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Sumário 
 
A análise da composição de isótopos estáveis tem merecido atenção pelas 

potencialidades proporcionadas pela capacidade de discriminação de origem de 

substâncias quimicamente iguais, baseada na razão de isótopos presentes na sua 

composição. O estudo de isótopos estáveis - já denominado de perfil isotópico – tem 

sido objecto de franca expansão nas Ciências Forenses, com aplicação às mais 

variadas matrizes, incluindo biológicas. Nesse contexto, para averiguar a 

potencialidade da análise do perfil isotópico do oxigénio na referenciação de origem e 

mobilidade geográficas, pretendeu-se elaborar um estudo piloto que incidisse sobre o 

esmalte dentário humano. Seleccionaram-se 29 peças dentárias (20 terceiros molares, 

6 incisivos e 3 dentes supranumerários – 2 caninos decíduos e um molar com 

localização distomolar). Os dentes provieram de 23 dadores que efectuaram 

extracções na consulta de Cirurgia Oral da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto; todos os dadores eram adultos, sendo que as suas idades 

variavam entre os 18 e os 74 anos. A totalidade da amostra foi constituída por 

indivíduos nascidos em território nacional – 20 pacientes (87,0%) nasceram na região 

norte do país e 3 pacientes (13,0%) nasceram fora da região norte de Portugal, sendo 

que 2 pacientes apresentavam origem insular (Madeira). Dos 23 pacientes, 3 

apresentavam histórico de mobilidade no período de mineralização dentária. Foram 

estudados os padrões de consumo hídrico mediante inquérito aplicado aquando da 

extracção da peça dentária. Cada dente gerou uma, duas ou três amostras de 

esmalte. Submetidas as amostras à análise dos isótopos de oxigénio, 5 dentes de 3 

pacientes geograficamente sedentários mostraram valores de δ18O 

surpreendentemente diferentes nas 2 ou 3 amostras realizadas, com variações 

intradentárias (3,6‰ a 7,4‰), sem que tal se pudesse explicar pelos dados obtidos no 

inquérito, em contraste com outros pacientes que apresentaram valores de δ18O mais 

homogéneos entre os diferentes sectores da coroa dentária. Os pacientes sujeitos a 

movimentações não foram os que apresentam maiores discrepâncias no valor de δ18O 

(que variou, nestes pacientes, entre 1‰ e 1,3‰ intradentariamente e entre 1,6‰ e 

2,8‰ interdentariamente para o paciente dador de 2 dentes). Para a totalidade das 

peças dentárias, o valor δ18O oscilou entre 10,3‰ e 22,5‰, sendo o valor menor 

correspondente a um paciente de Miranda do Douro e o maior, a um paciente de 

Valença. O paciente cuja mineralização dentária ocorreu na Venezuela apresentou um 

valor médio de 17,8‰. 
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Os resultados sugerem a influência de variáveis desconhecidas em alguns dos 

resultados obtidos, perspectivando a necessidade de aprofundar o conhecimento na 

georreferenciação baseada no perfil isotópico.  
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