Uma vez
que a quantidade de carbono orgânico em
sedimentos marinhos varia tipicamente entre
0,1-5,0 % de peso seco, o isolamento dos
compostos orgânicos específicos (como as
alquenonas) para análise de radiocarbono em
quantidade e com pureza apropriada torna-se
limitante na geração de dados robustos e
precisos.
As alquenonas, assim como os demais
compostos lineares, podem ser isoladas das
moléculas ramificadas e cíclicas através da
adsorção seletiva pela formação do aduto de
ureia.12-13 Essa é uma técnica útil, devido
utilizar uma baixa carga térmica e possuir uma
alta eficiência de separação. Além disso, o
aduto pode ser desfeito de forma simples
através da adição de água.14-16 No início dos
anos 1960, a utilização de nitrato de prata na
sílica-gel já se mostrava como ferramenta em
análises cromatográficas para separação de
lipídeos e outros compostos. A interação dos
íons Ag(I) com a dupla ligação de lipídeos
insaturados forma um complexo reversível,
que devido as características eletrônicas
(disponibilidade e densidade dos elétrons nos
orbitais) é possível separar os compostos de
acordo com o número, geometria e posição da
dupla ligação.17
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A pesquisa apresenta os resultados do
procedimento de isolamento e da integridade
das alquenonas de forma inédita para
amostras de testemunhos sedimentares da
margem continental sudeste do Brasil, região
reconhecidamente sujeita a variações
oceanográficas
e
climáticas
durante
transições temporais como entre períodos
glaciais-interglaciais.18
A partir das
alquenonas
isoladas, os dados
de
radiocarbono deste composto específico
podem ser usados na avaliação histórica dos
processos deposicionais e das mudanças
climáticas em escala regional.

d’água: 1598 m). A amostragem do sedimento
foi realizada em junho de 2015, a bordo do
R/V Inspector II com testemunhador de pistão
(barrilete externo de aço de 6 m, diâmetro
interno de 16 polegadas, tubo de
polipropileno transparente). As camadas
sedimentares foram seccionadas a cada 3 cm
de
profundidade
sedimentar
e
acondicionadas em frascos de alumínio
previamente descontaminados (450 oC, 12 h).
As amostras selecionadas para o
isolamento das alquenonas foram 1-09, 1-75 e
1-324 do testemunho 1501 e 2-66, 2-117 e 2180 do testemunho 1502 (Tabela 1). Além da
necessidade de uma quantidade mínima de
alquenonas isoladas de 10,0 µg (sensibilidade
instrumental para medição de carbono
radioativo 14C), o critério de seleção das
camadas sedimentares foi realizado de forma
a abranger diferentes períodos de tempo de
deposição do material. A determinação das
idades das camadas sedimentares (Tabela 1)
foi baseada na análise de radiocarbono de
espécimes de foraminíferos planctônicos, em
que os resultados foram calibrados utilizando
a curva marinha de calibração Marine1319
recomendada como média oceânica em
combinação com a correção regional.20

2. Seção Experimental
2.1. Amostragem da matriz de análise

Dois testemunhos sedimentares foram
coletados no talude continental sudeste
brasileiro,
estações
1501
(latitude:
23o58’14,3”S,
longitude:
43o06’35,1”W,
profundidade de coluna d’água: 328 m) e 1502
(latitude:
24o32’57,6”S,
longitude:
o
42 55’42,9”W, profundidade de coluna

Tabela 1. Informações das camadas sedimentares selecionadas para o isolamento das
alquenonas: idades (anos AP), profundidades sedimentares (cm) e massas de sedimento (gp.s)

Amostra

Testemunho

Idade
(anos AP)a

Camada
Sedimentar (cm)

Massa de sedimento
(gp.s.) b

1-09

1501

3288

6-9

54,6

1-75

1501

10242

72-75

86,6

1-324

1501

34440

321-324

112,0

2-66

1502

25059

63-66

57,6

2-117

1502

30374

114-117

50,7

2-180

1502

38232

177-180

34,5

a

Idade em anos AP (antes do presente), a partir de 14C de foraminíferos planctônicos. b Massa
de sedimento em gp.s (gramas de peso seco)
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2.2. Extração, saponificação (SAP-N) e
fracionamento (F2)

Figura 1. Esquema de análise para isolamento das alquenonas em sedimentos marinhos.
Fonte: adaptado de Ohkouchi11 adaptado. Sequência dos extratos produzidos nas etapas
analíticas a partir do sedimento bruto: (1) Total de Lipídeos Extraíveis (TLE, etapa de extração);
(2) Fração de Lipídeos Neutros (SAP-N, etapa de saponificação); (3) Fração de hidrocarbonetos
aromáticos, alquenonas e alquenoatos (F2, etapa de cromatografia de coluna aberta SiO2); (4)
Fração de compostos lineares (Fração retida no aduto, etapa de aduto de ureia); e (5) Fração de
alquenonas isoladas (G2, etapa de cromatografia de coluna aberta SiO2-AgNO3)

A Figura 1 exibe o esquema analítico usado
no isolamento das alquenonas, adaptado do
método proposto por Ohkouchi, em 2005.10
Todos os solventes orgânicos usados foram de
alta pureza (grau pureza de pesticida),
dedicados a atender à exigência analítica
necessária. As massas liofilizadas das seis
amostras de sedimento selecionadas estão
apresentadas na Tabela 1. Após a liofilização,
as amostras foram extraídas com a utilização
de um extrator ASE (Accelerated Solvent
Extraction, 3 ciclos de 20 mL de solvente,
tempo total de extração de 11 minutos) com
Diclorometano/Metanol (DCM/MeOH, 9:1,
v/v) no Laboratório de Estudos Marinhos e
Ambientais
(LABMAM)
da
Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|

Rio). No Grupo de Biogeociências do Instituto
Federal de Tecnologia da Universidade de
Zurique (ETH, Suíça), os extratos do total de
lipídeos extraíveis foram evaporados sob fluxo
de N2 e saponificados com solução de KOH 0,1
M (Sigma-Aldrich®, p.a., ≥86 %) em MeOH:H2O
(9:1, v/v, 3 mL, 85oC, 2h, ausência de ar). O pH
(> 12) foi verificado no final do aquecimento.
Foi realizada extração líquido-líquido com
Hexano (3 x 1 mL) para obtenção da fração de
lipídeos neutra (SAP-N). A SAP-N foi separada
em 3 frações através de cromatografia de
coluna aberta (6 mm x 4 cm) de sílica gel
(Sigma-Aldrich®, grau alta pureza, 200-425
mesh) desativada (H2O 5 %). Essas frações
foram: Hidrocarbonetos alifáticos (F1);
cetonas e hidrocarbonetos aromáticos (F2); e
368
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esteróis e álcoois (F3). Elas foram eluídas,
respectivamente, com Hexano (4 mL),
Hexano/DCM (2:1 v/v, 4 mL) e DCM/MeOH
(1:1 v/v, 4 mL), respectivamente. A fração F2
foi utilizada na realização das etapas
posteriores de isolamento das alquenonas
como descrito nos itens a seguir.

2.3. Etapas de isolamento de alquenonas
(Fração G2)

2.3.1. Separação de compostos lineares:
Aduto de Ureia

A separação dos compostos lineares com
configuração cis dos cíclicos e dos ramificados
foi realizada com aduto de ureia.16 Após a
redução da fração F2 sob fluxo de N2, esta foi
diluída em Hexano/DCM 2:1 (4,5 mL). Uma
solução de ureia (Sigma-Aldrich, p.a., ≥99,5 %)
em MeOH 40 mg mL-1 (1,5 mL) foi adicionada
gota a gota na fração F2. Para formação dos
cristais, os frascos de F2 contendo ureia
sofreram agitação manual (1 min), sendo
acondicionados sob refrigeração (30 min) e
evaporados sob fluxo de N2 até secura. As
etapas a partir da adição de ureia, foram
realizados mais 2 vezes. Os cristais
precipitados
formados
(que
incluem
alquenonas e alquenoatos) foram lavados
com Hexano (10 mL, agitação 1 min, descarte
do Hexano sobrenadante). Em seguida os
cristais do aduto foram solubilizados em H2O
ultrapura (10 mL) e na sequência, a fase
orgânica (fração Retida no Aduto) foi separada
através de extração líquido-líquido com
Hexano (3 x 10 mL).

2.3.2. Separação de compostos com 2 a 4
insaturações: Coluna SiO2-AgNO3

A partir da fração orgânica da etapa
anterior, foi realizada uma cromatografia de
coluna aberta (6 mm x 4 cm) de SiO2
impregnada com AgNO3 (nitrato de prata em
sílica gel, Aldrich Chemistry, +230 mesh, 50oC,
369

1h) parra separação de 3 frações: compostos
saturados
e
monoinsaturados
(G1);
compostos di-, tri- e tetra insaturados (G2,
que inclui as alquenonas); e os compostos
com maior instauração (G3) que foram eluídos
com DCM (6 mL), DCM/MeOH (1:1 v/v, 4 mL),
e MeOH (4 mL), respectivamente. As colunas
foram cobertas para evitar a foto-oxidação do
nitrato de prata ao longo do fracionamento. A
fração G2 foi acondicionada em freezer até a
limpeza e preparação para medição
radioisotópica.

2.3.3. Limpeza da Fração G2

Em todos os casos que o período da análise
radiométrica (14C) seja superior a 24h após a
realização da etapa descrita no item 2.3.2, um
novo fracionamento em coluna de sílica gel da
fração G2 deve ser executado para remoção
de possíveis impurezas (presença de
interferentes que podem ser adquiridas
durante armazenamento).

2.4. Monitoramento dos compostos por
CG-DIC

O acompanhamento dos compostos de
interesse das 3 etapas do isolamento – frações
F2, a Retida no Aduto e G2 – foi realizado por
cromatografia gasosa com detector de
ionização por chama (CG-DIC, Agilent
Technologies® modelo 7890b GC system). O
cromatógrafo é equipado com uma coluna
capilar de 60 m x 250 µm x 0,25 µm. Para
monitorar as frações, a temperatura inicial do
forno foi de 50 °C mantida em isoterma por 1
min e na sequência 2 rampas térmicas (até
300 °C por 30 minutos e até 320 °C por 5
minutos), a temperatura do detector foi de
320 °C, e hidrogênio foi utilizado como gás de
arraste. Para injeção, as frações de G2 foram
avolumadas com Hexano:2-Propanol (99:1
v/v, 200 µL). O modo de injeção foi splitless (1
min) utilizando 1 a 2 µL da amostra. A
identificação das alquenonas foi realizada
conforme Prahl e Wakeham2 e a quantificação
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|
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foi feita por padronização externa (nHexatriacontano, 11,4 ng µL-1) para evitar
adição de compostos que possam interferir na
determinação radiométrica. Brancos de
extração foram processados em paralelo com
as amostras e não identificaram picos de
contaminação.

espectrometria de massa com aceleradores
em 14C (AMS, Accelerator Mass Spectrometry)
denominada sistema MICADAS (Mini
Radiocarbon Dating System) no laboratório
Ion Beam Physics no Instituto Federal de
Tecnologia da Universidade de Zurique (ETH,
Suíça). A técnica utilizada é capaz de medir
baixas concentrações de 14C devido as altas
energias empregadas no acelerador de
partículas e aos analisadores de massa
magnéticos e eletrostáticos.

2.5. Determinação de 14C-alquenonas por
MAS

A
determinação
dos
parâmetros
radioisotópicos nas amostras de alquenonas
isoladas (fração G2) foi realizada através da
técnica
radiométrica
obtida
por

3. Resultados e Discussão

Tabela 2. Resultados das massas (μg) de alquenonas C37-C39 obtidas nas etapas do
isolamento.
Massas de Alquenonas (µg)
Etapas de Isolamento

Amostra
F2

Retida no Aduto

G2

1-09

13,7

13,1

12,2

1-75

17,3

16,7

16,1

1-324

39,9

38,8

36,7

2-66

60,9

58,5

55,2

2-117

34,6

33,2

30,8

2-180

22,4

21,7

19,8

F2: fração antes da etapa de isolamento; Retida no Aduto: fração retida no aduto de ureia; e
G2: fração após o isolamento.

3.1. Qualidade do isolamento
recuperação das alquenonas

e

Um exemplo do monitoramento das
frações das diferentes fases de purificação
para uma das amostras analisadas (2-117)
através da caracterização dos perfis
cromatográficos está apresentado na Figura 3.
Dentre as alquenonas presentes nas
amostras, as C37-C38 foram as mais
abundantes, como já caracterizadas em
estudos anteriores.21-23 As quantidades das
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|

alquenonas, em µg, a partir das massas de
sedimentos marinho inicialmente extraídos
estão listados na Tabela 2.
Observa-se que a fração F2, através do
comportamento da linha de base de seu
cromatograma (Figura 2a), apresenta muitos
compostos diferentes das alquenonas
(alquenoatos, aldeídos e hidrocarbonetos
aromáticos). A separação dos analitos pelo
aduto de ureia foi baseada na oclusão
(aprisionamento) seletiva das substâncias
lineares e sua eficácia consiste em uma boa
recristalização e lavagem dos cristais. Apesar
370
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da presença de picos interferentes
(compostos lineares) no cromatograma
(Figura 2b), a alta eficiência da extração das
alquenonas na fração retida na ureia pode ser

confirmada pelo baixo percentual de perda
das cetonas (< 5 %, n = 6) em relação à F2
(Tabela 2, Figura 3).

Intensidade do Sinal

(a)

(b)

(c)

Tempo de Retenção
Figura 2. Exemplo de cromatogramas CG-DIC das frações obtidas nas etapas do isolamento
das alquenonas (amostra 2-117): (a) F2, fração antes do isolamento; (b) fração retida no aduto
de ureia e (c) G2, fração após o isolamento

O tratamento da amostra em coluna
preenchida com sílica aditivada com íons de
Ag(I) mostrou-se útil na separação dos
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compostos orgânicos insaturados e a fração
G2 (Figura 2-c) apresentou alta pureza de
alquenonas, com uma quantidade bastante
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reduzida de interferentes (< 2 %, n = 6). A
média de recuperação global da quantidade
de alquenonas foi de 89,3 % ± 2,4 % (n = 6,
Figura 3). Proporcionalmente, houve uma
maior perda na etapa da coluna de sílica gel

impregnada com AgNO3 (7,0 % ± 1,8 %, ver
item 3.2) em comparação ao aduto de ureia
(3,6 % ± 0,6 %). As impurezas totais nos
cromatogramas foi menor que 2 % em todas
as amostras analisadas.

Figura 3. Variação de recuperação das alquenonas C37-C39 ao longo das etapas de
isolamento (F2: fração antes do isolamento; Retido na ureia: fração retida o aduto de ureia;
e G2: fração após o isolamento). Símbolo: média, caixa: percentis de 25 % e 75 % e linha
sólida: mínimo e máximo

3.2. Integridade das alquenonas nas
etapas de isolamento

Além de estimar a recuperação global,
houve o acompanhamento da integridade das
alquenonas C37 (C37:3 e C37:2) e C38 (somatório
total) no procedimento de isolamento. Para
realizar esta avaliação, este estudo utiliza 2
razões: (i) somatório da quantidade de
alquenonas C37:3 e C37:2/somatório da
quantidade de alquenonas C38, ΣC37/ΣC38; e (ii)
cetonas C37 di-insaturada/somatório das
cetonas C37 di- e tri-insaturada, C37:2/C37:2 +
K´
C37:3 ou índice U37
(grau de insaturação das
alquenonas) desenvolvido em 1987 por Prahl
K´
e Wakeham.2 As taxas ΣC37/ΣC38 e U37
foram
determinadas tanto na fração de alquenonas
isoladas (G2, fração após o isolamento), como
na fração F2 (fração antes do isolamento), que
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|

é a utilizada regularmente para a
determinação de índices paleoclimáticos
(Figura 4).
Apesar de não comumente encontrado na
literatura como índice histórico, a razão
C37/C38 das alquenonas tem sido utilizada em
amostras ambientais e cultura de algas para
indicar a distribuição do comprimento das
cadeias de carbono das alquenonas e estimar
se a temperatura superficial da água afeta a
proporção C37-C38.22,24 O procedimento de
isolamento das alquenonas ocasionou uma
perda relativa dos compostos C37 em relação
aos C38 em todas as amostras analisadas
(Figura 4-a), em que a razão ΣC37/ΣC38 no G2 foi
de 0,86 ± 0,18 (n = 6) enquanto no F2 foi de
1,09 ± 0,26 (n = 6). Os resultados da razão
ΣC37/ΣC38 na fração G2 e F2 não revelaram uma
correlação significativa para p < 0,05 (r2 = 0,68;
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Luz, L. G. et al..

p = 0,137; n = 6), o que indica um
fracionamento diferenciado entre as
alquenonas C37 e C38 ao longo das etapas do
isolamento.
K´
O índice U37
representa a relação entre o
grau de insaturação de alquenonas C37 e é
largamente utilizado para determinar a
história da temperatura da superfície do mar
(TSM) de uma dada região. Este indicador de
paleotemperatura depende somente das
proporções relativas das cetonas C37 comuns,
que varia positivamente com a temperatura
pois os produtores das alquenonas,
principalmente os cocolitoforídeos Emiliania

(a)

huxleyi e Gephyrocapsa oceanica, alteram o
padrão de síntese de insaturação das cetonas
de cadeia longa di-, tri- e tetra-insaturadas em
função da temperatura das águas superficiais
onde vivem.21,24-25 A Figura 4-b apresenta os
K´
resultados de U37
(C37:2/C37:2 + C37:3) e
evidencia a perda preferencial das alquenonas
C37:2 em comparação às C37:2 ao longo dos
procedimentos de purificação, em que são
K´
observados maiores valores de U37
na fração
de alquenonas isoladas G2 (0,82 ± 0,06; n = 6)
do que na fração F2 (0,75 ± 0,06; n = 6), antes
das etapas de isolamento.

(b)

Figura 4. (a) Razão entre as alquenonas C37 e as alquenonas C38, ΣC37/ΣC38, e (b) Razão de
K´
alquenonas C37 di-insaturadas pelo somatório de cetonas C37 di- e tri-insaturadas, U37
(C37:2/C37:2
+ C37:3), nas frações antes (F2, colunas em cinza) e após (G2, colunas com traços radiais) as etapas
de isolamento

Apesar de não conseguirmos revelar uma
razão clara, é possível que as diferentes
interações de densidade eletrônica entre as
cetonas C37:2 e C37:3 e a variada afinidade com
SiO2-AgNO3
ocasionem
este
desvio.
Compostos com maior número de ligações
múltiplas conjugadas possuem maior
afinidade pela fase estacionária devido à alta
densidade eletrônica, com formação de
complexos estáveis e maior retenção.14,17 A
K´
regressão linear dos dados de U37
das frações
G2 e F2 está exibida na Figura 5 e apesar do
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coeficiente de determinação indicar um
elevado ajuste de regressão linear (r2 = 0,80),
a correlação não se apresentou significativa
para 95 % dos dados (p = 0,058). Na prática ao
aplicar o cálculo da TSM conforme a
calibração de Muller23, há uma discrepância
média de 2,2oC ± 0,5oC (0,1oC a 2,9oC) entre as
frações G2 e F2, valor acima do erro padrão
estimado pela equação (1,5oC; n = 370). Este
resultado indica que fração após o isolamento
(G2) pode não ser adequada como proxy de
paleotemperatura.
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K´
Figura 5. Relação dos valores de U37
(C37:2/C37:2 + C37:3) determinados nas frações antes (F2)
e após (G2) as etapas de isolamento. Linha sólida representa a regressão linear e linha tracejada
nível de significância de 95 %

3.3. Performance
radiocarbono

da

medição

de

Foram utilizados dois padrões de
acompanhamento da performance do sistema
AMS MICADAS (ETH-Zurique) durante as
determinações de 14C das amostras. Nos
dados são aplicadas as etapas de subtração do
background e branco e correção do
fracionamento (fração moderna, Fm)
utilizando a medida de 13C/12C (δ13C). O padrão
de ácido oxálico II (NIST SRM 4990C) é um

material de referência certificado para
radioatividade e foi utilizado como padrão de
normalização para definição da Fm26, em que
os resultados demonstraram um erro
instrumental adequado para as análises,
inferior a 0,001 unidades de Fm. O padrão de
material de referência IAEA-C1 (material
antigo
com
pouca
quantidade
de
27
14
radiocarbono) de atividade de C conhecida
também foi analisado em paralelo com as
amostras, e evidenciou valores aceitáveis
como estimativa de branco instrumental
(Tabela 3).

Tabela 3. Resultados nominais dos padrões de performance instrumental do sistema
AMS MICADAS.
Padrões utilizados

N

F14C

δ13C (‰)

Valores de Referência

NIST SRM 4990C

18

1,3409 ± 0,0066

-17,6 ± 2,5

(F = 1,3407; δ13C = -17,8)26

IAEA-C1

5

0,0029 ± 0,0009

-

(F = 0,00 ± 0,002)27

A Figura 6 exibe os resultados
experimentais AMS MICADAS da relação entre
as razões 14C/12C e 13C/12C das alquenonas
isoladas (fração G2) e das carapaças calcárias
de foraminíferos (dados não publicados) nas
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |364-377|

camadas sedimentares (1-09, 1-75, 1-324, 266, 2-117 e 2-180), além dos padrões
descritos. Com exceção das amostras 1-09 e 175, as baixas razões 14C/12C de cetonas e
foraminíferos atestam a presença de carbono
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antigo nas demais camadas sedimentares.
Comparativamente,
nestas
camadas
sedimentares existe maior quantidade de
radiocarbono nas alquenonas (em azul, Figura
6) do que nas carapaças de foraminíferos (em
verde, Figura 6). Este diferente período de
tempo em que as alquenonas alcançaram o
sedimento (idade aparente) pode representar
processos distintos de transporte e

sedimentação do material depositado entre
épocas mais recentes (ex. Holoceno) e mais
antigas (ex. período glacial) do testemunho
sedimentar.4-6,18 Adicionalmente, os padrões
exibiram resultados médios (Tabela 3) e
distribuição espacial (Figura 6) que podem
confirmar a qualidade da análise radiométrica
(reprodutibilidade e exatidão) das amostras.

Figura 6. Dados das razões 14C/12C (10-12) versus razões 13C/12C (%) adquiridas nas análises de
espectrometria de massas com aceleradores (AMS, MICADAS) de alquenonas isoladas (fração
G2, em azul); de carapaças calcárias de foraminíferos (em verde); e dos padrões de controle de
performance instrumental: IAEA-C1 (em preto) e NIST SRM 4990C (ácido oxálico II, em cinza)

4. Conclusão
O método de isolamento das alquenonas
foi aplicado em amostras de sedimentos
marinhos coletados no talude continental
sudeste brasileiro e os resultados mostraram
que os procedimentos com aduto de ureia e
com sílica gel impregnada com íons Ag(I)
foram eficientes na separação de compostos
individuais de cetonas insaturadas de longa
cadeia a partir de matrizes complexas. A alta
recuperação e o baixo teor de compostos
interferentes possibilitaram a obtenção de
375

alquenonas
isoladas
em
quantidade
necessária para medição de radiocarbono por
AMS, ferramenta de elevada importância em
estudos de avaliação histórica do material
orgânico depositado em ambientes marinhos.
A partir da avaliação da integridade das
alquenonas ao longo do processo de
purificação, há indícios de modificação na
proporção das cetonas mais abundantes (C37 e
C38), o que salienta que índices
paleoclimáticos comuns de alquenonas (como
K´
U37
) não devem ser avaliados a partir da
fração isolada.
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