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                                    RESUMO	  

              O estudo da origem e distribuição do 14C na Terra tem papel fundamental 

para a datação com base neste radionuclídeo. Entre os principais efeitos estudados 

está a idade aparente mais antiga observada em amostras marinhas. Atualmente 

existem pesquisas significantes em andamento sobre a variabilidade espacial e 

temporal de efeitos de reservatório marinho (MREs) através da quantificação de 

valores do desvio em relação à média global deste efeito, denominado ΔR.  

              Este trabalho apresenta o cálculo de valores de ΔR para diferentes locais da 

costa brasileira, região muito pouco estudada nesse aspecto.  

              Os cálculos para ΔR encontraram valores que variam de 17 ± 56 anos de 14C 

para a costa do Rio Grande do Sul a 96 ± 48 anos de 14C para a costa do Rio de 

Janeiro.	  
              Este trabalho é um estudo preliminar, com uma amostragem pequena e ainda 

não representativa. Um conjunto maior de amostras permitirá maior 

representatividade e resultados mais conclusivos. 	  
 

 

Palavras Chave: AMS, MRE, Efeito de Reservatório Marinho, Carbono, ΔR, costa 

brasileira, Hemisfério Sul, datação por 14C, conchas. 	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABSTRACT	  

              The study of the origin and distribution of 14C on Earth plays a fundamental 

role in radiocarbon dating. Among the most important effects is the apparent older 

age of marine samples. Currently, there is significant ongoing research into the 

temporal and spatial variability of marine radiocarbon reservoir effects (MREs) 

through the quantification of the values of deviations from the average global value 

of MRE, as known as ΔR values.   

              This study  presents the calculus of ΔR values for different locations on the 

Brazilian coast which is itself a very scarcely studied region in this respect.  

              The calculus for ΔR gave values that varied from 17 ± 56 14C yr for Rio 

Grande do Sul coast to 96 ± 48 14C yr for Rio de Janeiro coast.  

              This is a preliminary study, with a small and yet non representative 

sampling. A larger set of samples will allow more representative and conclusive 

results. 

	  

Keywords: AMS, MRE, Marine Reservoir Effect, Carbon, ΔR, Brazilian coast, 

Southern Hemisphere, shells, radiocarbon dating. 
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Capítulo	  1

Introdução	  

Os oceanos  podem ser considerados como um grande reservatório de 

carbono. Sabe-se, no entanto, que a concentração isotópica desse reservatório varia 

espacial e temporalmente e, portanto, uma correção regional para o efeito de 

reservatório faz-se necessária quando o objetivo é calcular a idade de uma amostra 

marinha. 

                Ocorre que idades de 14C de amostras terrestres e marinhas possuem uma 

diferença de aproximadamente 400 anos. Organismos terrestres absorvem seu 14C 

diretamente do CO2 atmosférico enquanto que os organismos marinhos não. Esses 

organismos conseguem seu 14C depois que o mesmo é transferido da atmosfera para o 

oceano através do lento processo de dissolução do CO2 na água. Por essa razão, 

organismos marinhos parecem muito mais antigos.   

               O  Efeito de Reservatório Marinho possui dois fatores de correção. O 

primeiro deles é global e vale para todas as regiões do planeta. Esse valor de correção 

global é conhecido como Rg. O valor dessa correção leva em conta o tempo que o 

CO2 absorvido da atmosfera leva pra ser incorporado e distribuído de forma 

equilibrada na coluna oceânica. O segundo fator de correção, denominado ΔR , leva 

em conta diferenças regionais em fatores como a dinâmica dos oceanos por exemplo, 

que podem afetar a absorção e a distribuição do CO2 atmosférico na água. 

               O cálculo de ΔR é feito através da obtenção independente da idade de 14C e 

da idade de calendário conhecida de uma amostra marinha daquela região. A idade de 

14C da amostra é obtida através da medida da mesma usando a técnica de 
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Espectrometria de Massa com Aceleradores (AMS, na sigla em inglês). O método 

mais direto de se obter a idade de calendário é também o método utilizado nesse 

trabalho e consiste na verificação do ano de morte do organismo através de registros 

históricos.  

                Eastoe et al. (2002) mediram pares contemporâneos de amostras terrestres e 

marinhas de um sítio arqueológico na costa de Santa Catarina e estimaram um ΔR de 

220 ± 20 (anos de 14C) para essa região. Eles também usaram conchas coletadas na 

costa do Rio de Janeiro e que pertenciam a coleção do Museu Nacional do Brasil para 

estimar um ΔR de 510 ± 10 (anos de 14C) para essa região. Angulo et al. (2005) 

estimaram um ΔR de 33 ± 24 (anos de 14C) para a costa sul do Brasil por meio das 

medidas de 6 conchas marinhas coletadas nos estados de Santa Catarina e Paraná e 

Nadal De Masi (1999) calculou um ΔR de 38 ± 40 (anos de 14C) para a costa da 

Bahia. 

                Existem na literatura medidas de valores de ΔR para diversas partes do 

globo, a maioria delas para o Hemisfério Norte. Poucos são os dados para o 

Hemisfério Sul e menos ainda são aqueles relacionados à costa brasileira.  

Nesse sentido, esse trabalho propõe uma contribuição para o cálculo da 

correção regional do efeito de reservatório (ΔR) para diferentes regiões da costa 

brasileira. Para esse objetivo foram usadas conchas marinhas de diferentes espécies e 

coletadas em diferentes regiões da costa brasileira. Essas amostras foram obtidas na 

coleção do Museu Nacional da UFRJ onde os registros que as acompanhavam 

indicam que  todas possuem data de coleta anterior a 1950. Para o cálculo da idade de 

14C das amostras a técnica de  AMS foi utilizada.   
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Capítulo	  2	  

	   Embasamento	  Científico	  

2.1.	  A	  Datação	  Radioativa	  

A determinação da idade de uma amostra pode ser obtida por diferentes 

técnicas, sendo a datação radioativa a mais consagrada e utilizada por cientistas e 

pesquisadores das mais diversas áreas.   

              Essa técnica foi proposta por Libby no final da década de 40 e se fundamenta 

na variação da razão isotópica da amostra no decorrer do tempo. Definindo a 

concentração inicial C0 como sendo aquela do instante em que a amostra se torna um 

sistema fechado, ou seja, o instante em que cessam as trocas entre a amostra e o meio, 

segue que a concentração C(t) da amostra num instante posterior t é dada por: 

 

𝐶 𝑡 =   𝐶!𝑒!!"       2.1.1   

  

onde λ é uma constante que depende do radioisótopo em questão e é conhecida como 

constante de decaimento radioativo.  

              A vida média τ de um radionuclídeo é definida como o tempo médio que um 

átomo leva pra decair:  

 

𝜏 =   
1
𝑁!

𝑡 −𝑑𝑁
!

!!
=   

1
𝑁!

𝑡𝜆𝑁!𝑒!!"𝑑𝑡
!

!
=   𝜆 𝑡𝑒!!"𝑑𝑡

!

!
=   
1
𝜆            2.1.2   
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e  a  meia− vida  t1/2 é o intervalo de tempo no qual a amostra do elemento se reduz a 

metade: 

 

                                𝑁 𝑡!
!
=   !!

!
  →   

!!
!

!!
=   𝑒!!!! !   → ln 2 =   𝜆𝑡!

!
→    𝑡!

!
=    !" !

!
                (2.1.3 )

  

é  possível  estabelecer  relações  entre    e  essas  grandezas:  

  

                                                                                                                              𝜏 =   
1
𝜆 =   

𝑡!
!

ln 2                   (2.1.4)  

  

E  a  seguinte  expressão  para  o  tempo  decorrido t:  

 

                                                                                                                        𝑡 =   −  𝜏 ln    ! !
!!

          (2.1.5)    

  

A equação 2.1.5 mostra que, para um determinado radionuclídeo de vida média τ, 

conhecidas a concentração inicial C0 e a concentração atual C(t) da mesma amostra 

(ou, de forma equivalente, sua atividade) a idade da mesma pode ser determinada 

através da técnica de datação radioativa.   
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2.2.	   Princípios	   Fundamentais	   da	   Datação	   de	   Radiocarbono	   e	  

Mecanismos	  de	  Produção	    

           A datação de radiocarbono se baseia no fato de que toda matéria feita de 

carbono possui os três isótopos (12C, 13C e 14C) em sua composição. O 12C é o mais 

abundante dos isótopos, respondendo por 98,89% do CO2 atmosférico. Logo em 

seguida vem o 13C, com 1,11% e por fim o 14C responsável por apenas 

0,0000000001% da totalidade do CO2 atmosférico.  

              O 14C é produzido na atmosfera terrestre através da interação de átomos de 

14N com nêutrons provenientes, principalmente, de raios cósmicos de alta energia. 

Esses raios são na maioria prótons que ionizam moléculas na atmosfera, perdendo 

energia e formando partículas secundárias como nêutrons, prótons e múons (Tuniz et 

al., 1998; Muzikar et al., 2003). Os nêutrons originários desse processo perdem 

energia colidindo com núcleos de átomos e formando nêutrons termais. A produção 

do radiocarbono se dá quando átomos de 14N absorvem esses nêutrons segundo a 

equação:  

 

𝑁!!" + 𝑛   → 𝐶!!" + 𝑝            (2.2.1)  

                

O 14C é então rapidamente oxidado pelo radical OH- gerando 14CO2 através da reação: 

 

C+ 2OH   → C𝑂! +   𝐻!          (2.2.2)  
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  Dessa forma, o 14C se mistura aos isótopos estáveis 13C e 12C e entra no ciclo global 

do carbono. A entrada do 14CO2 na biosfera terrestre se dá através do processo de 

fotossíntese das plantas:   

 

6C𝑂! + 12𝐻!𝑂 + 𝑙𝑢𝑧 + 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎   →   𝐶!𝐻!"𝑂! + 6𝑂! + 6𝐻!𝑂            (2.2.3)  

  

              Nos oceanos o 14CO2 penetra através da interface ar/oceano e começa a fazer 

parte da “piscina” de carbono inorgânico existente nesse meio ( composta 

principalmente de ácido carbônico, íons bicabornato, íons carbonato e CO2) (Mills 

and Urey, 1940; Mook et al., 1974). Biologicamente a incorporação do 14CO2 nos 

oceanos se dá novamente através da fotossíntese, dessa vez do fitoplâncton e das 

algas. 

               O 14C é transmitido a todos os seres vivos ao longo de sua existência através 

da cadeia alimentar. Enquanto o organismo está vivo a captação de 14C é compensada 

pelo decaimento radioativo:  

 

𝐶!!" → 𝑁!!" +   𝛽! +   𝑣!!          (2.2.4) 

 

resultando numa concentração de 14C aproximadamente constante. Quando o 

organismo morre, ele se torna um reservatório fechado, já que cessam todas as trocas 

com o meio, e agora somente o decaimento radioativo pode alterar a sua concentração 

de 14C. 
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Figura 2.1. Produção do 14C e sua inserção na cadeia alimentar (modificado de N. 
Russel, 2011). 

 

2.3.	  Variações	  na	  Concentração	  do	  14C	  	  

          A taxa de produção do 14C não é constante. Vários são os fatores que tem 

influência direta nessa taxa, modificando-a em maior ou menor grau. 

              A latitude está diretamente relacionada com a taxa de produção do 14C. A 

produção desse radioisótopo é maior em altas latitudes (regiões polares) e isso se deve 

ao fato de que a deflexão de partículas cósmicas de baixa energia pelo campo 

magnético da Terra é bem menor nessa região (Stuiver et al., 1997; Muzikar et al., 

2003).  
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              A altitude na atmosfera também está relacionada com a taxa de produção do 

14C. O máximo de produção do radioisótopo ocorre a uma altitude de 

aproximadamente 15 Km acima da superfície e isso é facilmente explicado pelo fato 

da abundância de átomos de 14N ser bem maior nessa altitude (Aitken, 1990).  

              A atividade solar contribui para a variação na produção do 14C. Quando a 

atividade solar aumenta, também aumenta o número de partículas magnéticas solares 

que defletem os raios cósmicos para fora da Terra, ou seja, a atividade solar é 

inversamente proporcional a taxa de produção do 14C (Stuiver et al, 1997). 

              Fatores antropogênicos também podem alterar a concentração atmosférica do 

14C. A liberação de carbono antigo através da queima de combustíveis fósseis dilui a 

concentração de 14C na atmosfera, essa diluição é conhecida como Efeito Suess 

(Suess, 1955). Os testes nucleares, por outro lado, liberaram grande quantidade de 14C 

na atmosfera (Levin e Heisshaimer, 2000). Por volta de 1963 ocorreu o pico da 

concentração do radiocarbono na atmosfera devido aos testes, nessa época o nível de 

14C na atmosfera do Hemisfério Norte ( onde os testes foram realizados e, por 

consequência, seus efeitos foram mais notados ) atingiu o dobro do que costumava ser 

até então (Nydal e Lovseth, 1996).   

  

2.4.	  O	  Fracionamento	  Isotópico	   	  

              O fracionamento isotópico é um processo que permite que organismos 

estejam em equilíbrio com o meio ambiente sem que para isso eles tenham a mesma 

concentração isotópica, ou seja, o fracionamento isotópico envolve o enriquecimento 

de um isótopo em detrimento do outro (Craig, 1953).   

              Esse processo ocorre durante processos físicos ou químicos naturais: plantas 

“preferirão” absorver 12C em relação ao 14C durante a fotossíntese (Harkness, 1979). 
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Mas também pode ocorrer durante o processo de datação da amostra: a conversão em 

grafite pode contribuir para o fracionamento isotópico quando a amostra não é 

grafitizada totalmente, por exemplo.   

              Notando que o fracionamento isotópico se dá quando ocorre discriminação 

da massa do isótopo fica fácil perceber que o efeito desse fracionamento na razão 

14C/12C é o dobro daquele para a razão 13C/12C. Lembrando que o processo de datação 

de 14C se baseia na medida da razão 14C/12C (ou 14C/13C) conclui-se que qualquer 

processo que influencie essa razão precisa ser quantificado.   

              A correção para o efeito de reservatório é feita medindo-se a razão entre os 

isótopos estáveis 13C/12C e normalizando-a em relação a um padrão internacional. O 

enriquecimento ou empobrecimento do 13C (δ13C) relativo ao padrão pode ser então 

calculado:  

 

                               𝛿!"𝐶 ‰ = [  

!!"

!!" !"#$%&!!
!!"

!!" !"#$ã!  

!!"

!!" !"#$ã!
] x 1000   (2.4.1) 

 

              Esse valor de δ13C é então usado para o cálculo de um fator que normalizará 

as atividades de 14C.  

 

2.5.	  Subtração	  do	  Fundo	  e	  Cálculo	  das	  Idades	  de	  14C	    

	  	  	  	  	  	  	  	       Os resultados para qualquer medida de radiocarbono devem ser expressos na 

forma: 

                      

                                                    𝐹 = !!"
!!"#$!"

      (2.5.1) 
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onde ASN é a atividade de 14C na amostra comparado com o valor de carbono 

moderno, arbitrariamente definido como o valor da madeira de 1950 AD. Como dito 

anteriormente, todos os valores de medidas de radiocarbono são normalizados para 

uma razão 13C/12C comum. Esse valor é o δ13 C de -25‰, para eliminar qualquer 

efeito de fracionamento isotópico ocorrido na preparação da amostra ou no processo 

de medida.  

              Devido a diluição do 14C devido a queima de combustíveis fósseis, o valor de 

um material de 1950 AD é dado por:  

 

A𝟏!"#$% = 0.7459  𝐴!"#!!!         (2.5.2)    

  

onde HOX-II é o padrão de ácido oxálico II. Assim é feita a normalização da medida 

da amostra em relação ao padrão.   

              Durante a preparação da amostra é impossível evitar que alguma 

contaminação seja inserida. Mas isso não é problema desde que essa contaminação 

possa ser monitorada através das chamadas amostras de fundo. Pode-se definir um 

componente de fundo, f, onde:  

 

f =
𝐹!
𝐹!"#

        (2.5.3)  

  

onde  FB é a fração de carbono moderno na amostra de fundo enquanto que Fstd é a 

fração de carbono moderno na amostra padrão.   
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Donahue et al. (1990) mostraram que a fração de carbono moderno F para a amostra 

pode ser expressa por:  

 

F =   𝐹!      1− 𝑓  
1
𝐹!

− 1               (2.5.4)  

  

onde  Fm é o valor da fração moderna medida para a amostra e F é o valor final 

corrigido.	  

2.6.	   A	   Técnica	   de	   AMS:	   Origem	   e	   Vantagens	   do	   Método	  

              A técnica de Espectrometria de Massas utilizando aceleradores de partículas 

é uma técnica largamente usada para a determinação da concentração de elementos 

raros em amostras dos mais diversos tipos. Essa técnica surgiu na década de 70 com 

base nos aceleradores de partículas desenvolvidos para o estudo de reações nucleares. 

              A técnica de AMS se apresentou como alternativa ao chamado método 

convencional de datação por radiocarbono, no qual são contados os decaimentos 

individuais dos átomos presentes na amostra, ou seja, é preciso esperar por eventos 

individuais de decaimento para se obter uma boa precisão na medida. No método 

convencional são necessários vários gramas de carbono para se atingir uma boa 

precisão estatística e ainda assim, o tempo de medida está diretamente relacionado a 

meia-vida, ou seja, o tempo de contagem é da ordem de horas.  

              A primeira vantagem da técnica de AMS em relação ao método convencional 

é que o número de átomos  do radionuclídeo na amostra é contado diretamente, isto é, 

o tempo de medida não está mais associado a meia-vida do elemento e, reduzindo o 

tempo de medida, torna-se possível a utilização de isótopos de meia-vida mais longa. 
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              Outra vantagem da técnica de AMS é o tamanho reduzido das amostras. 

Miligramas de material são suficientes para produzir uma amostra. Essa característica 

da técnica de AMS é muito interessante, especialmente para amostras de contexto 

arqueológico onde a quantidade de material é muitas vezes limitada.   
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Capítulo	  3	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  Efeito	  de	  Reservatório	  Marinho	  	   	  

3.1.	  Efeito	  de	  Reservatório	  Marinho:	  Origem	  e	  Consequências	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sabe-se que a atmosfera, a biosfera terrestre e os oceanos armazenam 

carbono e, nesse sentido, podem ser encarados como reservatórios de carbono de 

concentrações variáveis.   

              A biosfera terrestre representa um reservatório praticamente homogêneo 

desde que sejam feitas as correções necessárias para o fracionamento isotópico que 

pode ocorrer nos diferentes processos metabólicos e de transporte ao longo da cadeia 

alimentar.  

              No caso do reservatório atmosférico a mixagem interna do CO2 acontece de 

forma rápida e isso é devido em grande parte aos ventos e correntes eólicas que 

influenciam esse reservatório. Portanto, a distribuição do 14C na atmosfera é também 

considerada homogênea.   

              O ambiente marinho por sua vez não é considerado um reservatório 

homogêneo e isso se dá por fatores que afetam a dissolução do 14C atmosférico na 

água e variações induzidas pela circulação das águas oceânicas.  

              Como discutido anteriormente, o 14C entra no oceano através da interface 

ar/água pela dissolução do CO2 atmosférico. Ocorre que a taxa de dissolução do CO2 

na água depende da temperatura ( aumenta com o decréscimo da temperatura ), além 

de ser influenciada por características físicas como a agitação da água provocada pela 

ação das ondas ou mesmo a velocidade do vento (Merlivat e Memery, 1983). Logo, a 

taxa de dissolução do CO2 nas águas oceânicas ao redor do globo não é uniforme.  
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              A heterogeneidade do meio marinho é ainda influenciada pela mistura de 

corpos d’água com concentrações de 14C variáveis provocada pelas correntes 

oceânicas.  As águas superficiais viajam para regiões polares, esfriam e ficam mais 

densas, afundando até profundidades intermediárias, aproximadamente maiores que 

100m, na coluna d’água ( Broecker, 1987; Broecker et al, 1991). Essas águas então 

viajam lentamente através das profundezas oceânicas, lentas o suficiente para que 

ocorra o decaimento radioativo do 14C antes que a ressurgência e a mistura com águas 

superficiais possa ocorrer.    

              Desse modo, as águas superficiais são um tanto quanto enriquecidas em 14C 

relativamente as águas profundas mas empobrecidas se comparadas à atmosfera ou à 

biosfera terrestre ( Broecker, 1987; Broecker et al, 1991; Gordon e Harkness, 1992). 

Esse empobrecimento no conteúdo de radiocarbono do oceano em relação a atmosfera 

é conhecido como o Efeito de Reservatório Marinho, MRE na sigla em inglês.  

              O tempo de residência do radiocarbono é definido como o tempo que o 14C 

fica num reservatório antes de ser transferido para outro. O tempo de residência do 

14C no oceano é muito maior do que o seu tempo de residência em outros 

reservatórios, ou seja, as trocas entre oceano e atmosfera são muito mais lentas que 

aquelas entre biosfera e atmosfera, por exemplo, e isso ocasiona o Efeito de 

Reservatório. 

              Uma consequência do Efeito de Reservatório é que organismos terrestres e 

marinhos, ainda que contemporâneos possuem diferentes concentrações de 14C. 

Idades de radiocarbono de amostras terrestres e marinhas da superfície possuem uma 

diferença de aproximadamente 400 anos, valor que aumenta com a profundidade da 

amostra no meio oceânico. Amostras marinhas quando medidas parecem mais antigas 

do que realmente são.  
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              Quando amostras marinhas são analisadas, o Efeito de Reservatório Marinho 

precisa ser corrigido para que datações confiáveis possam ser obtidas.  

 

3.2.	   A	   Quantificação	   do	   Efeito	   de	   Reservatório	   Marinho	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A quantificação precisa do Efeito de Reservatório é fundamental para um 

cálculo com acurácia dos intervalos de idade de calendário de amostras contendo 

carbono de origem marinha.  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Atualmente a média global da idade de reservatório para águas superficiais, 

conhecida como Rg, vale 405 ±	 22 em idade de 14C (Hughen et al, 2004). Todas as 

amostras de origem marinha devem passar por essa correção que é aplicada 

diretamente pela curva de calibração marinha através de um software de calibração 

como o Calib ou OxCal.  

              Existe ainda uma correção regional conhecida como ΔR que varia entre as 

áreas do globo. O valor diferenciado de ΔR é fruto da dinâmica das águas oceânicas 

em cada sistema, sendo afetado por fenômenos como a ressurgência e outras 

condições relacionadas com profundidade, circulação e taxa de troca de gás entre 

atmosfera e oceano apresentando flutuações significativas ao redor do globo. A 

próxima seção descreve os principais métodos para o cálculo de ΔR. 

              Assim sendo o cálculo para o efeito de reservatório R(t) deve ser dado por: 

 

  

                                                𝑅 𝑡 = 𝑅! + ΔR        (3.2.1)  

                   

               

vale ressaltar que ΔR pode assumir valores positivos resultando num aumento para 
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R(t) ou negativos causando o decréscimo do valor de R(t).   

O valor de ΔR é acrescentado ao valor da idade de radiocarbono da amostra e essa 

idade resultante é então calibrada para que se leve em conta a correção global Rg. 

Valores de ΔR para algumas regiões do globo estão disponíveis para consulta 

[Reimer, 2002].  

              A calibração de amostras marinhas é feita atualmente com a utilização da 

curva Marine13 (Reimer et al, 2013). Essa curva foi desenvolvida com base na curva 

atmosférica e em modelos computacionais para reservatório de carbono. O modelo 

usa como base os dados atmosféricos, estimando a resposta do reservatório marinho a 

essas variações. A curva de calibração para reservatório marinho é apresentada na 

figura 3.2.1.  
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Figura 3.1. Seção das curvas de calibração atmosférica INTCAL13 e marinha 
MARINE13 (Reimer et al., 2013) e da curva atmosférica para o hemisfério sul (Hogg 
et al., 2013) vistas no OxCal (Bronk Ramsey, 2009). 
 
           

Programas de computador, contendo um banco de dados com os pontos 

experimentais que determinam a curva, são usados para calibrar a idade convencional. 	  
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3.3.	  Métodos	  para	  o	  Cálculo	  de	  ΔR	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O valor de ΔR deve ser calculado com a utilização de uma amostra marinha 

para a qual a idade de radiocarbono terrestre/atmosférica seja conhecida ou 

estabelecida com alto grau de confiabilidade.  

              Existem duas principais abordagens para o cálculo de idades de radiocarbono 

que posteriormente serão utilizadas para calcular o valor de ΔR. A primeira delas é 

através da medida de pares de amostras contemporâneas terrestres e marinhas. Essas 

amostras devem ser de espécies de vida curta e provenientes de contextos 

arqueológicos seguros, ou seja, aqueles com indícios confiáveis de que os organismos 

morreram no mesmo período.   

              A segunda abordagem é a utilizada nesse trabalho e consiste na medida de 

amostras de conchas marinhas de idades conhecidas provenientes de coleções de 

museus.  

              De posse da idade de calendário de uma amostra, usa-se esse valor para 

procurar uma idade de 14C na curva de calibração marinha global. A diferença entre 

essa idade de 14C e a idade de 14C medida para amostra é o ΔR.  	  
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Capítulo	  4	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Materiais	  e	  métodos	   	  

4.1.	  A	  Preparação	  das	  Amostras	  	  

              As amostras precisam estar na forma de grafite para que possam ser levadas à 

fonte de íons do acelerador, gerar um feixe de íons negativos e serem medidas. Esses 

processos serão discutidos mais detalhadamente no próximo capítulo. O interessante 

aqui é notar que a amostra precisa sofrer uma transformação. De modo geral, a 

amostra é primeiro convertida em CO2 e posteriormente em grafite. Existem 

laboratórios que utilizam fontes de íons gasosas para as quais as amostras vão ainda 

na forma de CO2, contudo estudos mostram que esse tipo de fonte produz um feixe 

com menor intensidade e estabilidade ( Jull, 2007).   

               Antes da conversão em grafite as amostras passam por uma série de 

tratamentos, cujo principal objetivo é eliminar possíveis contaminantes e isolar a 

fração de interesse (Macario et al., 2013). É considerado contaminante todo o carbono 

que não seja original da amostra mas que tenha aderido a mesma por meio de 

diferentes processos ao longo do tempo. Esses contaminantes não representam a idade 

real da amostra e podem alterar os resultados obtidos, interferindo na acurácia da 

medida e fornecendo dados não confiáveis.   

               A série de tratamentos pelos quais a amostra passa envolve diferentes etapas 

com especificidades dependendo do tipo de material do qual ela é constituída e será 

descrita a seguir em linhas gerais.   
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4.1.1.	  O	  Pré-‐tratamento	   	  

              O pré-tratamento das amostras compreende duas etapas: o pré-tratamento 

físico e o pré-tratamento químico, realizados nessa ordem. 

4.1.1.	  O	  pré-‐tratamento	  físico	    

              O objetivo do pré-tratamento físico é a retirada manual dos contaminantes 

mais externos da amostra. Esse tratamento consiste de processos como a raspagem da 

camada mais superficial da amostra com lâminas de bisturi, por exemplo. Outros 

instrumentos comumente utilizados no pré-tratamento físico são pinças e escovas de 

aço. Durante todo o processo um microscópio óptico é utilizado para ajudar na 

localização das partes da amostra que diferem das demais e são portanto 

contaminantes em potencial que devem ser removidos.   

              Com a amostra livre de impurezas aparentes o pré-tratamento químico é 

iniciado. Esse tratamento objetiva a retirada dos contaminantes que não foram 

removidos no pré-tratamento físico, bem como o isolamento da fração original da 

amostra, realizado através da utilização de reagentes químicos. De acordo com o 

material de que é constituída a amostra estima-se a quantidade de amostra necessária 

para que se produza grafite suficiente.  
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Tabela 4.1.1. Quantidade de material necessário para se obter cerca de 2mg 

de grafite (Mueller, 2000).   

Material Massa (mg) 

sementes 5 a 20 

madeira 10 a 25 

carvão 20 a 30 

planta 80 a 150 

solo ou sedimentos 150 a 300 

carbonato 20 a 60 

turfa 50 a 100 

 

               Esses valores são calculados de acordo com os tratamentos específicos que 

cada tipo de amostra sofre e leva em conta as perdas ocorridas durante esses 

tratamentos. O tratamento químico realizado para amostras inorgânicas é diferente 

daquele realizado para amostras orgânicas. Todas as amostras desse trabalho são 

amostras inorgânicas de forma que, o pré-tratamento químico para amostras 

inorgânicas será descrito a seguir.   
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Figura 4.1. Etapas do pré-tratamento físico de uma das amostras utilizadas neste 
trabalho. 

 

          4.1.1.2.	   O	   Pré-‐tratamento	   Químico	   para	   Amostras	  

Inorgânicas	  

              No caso de amostras inorgânicas, como as amostras de concha utilizadas 

nessa trabalho, supõe-se que a composição seja de 100% de carbonato de cálcio. 

Carbono que não seja proveniente do CaCO3 é considerado contaminante. O objetivo 

aqui então é remover a camada superficial da amostra já que, o carbonato presente 

nessa camada pode ter trocado carbono com o meio em que a amostra estava inserida. 

              O pré-tratamento químico para amostras inorgânicas é relativamente simples. 

Após passar pelo pré-tratamento físico a amostra é colocada em banho de HCl para 
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que a camada superficial seja removida. A concentração e a quantidade de ácido são 

calculadas com base no tamanho da amostra, de modo a remover apenas o percentual 

desejado da camada superficial.  

               Em seguida, o tubo com a amostra em ácido vai para uma mufla a 90°C para 

evaporar completamente, restando somente a parte de interesse. Os tubos contendo as 

amostras são então fechados com tampas de borracha e conectados a linha de vácuo 

para que todo o ar em seu interior seja removido. Para a conversão em CO2 é injetado 

ácido fosfórico nos tubos em vácuo contendo as amostras, a quantidade de ácido deve 

ser suficiente para liberar todo o CO2 contido na amostra.  

 

              	  

Figura 4.2. Tubo contendo amostra em H3PO4. 
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                 Depois de obtido o CO2 proveniente da amostra, os tubos contendo esse 

gás são novamente levados à linha de vácuo para que o mesmo seja purificado e 

transmitido para o tubo onde ocorrerão as reações de grafitização.   

 

4.1.2.	  A	  Grafitização	  das	  Amostras	  de	  Carbono	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Obtido o CO2 pela dissolução da amostra em ácido na amostra anterior, o 

gás é injetado na linha de vácuo para que seja purificado e transferido para o tubo 

onde a amostra será grafitizada.  

              As peças da linha de vácuo são de aço inox e todas são previamente limpas e 

mantidas em vácuo permanente por uma bomba de vácuo turbomolecular conectada à 

linha. 

              Amostras de fundo e de referência também são preparadas e medidas junto 

com as amostras de idade desconhecida. Amostras de fundo são necessárias para 

monitoração dos níveis de fundo que devem ser subtraídos dos resultados obtidos para 

as amostras de idade desconhecida. Essas amostras são antigas o suficiente para que 

se possa afirmar que elas praticamente não contém 14C. Amostras de referência, por 

outro lado, são amostras de razão isotópica conhecida e que são utilizadas para 

monitorar se os resultados obtidos são acurados. Além dessas amostras, devem ser 

medidas amostras padrão, utilizadas para normalização dos resultados. Os resultados 

obtidos para as amostras de razão isotópica desconhecida são expressos em termos 

daqueles provenientes dos padrões. O padrão de normalização utilizado no 

Laboratório de Radiocarbono da Universidade Federal Fluminense é o ácido oxálico 

OX-II com razão isotópica certificada pelo NIST ( Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia dos Estados Unidos) denominado SRM 4990c.  
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Figura 4.3. Esquema da linha de vácuo do Laboratório de Radiocarbono da UFF. 

 

              A ordem com que as amostras passam pela linha deve ser pensada de forma a 

minimizar possíveis contaminações entre elas. Dessa forma, amostras com menor 

concentração isotópica devem ser as primeiras nessa etapa, seguidas pelas demais 

sempre numa ordem crescente de concentração isotópica.  

              As amostras na forma gasosa, por serem amostras proveniente de carbonato, 

são injetadas na linha através da agulha indicada na Fig. 4.3. O processo de 

purificação do gás começa com a utilização de uma armadilha de temperatura de 

álcool etílico e gelo seco que congela a água presente na amostra, deixando passar 

apenas os gases com temperatura de solidificação menor que a da água.  A segunda 

parte do processo de purificação do gás ocorre com a utilização de uma segunda 

armadilha de temperatura, dessa vez nitrogênio líquido. Essa armadilha congela o 

CO2 presente na amostra, enquanto que os gases com temperatura de solidificação 
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menos elevada que a da água são descartados pelo sistema de vácuo. O CO2 é então 

transferido para o tubo onde será grafitizado e esse tubo é selado com a ajuda de um 

maçarico. 

               O tubo onde a grafitização da amostra ocorre é chamado tubo de grafitização 

e consiste de um tubo de pyrex onde são colocados reagentes para que o processo de 

grafitização ocorra: zinco (Zn) e hidreto de titânio (TiH2). Dentro desse tubo existe 

um tubo menor contendo ferro (Fe) que vai atuar como catalisador da reação. O tubo 

interno não encosta no fundo do externo devido a uma pequena protuberância interna 

na parede do último (Xu et al., 2007).   

 

                                                    	  

                              Figura 4.4. Esquema de tubo de grafitização (Oliveira, 2012)  
 
 

O tubo de grafitizacão contendo a amostra é então levado ao forno a uma 

temperatura de 520°C por 8 horas para que as seguintes reações aconteçam:  

 

                	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          TiH2  +  aquecimento  (440°C)  →  2H2  +  Ti              (4.1.2.1)  	  	  

                                                                                                                          CO2  +  H2  →  CO  +  H2O                                                                  (4.1.2.2)  

                                                                                                                          CO2  +  Zn  →  CO  +  ZnO                                                                  (4.1.2.3)                                                          
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CO  +H2+catalisador  (Fe)+aquecimento  (  500  –  550°C)  →  Cgrafite  +H2O  (4.1.2.4)                            

                                                                                                                          2CO   →   Cgrafite   +   CO2                                       (4.1.2.5)  

                                                                                                                          Zn   +   H2O   →   ZnO   +   H2                                 (4.1.2.6)  

                                                                                                                          CO   +   H2   →   Cgrafite      +   H2O            (4.1.2.7)                        

  

                                O   tubo   interno   contendo   a  mistura   de   ferro   e   grafite   é   então   retirado  

para  que  a  mistura  possa  ser  prensada  em  pequenos  catodos  e  levada  a  fonte  de  

íons  do  acelerador.                       

  

4.2.	  O	  acelerador	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	      O equipamento necessário para medir amostras pela técnica de AMS é, 

essencialmente, um espectrômetro de massa acoplado a um acelerador de partículas. 

Inicialmente aceleradores usados para estudos em reações nucleares eram adaptados 

para uso em AMS mas, atualmente, já são fabricados aceleradores especialmente 

desenvolvidos para esse fim. A extrema sensibilidade da técnica é alcançada 

acelerando átomos das amostras a altas energias utilizando esses aceleradores. 

              O acelerador utilizado para medir todas as amostras desse trabalho pertence 

ao grupo de Física Nuclear Aplicada da Universidade Federal Fluminense e encontra-

se no Instituto de Física da mesma instituição. Trata-se de um SSAMS ( aqui SS vem 

do inglês Single Stage e AMS tem o significado usual) de 250KV fabricado pela NEC 

( National Electrostatics Corporation) representado na Fig. 4.5.  
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               Figura 4.5. Sistema SSAMS do Instituto de Física da UFF.  
 
 

Para efeito de ilustração a Fig. 4.6 mostra o esquema geral de um sistema 

SSAMS discriminando cada uma das principais etapas da passagem da amostra pelo 

mesmo. O sistema é semelhante aos aceleradores do tipo Tandem mas nota-se que 

diferente do Tandem que possui dois estágios de aceleração ( um antes do stripper e o 

outro logo em seguida ), o SSAMS possui somente um e daí vem o seu nome. 
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         Figura 4.6. Esquema geral de um sistema do tipo SSAMS. 

  

                                                                                                  

              As próximas seções desse capítulo são dedicadas a uma breve discussão do 

funcionamento dos principais componentes do sistema, bem como as funções dos 

mesmos dentro do processo de medição das amostras.  

 

4.2.1	  A	  Fonte	  de	  Íons	  	  

              A fonte de íons é a parte do acelerador onde todo o processo de medida da 

amostra começa. Um cadinho de alumínio contendo a amostra compactada, que foi 

previamente convertida em grafite conforme o processo descrito no capítulo anterior, 

é levado a uma das posições da roda de catodos da fonte de íons. Essa roda tem 

capacidade para um total de 40 amostras por vez, amostras de fundo, amostras padrão 

e de referência também devem estar presentes nas medidas.  

              A função da fonte de íons é gerar um feixe de íons de carbono que seguirá 
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pelo acelerador. Esse feixe é negativo e extraído do alvo de grafite através do 

bombardeio do mesmo por íons positivos de um elemento pesado (alta seção de 

choque ) e alcalino ( com facilidade para gerar íons positivos).  

              No caso do sistema usado nesse trabalho, a extração do feixe é feita 

utilizando-se césio. Existe um reservatório na fonte de íons contendo césio aquecido 

cujo vapor é direcionado para a superfície de um ionizador metálico que gera os íons 

Cs+  por ionização térmica. Esses íons são então focalizados na amostra para que o 

feixe possa ser extraído. Um diagrama representando esse processo é mostrado na 

Figura 4.7.  

 

              Em AMS fatores como a estabilidade do feixe são muito importantes para 

que as medidas possam ser realizadas. Sendo assim, não é conveniente a interrupção 

do funcionamento do acelerador durante o intervalo de tempo entre as medidas de 

duas ou mais amostras. Aqui a roda de catodos mostrada na Fig. 4.8 desempenha um 

papel muito importante já que funciona como o tambor de um revólver. Basicamente, 

quando uma amostra acaba de ser medida, a roda gira colocando uma nova amostra 

no foco dos íons de césio.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    Figura 4.7. Diagrama do funcionamento da fonte de íons de um sistema 

SSAMS (Jull, 2007). 

	  	  	  	  	  	  	  

	  

Figura 4.8. Fonte de íons do sistema SSAMS. À direita é possível observar o sistema 
giratório de catodos. 
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4.2.2.	  O	  Ímã	  de	  Injeção	   	  

              Esse é o primeiro ímã pelo qual o feixe passa e aqui ocorre a primeira 

separação por massa. Nesse ponto do processo íons moleculares como CH- também 

estão presentes, outros íons como o N- são instáveis e sua possível interferência é 

removida. A massa 14 é medida na maior parte do tempo e as massas 12 e 13 são 

pulsadas pela máquina em pequenos intervalos de tempo.   

              Funciona da seguinte forma, o ímã analisador de massa ( como também é 

chamado o ímã de injeção ) deflete o feixe de acordo com seu valor de ME/q2, onde 

M é a massa do íon, E é a energia obtida na fase de pré-aceleração e q é a carga 

negativa oriunda da fonte de íons. Assim, ajustando-se o campo magnético do ímã é 

possível selecionar o ângulo de deflexão da trajetória do feixe de acordo com a massa 

do isótopo.  

              No caso dos isótopos de Carbono, é possível permitir a entrada da massa 14 

no tubo acelerador e o descarte dos demais. Analogamente é possível selecionar a 

massa 13 ou a massa 12 e o descarte da massa 14. Esse processo é conhecido como 

injeção sequencial.   

             Também existe a possibilidade de se injetar dois isótopos de uma só vez no 

acelerador. Esse processo, conhecido como injeção simultânea, é feito permitindo-se a 

entrada de um isótopo ( em geral o de massa 14) no tubo acelerador, enquanto que o 

outro é direcionado para um conjunto de lentes iônicas que corrigirão sua trajetória e 

também o direcionarão para a entrada do tubo.  

              Agora os íons de massa selecionada, bem como íons moleculares, seguem 

pelo acelerador.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura 4.9. Ímã de injeção, responsável pela primeira separação por 
massa, do sistema  SSAMS do IF UFF. 

	  

4.2.3.	  O	  Stripper	   	  

              Dentro do corpo do acelerador existe um canal cheio de gás argônio 

conhecido como Dissociador Molecular ou Stripper.  Os íons negativos de Carbono 

entram dentro desse canal e interagem com o gás. Aqui esses íons já se movem com 

uma velocidade muito alta e passam pelo gás perdendo elétrons. O feixe agora é 

positivo. Qualquer molécula que ainda poderia estar presente é destruída nessa etapa.	  
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                        Figura 4.10. Esquema do funcionamento do stripper (Jull, 2007). 

	  	  	  	  	  	            

              Após a passagem pelo stripper o feixe segue para o analisador magnético que 

envia as massas 13 e 12 para serem medidas em copos de Faraday, por serem 

correntes mais intensas, enquanto que a massa 14 segue para o detector.  

 

 

4.2.4	  O	  Detector	   	  

            A medida do radioisótopo é feita num detector do tipo barreira de superfície. 

Esse tipo de detector determina a energia do íon e tem a capacidade de gerar um pulso 

proporcional em altura à energia do íon para cada íon atingindo o detector. Um 

detector do tipo estado sólido consegue identificar em uma faixa (janela) de energia o 

carbono 14, isolando contaminantes que diferem em energia.   
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Figura 4.11. Representação gráfica de um espectro obtido por um sistema SSAMS 
(Jull, 2007). 

 

                  	  

                   Figura 4.12. Espectro obtido no SSAMS do IFUFF mostrando 
contagens  dos isótopos de Carbono. 
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4.3.	  As	  Amostras	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  As amostras utilizadas neste trabalho são conchas marinhas com data de 

coleta anterior a 1950 AD de diferentes espécies coletadas em diferentes regiões da 

costa brasileira e doadas pelo setor de Malacologia do Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dados das amostras utilizadas são fornecidos 

na tabela 4.3.1.  

 

 

 

 

 
 
	  
	  
	  
	  

Tabela 4.3.1. Amostras utilizadas neste trabalho. 

Amostra	   Espécie	   Local	  de	  coleta	   Ambiente	   Data	  de	  coleta	  

13P27A01	   Thais	  haemastoma	   São	  José	  do	  Norte	  /RS	   Desconhecido	   05/1949	  

13P27A02	   Olivancillaria	  auricularia	   Cabo	  Frio	  /RJ	   Desconhecido	   08/02/1947	  

13P27A03	   Astraea	  latispina	   Cabo	  Frio	  /RJ	   Desconhecido	   08/02/1947	  

13P27A04	   Tivela	  mactroides	   Santos,	  Bertioga	  /SP	   Areia	  fundo	   24/02/1942	  

13P27A05	   Anomalocardia	  brasiliana	   Ilha	  de	  Itaparica,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Itapagipe	  /BA	   Desconhecido	   01/11/1948	  

13P27A06	   Natica	  pusilla	   Cabo	  Frio/RJ	   Desconhecido	   08/02/1947	  

13P27A07	   Lucina	  jamaicensis	   Vamiranga	  I/SP	   Areia	  +	  Lama	   24/02/1942	  
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Figura 4.13.  (1) Thais haemastoma; (2) Olivancillaria auricularia; (3) Astraea latispina; (6) Natica 
pusilla; (4) Tivela mactroides; (5) Anomalocardia brasiliana; (7) Lucina jamaicensis. As quatro 
primeiras são gastrópodes enquanto que as três últimas são bivalves. Colocar isso na ordem	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Todas essas espécies são nativas da costa brasileira com ampla distribuição 

geográfica nessa região. As quatro primeiras amostras são de espécies de gastrópodes 

enquanto que as três últimas são de bivalves. Gastrópodes e bivalves são ambos 

moluscos, ou seja, são basicamente animais de corpo mole que apresentam uma 

concha de calcário. A principal diferença morfológica entre eles está exatamente na 

concha, já que gastrópodes em geral possuem uma concha espiralada enquanto que 

bivalves possuem uma concha simétrica constituída de duas peças. Os próximos 

parágrafos fornecem breves informações sobre os organismos cujas conchas foram 

utilizadas nesse estudo.  

             Thais haemastoma (Linnaeus, 1767) possui uma concha que pode atingir até 

75mm de comprimento. Esse organismo vive em substratos arenosos, em regiões 

entremarés. A concha é polimórfica com 5 a 7 voltas convexas ou angulosas como se 

pode ver na Fig 4.13.   



	   53	  

              A espécie Olivancillaria auricularia (Lamarck, 1810) possui uma concha 

que pode atingir até 43mm de comprimento. Esse molusco vive em substratos 

arenosos em águas rasas e possui uma concha oval alongada com superfície lisa e 

brilhante. 

              Astraea latispina (Philippi, 1844) apresenta uma concha de até 55mm de 

comprimento. Sua concha é cônica e larga, possuindo de 6 a 7 voltas. Essa espécie é 

endêmica da costa brasileira e seu habitat são substratos rochosos, em regiões 

entremarés.  

               O molusco Tivela mactroides (Born, 1778) tem concha que pode chegar a 

44mm comprimento e 42mm de altura. Essa concha é trigonal e inflada com uma 

margem anterior arredondada e mais curta que a posterior. Essa espécie habita fundos 

arenosos, em águas rasas.  

               Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) possui uma concha que pode 

atingir até 34mm de comprimento e 28mm de altura. A espécie habita praias lamosas 

dentro de baias ou estuários e em regiões entremarés de até 5m de profundidade. A 

concha é trigonal inflada, grossa e pesada.   

              Natica pusilla (Gould, 1841) possui uma concha que atinge o máximo de 

8mm. Essa espécie já foi encontrada desde a superfície do oceano até profundidades 

de 130 m.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucina jamaicensis (Chemnitz, 1784) é um molusco cuja concha pode atingir 

51mm de comprimento e 48mm de altura. Essa concha é circular e pouco inflada. Seu 

habitat são substratos arenosos e areno lodosos.  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Todas essas espécies possuem cores características que já não estavam 

preservadas na ocasião da foto da Fig 4.13. 	  
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Capítulo	  5	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Resultados	  e	  discussão	   	  	  

              Com o objetivo de estimar o valor de ΔR para cada um dos locais de coleta, 

as amostras de concha foram preparadas seguindo todo o processo descrito nesse 

trabalho, desde o pré-tratamento até a medição no acelerador.   

              Os resultados obtidos através da medida no SSAMS do Instituto de Física da 

UFF são as idades de 14C dessas amostras que podem ser vistas na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5.1.1. Idades de 14C das amostras medidas. 

Amostra Idade de 14C ( anos AP) 

13P27A01 486 ± 29 

13P27A02 563 ± 17 

13P27A03 4831 ± 53 

13P27A04 493 ± 25 

13P27A05 527 ± 26 

13P27A06 5810 ± 60 

13P27A07 1581 ± 49 

 

              Com a idade de 14C das amostras e recorrendo à data de coleta das mesmas 

foram calculados os valores de ΔR. Vale ressaltar aqui que quando esse procedimento 

é realizado, a data da coleta é tomada como o ano de calendário da data da morte do 

organismo, ou seja, assume-se automaticamente que os organismos foram coletados 
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ainda vivos ou que haviam acabado de morrer.   

              Da tabela 5.1 nota-se que as amostras 13P27A03, 13P27A06 e 13P27A07 

apresentam idades de 14C muito mais antigas que as demais. Esses valores também 

destoam muito dos que foram encontrados na literatura como atribuídos ao efeito de 

reservatório marinho. Assim sendo, a idade de 14C dessas amostras não foi utilizada 

para o cálculo de valores de ΔR.   

              Existem algumas explicações possíveis para esses valores elevados de idade 

de 14C. A primeira delas está relacionada com a dieta dos organismos cujas conchas 

foram datadas e aqui, o fato dessas três espécies serem gastrópodes reforça essa 

possibilidade. Gastrópodes são conhecidos por incorporar carbono morto durante a 

vida através de sua alimentação já que grande parte das espécies pode raspar calcário 

antigo. No entanto, pelo fato da localização exata do ponto de coleta das conchas não 

ser conhecida não é possível saber se de fato havia rochas calcarias disponíveis na 

região. Além disso, uma outra avaliação se faz necessária no que diz respeito ao 

destino final do carbono de origem alimentar no organismo dessas espécies: em 

algumas delas esse carbono vai para o tecido mole do organismo enquanto que em 

outras o destino é a concha.  

              Os altos valores de ΔR encontrados para esse trio de amostras também pode 

ser um indício de que elas não foram coletadas com o organismo ainda vivo ou perto 

da data de morte do mesmo. A utilização de amostras de coleções de museus para 

estudos de ΔR apresenta essa desvantagem, não é possível ter essa informação com 

alto grau de confiabilidade (Ascough, 2005). A não ser que as conchas sejam 

sensíveis à luz solar, que sejam especialmente frágeis ou que tenham o perióstraco ( 

camada mais externa da concha, similar a uma película) preservado é difícil estimar o 

tempo transcorrido entre a data de morte do organismo e a data de coleta da concha. 
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Para essas amostras em especial não havia nada que indicasse que elas teriam sido 

coletadas ainda vivas ou perto da data de sua morte nos registros que as 

acompanhavam no Museu Nacional.  Observando sua estrutura e aparência também 

não foi possível fazer nenhuma afirmação esse respeito e portanto as amostras foram 

descartadas do cálculo de ΔR. A figura 5.1 ilustra o processo de cálculo de ΔR já 

descrito nesse trabalho:   

 

         

Figura 5.1. Ilustração do cálculo dos valores de ΔR para as amostras desse 

trabalho. As distribuições de probabilidade foram obtidas através do programa 

OxCal. Começando do canto superior esquerdo e no sentido horário: 13P27A01, 

13P27A02, 13P27A04 e 13P27A05.	  
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              Das distribuições de probabilidade da figura 5.1 foram obtidos os valores de  

ΔR para as amostras desse trabalho. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 5.1.2. Valores de ΔR calculados para as amostras medidas.	  

 

Amostra ΔR ( anos de 14C) 

13P27A01 17 ± 56 

13P27A02 96 ± 48 

13P27A04 28 ± 52 

13P27A05 58 ± 53 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O baixo valor de ΔR para as amostras 13P27A01 e 13P27A04 implica 

numa menor correção total para o efeito de reservatório marinho R(t). Isso indica que 

essas amostras devem ser de organismos de águas mais superficiais e com uma maior 

mistura entre elas através do efeito do vento, por exemplo. Aqui a influência de águas 

profundas deve ser muito pequena. Essa especulação é corroborada pelo fato das 

conchas utilizadas para essas amostras serem de espécies que vivem em águas rasas ( 

Thais haemastoma e Tivela mactroides, respectivamente), como mencionado 

anteriormente. O valor de ΔR para 13P27A01 é o primeiro obtido para a região de 

São José do Norte na costa do estado do Rio Grande do Sul e portanto não pode ser 

comparado com nenhum outro valor presente na literatura. O resultado para 

13P27A02 é um tanto quanto inesperado para a região de Cabo Frio que possui um 

conhecido efeito de ressurgência e cujos valores de ΔR calculados até então na 

literatura foram maiores. Vale ressaltar porém que os valores de ΔR podem variar 
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temporal e regionalmente de forma significativa e aqui a localização exata do ponto 

de coleta da amostra não está disponível.   

              As amostras 13P27A04 e 13P27A05 forneceram os primeiros valores de ΔR 

calculados para as regiões de Santos na costa do estado de São Paulo e Itaparica na 

costa do estado da Bahia. É necessária uma avaliação mais detalhada, medindo mais 

amostras dessas regiões para que se possa avaliar quão reprodutíveis são os resultados 

encontrados aqui.   

              Os valores de ΔR aqui calculados agora somam-se aos valores já encontrados 

na literatura. O mapa abaixo mostra alguns dos locais já analisados em estudos de ΔR, 

incluindo as amostras desse trabalho.  

Figura 5.2. Alguns dos valores de ΔR para a costa brasileira encontrados na 

literatura. Os marcadores em vermelho são dados provenientes de outros estudos, 

todos citados nas referências deste trabalho. Os marcadores amarelos representam 

os dados obtidos no presente trabalho. Todos os valores são dados em idade de 14C. 
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Tabela 5.1.3. Alguns dos valores de ΔR para a costa brasileira disponíveis na 
literatura e suas respectivas referencias. 

Local ΔR (anos de 14C)	   Referência 

Canavieiras 38 ± 40 Nadal De Masi, 1999. 

Ilha de Cabo Frio Varia de 450 ± 51 até 678 ± 55 Angulo et al., 2007. 

Ilha do Mel Varia	  de	  -‐	  49	  ± 40 até 34 ± 40	   Angulo et al., 2005. 

Ilha do Francês Varia de 40 ± 40 até 117 ± 40 Angulo et al., 2005. 
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Capítulo	  6	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conclusões	  	  

              Neste trabalho foram encontrados valores de ΔR para diferentes regiões da 

costa brasileira. Assim, a proposta inicial foi alcançada. Através da comparação dos 

dados encontrados com os disponíveis na literatura conclui-se mais uma vez que os 

valores de ΔR mudam significativamente até mesmo para áreas relativamente 

próximas. Isso ficou claro através da determinação do ΔR de 96 ± 48 (anos de 14C) 

encontrado neste trabalho para a região de Cabo Frio na costa fluminense e os valores 

que variam de 450 ± 51 até 678 ± 55 ( anos de 14C) encontrado por Angulo et al. 

(2007) para a mesma área. Isso aponta para o fato de que fatores relacionados à 

dinâmica oceânica podem ser bastante variáveis também dentro da mesma região.  

 

              Aqui também foram calculados valores de ΔR para as regiões de Itaparica na 

Bahia ( 58 ± 53 anos de 14C), Santos em São Paulo (28 ± 52 anos de 14C) e São José 

do Norte no Rio Grande do Sul (17 ± 56 anos de 14C). Todas essas regiões não 

haviam sido previamente estudadas e portanto esses valores não possuem pares na 

literatura e permanecem aguardando novos estudos que os confirmem.  

              Esse trabalho, por se tratar de um estudo preliminar com número reduzido de 

amostras, mostra-se inconclusivo na tentativa de fornecer boas aproximações para as 

correções regionais devidas ao efeito de reservatório marinho para costa brasileira. 

Contudo, a importância de um estudo desse tipo é enorme por contribuir com valores 

de correção regionais ΔR para áreas nunca antes estudadas e é aí que o caráter 

pioneiro deste trabalho se revela. Os valores aqui calculados e fornecidos tem 
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potencial para servir de guia em estudos envolvendo datação de 14C nas mais diversas 

áreas. A próxima etapa será o cálculo dos valores de ΔR para todas regiões 

mencionadas utilizando dessa vez o método de pareamento de amostras 

contemporâneas terrestres e marinhas e uma maior quantidade de amostras para que 

se alcance uma melhor estatística.            
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