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Resumo 

 Técnicas físicas de datação tornaram-se importantes em diversos ramos da ciência. 

Através delas é possível investigar fenômenos naturais, mudanças evolutivas e 

determinar em que época viveram populações antigas. Atualmente, há uma grande 

preocupação com o ambiente e as consequências dos hábitos dos seres humanos, de 

forma que estudos acerca do paleoambiente são capazes de gerar informações sobre o 

clima ao longo de milhares de anos. A técnica mais difundida e utilizada no mundo é a 

datação via 
14

C, com a qual é possível, a princípio, datar qualquer material que contenha 

o elemento carbono em sua composição. Para tanto, a amostra a ser estudada passa por 

um pré-tratamento químico, é transformada em CO2 e reduz-se a carbono gerando o 

grafite que será medido em um acelerador de partículas. Nesse contexto, um bom 

catalisador deve apresentar certas características, como a ausência de carbono, permitir 

uma reação de grafitização completa e rápida, produzir um grafite homogêneo e não 

apresentar sinterização da mistura carbono/catalisador, isto é quando há uma 

degradação devida a elevada temperatura. Neste trabalho é discutida a influência do 

catalisador na reação de grafitização. Para permitir uma comparação, foram utilizados o 

manganês e o níquel como substitutos para o ferro. São apresentados resultados de 

IRMS para o 
13

C de materiais de referência grafitizados a 550 
o
C com os diferentes 

catalisadores. Com base nos resultados obtidos para o Fe, Ni e Mn, podemos concluir 

que o fracionamento isotópico aumenta como Fe<Mn<Ni e uma menor dispersão nos 

valores de 
13

C é obtida para o Fe. Adicionalmente, são apresentadas imagens dos 

materiais utilizando um microscópio eletrônico de varredura para possibilitar uma 

comparação do seu aspecto físico.  
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Abstract 

Physical dating methods have become very important in many fields of science. 

Through such methods it is possible to investigate natural phenomena, evolutional 

changes and occupational periods of ancient populations. Presently, there is a major 

concern about the environment and the consequences of human habits, therefore, studies 

on the palaeoenvironment can provide information on climate changes over thousands 

of years. The most widely used technique in the world is radiocarbon dating, which in 

principle allows the analysis of any material containing carbon in its composition. For 

this purpose, the studied sample has to go through a chemical pretreatment, followed by 

conversion to carbon dioxide, which is reduced to graphite to be measured in a particle 

accelerator. In this context, a good catalyst should present certain characteristics such as 

the absence of carbon, producing a homogeneous graphite, allowing a complete and fast 

graphitization reaction and not showing sintering of catalyst/carbon mixture.  In this 

work we discuss the influence of the catalyst in the graphitization reaction. For 

comparison, we used manganese and nickel as substitutes for iron. We present IRMS 

results for 
13

C reference material graphitized at 550 
o
C with the different catalysts. 

Based on the results obtained for Fe, Ni and Mn, we conclude that the fractionation 

increases as Fe<Mn<Ni and also lower dispersion of the 
13

C values is obtained with 

Fe. Additionally, we present images of the graphite structure taken with electronic 

microscope in an attempt to investigate its physical differences. 
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1. Introdução 

O isótopo radioativo do carbono é um nuclídeo cosmogênico, ou seja, formado 

pela interação da radiação cósmica com a atmosfera terrestre. O estudo deste 

radionuclídeo teve início em pesquisas voltadas aos possíveis efeitos dos raios 

cósmicos, dotados de grande potencial energético, na Terra (LIBBY et al., 1949) e 

consequentemente os efeitos, benéficos ou maléficos, que estes poderiam causar aos 

seres humanos. Libby e colaboradores (1949), sabendo que a concentração do 

radioisótopo podia ser definida como constante devido à atuação dos raios cósmicos a 

milhares de anos sobre a Terra, desenvolveu a técnica de datação utilizando a medição 

da atividade de radiocarbono em amostras arqueológicas. A datação se tornou possível 

devido à característica que isótopos radioativos são instáveis e sempre decaem em 

períodos fixos e de uma mesma forma, isto é isótopos iguais de um mesmo elemento 

químico sempre geram os mesmos produtos ao decaírem e com probabilidades iguais. 

Utilizando um medidor Geiger-Muller ele conseguia contabilizar a quantidade de 

partículas β
-
 emitidas pela amostra a ser estudada e estimar a idade daquele objeto. 

Graças à meia vida do radiocarbono de 5730 anos era possível datar amostras 

com idades até cerca de 50 mil anos. No entanto, a concentração de carbono 14 na 

atmosfera Terrestre é de cerca de 10
-12

 em relação ao total de carbono e, por esta razão, 

esta técnica possui limitações em relação à quantidade de carbono nas amostras, já que a 

atividade da amostra está diretamente ligada a essa concentração e, por conseguinte, ao 

número de contagens que chega ao detector. (LIBBY et al., 1949) 

Para aumentar a estatística e, consequentemente, a precisão dos resultados era 

necessário utilizar uma grande quantidade de material da amostra, ou seja, cerca de 

vários gramas de carbono. Com a necessidade de se datar objetos dos quais não se 

dispunha de grande quantidade, normalmente objetos preciosos e raros, foi 

desenvolvido o método de datação por espectrometria de massa com aceleradores - 

AMS (MULLER, 1977). Esta técnica permite a separação de um feixe de carbono em 

função de sua massa e a posterior detecção dos diferentes isótopos, possibilitando a 

determinação de concentrações da ordem de 10
-15

. Esta invenção proporcionou uma 

abertura no que diz respeito às aplicações da técnica de datação, pois além de demandar 

uma quantidade muito reduzida de material, houve uma redução drástica sobre o tempo 

de análise. Adicionalmente, tornou-se possível datar frações químicas específicas de 



 

12 
 

diferentes materiais como o colágeno de ossos e a celulose de madeiras. Além da 

separação química, o método exige que a amostra seja convertida a grafite para 

posterior extração do feixe no acelerador de partículas (XU et al., 2007), de acordo com 

as seguintes etapas: 

- Primeira etapa: é realizado um pré-tratamento da amostra, onde ocorre uma limpeza 

físico-química da amostra bruta que se deseja datar visando remover todo tipo de 

contaminante, como outros elementos químicos e principalmente carbono que não seja 

representativo da amostra original, que possam interferir e gerar como resultado uma 

idade não fidedigna.  

- Segunda etapa: a amostra é transformada em dióxido de carbono (CO2). Dependendo 

da matriz da amostra esta etapa pode ocorrer de duas formas: através da combustão para 

amostras orgânicas ou através da hidrólise ácida para amostras inorgânicas.  

- Terceira etapa: É feita a purificação do gás produzido visando remover a água e 

demais componentes formados durante o processo de transformação da amostra em 

dióxido de carbono CO2.  

- Quarta etapa: na reação de grafitização é realizada a redução do dióxido de carbono. O 

carbono reduzido é adsorvido sobre um catalisador metálico e dá origem ao grafite. 

O foco do presente trabalho está na etapa de grafitização, onde buscamos otimizar 

o processo minimizando o custo e o tempo necessário. 

1.1 Objetivos e Motivação  

A técnica de AMS foi desenvolvida a partir da década de 70 e até o final do século 

já era largamente disseminada no mundo. No Brasil, Macario (2003) defendeu sua tese 

de doutorado que futuramente levaria à aquisição e instalação de um laboratório de 

preparação de amostras em 2009 e em 2012 de um espectrômetro de massa com 

acelerador (AMS) na Universidade Federal Fluminense (UFF) sendo ele o primeiro 

aparelho do tipo na América Latina e o único da América do Sul, possibilitando a 

realização deste tipo de análise dentro do Brasil e consequentemente melhorando e 

contribuindo para aumento de diversos estudos em diferentes áreas da ciência, como a 

arqueologia e as geociências. 
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Desde o começo das análises realizadas no Laboratório de Radiocarbono da UFF 

(LAC-UFF) sempre procurou-se monitorar a qualidade dos resultados e otimizar os 

processos a fim de aumentar o rendimento, diminuir custos, etc.  

Testes com amostras de controle, grafitização usando tubos de quartzo pré-

condicionados com zinco metálico foram realizados (ANJOS et al., 2013). 

Posteriormente, foi introduzido o método de grafitização usando tubos de borossilicato 

contendo zinco e hidreto de titânio a temperaturas inferiores (MACARIO et al., 2013). 

Foi observado o fracionamento isotópico errático do carbono durante a reação de 

grafitização, levando a modificações na temperatura utilizada no processo (MACARIO 

et al., 2015).  

O objetivo deste trabalho é aperfeiçoar o processo utilizado para grafitização das 

amostras e procurar alternativas para os reagentes utilizados a fim de reduzir os custos e 

melhorar os níveis de fundo. 

No método de grafitização usualmente se utiliza ferro metálico como suporte 

para adsorção do carbono que é gerado através da reação de redução do dióxido de 

carbono. A ideia é substituir o ferro por outros elementos metálicos visando reduzir o 

valor das amostras de fundo e também um aumento da precisão e sensibilidade do 

método. Pensando que a quantidade de elétrons na última camada poderia ser um fato 

relevante para aperfeiçoar o método, inicialmente foram eleitos o Manganês (Mn) e o 

Cobalto (Co) como possíveis substituintes por serem, respectivamente, de uma família 

anterior e uma subsequente o que leva a terem um elétron a menos e um a mais na 

camada mais afastada do núcleo do átomo.  

De acordo com Santos et al. (2007) foi demonstrado que o cobalto (Co) não 

apresenta resultados melhores que para o ferro. Ele apresentou um alto nível de 

contaminação e consequentemente gerou uma corrente bastante elevada e errada. Sendo 

assim era necessário eleger outro metal e então escolhemos o níquel (Ni) que é do grupo 

conseguinte ao do cobalto.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Radioisótopos 

 

O pesquisador Frederick Soddy, graduado em química pela universidade de 

Oxford, foi para o Canadá e lá, em conjunto com o professor Sir Enerst Rutherford, 

desenvolveu diversos trabalhos. Chegaram à conclusão de que o fenômeno da 

radioatividade era diretamente relacionado com decaimento dos núcleos atômicos e a 

formação de outros tipos elementos. Mais tarde, ele se tornou professor da Universidade 

de Glasgow, na Escócia – Reino Unido, onde lecionava aulas de físico-química e 

continuava seus estudos práticos acerca da radioatividade. Em 1913 ele criou o termo 

isótopo, que explicava a existência de duas ou mais formas de um mesmo elemento 

químico que eram idênticos quimicamente e apenas se diferenciavam através da massa 

atômica. Por este feito ele ganhou o prêmio Nobel em química no ano de 1921. 

(NOBELPRIZE, 2016) 

Os isótopos de um mesmo elemento possuem número de prótons iguais, porém 

diferem na quantidade de nêutrons, e isto concede a muitos isótopos uma característica 

bastante importante que é a de emitir radiação, estes passam a ser chamados de 

radioisótopos. Nuclídeos com número atômico acima de 80 possuem pelo menos um 

isótopo radioativo e aqueles que possuem número atômico acima de 83 são radioativos.  

Radioisótopos são naturalmente instáveis, seus núcleos liberam radiação e partículas de 

alta energia, este fenômeno é denominado de decaimento radioativo. A radiação emitida 

pode ser de três tipos: α, β e γ, sendo que cada espécie nuclear irá emitir tipos 

característicos de radiação. (XAVIER et al., 2007) 

Existem três grupos principais de radionuclídeos: os primordiais, os 

cosmogênicos e os antropogênicos. O primeiro grupo engloba os elementos que são 

encontrados na Terra desde sua formação e também os seus filhos de decaimento. O 

segundo grupo abrange os radionuclídeos que tem sua formação baseada na interação 

dos raios cósmicos com a atmosfera terrestre. O último grupo se concentra naqueles 

radionuclídeos criados pelo homem para diversas aplicações, como por exemplo, 

enriquecimento de Urânio para ser utilizado nas usinas nucleares para geração de 

energia ou como consequência de suas ações. 
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2.2 O Radiocarbono 
14

C 

 

O carbono é um elemento bastante abundante na terra e está presente em todos 

os organismos que vivem no nosso planeta. Ele pode ser encontrado na natureza em três 

formas isotópicas 
12

C, 
13

C e 
14

C, sendo os dois primeiros isótopos estáveis e o último é 

radioativo, a proporção de cada um é respectivamente 98,9%, 1% e 10
-12

. 

Antes de utilizar o radiocarbono como base para estudos e técnicas como, por 

exemplo a datação, necessitamos entender e conhecer os fatores que afetam sua 

produção e distribuição ao longo do tempo. O processo de produção do 
14

C se da 

através de diversas vias como, por exemplo, o decaimento de elementos pesados como 

Urânio e Tório, porém a principal delas é formação por raios cósmicos. 

 O fluxo de raios cósmicos primários é dividido em dois grupos os raios 

cósmicos galácticos (GCR) e os raios cósmicos solares (SCR), porém somente os 

galácticos tem energia suficiente, cerca de 0,1-10 GeV, para conseguir penetrar 

atmosfera e alterar de forma bem significativa a concentração do 
14

C na Terra. (TUNIZ 

et al., 1998) 

Raios cósmicos galácticos são originados fora do sistema solar e são compostos 

basicamente de partículas pesadas e muito energéticas. Ao colidirem no topo da 

atmosfera terrestre, esses raios cósmicos primários produzem uma cascata de partículas 

secundárias, como nêutrons, prótons e múons (TUNIZ et al., 1998; MUZIKAR et al., 

2003). Estas partículas são compostas por nêutrons na sua maioria, estes interagem com 

átomos de nitrogênio, abundantes na atmosfera terrestre (cerca de 79% do ar), dando 

origem ao radiocarbono via reação 
14

N(n,p)
14

C, equação 1: 

14N + n → 14C + p (Equação 1) 

 

2.3 Produção do Radiocarbono 

 

Estudos realizados durante os anos acerca da taxa de produção do radiocarbono 

revelaram números dentro da faixa de 2 a 3 átomos por cm
2
 por segundo (SUESS, 1965; 

DAMON et al., 1978, FINKEL e SUTER, 1993). A estimativa mais atual foi realizada 

por Masarik e Beer (1999) calcularam uma taxa de 2,02 átomos por cm
2
 por segundo. 



 

16 
 

Entretanto existem fatores que interferem na produção do 
14

C fazendo com que a 

taxa de formação varie de acordo com os aspectos a seguir: 

2.3.1 Posição geográfica 

O fluxo de raios cósmicos primários é formado em sua maioria de prótons, 

partículas de carga positiva. É sabido que toda partícula carregada sofre uma ação de 

deflexão quando encontra um campo magnético transversal à sua trajetória. Esse efeito 

pode ser descrito pela parcela magnética da força de Lorentz, equação 2: 

�⃗� = 𝑞(�⃗� ∗ �⃗⃗�)  (Equação 2) 

 

Onde, 

 q = carga da partícula; 

 �⃗� = velocidade da partícula; 

�⃗⃗� = é o vetor do campo magnético; 

 Quando os vetores �⃗� e �⃗⃗� forem perpendiculares entre si, ocorre a maior força de 

deflexão e é exatamente o que acontece nos trópicos do planeta Terra, logo é possível 

concluir que estas regiões terão menor concentração do radiocarbono (MUZIKAR et al., 

2003). Esse fato explica a maior produção e consequentemente maior concentração de 

14
C em altas latitudes, regiões polares, onde o campo magnético deflete menos os raios 

cósmicos (STUIVER et al., 1997). 

 Também foi medida a concentração dos radionuclideos em diferentes altitudes ao 

redor do planeta. Aitken (1990) mostrou que a taxa máxima da produção do 
14

C se 

encontra a 15 quilômetros aproximadamente acima do nível do mar, em função de haver 

uma maior concentração de alvos (N2) e consequentemente maior probabilidade de 

interação entre eles e os raios cósmicos. 

2.3.2 Ciclo solar  

Apesar dos raios cósmicos solares não possuírem energia suficiente, não sendo 

significantes na produção do 
14

C o Sol participa de uma outra forma. Como explicado 
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no tópico anterior, o fluxo de raios cósmicos sofre deflexão quando submetido a campos 

magnéticos transversais.  

Assim como a Terra, o Sol causa interferências nas trajetórias dos raios 

cósmicos, devido às diversas reações na sua atmosfera emitindo partículas de grande e 

baixa energia. Estas últimas são protagonistas de um fenômeno chamado de vento solar, 

onde é formada uma corrente energética que deixa o Sol com aspecto de plasma. Esse 

vento solar atua como uma barreira impedindo que o fluxo primário de raios cósmicos 

chegue até a atmosfera terrestre. Estudos mostraram que a atividade desse vento varia 

de acordo com o tempo e possui um mínimo a cada ciclo solar. A cada 11 anos 

aproximadamente, acontece uma inversão do campo magnético do sol, isto é, onde era 

norte vira sul e o sul vira norte, afetando significativamente a atividade deste vento 

solar, correlacionada com a observação de manchas solares, como mostra a figura 1: 

 

Fonte: Echer, et al. (2003) 

Figura 1: Ciclo Solar 

Diretamente relacionado com o número de manchas solares, a atividade é maior 

no intervalo que ocorre entre o ciclo solar e quanto maior a atividade solar, maior a 

deflexão nos raios cósmicos e consequentemente menor a taxa de produção do 
14

C 

(KORF e MENDELL, 1980; STUIVER et al., 1997). 

2.4 Concentração do 
14

C 

 De Vries (1958) demonstrou em seus estudos que, assim como a altitude e 

longitude ao afetar a produção do 
14

C e consequentemente a concentração do mesmo, 

existem outros fatores podem inferir variações na concentração do radiocarbono 
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podendo se dar de forma local ou global dependendo da magnitude do processo e 

podem ser via agentes naturais ou antropológicos. 

2.4.1 Agentes Naturais 

 Um efeito comum em determinadas regiões é aquele causado pelas erupções 

vulcânicas, responsáveis por emitir uma carga alta de gás carbônico para atmosfera 

afetando todo seu entorno. Esse dióxido de carbono (CO2) é formado em camadas muito 

internas à crosta terrestre e fica armazenado durante muitos anos o que leva a ser 

composto por uma concentração baixa ou nula de 
14

C, portanto a carga expelida é 

composta basicamente dos isótopos estáveis 
12

C e 
13

C. Essa carga expelida pela erupção 

faz com que ocorra uma diluição do 
14

C contido na atmosfera local, afetando 

diretamente a fauna a flora e até possivelmente a população que reside próximo ao 

vulcão. Datações via radiocarbono realizadas com amostras próximas a vulcões 

revelaram que estas fornecem idades muito antigas e que não condiziam com a idade 

real da amostra e que este efeito vai se reduzindo à medida que nos afastamos do vulcão 

(BRUNS et al., 1980; AITKEN, 1990). 

 Outro efeito notório se dá por conta da diferença no tamanho da superfície 

marinha entre os hemisférios, o Sul possui uma área aproximadamente 40% maior que o 

Norte (AITKEN, 1990; LEVIN et al., 1987), o que influencia numa maior área de troca 

entre o bicarbonato do oceano e o gás carbônico da atmosfera. O bicarbonato oceânico 

possui uma baixa concentração de 
14

C quando comparado com o CO2 presente na 

atmosfera terrestre, logo por possuir uma área maior o hemisfério Sul proporciona um 

maior retorno do bicarbonato à atmosfera e consequentemente causa uma diluição maior 

do radiocarbono, quando comparado ao hemisfério Norte, esse fator causa uma 

diferença na idade calculada via radiocarbono de 56 ± 24 anos entre eles 

(MCCORMAC et al., 2002). 

2.4.2 Agentes Antropológicos 

 Hans Suess (1965) foi um dos pesquisadores primordiais a estudar e reportar 

efeitos causados à concentração de radiocarbono na atmosfera terrestre, pela ação do 

homem. Foi homenageado posteriormente com a denominação do efeito industrial que 

passou a ser chamado de efeito Suess. Durante a revolução industrial a partir de 1850, 

foram vastamente utilizados combustíveis de origem fóssil, principalmente o carvão, 
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para geração de energia nos mais diversos ramos como indústrias e locomoção. Uma 

característica destes combustíveis é a alta concentração de carbono, porém é a baixa ou 

nula quantidade de 
14

C em sua composição. Esses materiais são formados a partir de 

processos naturais que demandam longos períodos, cerca de milhares de anos, fazendo 

com que o processo de decaimento do radiocarbono ocorra por diversas meias vidas e se 

torne nula a concentração deste. Portanto a sua utilização gerou uma grande liberação 

dos isótopos estáveis do carbono, 
12

C e 
13

C, assim como no caso dos efeitos naturais, 

levando a uma diluição da concentração do isótopo radioativo 
14

C. Esse efeito foi 

comprovado através da datação de anéis de árvores, onde uma árvore 100 anos mais 

recente que outra, apresentou menor atividade de 
14

C
 
que a mais antiga. Se não 

houvesse esse efeito e somente ocorresse o decaimento radioativo natural, o inverso 

ocorreria, a mais antiga possuiria menor atividade que a mais recente (AITKEN, 1990). 

A partir de 1840, foram feitos diversos estudos sobre a concentração do 
14

C na 

atmosfera global, confirmando que áreas onde possuíam maior concentração de 

indústrias, eram onde apresentavam menor concentração de 
14

C. Estes dados foram 

obtidos antes dos testes nucleares, que serão explicados no próximo parágrafo. 

 Outra causa bastante relevante aos níveis de concentração do radiocarbono na 

atmosfera foi a realização de testes dos programas nucleares de diversos países no fim 

da década de 50. As bombas utilizadas nestes testes geraram uma quantidade 

incalculável de nêutrons termais para a atmosfera e estes, como já explicado 

anteriormente, ao encontrar átomos de nitrogênio produzem 
14

C, os quais foram 

chamados de artificiais. O efeito levou a um aumento expressivo na concentração do 

radiocarbono, atingindo quase o dobro da quantidade de 
14

C na atmosfera (TAYLOR, 

1978). O hemisfério norte foi o que mais sentiu o impacto, devido à maioria dos testes 

serem realizados naquela localidade (NYDAL e LOVSETH, 1996; HESSHAIMER et 

al., 1994) chegaram à estimativa de que 630 x 10
26

 átomos de 
14

C artificiais teriam sido 

gerados durante a realização destes testes, que foram proibidos em 1963 por comum 

acordo entre os países. A diminuição desta concentração se deu através a incorporação 

ao meio ambiente e também pela ação do efeito de Suess, com a contínua liberação de 

isótopos estáveis. Entretanto, estes tiveram um ponto positivo para as datações via 

radiocarbono, o pico gerado na concentração do mesmo, levou à possibilidade de datar 

com precisão materiais mais recentes, relacionando a concentração de radiocarbono nas 

amostras com a concentração atmosférica recente. Estudos forênsicos, por exemplo, 
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puderam ser realizados, o que seria impossível devido à meia vida do radiocarbono ser 

bastante longa. Além disso, o 
14

C artificial apresentou-se como um bom traçador para 

estudos voltados aos mecanismos de troca de carbono (NYDAL e LOVSETH, 1996; 

LEVIN e HESSHAIMER, 2000). 

2.4.3 Fracionamento Isotópico 

 Como será explicada no tópico 2.5, a entrada do radiocarbono nos organismos se 

dá inicialmente a partir da incorporação via processos químicos e físicos como mostra a 

figura 2, especialmente no caso das plantas se dá pela reação de fotossíntese. Todo e 

qualquer processo que envolva o transporte do carbono, pode levar a uma alteração na 

distribuição dos isótopos do carbono 
12

C, 
13

C e 
14

C. Apesar de estarem inseridas no 

mesmo ambiente e estarem expostas a uma mesma concentração de carbono, a absorção 

se dá de forma diferente para cada isótopo do carbono. Isso pode ser confirmado através 

da diferença na razão dos isótopos estáveis. Harkness e Wilson (1979) e Aitken (1999) 

relataram que na fotossíntese de plantas verdes há uma maior incorporação de isótopos 

12
C que os demais, levando a uma redução de cerca de 5% aproximadamente na 

atividade apresentada por esse tipo de planta em relação CO2 da atmosfera onde essa 

planta vive. Essa preferência por um dos isótopos é razoavelmente explicada pela 

discriminação das propriedades físico-químicas e em função da massa de cada um.  

 

 

Fonte: Original de Aitken (1999), adaptado por Alves (2015). 

Figura 2: Produção e distribuição do 
14

C. 
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A determinação da razão dos isótopos estáveis é geralmente realizada através de 

um espectrômetro de massa. Os resultados são então expressos em relação ao padrão 

PDB, de acordo com a equação 3: 

 

       

(Equação 3) 

 

 

A amostra padrão utilizada globalmente foi medida por diversos laboratórios ao 

redor do mundo e chegou-se a uma razão isotópica consensual, utilizada como 

referência por todos os laboratórios que realizam a datação por radiocarbono. A amostra 

é proveniente de uma formação natural de carbonato de cálcio de Belemnitella 

americana uma rocha abundante na Carolina do Sul, EUA. Na tabela 1 são apresentados 

valores típicos para materiais diferentes: 

Tabela 1: Valores médios de δ
13

C para diferentes materiais. 

Material 𝝏𝟏𝟑𝑪 (%) 

Madeira, carvão, turfa, plantas C3 -25 ± 3 

Colágeno ósseo, aminoácidos -20 ± 2 

NBS Ácido oxálico I -19 ± 1 

Plantas de água doce -16 ± 2 

Grama de zonas áridas -13 ± 2 

Plantas marinhas -12 ± 2 

Plantas C4 (e.g. milho) -10 ± 2 

CO2 atmosférico -9 ± 2 

Carbonatos não marinhos -5 ± 5 

Carbonatos marinhos 0 ± 3 

Fonte: Aitken, 1990. 
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Durante a preparação das amostras para datação ela passa por diversos processos 

desde o pré-tratamento até a extração e separação do feixe de íons que é feita no 

espectrômetro de massa com acelerador acoplado. Em todas essas etapas é possível que 

aconteça o fracionamento isotópico e como o resultado da datação é função da razão 

entre os isótopos (
14

C/
12

C ou 
14

C/
13

C) presentes na amostra em questão, é necessário 

monitorar e corrigir essa possível interferência. 

  A correção das concentrações de carbono 14 obtidas se dá através da medição da 

razão dos isótopos estáveis no acelerador de partículas. Craig (1954) chegou à 

conclusão de que o efeito do fracionamento isotópico em função da massa para o 
14

C 

em relação ao 
12

C é de duas ordens de grandeza acima daquele para o 
13

C ao 
12

C. Desta 

forma, as razões de 
13

C ao 
12

C medidas são normalizadas em relação ao valor conhecido 

de 
13

C do padrão de ácido oxálico. 

 

2.5 Incorporação do 
14

C 

Ainda sobre a produção e distribuição do carbono 14 na atmosfera, é preciso 

conhecer as vias utilizadas para que esse radionuclídeo passe a integrar cada tipo de 

amostra. Após a formação do radioisótopo, por ele estar eletronicamente excitado, em 

um período curto de tempo ocorre sua oxidação, dando origem ao monóxido de carbono 

14
CO (reação 1). Esta reação ocorre com 95% de rendimento (MACKAY et al., 1963; 

PANDOW et al., 1960) e o monóxido possui um maior tempo de residência até a 

próxima reação, onde encontra um íon hidroxila se transformando em dióxido de 

carbono 
14

CO2 (reação 2). 

14C + O   14CO    (Reação 1) 

14CO + OH-   14CO2 + H+  (Reação 2) 

O tempo de residência do monóxido depende diretamente da quantidade de íon 

hidroxila contida na atmosfera e esta varia com a com a intensidade de luz solar como 

mostrado na reação 3: 

Luz UV + O3  O2 + O* (1ª etapa, reação 3) 

O* + H2O  2 OH-  (2ª etapa, reação 3) 

Primeiro ocorre a dissociação fotolítica do ozônio gerando um oxigênio 

excitado, que por sua vez reage com a água dando origem ao íon hidroxila. 
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Em seguida este dióxido de carbono contendo o radioisótopo é então absorvido 

pelas plantas através da fotossíntese (reação 4) e também ocorre sua absorção por troca 

iônica na superfície dos oceanos. 

6 
14CO2 + 12 H2O                                  14C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O     (Reação 4) 

2.6 A Datação Radioativa 

  Atualmente existem diversas técnicas para a datação de um objeto ou material, 

porém a que possui maior credibilidade e é mais amplamente utilizada é a técnica de 

datação radioativa. A técnica se baseia na diferença de concentração entre os isótopos 

estáveis e os radioativos de um elemento presente em uma determinada amostra a ser 

medida. Durante a vida de um organismo ele está em constante troca com o meio 

ambiente absorvendo e perdendo átomos de carbono, entre eles os isótopos radioativos. 

A partir do momento da morte deste organismo cessam as trocas e pode ser definida a 

concentração inicial C0. Com o passar do tempo, a concentração varia de acordo com o 

decaimento radioativo, equação 4: 

C(t) = C0*e –λt  (Equação 4) 

onde,  

 C(t) = concentração após decorrido certo tempo; 

 C0 = concentração inicial; 

λ = constante de decaimento radioativo e é característica de cada radioisótopo; 

Outras definições correlatas são o tempo de vida média (τ) e a meia vida (t½) de 

um radionuclídeo apresentadas na equação 5. A vida média é o tempo médio que leva 

para um dado átomo decair e a meia vida é o tempo necessário para decaírem metade 

dos núcleos radioativos presentes inicialmente. 

 𝜏 =  
1

𝜆
 =  

𝑡½

𝑙𝑛 2
         (Equação 5) 

A atividade (A) de uma amostra é definida como a quantidade de decaimentos 

por unidade de tempo por unidade de massa, equação 6: 

𝐴(𝑡) = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐴0 ∗ 𝑒−𝜆𝑡 (Equação 6) 

  ClorofilaLuz
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onde, A0 = atividade inicial. 

Por fim é possível determinar a idade conhecendo a vida média e a atividade 

inicial e final da amostra através da equação 7: 

 𝑡 = − 𝜏 ∗ 𝑙𝑛 ∗ (
𝐴(𝑡)

𝐴𝑜
)  (Equação 7) 

2.7 A datação via 
14

C e a primeira técnica 

 Se os raios cósmicos atingem a Terra a uma taxa aproximadamente constante 

podemos dizer que estamos numa condição de estado estacionário, onde a taxa de 

formação é igual à taxa decaimento. Todos os seres vivos da Terra possuem em seu 

corpo concentrações de 
14

C, as plantas absorvem através da fotossíntese, os animais se 

alimentam das plantas, tanto no ambiente terrestre quanto no marinho. 

Durante a vida, os organismos estão sempre trocando o 
14

C em razão do ciclo do 

carbono e perdendo (através do seu decaimento), porém sempre numa taxa constante o 

que mantem estável a concentração do radiocarbono no corpo. Ao morrerem, a absorção 

deixa de ocorrer, porém a perda se mantém, a cada 5730 anos a concentração de núcleos 

cai pela metade e, sabendo disso, é possível estimar a data da morte do ser através da 

determinação da quantidade de 
14

C que permanece nos restos mortais. 

A primeira técnica de datação via 
14

C foi desenvolvida por Libby e 

colaboradores (1949), no final da década de 40, para determinar a idade de amostras 

arqueológicas através de análises baseadas na atividade radioativa dessas amostras. 

Mais tarde essa invenção lhe concedeu o prêmio Nobel de Química em 1960. A técnica 

se baseia na reação de desintegração do radiocarbono como mostrada na reação 5: 

14C  14N + β-  (Reação 5) 

onde o 
14

C emite uma partícula β
-
 e se transforma em 

14
N.

 

Libby utilizou um contador Geiger-Muller, que detecta a radiação através da 

ionização de certas moléculas. Este instrumento é constituído de uma câmara, feita com 

material condutor que atua como catodo, seu interior possui um eletrodo coletor, que 

funcionada como ânodo, e ela é preenchida com um gás. A radiação proveniente do 
14

C 

atravessa a parede da câmara, ionizando os átomos do gás nela contido. Após a 

aplicação de uma corrente elétrica é gerada uma grande diferença de potencial entre a 
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parede e o eletrodo detector, dando origem a um campo eletromagnético que atua sobre 

as moléculas ionizadas que se deslocam gerando um fluxo intenso de corrente elétrica, 

podendo ser contadas no detector (RIBEIRO, 2014). 

Além do contador Geiger-Muller, também pode-se utilizar os cintiladores 

líquidos, através de técnica que consiste na utilização de algum material que tenha 

capacidade de absorver radiação e emitir luz, normalmente um cristal ou uma substância 

orgânica. O processo de emissão é diretamente proporcional à absorção, isto é, a 

quantidade de fótons emitidos está diretamente ligada à quantidade de partículas 

absorvidas. Para contabilizar a quantidade de partículas utiliza-se uma 

fotomultiplicadora, que possui uma razão de eficiência dada pela equação 8: 

∆𝑁

𝑁
=  (1 − 𝑒

−
ln 2∆𝑡

𝑡1/2 )  ≈  
𝑙𝑛 2∆𝑡

𝑡1/2
  (Equação 8) 

Devido ao grande tempo de meia-vida do radiocarbono esse tipo de análise 

demanda de um longo tempo de aquisição para que se obtenha boa precisão. Por 

exemplo, para atingir 1% de precisão necessitamos de 1 g de amostra e um tempo de 

contagem de cerca de 12 h, o que torna inviável este tipo de análise para outros 

elementos químicos que possuem meia-vida mais longa. 

Visando maior precisão e redução no tempo de medida e no tamanho das 

amostras utilizadas, foi proposto, décadas mais tarde, um novo método de análise 

baseado na técnica de espectrometria de massa. 

2.8 Espectrometria de massa 

A espectrometria de massa é uma técnica que consiste na utilização de um imã 

para separação de partículas através da diferença entre suas massas. O imã gera um 

campo magnético causando uma deflexão na trajetória de partículas carregadas de 

acordo com a equação 9: 

𝑀𝐸

𝑞2
 ∝ (𝐵𝑟)2  (Equação 9) 

Onde,  q = carga do íon; 

    E = energia de aceleração; 
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    B = campo magnético; 

    r = raio de curvatura; 

A amostra introduzida no espectrômetro é ionizada e então acelerada através de 

uma diferença de potencial elétrico. Os íons então encontram um campo magnético 

transversal ao seu movimento, fazendo com que desviem da trajetória com raios de 

curvatura diferentes para cada massa, cada feixe sendo então medido em detector do 

tipo copo de Faraday.  

Entretanto esta técnica não é capaz diferenciar os isótopos 14 e 12 do carbono, 

visto que a energia comumente utilizada nesses espectrômetros é de 10 keV e possui 

apenas uma sensibilidade de 10
-11

 e a razão do 
14

C para os demais é de 10
-12

. Para poder 

se utilizar o espectrômetro na medição do radiocarbono necessita-se de uma maior 

energia, na casa de centenas de milhares de elétron-volts (eV). Para poder fornecer 

energias desta magnitude foram utilizados aceleradores de partículas construídos para 

estudos de reações nucleares (SANTOS et al., 1997). 

2.9 A Técnica de Espectrometria de Massa com Aceleradores – AMS 

 

 O maior obstáculo na determinação de concentração de carbono 14 reside na 

interferência causada por isóbaros. Devido à baixa abundância do carbono 14, a 

presença de moléculas como o 
13

CH e 
12

CH2 é substancial. A associação de um 

acelerador de partículas a um espectrômetro de massa tornou possível eliminar essa 

interferência utilizando técnicas de Física Nuclear. 

 Assim como no espectrômetro, a amostra é ionizada, o feixe é selecionado para 

uma determinada massa através de um imã, em seguida ocorre a aceleração do feixe de 

íons a energias que podem chegar a milhões de elétron-volts (MeV). Um dissociador 

molecular no caminho do feixe proporciona a quebra das moléculas. O feixe segue 

então para um segundo imã onde é selecionado o estado de carga desejado, eliminando 

assim possíveis interferentes. A corrente dos isótopos estáveis é medida em copos de 

Faraday enquanto o feixe do isótopo radioativo é medido num detector de barreira de 

superfície. 

 Quando comparada à técnica convencional esta apresenta inúmeras vantagens, 

entre as quais podemos destacar: 
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- a redução por um fator de 10
2
 no tempo de medida; 

- a desassociação do tempo de análise à meia-vida do elemento utilizado na datação; 

- a redução do tamanho necessário da amostra, cerca de 10
-4

 em ordem de grandeza; 

Portanto é possível obter uma medição com bastante precisão utilizando alguns 

miligramas de amostra e em um pequeno período de tempo. 

 A redução no tamanho da amostra gerou uma verdadeira revolução no campo de 

estudos arqueológicos, visto que, até então, muitas amostras preciosas não podiam ser 

datadas devido à quantidade insuficiente. Eram realizadas associações de datas para 

elementos que estavam próximos uns dos outros e que se acreditava serem 

contemporâneos. Como exemplo podemos citar o que ocorreu no México central: 

inicialmente pensava-se que o domínio da agricultura do milho tivesse data de 7000 

anos AP (antes do presente) devido à associação feita com amostras de madeira e carvão 

encontradas em mesmo contexto. Com a técnica de AMS fez-se a datação direta do 

milho e chegou-se a uma data de 5500 anos AP (LONG et al., 1989). 

 A desassociação do tempo de medida à meia-vida do elemento utilizado na 

datação abriu portas para diversos tipos de estudos, possibilitou a contagem de 

elementos de meia-vida muito longa como: 
41

Ca (1,04 x 10
5
 anos), 

26
Al (7,1 x 10

5
 anos) 

e 
10

Be (1,5 x 10
6 

anos). 

O 
41

Ca o 
26

Al são bastante utilizados na área da biomedicina visando estudos 

sobre doenças que afetam a maioria dos seres vivos. O 
41

Ca é usado em estudos 

voltados para a Osteoporose (RESNICK e GREENSPAN, 1989), que segundo a 

associação brasileira de avaliação óssea e osteometabolismo, ABRASSO, já atinge 

cerca de 10 milhões de brasileiros (ABRASSO, 2016). Já o 
26

Al é utilizado para estudos 

para comprovar ou negar os efeitos deste no corpo humano, visto que este elemento é 

bastante utilizado na composição de panelas. O 
10

Be é utilizado na área de geociência, 

com ele é possível estudar a formação das rochas vulcânicas, deposição de sedimentos 

no oceano, processos de erosão, etc. 

 O 
14

C é utilizado nas mais diversas áreas, podendo ser utilizado na datação de 

escrituras antigas, sítios arqueológicos, estudos de solo, estudos ambientais, 

determinação da idade de um ser humano, identificação de reservas de petróleo, etc. 
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2.10 O processo de grafitização 

Para podermos realizar a medição com a técnica de espectrometria de massa com 

aceleradores, é necessário realizar algumas etapas que serão abordadas mais a frente, 

como tratamento físico, tratamento químico, transformação em gás carbônico e 

grafitização. Como já foi descrito no tópico 1.1 (Objetivos e Motivação) o presente 

trabalho tem como foco a etapa de grafitização que consiste na utilização de certos 

reagentes para realizar a redução do carbono e este é adsorvido na superfície de um 

catalisador metálico. O catalisador usual é o Ferro e visando otimizar o processo 

elegemos outros para substituí-lo e verificar uma possível melhora. Abordaremos no 

próximo tópico todos os catalisadores envolvidos no trabalho e realizaremos uma 

pequena caracterização de cada um a fim de analisar suas diferenças e semelhanças. 

2.11 Catalisadores 

Inicialmente vamos entender como atua o catalisador numa reação química. 

Existem reações químicas chamadas espontâneas que ocorrem à temperatura ambiente e 

que necessitam do simples contato entre os reagentes, e outras que ocorrem de forma 

muito lenta ou simplesmente não acontecem, necessitando do fornecimento de energia 

adicional, chamada de energia de ativação. Dependendo da reação essa energia é muito 

elevada e se torna muito custosa. Com o auxílio de um catalisador, é possível diminuir 

essa energia necessária, fazendo com que a reação se processe através de passos 

intermediários com energias de ativação menores que a reação direta.  

 Um catalisador tem função de acelerar a reação química, sem ser consumido, isto 

é, permanece quimicamente inalterado. Não aumenta o rendimento, apenas torna a 

reação mais rápida. Catalisadores possuem elevada seletividade, formando uma 

quantidade elevada do produto desejado. Normalmente utilizam-se metais de transição 

para catalisar as reações de oxirredução, pois estes são capazes de adsorver substâncias 

na sua superfície e podem formar compostos em mais do que um estado de oxidação por 

possuírem a camada mais energética livre carente de elétrons. Uma reação que utiliza 

catalisadores é chama de catálise (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). 

 Existem dois tipos de catálise: 

- Homogênea: onde o catalisador e os reagentes estão na mesma fase e formam um 

sistema monofásico e torna-se difícil sua separação 
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-Heterogênea: onde o catalisador se encontra em um estado físico diferente dos 

reagentes e formam um sistema heterogêneo, sendo geralmente sólidos resistentes a 

temperaturas elevadas. 

Atualmente, cerca de 70% da produção química mundial se processa por no 

mínimo uma etapa de catálise heterogênea. 

Em um carro, por exemplo, utiliza-se catálise heterogênea para reduzir as emissões de 

poluentes, atuando em duas etapas: 

1- Catálise redutora: onde o catalisador quebra a ligação dos átomos e gera um 

produto reduzido. Como exemplo podemos citar a redução do nitrogênio 

utilizando platina e ródio como catalisadores. 

2- Catálise oxidante onde se oxida compostos que não sofreram combustão 

completa. Como exemplo podemos citar a oxidação do monóxido de carbono 

utilizando platina e paládio como catalisadores. 

As reações em catálise heterogênea se processam em sítios ativos sobre a estrutura 

do catalisador sólido. Para que ocorra a reação é necessário que os reagentes adsorvam 

nos sítios e os produtos dessorvam dos mesmos (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). 

Etapas da reação em um sólido catalítico: 

1- Transporte dos reagentes da fase fluida ate a superfície externa do sólido; 

2- Transporte dos reagentes dentro catalisador; 

3- Adsorção dos reagentes nos sítios ativos; 

4- Reação química dos reagentes; 

5- Dessorção dos produtos; 

6- Transporte dos produtos até superfície do sólido; 

7- Transporte do produto até a fase fluida. 
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Fonte: Figueiredo e Ribeiro, (1989). 

Figura 3: a) Etapas da catálise. b) diagrama energético. 

 A figura acima representa as 7 etapas da catálise e o diagrama energético de 

uma reação A-> R, onde na figura 3a são mostradas as etapas da catálise onde 

primeiramente o reagente é transportado até a superfície do catalisador (1), em seguida 

ele é transportado por dentro do catalisador (2) até ser adsorvido no sítio ativo (3) onde 

ocorre a reação (4) e o produto é dessorvido (5) transportado até a superfície do 

catalisador (6) e posteriormente vai para o seio do fluido (7). As Etapas 1, 2, 6 e 7 são 

processos físicos de transporte de massa e as etapas 3, 4 e 5 são processos químicos. 
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 Na figura 3b é mostrado o diagrama energético da reação onde: 

EA = energia de ativação; 

Ea = energia de ativação para adsorção de A; 

Ed = energia de ativação para a dessorção de A; 

-ΔHads = calor de adsorção de A. 

 Alguns fatores podem interferir na reação, por exemplo, como alterações na 

estrutura da partícula solida, como sinterização, bloqueio ou alargamento de poros, etc. 

Quanto maior a área superficial do catalisador mais fácil o acesso do reagente 

aos centros ativos e consequentemente mais rápida é a reação. 

2.12 Catalisadores utilizados 

 Os metais utilizados como catalisadores são formados por elementos da série dos 

metais de transição. Essa classe ainda se divide entre outras duas: a de metais de 

transição externa (bloco d), e a de metais de transição interna (bloco f). Os elementos 

escolhidos para a realização deste trabalho são membros do bloco d e se caracterizam 

por possuírem o orbital atômico d incompleto, isto é, com menos de 10 elétrons. Esses 

elementos possuem características parecidas com os metais representativos (alcalinos e 

alcalinos-terrosos) como boa condutividade térmica e elétrica. O termo metais de 

transição é devido às propriedades destes metais mudarem com o aumento gradual do 

número dos elétrons deste orbital d. Na tabela periódica esse aumento ocorre da 

esquerda para direita, como mostra na figura 4. (ATKINS, 2006) 
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Fonte: Adaptado de Mundo educação, 2016. 

Figura 4: Tabela periódica. 

2.12.1 Manganês 

 Obtido pelo processo chamado de termita, ou processo de Goldschmidt, foi 

inventado e patenteado em 1895 pelo químico alemão Dr. Hans Goldschmidt. Se baseia 

na utilização do metal alumínio e aquecimento, para poder reduzir o óxido de algum 

metal, no caso o manganês, como mostra a reação 6. 

3 MnO2 + 4 Al                  3 Mn + 2 Al2O3                 (Reação 6) 

 Um metal cinzento, pouco resistente a corrosão e raramente é usado sozinho, sua 

maior utilização é em ligas metálicas. Dentro das ligas ele possui funções importantes 

ele aumenta a dureza e a resistência à abrasão. Também é usado na fabricação do aço, a 

liga ferromanganês, onde ele retira o enxofre por formação de sulfeto (ATKINS; 

JONES, 2006). 

2.12.2 Ferro  

 Elemento mais abundante no planeta, encontrado na forma de óxidos hematita 

(Fe2O3) e magnetita (Fe3O4). Também pode ser produzir pelo processo termita (reações 

7 e 8). Bastante utilizado em construção civil e principal componente na fabricação de 

aço. Facilmente oxidado pelo ar úmido e também atua no transporte de oxigênio no 

organismo dos seres humanos (ATKINS; JONES, 2006). 
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   Fe2O3 + 2 Al                  2 Fe + 2 Al2O3                 (Reação 7) 

3 Fe3O4 + 8 Al                  9 Fe + 4 Al2O3                 (Reação 8) 

2.12.3 Níquel 

 Um metal de coloração prata-esbranquiçada e seu uso também é voltado para as 

ligas metálicas em sua maioria na fabricação do aço inoxidável. As maiores reservas 

estão em Ontário, Canadá. A bilhões de anos atrás um meteoro caiu no local e trouxe a 

tona minérios de sulfetos de ferro e níquel. Sua separação é feita inicialmente com 

aquecimento em ar, onde é formado o óxido de níquel (II) em seguida por hidrogenação 

o níquel é reduzido, porém encontra-se impuro. Para purificar ocorre uma reação com 

monóxido de carbono, gerando a tetracarbonila de níquel, em seguida por aquecimento 

a 200 ºC obtém-se o níquel metálico purificado (reação 10) (ATKINS; JONES, 2006). 

NiO + H2                          Ni + H2O                 (1ª etapa, reação 10) 

Ni + 4 CO                          Ni(CO)4                 (2ª etapa, reação 10) 

Tabela 2: Comparação dos catalisadores. 

Número 

Atômico 
Elemento 

Configuração 

dos elétrons 

de valência 

Ponto 

de 

Fusão 

(ºC) 

Densidade 

(g.cm
-3

) 

Estados 

de 

oxidação 

mais 

comuns 

Raio Atômico 

(picometros) 

25 Manganês 3d
5
4s

2
 1.250 7,47 +2,+4,+7 137 

26  Ferro 3d
6
4s

2
 1.540 7,87 +2,+3 124 

28 Níquel 3d
8
4s

2
 1.455 8,91 +2 125 

Fonte: Atkins e Jones, 2006. 
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3. Metodologia 

 Este capítulo aborda todos os procedimentos realizados para a preparação das 

amostras passando pela confecção dos tubos contendo os reagentes já utilizados e a 

devida substituição por aqueles eleitos para posterior comparação de resultados, até sua 

devida caracterização nos equipamentos como o AMS, onde serão feitas medidas das 

razões isotópicas, o EA-IRMS, analisador elementar com espectrômetro de massa para 

razão isotópica onde é medido o fracionamento isotópico dos estáveis, e o MEV, 

microscópio de varredura eletrônica onde serão analisadas as características dos 

catalisadores antes e após a grafitização.  

3.1 Preparação das amostras 

 Para serem realizadas as medidas no AMS quanto no EA-IRMS ou no MEV, as 

amostras necessitam passar algum tipo de processo químico onde será liberado o gás 

carbônico que contém todo o carbono daquela amostra em seguida este gás é convertido 

em grafite através da redução do carbono. 

 As amostras ao serem coletadas possuem contaminantes que em muita das vezes, 

caso não sejam retirados levariam a dados não fidedignos em relação à amostra original, 

para isso é necessário realizar uma etapa de pré-tratamento, onde serão removidos os 

compostos indesejáveis. 

 Diversos tipos de amostras são enviados para analise no Laboratório de 

Radiocarbono da UFF.  Por serem originadas a partir de matrizes distintas, cada uma 

delas apresenta um determinado tipo de contaminante e assim necessitam de métodos 

diferentes para o pré-tratamento. Neste trabalho, entretanto, serão descritos os processos 

realizados com amostras de referência que não requerem tratamento químico prévio.  

3.2 Transformação em gás carbônico  

 

3.2.1 Amostras orgânicas 

 As amostras utilizadas são de três tipos: 

- Ácido Oxálico (OX): uma amostra que tem teve sua atividade definida a partir de 

comparações com amostras de madeira da era pré-industrial (1890). Foi necessário 

realizar uma correção para o ano de 1950, a fim de mitigar as variações causadas pela 
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época da industrialização. É obtida a partir da fermentação do melaço de beterraba 

francesa colhidas no verão e outono de 1977. Essa amostra é utilizada para padronizar 

todos os resultados possui razão isotópica reportada como δ
13

C = -17,8 certificada pelo 

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST).  

- Sucrose (C6): amostra preparada originalmente por H. A. Polach a partir de um lote de 

cana de açúcar para servir como padrão secundário calibrado a partir do ácido oxálico. 

Esta amostra possui razão isotópica reportada como δ
13

C = -10,8 certificada e 

comercializada pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA)  

- Grafite Reator (GR): esta amostra é composta de um material muito antigo que não 

possui mais o isótopo radioativo 
14

C e é utilizada como amostra de fundo, servindo para 

descobrirmos a sensibilidade do AMS. 

 Este processo se inicia na preparação dos tubos de combustão, feitos de quartzo. 

Os tubos são adquiridos comercialmente, com 50 cm de comprimento e com diâmetros 

de 6 e 9 mm, são armazenados no estoque e protegidos em plástico bolha. Com auxílio 

de uma régua e uma caneta de retroprojetor fazemos medidas dividindo o tubo em 3 

partes de aproximadamente 16 cm. Para realizar o corte utilizamos uma micro retífica 

com um disco de diamante sintético acoplado na ponta. Para realização desta tarefa é 

necessário uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) como uma máscara para 

pó, pois é gerado um resíduo em forma de pó muito fino de vidro ao realizar o corte e 

uma máscara tipo para solda, para evitar que faíscas geradas pelo atrito do disco com o 

tubo causem danos à vista ou alguma parte do rosto.  Após cortar os tubos é necessário 

selar uma das extremidades isto é feito utilizando um maçarico com a mistura dos gases 

acetileno/oxigênio, utilizando uma máscara para gases e óculos de proteção contra raios 

infravermelhos com tonalidade 5.0, que proporciona uma maior proteção. Esses 

equipamentos são necessários, pois ao aquecer o tubo liberam-se gases tóxicos até o 

próprio acetileno pode causar danos à saúde humana e também ao aquecer os tubos 

estes absorvem energia e passam a emitir uma luz forte. Com os tubos selados 

necessita-se realizar um teste para garantir que o procedimento foi realizado de maneira 

correta e os tubos não possuem vazamento, para isso colocamos os tubos selados em 

uma linha de vácuo até verificar uma diminuição na pressão a valores abaixo de 1 

militorr (1,0x10
-3

 Torr).  
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Essa linha de vácuo é formada por conexões, válvulas e tubulações feitas de aço 

inox. Essas peças são previamente limpas usando solução de lauril sulfato de sódio em 

ultrassom por 30 min. Na linha esta acoplada uma bomba turbomolecular que é a 

responsável por fazer vácuo na linha e nas amostras, sendo capaz de fazer vácuo até 

valores de 10
-6

 Torr (figura 5).  

Em seguida realizamos um processo de limpeza para garantir que os tubos 

estejam livres de qualquer contaminação orgânica. Esta etapa consiste em levar os tubos 

para aquecimento a 900 °C em uma mufla (figura 6) durante 3 horas, ao fim desse 

período o tubo está pronto para ser utilizado. Além dos tubos, também é necessário 

purificar os reagentes que serão utilizados na combustão: o óxido cúprico adquirido 

comercialmente em forma de pó e a prata que é adquirida em forma de fio com 0,5mm 

de diâmetro, cortado em pequenas tiras de cerca de 4 mm de comprimento.  

 Prepara-se então o tubo de combustão, adicionando-se 60-70 mg de óxido cúprico, 

que atua como o agente oxidante, 5mg de prata em fio, que serve para remover os 

compostos sulfúricos liberados no processo, e, por fim, adiciona-se a quantidade 

desejada de material de modo a produzir gás suficiente para 3 amostras, conforme a 

tabela 3: 

Tabela 3: Quantidade de amostras de referencia orgânicas. 

Tipos de referência Quantidade 

Ácido oxálico (OX) 15 mg 

Sucrose (C6) 10 mg 

Grafite Reator (GR) 4 mg 

 

Os reagentes e a amostra são pesados em uma balança analítica com precisão de 

0,0001 g e com o auxílio de papel de pesagem e luvas de vinil para prevenir que uma 

possível contaminação aconteça.  

Após pesar e transferir os reagentes é necessário colocar um pouco de lã de 

vidro (usando luvas para proteger o analista de danos) na extremidade aberta do tubo 
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para evitar que, quando este for levado para a linha de vácuo, os reagentes não sejam 

“sugados” pela bomba. Os tubos são então conectados ao sistema de vácuo para 

eliminar todo o ar contido no tubo (que contém carbono moderno). Quando a pressão 

atinge valores menores que 1 militorr (1,0x10
-3

 Torr) o tubo é selado com auxílio do 

maçarico, utilizando os óculos de proteção, a uma distância de dois dedos abaixo da 

conexão onde o tubo esta encaixado para evitar danos à mesma. 

  

Figura 5: Linha de vácuo para CT’s. 

A etapa seguinte consiste em levar o tubo selado para uma mufla a 900°C 

durante 3h (figura 6), de modo a possibilitar a reação de combustão (reação 11), onde o 

carbono contido na amostra é transformado em gás carbônico (CO2). 

Amostra (CnHnO) + CuO                                Cu2O/Cu + CO2 + H2O + Impurezas 

     (reação 11) 

Após o resfriamento da mufla retira-se o tubo utilizando luvas de vinil para 

evitar a contaminação orgânica proveniente da gordura das mãos, em seguida esses 

tubos são levados à linha de purificação que será explicada no tópico 3.3. 

  hCAg 3,º900,
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Figura 6: Mufla. 

3.2.2 Amostras Inorgânicas 

 As duas amostras utilizadas são: 

- Carbonato de cálcio: amostra obtida através de depósitos de carbonato proveniente de 

água fresca localizado na Bacia do Molasse em Baviera, Alemanha. O material foi 

moído e misturado, em seguida adiciona-se água mistura-se e seca-se o material. Esta 

amostra possui razão isotópica reportada como δ
13

C = -8,25 certificada e comercializada 

pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA)  

- Calcita óptica: esta amostra é composta de um material muito antigo que não possui 

mais o isótopo radioativo 
14

C e é utilizada como amostra de fundo, servindo para 

descobrirmos a sensibilidade do AMS. 

A preparação das amostras de carbonatos e suas referências é mais simples que 

aquela das amostras orgânicas. Os tubos utilizados para esse tipo de amostra são obtidos 

comercialmente e são chamados de tubo de cultura, possuindo dimensões de 12 cm de 

comprimento e 75 mm de diâmetro. A limpeza desses tubos consiste em lavá-los duas 

vezes com agua ultrapura, e levá-los à estufa para secar. Com os tubos limpos, o passo 

seguinte é pesar a amostra, tampar o tubo com uma rolha de borracha que evita entrada 

e saída de ar e conectar à linha de vácuo através de agulha. As quantidades de material 

necessário para produzir 3 amostras são apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4: Quantidades de material de referência inorgânico. 

Tipos de referência Quantidade 

Calcita Ótica (CA) 10mg 

Carbonato de cálcio (C2) 20mg 

 

Quando a pressão atinge 1 militorr (1,0x10
-3 

Torr) o tubo é desconectado. 

Adiciona-se, com auxílio de uma seringa, 1 ml de ácido fosfórico (H3PO4) que liberará 

gás CO2 de acordo com a reação 12: 

3 CaCO3 + 2 H3PO4  Ca3PO4 + 3 CO2 + 2 H2O           (reação 12) 

 Ao término da reação, isto é, quando a amostra para de liberar gás (figura 7), 

ela é novamente levada para a linha de vácuo para ser purificada (figura 9). 

 

Figura 7: Amostras inorgânicas reação completa. 

3.3 Purificação do gás carbônico 

 Após a obtenção do CO2 temos que purificá-lo, esta etapa é realizada conforme 

seguinte procedimento:  
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Fonte: Traduzido de Macario et al. 2015. 

Figura 8: Esquema da linha de purificação. 

 

Figura 9: Linha de purificação. 

Para amostras orgânicas introduzimos o tubo de CT numa sanfona flexível de 

modo que o tubo possa ser quebrado e o gás transferido para o sistema. As amostras 

inorgânicas são introduzidas na linha através da agulha. Antes de iniciar o procedimento 

aguardamos que todo o sistema esteja em vácuo (pressão inferior a 1 militorr). 
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 Prepara-se a primeira armadilha de temperatura, que se baseia em uma mistura 

de álcool etílico com gelo seco triturado (-78 °C) e que serve para congelar e aprisionar 

a água que é formada na reação de combustão.  

Já com a linha em vácuo abre-se e fecha-se todas as válvulas duas vezes para 

liberar algum ar contido nas válvulas que poderia contaminar a amostra. Quebra-se o 

tubo para que o CO2 entre em contato apenas com a armadilha 1, onde a água congelará. 

Em seguida, deixa-se o gás passar para a armadilha 2 (-196 °C) composta de nitrogênio 

líquido, onde o CO2 será congelado enquanto outras impurezas ficarão na forma de gás 

e serão liberadas para bomba. A armadilha é então retirada de modo que o gás expande 

ocupando o volume entre as válvulas. A pressão é medida para monitorar a quantidade 

de gás produzida e permitir a divisão do gás entre os tubos de grafitização. 

3.4 Grafitização 

 Para levar as amostras ao acelerador é necessário converter o gás em grafite, partir 

do qual será extraído um feixe de íons de carbono. 

 Este é foco do presente trabalho, visando produzir um grafite mais puro, reduzir o 

custo da análise e até uma redução no tempo de grafitização são propostas modificações 

no protocolo. A seguir serão descritos os procedimentos utilizados tradicionalmente no 

Laboratório de Radiocarbono da UFF e as modificações propostas.  

 A primeira etapa consiste na preparação dos tubos de grafitização (figura 10), 

onde ocorre a transformação de CO2 em C (grafite). O tubo é feito de pirex e são 

adicionados os reagentes que levarão à redução do dióxido de carbono.  Os reagentes 

zinco em pó (Zn) e hidreto de titânio (TiH2) são adicionados diretamente ao tubo e o 

ferro, é adicionado em tubo menor que é introduzido no tubo maior. O tubo interno não 

encosta nos reagentes devido a uma protuberância interna (XU et al., 2007). Este 

procedimento visa assegurar que não ocorra algum tipo de contato entre o zinco e o 

ferro, visto que a presença do zinco ou do hidreto de titânio no grafite formado gera 

problemas na hora da análise no AMS. Um dos problemas verificados foi a formação de 

compostos indesejáveis que afetam a medição, gerando fracionamento isotópico. Para 

diminuir esse problema aumentava-se a quantidade do gás no stripper. 

 A tabela 5 mostra as quantidades dos reagentes utilizados usualmente até a 

realização deste trabalho. 
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Fonte: Adaptado de Oliveira (2012). 

 

Figura 10: Tubo de grafitização. 

Tabela 5: Quantidades de reagentes para GT. 

Reagente Quantidade (mg) 

Zinco (Zn) 30 - 35 

TiH2 10 - 15 

Fe 3 - 5 

 

Após a preparação, os tubos são reservados para serem usados posteriormente na 

etapa final da purificação do CO2. 

Dando continuidade ao processo, após purificar e armazenar o CO2 no tubo de 

grafitização, este é selado e removido para ser então levado para mufla a 550°C por 7 

horas de modo a possibilitar a reação de transformação do CO2 em grafite (C) de acordo 

com as etapas da reação 13: 

 TiH2                                   H2 + Ti    (1ª Etapa, reação 13) 

               CO2 + H2  CO + H2O      (2ª Etapa, reação 13) 

                CO2 + Zn  CO + ZnO     (3ª Etapa, reação 13) 

CO + H2 + catalisador (Fe)                          Cgrafite + H2O (4ª Etapa, reação 13)   Cº550

  Cº440
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                 2 CO  Cgrafite + CO2      (5ª Etapa, reação 13) 

                 Zn + H2O  ZnO + H2     (6ª Etapa, reação 13) 

                 CO + H2  Cgrafite + H2O     (7ª Etapa, reação 13) 

 Métodos mais antigos usavam somente o zinco para realizar esta redução do gás 

carbônico a carbono puro, porém diversos pesquisadores relataram que em presença de 

hidrogênio acontecia um aumento significativo na taxa de formação do grafite 

(VOGEL, 1992). Então associou-se o zinco ao hidreto de titânio, que serve como fonte 

de hidrogênio para a reação. Como mostrado na reação 13, o zinco possui duas funções 

distintas: primeiramente ele proporciona a redução do CO2 à CO (3ª etapa), mas, além 

disso ele possui uma função importante como é mostrada na 6ª etapa, atuando na 

liberação de hidrogênio através da reação de oxirredução, onde o zinco se oxida e o 

hidrogênio é reduzido. Isto leva a um leve aumento no rendimento da reação. Porém o 

excesso de hidrogênio no meio reacional tem um valor ótimo, acima deste valor o 

hidrogênio passa a ser prejudicial levando à formação de gás metano (reação 14) 

gerando fracionamento isotópico e consequentemente diminuindo o rendimento da 

reação. (XU et al.,2007) 

2 CO + 2 H2  CO2 + CH4  (1ª etapa, reação 14) 

CO + 3 H2  H2O + CH4  (2ª Etapa, reação 14) 

C + 2 H2  CH4   (3ª Etapa, reação 14) 

 Como dito anteriormente, os reagentes e quantidades expostos acima são 

utilizados no procedimento padrão do laboratório LAC-UFF. Buscando otimizar o 

processo de grafitização elaborou-se uma proposta de trabalho que seria a substituição 

do catalisador de ferro por outro metal. 

 Inicialmente optou-se por um metal da família anterior e um da família posterior 

respectivamente à família do ferro. Essas escolhas foram o manganês e o cobalto, porém 

buscando na literatura por trabalhos semelhantes, encontramos resultados para o 

cobalto. Santos et al. (2007) revelaram que o grafite formado utilizando o cobalto como 

catalisador apresentou corrente muito alta para o isótopo de 
12

C e não seria melhor que 

o ferro. Sendo assim substituímos o cobalto elegendo um metal da próxima família, o 

escolhido foi o níquel. 
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 Para verificar se realmente ocorreria mudança de um metal para o outro 

necessitamos manter, dentro do possível, as características do ferro normalmente 

utilizado. A tabela 6 apresenta as características dos catalisadores. 

Tabela 6: Catalisadores. 

Catalisador Fabricante Mesh Pureza 

Ferro Alfa Aesar -325 98% 

Manganês Alfa Aesar -325 99,95% 

Níquel Alfa Aesar -325 99,8% 

  

3.5 Método experimental 

 Para o teste dos catalisadores, preparou-se diferentes tipos de amostras orgânicas e 

inorgânicas conforme apresentado na tabela 7. 

Tabela 7: quantidade de amostras. 

Número de Amostras Tipo Quantidade (mg) 

6 Sucrose (C6) 10 - 12 

6 Grafite Reator (GR) 5 - 7 

8 Ácido oxálico (OX) 15 - 17 

6 Calcita Óptica (CA) 31 - 33 

6 Carbonato de cálcio (C2) 30 - 32 

 

 No total foram produzidas 32 amostras contendo a quantidade suficiente de 

amostra para liberar quantidade de gás carbônico suficiente para dividir em três tubos de 

grafitização cada um contendo um tipo de catalisador, para isso foram produzidos 32 
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tubos contendo a mesma massa para cada tipo de catalisador, totalizando 96 tubos de 

grafitização. 

 Após passarem por todos os procedimentos descritos neste capítulo, as amostras 

foram convertidas em grafite e medidas nos três equipamentos, AMS, EA-IRMS e no 

MEV. 

3.6 Espectrômetro de massa acoplado a acelerador - AMS 

 Para análise do radiocarbono, as amostras foram analisadas no espectrômetro de 

massa acoplado ao acelerador (AMS) localizado no Instituto de Física da UFF (IF-

UFF). Este equipamento é do tipo SSAMS com capacidade máxima de 250kV, 

fabricado e instalado pela National Electrostatics Corporation (NEC).  

 

Figura 11: AMS do LAC-UFF 

  

          Figura 12a: Fonte de íons           Figura 12b: Fonte de íons e pré-acelerador. 



 

46 
 

 

Figura 13: Esquema detalhado do sistema de um AMS. 

O começo da análise consiste em prensar o grafite gerado para cada amostra em 

um cadinho de alumínio como é mostrado na figura 14 

 

 

  

 

Figura 14: Prensa, um catodo e uma roda. 
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O suporte individual das amostras é chamado de cátodo, pois este fica com carga 

positiva durante a análise. As amostras prensadas são colocadas na da roda de amostras. 

A roda possui 40 posições sendo estas dividas entre amostras desconhecidas, de 

referência, de fundo e padrão. As amostras de referência têm razões isotópicas 

conhecidas e servem pra monitorar a qualidade dos resultados. As amostras de fundo 

são, a princípio livres de carbono 14 e servem para monitorar contaminação na 

preparação das amostras ou ruídos na determinação da concentração medida no 

acelerador. Já as amostras padrão são usadas para normalizar os resultados, de modo 

que estes são expressos em Fração Moderna. Além disso, elas são utilizadas também 

como padrão de isótopos estáveis na correção do fracionamento isotópico, conforme 

escrito no item 2.4.3. A tabela 8 apresenta os tipos de amostras utilizadas para controlar 

o processo. 

Tabela 8: Padrões utilizados. 

Referência Fundo Padronização 

C6, C2 GR, CA OX 

 

 Com a roda preparada, o próximo passo consiste em coloca-la na fonte de íons do 

acelerador (figura 12a e 12b) e fazer vácuo no sistema. Para extrair um feixe de íons 

negativos da amostra, é necessário utilizar um elemento alcalino e pesado, com alta 

seção de choque (MACARIO, 2003). O elemento utilizado para isso é o Césio (Cs) e ele 

é mantido num reservatório em seu estado líquido. Ao aquecer o reservatório o Césio se 

vaporiza e vai de encontro aos ionizadores, onde são produzidos íons Cs
+
. Estes íons 

formados são então direcionados à amostra, onde ocorrem os choques e são extraídos 

íons C
-
 formando um feixe contínuo (MIDDLETON, 1983). A figura 15 apresenta o 

esquema descrito. Esse tipo de fonte de íons recebe o nome de SNICS (Source of 

Negative Ions by Cesium Sputtering).  
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Fonte: National Electrostatics Corporation (NEC, 2009). 

Figura 15: Esquema da fonte de íons. 

 O feixe extraído da amostra vai em direção ao potencial de alta voltagem, 

mostrado na figura 12b os anéis no canto esquerdo, onde ocorre uma primeira 

aceleração, porém de menor impacto, chegando até o primeiro imã. Este imã é o 

analisador de massas, nele se faz a seleção da massa do isótopo, 12, 13 ou 14, que irá 

adiante à análise. Essa seleção é feita através equação 9, onde através do valor do 

campo magnético do imã, será defletido o feixe de acordo com a massa. 

 Após selecionada a massa, o feixe segue para o acelerador (figura 16a), onde 

ganha energia elevada, sendo esta que da capacidade de separar e detectar os isótopos 

de radiocarbono. Em seguida o feixe é direcionado ao Stripper (figura 16b), que se 

baseia num canal preenchido com gás argônio. Ao se chocar com esse gás, os íons de C
-
 

perdem elétrons se tornando positivos (figura 17). Porém a principal função desta etapa 

é a de dissociar os íons moleculares que possuem massa idêntica à aquela que se quer 

medir. No caso de medir 
14

C, temos como interferentes os íons moleculares 
12

CH2
n+

 e 

13
CH

n+
, que ao passarem pelo stripper são quebrados. 

   

                Figura 16a: Acelerador.   Figura 16b: Stripper. 
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Fonte: Fonte: Original de Tuniz et al. (1998), adaptado por Oliveira (2012). 

Figura 17: Esquema de um stripper a gás. 

 A penúltima etapa é a passagem pelo o segundo imã, este faz a escolha do estado 

de carga, que irá passar para o detector. Este imã tem função importante, pois evita que 

íons de outros elementos, que possam estar presentes no feixe e que possuam mesma 

razão carga massa que o isótopo a ser medido, cheguem até o detector.  

 A última etapa é a detecção, os isótopos estáveis 
12

C e 
13

C por possuírem uma 

maior concentração são facilmente detectados utilizando copo de Faraday, já o isótopo 

radioativo 
14

C que possui uma concentração bem pequena necessita de um detector 

ultrassensível, no caso é utilizado um detector de barreira de superfície (NEC, 2009). 

3.7 Analisador Elementar com espectrômetro de massa para razão isotópica – 

EA-IRMS 

 As amostras destinadas à determinação de concentração do isótopo estável 
13

C 

foram enviadas para análise no laboratório da UCDAVIS, Universidade da Califórnia. 

Foi utilizado um Analisador Elemental PDZ Europa ANCA-GSL acoplado de um 

Espectrômetro de massa de razão isotópica PDZ Europa 20-20, produzidos por Sercon 

Ltd., Cheshire, UK.  

 Para enviar as amostras para UCDAVIS foi necessário colocá-las em suportes 

chamados de tin. São cápsulas ultra puras feitas de estanho com dimensões de 8 x 5 

mm. Os grafites foram colocados em tins duplos para evitar vazamentos. 

As amostras são levadas inicialmente a um reator preenchido com óxido de 

cromo e óxido de cobre prateado onde sofrem combustão a 1000 ºC. Posteriormente, 

vão passam a outro reator com cobre reduzido a 650 ºC, onde são removidos os óxidos 
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gerados na combustão. Através de uma corrente de gás hélio a amostra é então 

direcionada a uma armadilha para retirar a água, usando como agente dessecante 

perclorato de magnésio (Mg(ClO4)2). Logo após essas etapas a amostra adentra o IRMS. 

 As análises das amostras foram feitas com algumas repetições de pelo menos duas 

amostras de referência com composição parecida as das amostras. Estas amostras de 

referência, assim como as utilizadas para AMS, são calibradas e certificadas pelo NIST 

(UCDAVIS, 2016). 

 

3.8 Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV 

 Com o avanço tecnológico crescendo rapidamente, se torna cada vez mais 

necessário analisar e explicar as mudanças que ocorrem em escalas micro ou até 

nanométricas. A primeira técnica de microscopia utilizada foi a ótica, porém era 

bastante limitada chegando em um aumento máximo em torno de 2.000 vezes o zoom. 

A microscopia eletrônica de varredura veio para substituir a técnica anterior 

chegando a aumentos de até 900.000 vezes dependendo do material a ser analisado, 

normalmente é utilizado zooms de 10.000 vezes. É uma técnica bastante utilizada na 

análise da microestrutura de materiais produzidos ou materiais coletados que não se 

conhece muito a respeito. O MEV nos fornece correlações da microestrutura, sendo 

capaz de mostrar algum defeito, no caso de uma peça de aço, por exemplo, e também 

fornece informações sobre as propriedades do material. Quando acoplado com 

detectores de raios-X é capaz de fornecer uma análise química da amostra, gerando 

informações qualitativas quanto quantitativas de sua composição, estes são 

denominados de detector de energia dispersiva (EDX) (MALISKA, 2004). 

O princípio da análise é irradiar a amostra através de um fino feixe de elétrons 

diferentemente da microscopia ótica onde se usava a radiação da luz. Esse feixe de 

elétrons incide sob a amostra e gera uma série de outras radiações como elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, raios-X, fótons, entre outros. Essas radiações são 

captadas por um sistema complexo de lentes e espelhos. 

A análise foi realizada no laboratório MICRON, centro de microscopia do 

programa de pós-graduação de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense 

(PPGG-UFF). A amostra é colocada em cima de plug de metal, onde é colada uma fita 
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de grafite para fazer o contraste. A amostra é então espalhada em cima desta fita adesiva 

para reter a amostra e evitar que ela seja carreada pelo sistema de vácuo do 

equipamento. Em seguida esse plug é levado a máquina, onde é feito vácuo e em 

seguida é lançado o feixe de luz sob a amostra e a imagem é gerada no computador.  

 

Figura 18: Microscópio Eletrônico de Varredura do MICRON-UFF.  
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4. Resultados e Discussão 

 Analisando a nossa reação de grafitização mostrada na reação 13 e 

correlacionando com o que foi mostrado no tópico 2.11 sobre catalisadores, chegamos a 

algumas conclusões. Verifica-se o uso de um catalisador metálico na reação e esta 

ocorre via catálise heterogênea, pois os reagentes se encontram e fase gasosa, e também 

é definida como uma catálise redutora, pois ocorre a redução do CO2 a C. O carbono 

possui elevado ponto de ebulição, cerca de 4.827 °C, e a reação se processa a 550 °C, 

sendo assim o processo produz o carbono em estado sólido e este forma uma mistura 

catalisador/carbono. 

 Após grafitizar todas as amostras fez-se uma análise preliminar dos grafites 

avaliando os aspectos físicos e visuais. Foram utilizados três critérios para definição da 

característica do grafite formado: 

- Solto: o grafite apresenta boa fluidez, não adere à parede do tubo interno e é fácil de 

prensar. 

- Firme: o grafite apresenta fluidez moderada, algumas partes do material ficam 

aderidos a parede do tubo interno, podendo possuir algum grânulo, porém facilmente 

dissolvido pela prensa. 

-Duro: o grafite não apresenta fluidez, se encontra na forma de uma pedra como se 

tivesse ocorrido sinterização do catalisador. Difícil de prensar, ao se quebrar acaba 

gerando perdas. 

 Os resultados são reportados nas tabelas a seguir. 

Tabela 9a: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Sucrose (C6). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A01-X Mn 3,97 

2,98 

0,99 Firme 

15P39A01-Y Ni 4,80 1,03 Firme 

15P39A01-Z Fe 3,26 0,96 Solto 

15P39A02-X Mn 4,43 

2,79 

0,92 Firme 

15P39A02-Y Ni 4,34 0,97 Firme 

15P39A02-Z Fe 4,91 0,91 Solto 

15P39A03-X Mn 3,83 

2,90 

0,95 Duro 

15P39A03-Y Ni 3,98 1,01 Firme 

15P39A03-Z Fe 3,33 0,94 Solto 
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Tabela 9b: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Sucrose (C6). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A04-X Mn 4,41 

3,23 

1,05 Duro 

15P39A04-Y Ni 4,17 1,10 Firme 

15P39A04-Z Fe 4,24 1,08 Solto 

15P39A05-X Mn 4,42 

2,54 

0,84 Solto 

15P39A05-Y Ni 4,49 0,88 Firme 

15P39A05-Z Fe 3,17 0,82 Solto 

15P39A06-X Mn 3,96 

2,90 

0,95 Duro 

15P39A06-Y Ni 4,70 1,01 Firme 

15P39A06-Z Fe 4,51 0,94 Solto 

 

Tabela 10: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Grafite Reator (GR). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A07-X Mn 4,46 

2,28 

0,75 Firme 

15P39A07-Y Ni 4,80 0,79 Duro 

15P39A07-Z Fe 4,70 0,74 Solto 

15P39A08-X Mn 4,13 

2,85 

0,97 Duro 

15P39A08-Y Ni 4,75 0,93 Firme 

15P39A08-Z Fe 4,41 0,95 Solto 

15P39A09-X Mn 3,69 

2,20 

0,71 Solto 

15P39A09-Y Ni 4,35 0,75 Duro 

15P39A09-Z Fe 3,97 0,73 Solto 

15P39A10-X Mn 4,25 

2,99 

0,97 Firme 

15P39A10-Y Ni 4,10 1,02 Firme 

15P39A10-Z Fe 3,90 1,00 Solto 

15P39A11-X Mn 4,59 

2,91 

0,95 Duro 

15P39A11-Y Ni 3,97 1,01 Firme 

15P39A11-Z Fe 4,87 0,95 Solto 

15P39A12-X Mn 4,98 

2,41 

0,79 Duro 

15P39A12-Y Ni 4,52 0,82 Firme 

15P39A12-Z Fe 4,02 0,81 Solto 
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Tabela 11: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Ácido Oxálico (OX). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A13-X Mn 3,71 

2,89 

0,94 Duro 

15P39A13-Y Ni 4,48 0,98 Firme 

15P39A13-Z Fe 3,85 0,97 Solto 

15P39A14-X Mn 3,80 

2,82 

0,91 Duro 

15P39A14-Y Ni 3,82 0,96 Firme 

15P39A14-Z Fe 4,41 0,95 Solto 

15P39A15-X Mn 3,65 

3,05 

0,99 Duro 

15P39A15-Y Ni 3,72 1,04 Firme 

15P39A15-Z Fe 3,92 1,02 Solto 

15P39A16-X Mn 3,79 

3,07 

1,00 Duro 

15P39A16-Y Ni 3,92 1,05 Firme 

15P39A16-Z Fe 5,40 1,03 Solto 

15P39A17-X Mn 4,34 

2,84 

0,93 Firme 

15P39A17-Y Ni 3,91 0,97 Firme 

15P39A17-Z Fe 4,73 0,95 Solto 

15P39A18-X Mn 3,66 

3,11 

1,01 Duro 

15P39A18-Y Ni 3,84 1,06 Firme 

15P39A18-Z Fe 4,15 1,04 Solto 

15P39A19-X Mn 4,31 

2,69 

0,87 Duro 

15P39A19-Y Ni 3,83 0,92 Firme 

15P39A19-Z Fe 5,08 0,89 Solto 

15P39A20-X Mn 3,97 

2,95 

0,95 Duro 

15P39A20-Y Ni 4,02 1,01 Firme 

15P39A20-Z Fe 4,33 0,99 Solto 

 

Tabela 12a: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Calcita Ótica (CA). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A21-X Mn 4,30 

3,41 

1,11 Duro 

15P39A21-Y Ni 4,20 1,16 Firme 

15P39A21-Z Fe 5,77 1,15 Firme 

15P39A22-X Mn 3,61 

2,69 

0,89 Firme 

15P39A22-Y Ni 4,30 0,93 Firme 

15P39A22-Z Fe 4,99 0,88 Solto 

15P39A23-X Mn 4,43 

3,11 

1,01 Duro 

15P39A23-Y Ni 3,65 1,06 Firme 

15P39A23-Z Fe 3,89 1,04 Solto 

15P39A24-X Mn 3,57 

3,03 

0,99 Duro 

15P39A24-Y Ni 4,03 1,04 Firme 

15P39A24-Z Fe 3,94 1,00 Solto 

15P39A25-X Mn 3,80 

3,07 

1,01 Duro 

15P39A25-Y Ni 3,96 1,05 Firme 

15P39A25-Z Fe 4,19 1,01 Solto 
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Tabela 12b: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Calcita Ótica (CA). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A26-X Mn 4,22 

3,23 

1,05 Duro 

15P39A26-Y Ni 3,69 1,10 Firme 

15P39A26-Z Fe 3,94 1,08 Solto 

 

Tabela 13: Aspectos visuais dos grafites para amostras de Carbonato de cálcio (C2). 

Amostra 
Catali-

sador 

Quan-

tidade 

(mg) 

Quantidade 

de Carbono 

(mg) 

Quantidade de 

Carbono no 

GT (mg) 

Aspecto 

15P39A27-X Mn 3,78 

3,22 

1,05 Duro 

15P39A27-Y Ni 4,44 1,09 Firme 

15P39A27-Z Fe 3,56 1,08 Solto 

15P39A28-X Mn 3,66 

3,03 

0,99 Duro 

15P39A28-Y Ni 3,82 1,04 Duro 

15P39A28-Z Fe 4,60 1,00 Solto 

15P39A29-X Mn 3,70 

3,22 

1,05 Firme 

15P39A29-Y Ni 4,28 1,10 Firme 

15P39A29-Z Fe 3,38 1,07 Solto 

15P39A30-X Mn 4,88 

2,94 

0,97 Duro 

15P39A30-Y Ni 3,71 1,01 Firme 

15P39A30-Z Fe 3,51 0,96 Solto 

15P39A31-X Mn 4,04 

2,67 

0,88 Duro 

15P39A31-Y Ni 3,74 0,92 Firme 

15P39A31-Z Fe 4,97 0,87 Solto 

15P39A32-X Mn 4,67 

3,29 

1,07 Duro 

15P39A32-Y Ni 3,90 1,12 Firme 

15P39A32-Z Fe 4,17 1,10 Solto 

 

 As análises preliminares indicam que há uma mudança na utilização dos diferentes 

catalisadores tanto em relação ao ferro quanto entre eles. Verificou-se que 

independentemente do tipo da amostra, os grafites formados pelo Manganês 

apresentaram um aspecto de pedra, exceto uma amostra a 15P39A09-X. Recorrendo as 

experiências obtidas em anos de medições dentro do LAC-UFF, sabe-se que este tipo de 

grafite gera uma baixa corrente e consequentemente uma medição sem precisão.  Porém 

até obter resultados concretos não é possível afirmar nada.  
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4.1 Microscopia eletrônica de Varredura 

 A análise em escala micro é importante para definirmos, por exemplo, se o grafite 

formado esta homogêneo, isto é se todo o catalisador foi coberto pelo carbono ou se 

ainda resta catalisador sem reagir. Essa é uma etapa importante, pois, quando há muito 

catalisador e pouco grafite ocorrem erros como a baixa corrente na medição do AMS, o 

que leva a resultados imprecisos. A característica do grafite produzido também é 

importante para determinar qual catalisador gera um grafite com menor tempo de 

prensagem e perda de produto. 

 Os resultados observados no microscópico eletrônico de varredura são 

apresentados nas figuras a seguir. 

 

Figura 19: Manganês antes e após a grafitização. 

Figura 19(a) e (c): Zoom x800 e tamanho 100 um. 

Figura 19(b): Zoom x5000 e tamanho 20um. 

Figura 19(d): Zoom x2000 e tamanho 30um. 

(a) Mn (b) Mn 

(c) Grafite (Mn) (d) Grafite (Mn) 
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Figura 20: Ferro antes e após a grafitização. 

Figura 20(a) e (c): Zoom x800 e tamanho 100 um. 

Figura 20(b) e (d): Zoom x5000 e tamanho 20um. 

 

(a) Fe 

(c) Grafite (Fe) (d) Grafite (Fe) 

(b) Fe 
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Figura 21: Níquel antes e após a grafitização. 

Figura 21(a) e (c): Zoom x2000 e tamanho 100 um. 

Figura 21(b) e (d): Zoom x5000 e tamanho 20um. 

 Fazendo uma análise detalhada entre as características observadas a olho nu e dos 

resultados obtidos no microscópio eletrônico de varredura, chegamos a algumas 

conclusões características de cada catalisador: 

Manganês: Quase em sua totalidade produziu grafites duros de baixa qualidade, isso 

pode ser devido ao tamanho dos grãos, que são bem maiores quando comparados aos 

outros dois catalisadores. O MEV acabou revelando que restaram grãos de catalisador 

sem grafite o que pode ter relação com a camada eletrônica do Manganês (3d
5
4s

2
) ele 

pode ser menos eficiente na hora de aderir o carbono. 

Níquel: Quase em sua totalidade produziu grafites firmes de qualidade média. A analise 

microscópica revelou que os grãos deste catalisador são bem pequenos quando 

comparados aos outros dois catalisadores. O que explica as perdas produzidas pela 

(a) Ni (b) Ni 

(c) Grafite (Ni) (d) Grafite (Ni) 
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adesão de uma parte do grafite à parede do tubo interno. Verificou-se também uma 

pequena quantidade de catalisador sem estar grafitizado, o que pode ser explicado 

também pela camada eletrônica deste elemento (3d
8
4s

2
). 

Ferro: Produziu grafites de boa qualidade, saiam com facilidade do tubo interno e eram 

fáceis de serem prensados sem apresentar perdas. O MEV revelou um tamanho mediano 

dos seus grãos, o que pode ser uma característica importante na hora da grafitização. 

Não foi notada a presença de grãos sem grafite, o que também pode nos levar a crer que, 

existe um número de elétrons ótimo na camada eletrônica que gera um bom rendimento 

na reação de grafitização. A camada eletrônica do ferro é 3d
6
4s

2
, e apresenta melhor 

rendimento (análise visual) na etapa de grafitização frente à camada 3d
5
4s

2
 e 3d

8
4s

2
, do 

manganês e do níquel respectivamente. 

4.2 Análise do fracionamento isotópico via EA-IRMS 

  As amostras selecionadas para a análise do fracionamento isotópico foram aquelas 

cujas razões isotópicas são conhecidas e padronizadas, sendo assim possível de realizar 

comparações em relação ao valor medido x valor teórico. Os resultados da análise do 

EA-IRMS estão apresentados na figura 18.  

Tabela 14: Valores padrões de δ
13

C. 

Amostra δ
13

C 

Ácido Oxálico (OX) -17,8 

Sucrose (C6) -10,8 

Carbonato de cálcio (C2) -8,25 
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Figura 22a: Resultados para o fracionamento isotópico. 

 O resultado é reportado em forma de gráficos onde o eixo y representa o valor do δ
13

C e o eixo x representa o conjunto das amostras. A 

linha contínua representa o valor padrão de δ
13

C para cada tipo de referência, os valores representados pelo quadrado representam os grafites com 

catalisador de ferro, o triângulo os grafites com catalisador de manganês e o losango os grafites com catalisador de níquel. Como é possível 

observar todos os catalisadores apresentaram um desvio do valor padrão para todos os tipos de referência o que indica a presença de 

fracionamento isotópico na reação de grafitização. 
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Figura 22b: Resultados para o fracionamento isotópico. 

Apesar de todos os catalisadores apresentarem fracionamento isotópico, todos eles apresentam desvios constantes como pode ser constatado 

através do fit mostrado na figura 22b. Todos os catalisadores produziram um fit linear, bem característico representado pelas retas nos gráfico. 

Como a medição no AMS é reportada de forma comparativa em relação às referências poderíamos utilizar qualquer um dos três catalisadores, 

porém além de possuir um desvio linear é necessário que o conjunto de amostras para cada tipo de referência não apresente muita dispersão. 

Como é possível observar na figura 22b as amostra do manganês apresentam grande dispersão principalmente para as amostras de sucrose (C6), 

o níquel também apresentou bastante dispersão e somente o ferro não demonstrou dispersão. 
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Analisando cada referência separadamente podemos tirar algumas conclusões: 

Manganês: Não apresentou exatidão nas medidas do fracionamento isotópico para 

nenhuma das referências utilizadas, porém para as amostras de OX e C6 ele atingiu uma 

boa precisão, isto é os resultados não tiveram muita variação. 

Ferro: O catalisador que mais se aproximou do valor real do fracionamento das 

amostras, ainda assim teve como resultado valores abaixo do esperado, porém ele 

apresenta uma boa precisão para todos os tipos de referencias utilizadas. 

Níquel: O pior dos catalisadores em termos de fracionamento isotópico apresentou um 

desvio elevado dos valores padrões e também não apresentou precisão nos seus 

resultados. 
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5. Conclusão 

 Apesar de não termos obtido os resultados da análise no espectrômetro de massa 

com acelerador (AMS) que é o foco do trabalho, devido a problemas com o 

equipamento, podemos concluir que, através dos resultados das análises obtidas nos 

equipamentos MEV e EA-IRMS, os catalisadores eleitos para a tentativa de otimizar a 

reação de grafitizacao, Manganês e Níquel, não apresentaram melhora significativa 

quando comparados ao catalisador usual, o Ferro. Porém cabe ressaltar que a analise 

microscópica revelou a diferença notável de tamanho dos grãos entre os catalisadores, o 

que pode ser um fator bem importante se levarmos em consideração que utilizamos a 

mesma quantidade para todos os catalisadores. Talvez utilizando uma quantidade menor 

de níquel, o menor dos catalisadores, ou diminuindo a quantidade de manganês, o 

maior, pudéssemos obter resultados satisfatórios, com a formação de um grafite melhor 

e mais homogêneo e consequentemente uma maior exatidão e precisão no 

fracionamento isotópico. 
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