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Resumo 

 

O estudo da cronologia de organismos a partir da datação por radiocarbono se mostra como 

uma útil ferramenta para pesquisas de ciências do mar. Entre as principais dificuldades para tal 

aplicação, destaca-se a utilização de amostras provenientes de ambiente marinho. Sabe-se que 

o efeito de reservatório marinho (Marine Reservoir Effect - MRE) é responsável por conferir 

uma idade aparentemente mais antiga às amostras marinhas e, por isso, a quantificação local 

desse efeito, denominada ΔR, pode contribuir para o estudo de regiões costeiras. 

Neste trabalho é discutida a dinâmica oceânica da costa de São Paulo a partir do estudo do MRE 

no local. Para isso, utilizou-se quatro amostras de algas calcárias de idades conhecidas e 

coletadas no litoral paulista. O estudo foi feito no Laboratório de Radiocarbono da Universidade 

Federal Fluminense (LAC/UFF) com a aplicação da técnica de espectrometria de massas com 

aceleradores (Accelerator Mass Spectrometry - AMS). As idades de radiocarbono das amostras 

foram determinadas e os valores de ΔR para a costa de São Paulo foram obtidos por dois 

métodos diferentes: utilizando os softwares deltar e OxCal. A partir dos resultados foi possível 

calcular o valor médio ∆R = -300 ± 44 anos de radiocarbono para a região compreendida entre 

Santos e Ilhabela. Esse valor de ΔR altamente negativo pode indicar influência de águas fluviais 

e matéria orgânica de origem continental. Os resultados permitiram discussões sobre a dinâmica 

oceânica local, porém mais medições são necessárias para uma melhor interpretação dos dados. 

 

Palavras-chave:  radiocarbono; efeito de reservatório marinho; São Paulo; dinâmica oceânica; 

algas calcárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The radiocarbon chronology of organisms has been shown to be an useful tool for the ocean 

sciences. Among the main difficulties for such an application, the use of samples from the 

marine environment stands out. It is well known that the marine reservoir effect (MRE) is 

responsible for making marine samples appear to be older and its local quantification, called 

ΔR, can contribute to the study of coastal regions.  

In this work, the ocean dynamics of the coast of São Paulo is discussed based on the study of 

the regional MRE. For that purpose, four samples of known-age calcareous algae collected on 

the coast of São Paulo were analysed. The work was carried out at the Radiocarbon Laboratory 

of Universidade Federal Fluminense (LAC/UFF) using the Accelerator Mass Spectrometry 

(AMS) technique. Radiocarbon ages were determined and ΔR values for the coast of São Paulo 

were obtained by two different approaches: using the software deltar and OxCal. Based on the 

results it was possible to calculate the mean value ∆R = -300 ± 44 years of radiocarbon for the 

region between Santos and Ilhabela. Negative ΔR values may indicate the influence of organic 

matter of continental origin. The results allowed discussions about the local ocean dynamics, 

but more measurements are needed for a better interpretation of the data. 

 

Keywords:  radiocarbon; marine reservoir effect; São Paulo; ocean dynamics; calcareous algae. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

  Devido às adaptações de aceleradores de partículas, espectrômetros de massa foram 

acoplados aos mesmos, permitindo a contagem de partículas de massa específica de uma 

amostra (Muller, 1977). Essa nova metodologia possibilitou a concepção da técnica de datação 

por carbono 14 utilizando a espectrometria de massa com aceleradores (AMS). Desde então, 

essa técnica vem sendo bastante difundida e utilizada para diversas aplicações, como o estudo 

de ciências oceânicas. 

Os oceanos armazenam grandes quantidades de carbono, sendo considerados grandes 

reservatórios desse elemento. Contudo, assim como a atmosfera, esse reservatório apresenta 

variações na concentração isotópica de carbono quando comparado com o reservatório 

atmosférico. A esse fenômeno dá-se o nome de efeito de reservatório marinho (Stuiver et al., 

1986; Alves et al., 2018). Esse efeito é responsável por fazer amostras marinhas aparentarem 

ser mais antigas que amostras terrestres contemporâneas, sendo caracterizado por variações 

temporais e espaciais. Portanto, para datações de carbono 14 de amostras marinhas, é necessário 

quantificar a correção referente a esse efeito, para obter resultados mais acurados. Apesar do 

número de estudos sobre o efeito de reservatório marinho no Brasil ter crescido nos últimos 

anos (Macario e Alves, 2018), suas aplicações na costa brasileira continuam limitadas. 

O estudo da dinâmica oceânica é importante por diversos fatores. Por exemplo, o 

entendimento do transporte oceânico do volume de água e calor é de suma importância para 

uma melhor compreensão de fenômenos e mudanças climáticas bem como suas consequências 

(e.g., Buchmann et al., 1995; Cataldi et al., 2010; Seixas et al., 2014). Extremas alterações 

climáticas, como tempestades, secas e enchentes, apresentam impacto socioeconômico 

negativo, além de comprometer a biodiversidade e vidas humanas (Abraham et al., 2013; Oven 

et al., 2012; Mendonça, 2005). Pesquisas como as apresentadas em Seixas et al., (2010, 2011, 

2012, 2014) apontam que, pela alta concentração demográfica e econômica, o litoral paulista 

pode ser definido como vulnerável no que diz respeito aos impactos causados por essas 

mudanças climáticas. 

Neste trabalho será discutida a dinâmica oceânica da costa de São Paulo utilizando 

resultados para correção do efeito de reservatório marinho através da datação de amostras de 

algas calcárias. As algas calcárias são organismos que possuem como principal característica o 

carbonato de cálcio na forma de calcita fixado a suas paredes celulares (Foster, 2001). Ainda 
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que estudos sobre o efeito de reservatório marinho utilizando algas calcárias tenham sido feitos 

na costa adriática (e.g., Faivre et al., 2015), este é o primeiro trabalho a seguir a mesma 

abordagem no Brasil.  

No capítulo 2 deste trabalho, é exposto todo o fundamento científico sobre a datação de 

radiocarbono. Serão apresentados, por exemplo, os princípios do decaimento radioativo, 

produção, distribuição e variação da concentração do 14C. 

O capítulo 3 introduz a metodologia utilizada, resumindo os procedimentos de pré-

tratamento e medição das amostras utilizadas no trabalho. Também é visto um pouco sobre o 

acelerador utilizado, além de cálculos de calibração de resultados e da correção de MRE. 

O capítulo 4 traz informações sobre a costa de São Paulo e das amostras de algas calcárias 

utilizadas no trabalho. Também são apresentados e discutidos os resultados obtidos. Nos 

capítulos finais, se encontram as conclusões do trabalho e as referências bibliográficas. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

 

2.1 Datação radioativa 

 

A datação é um método científico para auferir a idade de um determinado objeto. No caso 

da datação por carbono 14, suas aplicações incluem o estudo de transformações ambientais em 

um determinado período de tempo (e.g., Carvalho et al., 2018), de propriedades atmosféricas a 

partir de espeleotemas (e.g., Macario et al., 2019) e o entendimento de aspectos culturais (e.g., 

Oliveira et al., 2015). Todavia, não há um único e infalível método de datação, mas esses são 

desenvolvidos continuamente conforme os avanços científicos e novas descobertas (Walker, 

1947). Há diversos métodos de datação: a datação estratigráfica, por exemplo, permite a 

determinação da ordem relativa de eventos a partir de camadas de solos e rochas, já a 

dendrocronologia, é um método de datação absoluta baseada na contagem de anéis de árvores 

(Walker, 1947).  

O método de datação com destaque neste trabalho é a datação radioativa. O 

desenvolvimento da física nuclear e a melhor compreensão da radioatividade possibilitaram a 

descoberta e a quantificação da atividade de uma amostra radioativa. É nesse princípio que a 

datação radioativa se baseia, ou seja, na desintegração de um núcleo de átomo instável a fim de 

obter sua estabilidade. Dessa forma, a concentração isotópica inicial é definida como Co. A 

partir disso, a concentração em um certo instante t pode ser inferida a partir da seguinte 

equação:  

 

𝑑C

𝑑t
 = −λC    (2.1) 

 

Esta equação nos diz que a taxa de decaimento é proporcional à concentração do isótopo 

radioativo, que diminui com o tempo, onde λ representa a constante de decaimento radioativo, 

determinada por: 

λ = 
ln 2

t1
2

   (2.2) 
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e 𝑡1

2

 corresponde à meia-vida, que é o tempo necessário para que a concentração dos núcleos 

instáveis decaia a metade de sua concentração inicial. 

 Uma boa solução para a equação diferencial 2.1 é: 

 

C(t) =  C0e
−λt   (2.3) 

 

Também é possível obter o resultado em termos da atividade da amostra, ou seja, o número 

de decaimentos por unidade de tempo, medida em Becquerel (Bq) ou Curie (Ci), no qual 1 Bq 

representa 1 desintegração por segundo e 1Ci = 3,7 x 10¹⁰ Bq: 

 

 

A(t) =  A0e
−λt   (2.4) 

 

onde Ao se refere à atividade inicial. Assim, é viável calcular o tempo decorrido entre o instante 

em que a amostra apresentava sua atividade e concentração iniciais (Ao e Co, respectivamente) 

e finais (Af e Cf): 

 

t =  − (
1

λ
) ln (

Af

A0
) =  − (

1

λ
) ln (

Cf

C0
)   (2.5) 

 

Baseado no princípio de decaimento radioativo e nas equações acima, foi desenvolvido o 

método utilizado para o presente trabalho: datação por carbono 14. Essa técnica foi proposta 

por Libby et al., (1949), onde a datação é baseada na análise da atividade radioativa do 14C, 

também chamado de radiocarbono. 

  

2.2 Produção de radiocarbono 

 

Seja em compostos orgânicos ou inorgânicos, o carbono se apresenta, naturalmente, sob a 

forma de seus isótopos estáveis: 12C e 13C, que compõem aproximadamente 98,9% e 1,1% do 

carbono na natureza, respectivamente. Há também, o isótopo instável 14C que representa uma 

parte muito pequena do carbono distribuído. 

Apesar de não ser o único procedimento, a interação de raios cósmicos altamente 

energéticos com partículas na atmosfera é o principal mecanismo de produção de 14C na Terra. 
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Esses raios cósmicos podem ser solares, que apresentam uma menor contribuição na 

produção de radiocarbono por conta de sua baixa energia, ou galácticos (Lal and Peters, 1967; 

Lal, 1991; Masarik and Reedy, 1995; Masarik and Beer, 1999; Lal, 2000; Gosse and Phillips, 

2001; Muzikar et al., 2003). Estes últimos, são em sua maior parte formados por prótons com 

energias suficientes para a ionização de moléculas e para interações nucleares, viabilizando a 

formação de partículas secundárias compostas principalmente por nêutrons, prótons e múons 

(Tuniz et al., 1998; Muzikar et al., 2003). 

 

 

 

Figura 2.1: Ilustração da incidência de raios cósmicos e a cascata de partículas consequente. 

 

Dentre as partículas secundárias produzidas se encontram nêutrons termais que, a partir de 

interações nucleares com o nitrogênio presente na atmosfera terrestre, são responsáveis pela 

formação do 14C por meio da reação:  

 

N7
14 + 𝑛 →  C6

14 + 𝑝     (2.6) 
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Por conta da reação com oxigênio, inicialmente, o 14C forma, em sua maior parte, a 

molécula de 14CO (Pandow et al., 1960; MacKay et al., 1963): 

 

14C + O2 → 14CO + O   (2.7) 

 

Em seguida, a molécula de 14CO passa pelo processo de oxidação com o radical OH- como 

mostra a seguinte reação:  

 

14CO + OH → 14CO2 + H   (2.8) 

 

O 14C é então introduzido ao ciclo do carbono (Figura 2.2) na forma de CO2, sendo 

incorporado na biosfera através do processo de fotossíntese das plantas. Nos oceanos, a 

fotossíntese das algas e as trocas gasosas com a atmosfera viabilizam a transferência de 14C ao 

meio (Siegenthaler & Sarmiento 1993). 

A propagação do radiocarbono entre os diversos organismos vivos é sustentada pela cadeia 

alimentar, de forma que o seu decaimento radioativo é compensado pela contínua produção e 

incorporação por esses seres. O decaimento pode ser demonstrado através da seguinte reação:

  

C6
14 → N7

14 + β− + νe
−   (2.9) 

 

Após a morte dos organismos, o equilíbrio isotópico com o meio é descontinuado, 

caracterizando o instante em que esses organismos se tornam sistemas fechados. Logo, é 

possibilitada a datação por radiocarbono, já que o decaimento radioativo, a princípio, é o único 

motivo para a alteração das razões isotópicas, uma vez que não há mais trocas de 14C com o 

ambiente. 
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Figura 2.2: Ilustração da produção de 14C e sua inserção à biosfera e oceanos.  

 

 

2.3 Convenções para datação por radiocarbono 

 

Para uma padronização e melhor comparação de resultados entre os laboratórios que 

realizam estudos de datação por 14C, foi definida a idade convencional de radiocarbono (ou 

idade de radiocarbono). A fim de tornar essa padronização de resultados possível, o cálculo da 

idade de radiocarbono é baseado nas seguintes convenções (Stuiver and Polach, 1977): 

 

• A utilização da meia-vida de 5568 anos para o radiocarbono (meia-vida de Libby). 

Apesar de 5730 anos ser o valor que melhor corresponde à meia-vida do radioisótopo, foi 

convencionado o valor estabelecido por Libby teoricamente (Godwin, 1962); 

• A suposição de que a concentração de 14C na atmosfera é constante, como já 

mencionado anteriormente; 

• A definição de 1950 como o ano base para que os resultados fossem expressos em anos 

antes do presente (anos AP), onde 1950 é o presente; 

• A utilização de ácido oxálico como referência padrão para normalização de resultados 

de forma que este teria 95% da atividade de 14C em 1950; 

• A correção da concentração isotópica medida em uma amostra devido ao fracionamento 

isotópico, que veremos com mais detalhes na seção a seguir. 
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2.4 Fracionamento isotópico 

 

Com a finalidade de obter resultados coerentes, é preciso estar ciente de que o equilíbrio 

isotópico no qual um organismo se encontra com o meio, não significa necessariamente que 

estes compartilham a mesma concentração isotópica. 

Devido às diferenças de massas entre os isótopos de carbono e a complexidade dos 

organismos e procedimentos envolvidos no estudo, certos processos físicos e químicos podem 

selecionar um isótopo em detrimento de outro. Por exemplo, algumas plantas podem realizar 

fotossíntese de modo que incorporem mais 12C do que 14C (Harkness, 1979) ou até mesmo nota-

se uma propensão à seleção de um isótopo durante o método de preparação da amostra no 

laboratório (Rinyu et al. 2013; Macario et al. 2015a; Macario et al. 2016). A esse processo de 

discriminação de massa dos isótopos explicado acima, se dá o nome de fracionamento isotópico 

(Craig, 1953). 

Por 13C ser um isótopo mais abundante e pelo fato da razão isotópica 14C/12C ser 

proporcional ao quadrado da razão 13C/12C (Craig. 1954), é conveniente determinar um valor, 

δ13𝐶, associado à razão 13C/12C em relação a uma referência padrão (Macario, 2003): 

 

δ13𝐶(‰) = (

𝐶13

𝐶12
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐶13

𝐶12
𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

− 1) . 1000   (2.10) 

 

E por sua vez, o valor δ13𝐶 é utilizado para o cálculo da razão 14C/12C, já com o 

fracionamento isotópico observado, a fim de obtermos a idade, como veremos com mais 

detalhes no próximo capítulo. 

  

2.5 Radiocarbono: distribuição e sua variação 

 

Apesar de convencionadas, algumas premissas inicialmente levantadas para a construção 

dos princípios de datação por radiocarbono não condizem com a realidade, e para obtenção de 

resultados com maior exatidão, deve-se levar em conta que a concentração atmosférica de 14C 

não se mantém constante no decorrer do tempo e/ou espaço, seja por fatores naturais ou até 

mesmo antropogênicos.  
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Sabe-se que, ao adentrar uma região com campo magnético �⃗�  não nulo e dependendo do 

vetor velocidade 𝑣 , uma partícula de massa 𝑚 e carga 𝑞 diferente de zero, pode descrever 

diferentes movimentos descritos por: 

 

𝐹 𝑚𝑎𝑔 = 𝑚
𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
= 𝑞. (𝑣 × �⃗� )    (2.11) 

 

E por esta razão, devido ao campo geomagnético, as partículas que compõem os raios 

cósmicos incidentes são defletidas de forma que a produção de 14C na Terra é maior à medida 

que se aproxima dos polos (Muzikar et al., 2003).  

Mudanças na atividade magnética solar também influenciam a produção de radiocarbono 

na Terra, uma vez que o aumento na intensidade do campo magnético solar deflete parte 

considerável dos raios cósmicos, reduzindo a produção de 14C. Por outro lado, a diminuição na 

intensidade do campo magnético solar permite uma maior incidência e, portanto, uma maior 

produção de 14C (Stuiver & Quay, 1980; Korff & Mendell, 1980).  

A queima de combustíveis fósseis para fins industriais, transportes e geração de energia, 

que se intensificou a partir do advento da Revolução Industrial no final do século XIX, é um 

importante fator para a variação da concentração atmosférica de radiocarbono. Apesar de 

apresentarem uma grande quantidade de carbono, os combustíveis fósseis apresentam uma 

ínfima porção de 14C, pois por serem muito antigos, quase todo o isótopo radioativo decaiu para 

o seu átomo produto 14N. Portanto, a queima desses combustíveis causa uma diluição 

significante da concentração de radiocarbono na atmosfera. Esse fenômeno é conhecido como 

Efeito Suess (Suess, 1955). 

Outro fator que contribuiu consideravelmente para alterações do nível de radiocarbono na 

atmosfera foram as explosões de bombas nucleares ocorridas entre as décadas de 40 e 70. Com 

o mundo sob a tensão de guerras, testes com bombas nucleares produziram nêutrons termais 

que, consequentemente, induziram a produção de uma vasta quantidade de 14C. Após alcançar 

seu valor mais elevado de concentração na atmosfera, chamado também de pico da bomba 

(Figura 2.3), e com o cessamento da maioria desses testes nucleares, o carbono 14 produzido 

vem sendo incorporado ao ciclo do carbono de forma que há uma diminuição deste na 

atmosfera. 
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Figura 2.3: Uma das curvas de calibração (Bomb-13 SH3) que descrevem o “Pico da Bomba”. 

F14C é a fração moderna, definida como a relação entre as razões de carbono 14 e 13 das 

amostras desconhecida e padrão. 

 

2.6 Efeito de reservatório marinho 

 

Como exposto na seção anterior, diversos são os fatores que podem alterar a concentração 

de radiocarbono em um reservatório. Além desses fatores, a dinâmica observada nos meios e 

entre os meios também exerce sua influência na distribuição de carbono 14. Um exemplo disso 

é visto ao estudarmos o reservatório atmosférico, que inicialmente tem sua distribuição de 14C 

dita homogênea devido às correntes eólicas que dispersam as moléculas de CO2 na atmosfera 

terrestre rapidamente (Damon et al., 1978). Porém, essa distribuição também é influenciada 

pelas trocas de carbono ocorridas entre a atmosfera e o mar pela interface ar/água, que causam 

uma pequena diferença na concentração de 14C atmosférico entre os hemisférios (Levin et al., 

1987; Aitken, 1990), já que o hemisfério sul apresenta uma maior área ocupada por oceanos. 



21 
 

No reservatório marinho, como mencionado anteriormente, a introdução do 14C se dá 

através de fotossíntese ou de trocas gasosas, causadas por diferenças de pressões de CO2 entre 

o oceano e a atmosfera, estabelecendo regiões com diferentes concentrações de 14C no próprio 

meio marinho (Williams & Follows, 2011; Macario e Alves, 2018).  

Nota-se também no meio marinho que o tempo de residência do dióxido de carbono 

dissolvido na água é maior que na atmosfera (Sigman & Boyle, 2000), ou seja, devido à vasta 

dimensão dos oceanos, antes de voltar para o reservatório atmosférico, o CO2 dissolvido é 

transportado por correntes marinhas e pode percorrer um longo percurso para alcançar regiões 

mais profundas, havendo a possibilidade de átomos de 14C sofrerem decaimento radioativo 

durante esse processo e, consequentemente, diminuindo a concentração de 14C conforme a 

profundidade é aumentada (Broecker, 1987; Ascough et al., 2006). 

Ademais, carbonatos antigos podem estar dissolvidos na água, de modo que contribuem 

para uma maior concentração de 12C e, por isso, uma diluição de 14C. Aliando isso ao fenômeno 

de ressurgência, onde há o transporte de águas mais profundas para regiões superficiais, de 

maneira que também é notável a diminuição da concentração de radiocarbono nas superfícies 

(Ascough et al., 2004), é definido um empobrecimento de 14C no ambiente marinho em relação 

à atmosfera. Esse fenômeno é chamado de Efeito de Reservatório Marinho (MRE, na sigla em 

inglês) (Stuiver et al., 1986; Stuiver & Braziunas, 1993, Alves et al. 2018). 

O MRE implica que ao ser submetido à datação por radiocarbono, um organismo marinho 

pode apresentar idade superior a um organismo terrestre contemporâneo. Portanto, é 

indispensável a consideração de um valor de correção, definido por 𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, referente a tal 

efeito quando calculadas as idades de amostras oriundas do ambiente marinho. 

O valor 𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, também chamado de valor global de um desvio referente ao Efeito de 

Reservatório Marinho para superfícies oceânicas, pode apresentar mudanças significativas no 

decorrer do tempo e, por isso, seu cálculo é baseado em modelos estatísticos e registros de 

datações de amostras (Heaton et al., 2020). Devido a variações espaciais na concentração 

oceânica de carbono 14, também é possível definir uma correção R para a diferença entre as 

idades de carbono 14 de uma parte específica do oceano e da atmosfera. 

Em razão da complexa circulação oceânica, como por exemplo, o fenômeno da 

ressurgência citado anteriormente, e pelo fato do oceano não ser um meio homogêneo em outros 

aspectos (e.g., temperatura), é compreensível que também seja necessária uma correção 

especificamente relacionada à região e/ou profundidade onde se encontrava a amostra estudada. 

Então, além de 𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, também é definida a correção referente ao Efeito de Reservatório 

Marinho Local, comumente chamada de ∆𝑅. O cálculo do ∆𝑅 é de suma importância para a 
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obtenção de resultados mais acurados.  Desse modo, essa correção é definida como a diferença 

entre as idades de uma amostra terrestre e uma amostra marinha contemporâneas (Stuiver et al., 

1986), e pode ser descrita por: 

 

𝑅 = 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐶14 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛ℎ𝑎 − 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐶14 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒   (2.12) 

 

𝑅 = 𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 + ∆𝑅   (2.13) 

 

O cálculo de ∆𝑅 é visto no próximo capítulo e seus valores aproximados para cada região 

podem ser obtidos a partir de softwares como Calib (Stuiver & Reimer, 1993), que seguem 

exigentes critérios estabelecidos pela comunidade científica que trabalha com radiocarbono 

(Macario e Alves, 2018). Eles podem ser positivos, o que caracteriza um déficit na concentração 

de radiocarbono em relação ao oceano global, ou podem ser negativos, o que descreve um 

aumento na concentração de radiocarbono (Alves et al. 2018). Após considerar o ∆𝑅 no 

resultado obtido para idade de radiocarbono, o valor de 𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 é aplicado de forma automática 

através do uso de uma curva de calibração marinha e utilizando softwares como OxCal (Bronk 

Ramsey, 1995) durante o processo de calibração dos resultados, que veremos mais adiante.  
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Capítulo 3 

Métodos 

 

3.1 Preparação de amostras 

 

Na técnica de AMS, a amostra precisa ser convertida a uma matriz adequada antes de ser 

medida. Assim, com o intuito de medir as razões isotópicas a fim de estimar sua idade, a amostra 

precisa passar por uma sequência de tratamentos antes de ser enviada para o acelerador de 

partículas. Dependendo do feixe de íons utilizado no acelerador, ao final desses tratamentos, a 

amostra precisa estar convertida em CO2 ou grafite, sendo este último o caso trabalhado no 

Laboratório de Radiocarbono da Universidade Federal Fluminense (LAC/UFF). Além disso, o 

pré-tratamento da amostra é importante para a remoção de possíveis contaminantes. De fato, o 

carbono externo pode ter sido incorporado à amostra em algum momento, e com isso, alterações 

expressivas podem ser observadas nos resultados. Então, precedendo a conversão das amostras 

em grafite, são realizados alguns procedimentos com o objetivo de isolar o carbono original da 

amostra através da eliminação desses possíveis contaminantes. 

Esses procedimentos, chamados de pré-tratamentos, são divididos em etapas físicas e 

químicas e apresentam diferentes abordagens dependendo do tipo de amostra com que se 

trabalha, orgânica ou inorgânica.  

É importante ressaltar que junto com as amostras de idade desconhecida, amostras de 

controle também precisam ser preparadas, passando pelos mesmos processos de tratamento e 

grafitização para identificar possíveis contaminantes em cada etapa e, assim, obter um melhor 

controle dos resultados. 

Amostras de fundo são usadas para indicar prováveis contaminações de carbono recente, 

pois são materiais que praticamente não possuem radiocarbono em sua composição e, portanto, 

devem apresentar idades antigas em seus resultados. Existem também as amostras de resultados 

bem definidos, chamadas de amostras de referência, que são usadas para checar a precisão dos 

resultados. 

Amostras padrão, por outro lado, como já mencionado anteriormente, são utilizadas para 

normalização dos resultados. No LAC/UFF é utilizado o ácido oxálico (OX II) denominado 

SRM4990c, como amostra padrão de razão isotópica conhecida e certificada pelo Instituto 

Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST). 
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3.1.1 Pré-tratamento físico 

 

Na etapa do pré-tratamento físico é feita a remoção dos contaminantes de forma manual. 

Com o auxílio de ferramentas como microscópios ou lupas, observa-se atentamente a amostra 

em busca de possíveis contaminantes. Usa-se instrumentos, como pinças, tanto para retirar 

impurezas pontualmente, quanto para selecionar partes da amostra (Figura 3.1). Também são 

utilizadas lâminas de bisturi para raspagem da camada comprometida por impurezas.  

Há casos em que lavagens com água deionizada são necessárias. Após a eliminação das 

impurezas, a amostra está pronta para iniciar o processo de pré-tratamento químico.  

 

 

Figura 3.1: Amostra de concha sendo limpa durante o processo de pré-tratamento físico. 

(Obtido de Alves, 2015) 

 

3.1.2 Pré-tratamento químico 

 

O objetivo dessa etapa continua a ser o isolamento do carbono original da amostra, mas 

agora utiliza-se reagentes químicos para a eliminação dos contaminantes que não puderam ser 

removidos durante a etapa de pré-tratamento físico. 

Antes de iniciá-lo propriamente, é crucial separar a quantidade necessária de amostra para 

que se produza grafite suficiente ao final do tratamento, uma vez que parte da amostra pode ser 
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perdida durante esta etapa. Os valores estimados da quantidade necessária de amostra 

dependem do tipo de material que se estuda e do tipo de tratamento químico ao qual a amostra 

será submetida. Alguns desses valores podem ser obtidos a partir da tabela 3.1. 

 

 

Tabela 3.1 Relação de quantidade necessária de material para obtenção de 

aproximadamente 2 mg de grafite ao final dos tratamentos (Mueller, 2000). 

Tipo de material Massa (mg) 

Semente 5-20 

Madeira 10-25 

Carvão 20-30 

Carbonato 20-60 

Turfa 50-100 

Planta 80-150 

Sedimento 150-300 

 

 

A origem do carbono obtido das amostras utilizadas no presente trabalho é carbonato de 

cálcio e, portanto, utiliza-se a quantidade adequada para este tipo de material e o tratamento 

químico para amostras inorgânicas é utilizado. 

 

3.1.2.1 Pré-tratamento químico para amostras inorgânicas 

 

No caso de amostras inorgânicas, o pré-tratamento químico consiste em eliminar o carbono 

proveniente de manejamento inadequado depois da coleta das amostras e de possíveis alterações 

pós-deposicionais da estrutura cristalina de CaCO3 que compõe a camada superficial do 

material, i.e., recristalização (Douka et al., 2010). Para tanto, faz-se um tratamento com ácido 

com a finalidade de retirar a parte superficial da amostra. Nas amostras deste trabalho foi 

utilizado o ácido clorídrico (HCl). 

Primeiramente, é analisada a quantidade de amostra disponível e a partir dessa informação 

é calculado a molaridade e o volume do ácido necessários para o tratamento, a fim de não 

danificar a amostra por completo. Para que seja adicionada a quantidade exata de HCl, o tubo 

com a amostra é acomodado em uma balança de alta precisão e o HCl é inserido em seu interior 
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com o auxílio de uma pipeta descartável. Em seguida, o HCl é retirado e a amostra é lavada 2 

vezes com água deionizada e, então, é posta para secar em banho seco à 95ºC (Oliveira, 2012). 

Com a amostra seca, o tubo contendo a amostra é vedado com uma rolha de borracha e 

encaixado a uma linha de vácuo, onde é retirado o ar de seu interior. Feito o vácuo, a amostra 

está preparada para liberar CO2 a partir da hidrólise ácida. 

Com a ajuda de uma seringa de vidro, 1ml de ácido fosfórico (H3PO4) é injetado no tubo 

contendo a amostra (Oliveira, 2012), através da tampa de borracha (Figura 3.2). A reação é 

completada quando todo CO2 é liberado da amostra através do processo de hidrólise ácida. 

Deste modo, o processo de purificação é iniciado. 

 

               

Figura 3.2: a) Ácido fosfórico sendo injetado no tubo; b) Amostra reagindo com o ácido 

fosfórico. (Retiradas de Macario, 2018) 

 

3.1.3 Purificação da amostra 

 

O propósito dessa etapa é purificar o CO2 obtido na etapa anterior, transferindo-o para o 

tubo que será utilizado no processo de grafitização. Esse processo é feito na linha de vácuo, um 

aparato montado com peças de aço inoxidável e ligado a uma bomba para que o vácuo seja 

constantemente mantido. As peças são conectadas umas às outras por válvulas de forma que é 

possível isolar os gases em certas regiões da linha, como mostrado na figura 3.3. 

a 

b 
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Figura 3.3: Ilustração de uma das linhas de vácuo encontradas no LAC/UFF (Modificado de 

Macario et al., 2015a). 

 

Como apenas amostras de carbonato foram tratadas neste trabalho, o tubo contendo a 

amostra é conectado à linha por uma agulha que atravessa sua tampa de borracha. Assim que 

conectado, os gases contidos no tubo se expandem para a linha de vácuo, passando 

primeiramente pela armadilha criogênica. Com os gases isolados, uma solução de álcool etílico 

e gelo seco é preparada e posicionada sob a região da armadilha de forma que o vapor de água, 

que possivelmente fazia parte da composição, é congelado, permitindo que somente os gases 

com temperatura de solidificação menor que a da água sigam para a próxima etapa da linha. 

Os gases seguem para uma outra armadilha de temperatura. Dessa vez, a fim de congelar o 

CO2, posiciona-se um recipiente contendo nitrogênio líquido sob uma região de volume 

conhecido da linha. Uma vez congelado o CO2, a válvula do compartimento é aberta e os gases 

que não foram solidificados são expelidos pela bomba de vácuo. Certificando que os gases 

indesejáveis foram descartados ao analisar os manômetros instalados à linha, pode-se fechar a 

válvula e aquecer a região com o CO2 solidificado. 

Com o CO2 expandido, é feita a leitura de sua pressão e, por fim, o CO2 é transferido para 

os tubos de grafitização através da diferença de pressão ao posicionar um recipiente contendo 

nitrogênio líquido ao redor do tubo para o qual se deseja transferir a amostra. O tubo é selado 

com o auxílio de um maçarico e está pronto para o processo de grafitização. 
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3.1.4 Grafitização da amostra 

 

A grafitização é a etapa do processo em que a conversão da amostra ao grafite ocorre 

propriamente. Antes mesmo de o conectar à linha de vácuo para o processo de transferência de 

CO2 ao seu interior, o tubo de grafitização é preparado com hidreto de titânio (TiH2), zinco (Zn) 

e um tubo interno contendo ferro (Fe) (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4: Ilustração do tubo de grafitização (Modificado de Oliveira, 2012). 

 

Após o processo de selamento descrito ao fim do tópico anterior, o tubo é posto em um 

forno (mufla) à 550ºC por 7 horas para que o CO2 reaja com o titânio e o zinco (Macario et al., 

2015a). Essa reação de redução de zinco é catalisada pelo ferro (Xu et al., 2007): 

 

TiH2 + aquecimento → 2H2 + Ti   (3.1) 

 

CO2 + H2 → CO + H2O   (3.2) 

 

CO2 + Zn → CO + ZnO   (3.3) 

 

CO + H2 + catalisador(Fe) + aquecimento → Cgrafite + H2O    (3.4) 

 

2CO → Cgrafite + CO2   (3.5) 
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  Zn + H2O → ZnO + H2     (3.6) 

 

CO + H2  → Cgrafite + H2O   (3.7) 

 

Concluídas as reações, além de ferro, o tubo interno agora apresenta grafite composto pelo 

carbono obtido da amostra em seu interior. Essa mistura de ferro e grafite é retirada do tubo e 

prensada em um catodo de alumínio que é colocado na roda da fonte de íons (Figura 3.5b) 

juntamente com as demais amostras que também serão medidas no acelerador. 

 

 

                      

Figura 3.5: a) Tubo de grafitização selado; b) Roda de fonte de íons com catodos contendo 

grafite prensado.  

 

3.2 O acelerador SSAMS 

 

A técnica utilizada pelo LAC/UFF para medir o teor de 14C em amostras é a de 

Espectrometria de Massas com Aceleradores ou AMS (do inglês Accelerator Mass 

Spectrometry), onde as massas das partículas que compõem a amostra são analisadas a partir 

da aceleração de íons a energias altas. Além de obter resultados de forma rápida e com mais 

precisão, este tipo de técnica de datação por carbono 14 viabiliza a utilização de pequenas 

quantidades de amostra em relação às técnicas convencionais, o que facilita a preservação do 

material de estudo. 

a 

b 
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Instalado no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense em 2012, o SSAMS 

(Single Stage Accelerator Mass Spectrometry) é um sistema com um único estágio de 

aceleração e voltagem máxima de 250kV acoplado a um espectrômetro fabricado pela empresa 

norte-americana NEC - National Electrostatics Corporation (Klody et. al, 2005). No esquema 

mostrado na figura 3.6 é possível observar algumas das partes do SSAMS, e dentre elas, as 

principais são descritas a seguir.  

 

 

Figura 3.6: Esquema do SSAMS encontrado no IF-UFF (Modificado de Oliveira, 2012). 

 

3.2.1 Fonte de íons 

 

Essa parte do acelerador marca o início do processo de medição. As amostras, agora 

convertidas em grafite e prensadas em catodos de alumínio, são colocadas em uma roda que 

por sua vez é posicionada na fonte de íons do acelerador. A fonte de íons é responsável pela 

extração do feixe de íons de carbono da amostra que cumprirá o percurso do acelerador. 

O acelerador utilizado para medir as amostras do presente trabalho apresenta uma fonte de 

íons negativos a partir de césio 133. Neste tipo de sistema, íons positivos de um elemento 

pesado (césio 133) bombardeiam as amostras que, consequentemente, ejetam feixes de íons 
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negativos. Para tal feito, é realizado o aquecimento de um reservatório contendo o césio 133 e 

seu vapor é direcionado para a superfície de um ionizador e, assim, o feixe de íons de césio 

(Cs+) é produzido. O feixe de Cs+, então, é focalizado no catodo de cada amostra, gerando um 

feixe de C- (Macario, 2003). 

 

 

Figura 3.7: Ilustração da fonte de íons utilizada no SSAMS encontrado no IF-UFF (Obtido de 

Macario, 2003). 

 

 

3.2.2 Analisador magnético de massa 

 

O analisador magnético de massa é encarregado de analisar e selecionar as massas das 

partículas contidas no feixe. Pelo fato do analisador ser um ímã, do feixe de partículas estar 

ionizado e sabendo que partículas carregadas de velocidade não nula são defletidas na presença 

de campo magnético, podemos aproximar à seguinte relação entre os módulos das forças 

centrípeta e magnética relacionados ao sistema a partir da segunda lei de Newton (desconsidera-

se efeitos relativísticos): 

 

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑝𝑒𝑡𝑎 = 𝐹𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎   (3.8) 

 

Os módulos das forças centrípeta e magnética sobre a partícula carregada que compõe o 

feixe são dados de forma que o sistema é definido por uma partícula de massa 𝑚, carga 𝑞, à 

uma velocidade 𝑣 que apresenta uma curvatura de raio 𝑟 na presença de um campo magnético 

de magnitude 𝐵. 
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𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑝𝑒𝑡𝑎 =
𝑚.𝑣2

𝑟
   (3.9) 

 

𝐹𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑞𝑣𝐵   (3.10) 

 

Portanto, 

 

𝑚.𝑣2

𝑟
= 𝑞𝑣𝐵   (3.11) 

 

𝑟2 =
2𝑚𝐾

𝑞2𝐵2   (3.12) 

 

Onde, 𝐾 corresponde à energia cinética da partícula: 

 

𝐾 =
𝑚𝑣2

2
   (3.13) 

 

A partir da equação 3.12, é possível concluir que, como praticamente todos os outros 

parâmetros além da massa 𝑚 são pré-estabelecidos, cada isótopo apresenta um raio de curvatura 

específico 𝑟. Assim, é possível selecionar partículas de massa específica para que continuem o 

percurso do acelerador, como por exemplo, as partículas de massa 12, 13 e 14, que podem 

corresponder aos três isótopos de carbono de interesse. 

 

3.2.3 Stripper 

 

O stripper é o componente do acelerador que torna o feixe de íons incidente positivo e 

promove a dissociação molecular. Esta parte do acelerador é composta por um tubo com seu 

centro conectado a uma pequena câmara por onde passa um fluxo de gás argônio 

perpendicularmente ao tubo. 
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Figura 3.8: Ilustração do Stripper ou dissociador molecular. (Obtido de Bonani et al., 1990).

   

O feixe de carbono negativamente ionizado passa pelo tubo e colide com o gás argônio, de 

forma que além de haver quebra de isóbaros moleculares que foram selecionados juntos ao 

carbono na etapa de análise magnética, também ocorre a perda de elétrons, tornando o feixe de 

carbono positivo (Jull, 2007). O feixe de íons, agora positivo, passa por um segundo analisador 

magnético onde ocorre   novamente a seleção das partículas que o compõe. Dessa vez, 

moléculas quebradas durante a passagem pelo stripper são removidas do feixe e é feita a 

configuração para que o estado de carga do feixe seja +1, eliminando os possíveis isóbaros do 

radiocarbono. A partir disso, os feixes de carbono 12 e 13 seguem para os ditos copos de 

Faraday, onde têm suas intensidades de corrente medidas, e o carbono 14 segue para o detector 

de barreira de superfície. 

 

3.2.4 Detector de barreira de superfície 

 

Também chamado de detector de estado sólido, o detector de barreira de superfície, nesse 

contexto, contabiliza cada íon de carbono 14 com que entra em contato, a partir da emissão de 

um pulso proporcional à energia do íon que incide à sua superfície. É possível, então, analisar 

um espectro de energia referente a cada partícula incidente (Figura 3.9) e, assim, obter 

informações, como as razões isotópicas e correntes dos feixes, utilizadas para o cálculo das 

idades. 
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Figura 3.9: Espectro da energia do feixe medido pelo detector de barreira de superfície. 

(Obtido de Tuniz et al., 1998). 

 

3.3 Cálculo da idade de radiocarbono 

 

Um programa integrado ao acelerador é responsável por calcular as idades de radiocarbono 

de cada amostra medida levando em consideração as medidas para as amostras de fundo, a 

normalização da medida a partir da amostra padrão e o fracionamento apontados no capítulo 

anterior. 

A correção das razões isotópicas referente ao fracionamento, mencionada nas seções 2.3 e 

2.4 do capítulo anterior, é feita de forma que a razão entre os isótopos estáveis seja δ13𝐶 =

−25‰ , que é o valor médio obtido a partir de estudos com madeira terrestre (Stuiver e Polach, 

1977). 

Com o propósito de calcular a idade de radiocarbono, é necessário relacionar a razão entre 

as concentrações de 14C e 13C da amostra medida com a amostra padrão (ácido oxálico – OX 

II). Para isso, é definido um termo chamado fração moderna, determinado por: 

 

𝐹 =

𝐶14

𝐶13
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐶14

𝐶13
𝑂𝑋 𝐼𝐼

   (3.14) 

 

Em que a razão isotópica do ácido oxálico (OX II) é associada a amostra padrão 

internacional de 1950 a partir da seguinte relação: 
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(
𝐶14

𝐶13 )
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 1950

= 0.7404 (
𝐶14

𝐶13 )
𝑂𝑋 𝐼𝐼

  (3.15) 

 

E a partir da equação 2.5 obtida dos cálculos de decaimento no capítulo 2, a idade de 

radiocarbono expressa em anos antes do presente (anos ap) é calculada: 

 

t =  −𝜏. ln(𝐹)   (3.16) 

 

Onde 𝜏 = 8033 anos é a vida média de Libby, obtida através da meia-vida de Libby (𝑡1

2
𝐿𝑖𝑏𝑏𝑦

= 

5568 anos) através da seguinte expressão: 

 

𝜏 =
1

λ
=

𝑡1
2
𝐿𝑖𝑏𝑏𝑦

ln 2
  (3.16) 

 

 

3.4 Calibração  

 

Ainda que os resultados prontamente obtidos do acelerador contenham certas correções já 

indicadas, a diferença entre a idade convencional de radiocarbono e a real idade da amostra 

medida pode ser bastante expressiva, porque ainda é necessário considerar as condições 

mencionadas no tópico sobre distribuição e variação de do carbono 14 no capítulo anterior. 

Desta maneira, a calibração da idade funciona como um processo de otimização dos 

resultados para uma melhor acurácia na distribuição da idade da amostra. Essa etapa se baseia 

no estabelecimento de uma distribuição bayesiana referente a idade da amostra (chamada de 

idade calibrada) a partir da entrada do valor da idade de radiocarbono no formato de distribuição 

gaussiana e de uma curva construída a partir de resultados experimentais, chamada de curva de 

calibração (Figura 3.10).  

As curvas de calibração têm como fundamento os resultados medidos de amostras como 

árvores, corais, espeleotemas e foraminíferos, que quando comparadas com resultados obtidos 

de outros métodos de datação e aliadas com modelos estocásticos, conferem uma boa estimativa 

de representação da idade da amostra (Reimer et al., 2020; Heaton et al., 2020). 

Devido às diferenças de concentração entre reservatórios e às complexas dinâmicas da 

distribuição de carbono 14, é recomendado que se utilize a curva de calibração apropriada ao 
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contexto que se estuda. Ao calibrar resultados referentes a amostras que obtiveram seu carbono 

da atmosfera, é necessário o uso da curva de calibração atmosférica. E ainda assim, deve-se 

considerar o hemisfério em que a amostra se encontrava, visto que a curva de calibração relativa 

ao hemisfério sul pode apresentar valores com uma média de 36 ± 27 anos de radiocarbono 

mais antigos que a do hemisfério norte (Hogg et al., 2020), como discutido na seção 2.6. 

Seguindo essa linha de raciocínio, resultados de amostras provenientes de ambientes marinhos 

devem ser calibrados a partir da curva de calibração marinha (Figura 3.11), que é construída 

através de dados obtidos empiricamente e simulações com modelo de caixa entre o oceano, a 

atmosfera e a biosfera, e levando em conta a correção global para o efeito de reservatório 

marinho (Oeschger et al., 1975; Stuiver e Braziunas, 1993; Heaton et al., 2020). 

 

 

Figura 3.10: Curvas de calibração marinha (vermelha) e atmosférica referente ao hemisfério 

sul (verde) e ao hemisfério norte (azul). 
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Figura 3.11: Exemplo de calibração de resultados para uma amostra marinha com idade de 

radiocarbono de 1150 ± 30 anos ap. Sua idade calibrada está no intervalo de 1279 a 1488 AD 

definida por 2 Sigma (correspondente a 95.4% de confiabilidade). 

 

 

3.5 Determinação do ∆𝑹 

 

3.5.1 Método da ferramenta deltar 

 

Apresentado no capítulo anterior, o fator de correção local ∆R, decorrente do efeito de 

reservatório marinho, pode ser calculado a partir da análise da idade de amostras 

contemporâneas do ambiente terrestre e marinho, ou também pode ser calculado a partir da 

análise de amostras marinhas com idades já conhecidas (Ascough et al., 2005), que é o caso 

abordado nesta seção. 

Nesse trabalho, utiliza-se a ferramenta online deltar desenvolvida pelo laboratório 

14CHRONO Centre for Climate, the Environment and Chronology para a determinação do ∆R 

de amostras coletadas até o ano 1950 AD. Essa ferramenta se baseia em um método que pode 

ser dividido em duas etapas ilustradas na figura 3.12:  

1) É identificada a idade de radiocarbono (eixo y) correspondente à idade de calendário já 

conhecida da amostra (eixo x) usando a curva de calibração marinha. 

2) É calculada a diferença entre a idade de radiocarbono medida e a idade identificada na 

etapa 1 (Reimer & Reimer, 2017).  
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Figura 3.12: Demonstração da determinação do ∆𝑅 utilizando a curva de calibração marinha. 

(Obtido de http://calib.org/JS/JSdeltar20/ em 19/12/2020) 

 

 

3.5.2 Método da ferramenta OxCal 

 

Um outro método para calcular o ΔR é utilizando o software de calibração OxCal (Bronk 

Ramsey, 2009). Neste método, é utilizado um modelo cronológico, chamado modelo de fase, 

contendo o ano de coleta e a idade calibrada obtida dessa amostra, que a princípio são 

independentes, para que essas informações sejam relacionadas de modo que sejam pressupostas 

contemporâneas e, então, possibilitem o cálculo do ΔR. Inseridas as informações, o OxCal 

interpreta suas relações e é feito o cálculo do desvio entre as idades convencionais 

correspondentes a idade calibrada da amostra e ao ano de sua coleta. Para a obtenção das idades 

calibradas foi utilizada a curva Marine20 (Heaton et al., 2020). Para o cálculo de sua 

distribuição, o ΔR é dado como indeterminado, podendo variar num intervalo entre -600 e 400 

anos de radiocarbono. O software calcula então a distribuição mais provável do ∆R para que a 

idade de radiocarbono da amostra corresponda a sua data de coleta. O código utilizado para este 

modelo se encontra no apêndice A. 
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Capítulo 4 

Dinâmica oceânica e as algas calcárias 

 

4.1 Local de estudo e amostras utilizadas 

 

As amostras analisadas neste trabalho foram coletadas em Ilhabela, no litoral norte de São 

Paulo, e de praias localizadas na baía de Santos. A baía de Santos é uma região portuária com 

acessos ao estuário de Santos e rios que compreendem a baixada santista (Figura 4.1). Tanto o 

litoral norte paulista e a baixada santista estão dentro de uma região classificada como 

temperada quente, de acordo com Horta et al., (2001). Essa região, que é compreendida entre o 

norte do Rio de Janeiro e o sul do Rio Grande do Sul apresenta uma rica quantidade de espécies 

de algas que colonizam os costões rochosos do litoral. No entanto, há um empobrecimento da 

flora à medida que se aproxima do Sul (Horta et al., 2001). 

 

 

Figura 4.1: Região da baía de Santos (Obtido de https://earth.google.com/ em 02/01/2021). 

  

Referente às correntes marítimas que influenciam áreas mais próximas da costa da região 

temperada quente, há a corrente do Brasil (CB), que é uma corrente oceânica da costa brasileira 

que flui em direção ao sul do país (Silveira, 2000). Essa corrente é responsável por esquentar 

as águas do sudeste e sul brasileiro, além de trazer águas da região tropical (de Mahiques et al., 
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2017), definida por Horta et al., (2001) como a região entre os estados do Espírito Santo e 

Ceará. Outra corrente que possui grande influência é a corrente formada na região de 

confluência entre as correntes das Malvinas e do Brasil, denominada por de Souza e Robinson, 

(2004) como corrente costeira brasileira (CCB). Essa corrente transporta sedimentos e águas 

fluviais provenientes do Rio da Prata na Argentina (de Mahiques et al., 2008) no sentido norte 

seguindo a costa brasileira, podendo chegar à costa de São Paulo (Möller et al., 2008; Razik et 

al., 2015). 

 

Figura 4.2: Ilustração das principais correntes próximas a costa brasileira: CB (preto) e CCB 

(marrom) e de parte do litoral paulista (Modificado de de Mahiques et al., 2017). 

 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas quatro amostras de algas calcárias, 

coletadas e cedidas pelo Laboratório de Ficologia do Centro de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina. As amostras foram coletadas próximas ao ano de 1950 

AD de forma que é possível considerá-las amostras de antes do período dos testes nucleares 

que ocorreram no hemisfério norte. Dados das amostras estão descritos na tabela 4.1 e um mapa 

com seus locais de coleta é mostrado na Figura 4.3: 

Tabela 4.1 Informações sobre as amostras utilizadas no presente trabalho. 

Amostra Espécie Data de 

coleta 

Local 

LACUFF180084 Lithothamnium sp. 20/07/1955 Praia do Mundaba-SP 

LACUFF180085 Neogoniolithon solubile 20/08/1948 Ilhabela-SP 

LACUFF180086 Goniolithon sp. 19/07/1955 Ilha Porchat-SP 

LACUFF180087 Lithophyllum sp. 24/03/1951 Praia da Serraria-SP 
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Figura 4.3: Mapa com indicação do local de coleta de cada amostra (Modificado de 

https://www.google.com.br/maps em 19/12/2020). 

 

As algas calcárias são compostas majoritariamente de CaCO3 (90%) e podem apresentar 

diferentes tamanhos e formatos, que podem variar com o espaço e o tempo (Foster, 2001). Esses 

organismos podem ocupar a região entremarés e até profundidades de mais de 200 metros 

(Littler et al., 1985). Além de serem fundamentais na formação de bioestruturas como recifes 

de corais, as algas calcárias são responsáveis pela formação de sedimentos e bancos calcários 

(Halfar et al., 2000; Amancio, 2007), considerados o maior ambiente deposicional de carbono 

na forma de carbonato do mundo (Testa & Bosence, 1999). Esses organismos sofrem 

branqueamento do talo, o que caracteriza sua morte, quando são secas ou expostas ao Sol (Little, 

1972). Algumas espécies das amostras utilizadas podem ser observadas na figura 4.4. 

 

             

Figura 4.4: a) Neogoniolithon sp. (Fonte: J.M. Huisman); b) Lithophyllum sp. (Fonte: Ignacio 

Bárbara) (Obtido de https://www.algaebase.org/ em 04/01/2021). 

 

 

a b 
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4.2 Resultados e discussão 

 

Visando a obtenção dos resultados para cálculo do ∆R e interpretação dos dados, as idades 

de radiocarbono das amostras foram medidas no SSAMS do Instituto de Física da Universidade 

Federal Fluminense após seguirem todo o procedimento explicado no presente trabalho. Os 

resultados podem ser vistos nas tabelas 4.2 abaixo: 

 

Tabela 4.2 Idades de radiocarbono das amostras 

Amostra Idade de radiocarbono 

(anos ap) 

LACUFF180084 309 ± 26 

LACUFF180085 413 ± 30 

LACUFF180086 281 ± 32 

LACUFF180087 317 ± 27 

 

A partir desses resultados, valores de ∆R foram determinados utilizando os métodos 

expostos no capítulo anterior. Para as amostras que foram coletadas logo após o ano de 1950 

AD, considerando que a influência de carbono 14 antropogênico pode ser desconsiderada, foi 

feita uma aproximação para 1949 AD como o ano de sua coleta, viabilizando a utilização do 

método descrito. É importante destacar que para o cálculo dos resultados, é suposto que os 

organismos foram coletados no momento de sua morte ou quando ainda estavam vivos, isto é, 

a data da coleta é definida como a data da morte do organismo estudado. Os seguintes valores 

de ∆R foram obtidos para os diferentes métodos adotados (Tabela 3.3): 

 

Tabela 4.3 Valores de ∆R obtidos utilizando as ferramentas deltar (∆R-dr) e OxCal (∆R-Ox). 

Amostra ∆𝐑-dr (anos de 

radiocarbono) 

∆𝐑-Ox (anos de 

radiocarbono) 

Local Ano de 

coleta 

(AD) 

LACUFF180084 -295 ± 26 -326 ± 95 Praia do Mundaba-SP 1955 

LACUFF180085 -191 ± 30 -228 ± 115 Ilhabela-SP 1948 

LACUFF180086 -323 ± 33 -320 ± 97 Ilha Porchat-SP 1955 

LACUFF180087 -287 ± 27 -353 ± 92 Praia da Serraria-SP 1951 
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Comparando os valores de ∆R obtidos a partir das ferramentas deltar e OxCal, nota-se que 

os resultantes são condizentes, logo, ambos os métodos podem ser utilizados para o cálculo do 

∆R. Porém, para o cálculo do valor médio do ∆R para a região estudada, é preferível que se use 

os resultados obtidos pelo OxCal, uma vez que sua distribuição é estimada. A partir das 

distribuições de ∆R das amostras (Figura 4.5), o valor ∆R = -300 ± 44 anos de radiocarbono foi 

calculado para a região compreendida entre Santos e Ilhabela (Figura 4.6).  

 

 

Figura 4.5: Distribuições de probabilidades do ∆R de cada amostra obtidas utilizando OxCal. 
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Figura 4.6: Distribuição do valor médio de ∆R para a região estudada. 

 

Por serem negativos, os valores de ∆R obtidos provocam um decréscimo na correção 

devido ao MRE, logo o valor R diminui. Áreas com forte efeito de ressurgência levam a valores 

positivos para o ∆R (Goodfriend & Flessa, 1997; Alves et al., 2018). Apesar de haver uma 

conhecida área afetada por ressurgência na região dos lagos do Rio de Janeiro (Ikeda et al., 

1974) localizada a aproximadamente 450 km do local estudado, os valores negativos 

apresentados apontam para uma pequena influência de águas profundas. Ademais, esses valores 

negativos podem indicar a influência de águas provenientes de rios e lagoas (Petchey et al., 

2013; Alves et al., 2015a; Carvalho et al., 2015; Macario et al., 2015b), de modo que os 

organismos estudados podem ter utilizado carbono de tais procedências em sua composição. 

No caso do local estudado, os resultados podem ter sido influenciados por compostos 

provenientes de lagoas da costa do Rio de Janeiro que podem ter sido trazidas pela corrente do 

Brasil ou até mesmo possíveis sedimentos trazidos pela corrente costeira do Brasil, que tem seu 

início no rio da prata e passa pelo litoral da região sul do país, região essa que apresenta lagoas 

em seus três estados.  

Na tabela 4.4 são apresentados os valores de ∆R para as regiões do sudeste e sul do Brasil 

encontrados na literatura. É visto que, com exceção do valor obtido para a amostra 

LACUFF180410/ORAU32,326 publicado por Alves et al., (2020), alguns dos resultados 

também apresentam valores negativos, como pode ser visto na tabela 4.4. Os valores de ∆R 

disponíveis mais próximos do local estudado foram obtidos por Alves et al., 2015b e Alves et 

al., 2020 referente a amostras majoritariamente coletadas entre as décadas de 1930 e 1940 



45 
 

(Figuras 4.7 e 4.8). Valores negativos de ∆R também são observados nas amostras 

LACUFF140127 e LACUFF180130 (tabela 4.4), coletadas em Santos-SP, o que corrobora os 

resultados determinados neste trabalho para as amostras LACUFF180084 e LACUFF180086 

(Tabela 4.3), coletadas em localidades próximas a baía de Santos (Figura 4.7). Uma possível 

explicação mais local para ∆R negativos para essas amostras é a influência de descargas fluviais 

na região. O acesso de rios e do Estuário de Santos à baía pode contribuir de forma significativa 

nos resultados (Ulm, 2002; Olsen et al., 2017; Alves et al., 2018), portanto, um estudo sobre o 

carbono oriundo desses ambientes é fundamental para melhores interpretações. Maiores 

detalhes sobre a assinatura isotópica do ambiente podem ser obtidos com um estudo mais 

aprofundado da estrutura (e.g., possíveis anéis de crescimento) das amostras utilizadas, assim 

como a distribuição dos bancos calcários formados na região do estado de São Paulo, uma vez 

que de acordo com IBP, (2014), essa região compreende o limite sul brasileiro da 

predominância de tais estruturas. Se confirmada a existência destas, o potencial desse tipo de 

amostra para estudos de MRE e dinâmica oceânica se torna ainda maior. 

Ao analisar os resultados obtidos para as amostras LACUFF180085 e LACUFF180087 

coletadas na região de Ilhabela-SP, valores de ∆R negativos também são obtidos (Tabela 4.3). 

Apesar de serem esperados valores de ∆R positivos por estarem em região insular e mais 

próximas ao mar aberto, ∆R negativos também são vistos em regiões próximas a Ilhabela na 

literatura, como mostra os resultados publicados por Alves et al., (2020) para as amostras 

coletadas na Ilha de São Sebastião (São Sebastião) e Baía dos Castelhanos mostrados na tabela 

4.4. Com exceção da amostra LACUFF180410/ORAU32,326, que apresenta ∆R = 217 ± 29 

anos de radiocarbono, todas as amostras coletadas nas proximidades possuem valores 

negativos. As diferenças entre os valores obtidos para esta região ressaltam o fato de que o ∆R 

pode variar mesmo para locais próximos e podem também indicar mudanças temporais do ∆R, 

podendo ser associadas à influência que eventos climáticos exercem na circulação de ventos e 

fluxos de correntes (Diaz et al., 1998; Souza, 2000; Möller et al., 2008). Mais medições de 

amostras e estudos mais apurados sobre o comportamento das correntes, a hidrografia e o 

microclima da costa paulista são necessários para melhores interpretações.  

Apesar da utilização da correção em uma mesma escala de tempo ser ideal para a calibração 

de idades marinhas, a disponibilidade de valores de ∆R é limitada e, portanto, os valores para 

correções de MRE obtidos neste trabalho podem ser usados para estudos de sítios arqueológicos 

da costa de São Paulo (Macario e Alves, 2018). 
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Tabela 4.4 Alguns valores de ∆R disponíveis na literatura e recalculados a partir da mais 

recente curva marinha.  

Amostra ∆𝐑 (anos de 

radiocarbono) 

Local Ano 

de 

coleta 

(AD) 

Referência 

LACUFF140127 -110 ± 25 Santos - SP 1942 Alves et al., 2015b 

LACUFF180130 

 

-72 ± 38 Santos - SP 1951 Alves et al., 2020 

LACUFF180410/ 

ORAU32,326 

217 ± 29 Baía dos Castelhanos 

- SP 

1936 Alves et al., 2020 

LACUFF180410/ 

ORAU32,147 

-142 ± 24 Baía dos Castelhanos 

- SP 

1936 Alves et al., 2020 

LACUFF180411/ 

ORAU32,150 

-156 ± 28 Baía dos Castelhanos 

- SP 

1936 Alves et al., 2020 

LACUFF180412/ 

ORAU32,148 

-213 ± 25 São Sebastião - SP 1898 Alves et al., 2020 

LACUFF180413/ 

ORAU32,149 

-213 ± 28 São Sebastião - SP 1896 Alves et al., 2020 

LACUFF180383/ 

ORAU31,914 

-76 ± 21 Ilha de São Sebastião 

- SP 

1915 Alves et al., 2020 

LACUFF180384/ 

ORAU32,781 

-165 ± 27 Ilha de São Sebastião 

- SP 

1936 Alves et al., 2020 

LACUFF180376/ 

ORAU32,152 

-153 ± 21 Ilha de São Sebastião 

- SP 

1936 Alves et al., 2020 

LACUFF180382/ 

ORAU31,913 

-167 ± 21 Iguapé - SP 1902 Alves et al., 2020 

LACUFF180385/ 

ORAU31,917 

-123 ± 21 Itanhaém - SP 1937 Alves et al., 2020 

GX-29114 -193 ± 40 Ilha do Mel - PR 1940 Angulo et al., 2005 

CAMS-52773 -213 ± 40 Ponta das Canas - SC 1942 Nadal de Masi, 

1999 
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CAMS-52772 -153 ± 40 Ponta das Canas - SC 1942 Nadal de Masi, 

1999 

LACUFF140126 -40 ± 17 Cabo Frio - RJ 1947 Alves et al., 2015b 

 

 

 

Figura 4.7: Mapa com indicação do local de coleta das amostras do presente trabalho (amarelo) 

e de amostras referentes a outros valores disponíveis na literatura próximas ao local estudado 

(vermelho) (Modificado de https://earth.google.com/web/ na data 02/01/2021). 
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Figura 4.8: Valores de ∆R disponíveis mais próximos do local estudado (vermelho) e ∆R 

obtidos a partir da ferramenta deltar para o presente trabalho (amarelo) (∆R de amostras 

coletadas antes de 1934 AD e da amostra LACUFF180410/ORAU32,326 (Alves et al., 2020) 

foram omitidos para facilitar a visualização dos resultados). 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 

Neste trabalho foi possível abordar o estudo da dinâmica oceânica na costa de São Paulo a 

partir do estudo do efeito de reservatório marinho. Para tanto, amostras de algas calcárias foram 

analisadas para determinar o ∆R do local e, com os resultados, foi possível levantar discussões 

acerca da atuação de correntes marítimas na costa brasileira além de fatores que influenciam o 

transporte de águas em regiões costeiras (e.g., descarga de águas fluviais). Dois métodos 

diferentes foram utilizados para o cálculo do ∆R e, em ambos os casos, foram obtidos valores 

altamente negativos de ∆R (entre -323 ± 33 e -191 ± 30 anos de 14C, utilizando a ferramenta 

deltar, e -326 ± 95 e -228 ± 115 anos de 14C, utilizando o OxCal), o que aponta para uma 

significante influência de águas fluviais no local estudado. Embora algumas medidas de ∆R 

apresentem pouca divergência ao compararmos com resultados calculados para amostras 

coletadas na costa de São Paulo em diferentes datas, outras mostram uma diferença 

significativa. Isso indica que mesmo áreas consideradas próximas podem demonstrar 

expressiva variação do valor de ∆R. Baseado nos resultados das amostras medidas no presente 

trabalho, recomenda-se o uso do valor médio de -300 ± 44 anos de 14C para a região. A partir 

dos resultados, também é possível concluir que algas calcárias podem ser uma boa alternativa 

como amostras para determinação do ∆R, porém estudos mais aprofundados a respeito de suas 

estruturas, propriedades e distribuição podem colaborar ainda mais na análise dos resultados. 

A importância deste estudo está também na sua contribuição de mais valores de ∆R para a 

região da costa de São Paulo, para futuras comparações e melhor estudo do efeito de 

reservatório marinho na costa brasileira. Como perspectivas futuras, será necessário medir mais 

amostras dessa região para que se tenha uma boa estatística e análises mais detalhadas. Além 

disso, torna-se necessário um melhor aprofundamento nos estudos sobre circulação oceânica 

para melhores interpretações que direcionem a um trabalho de caráter mais conclusivo. 
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APÊNDICE A – CÓDIGOS PARA CÁLCULO DO ∆𝐑 

 

Delta R individual 

 

// Delta_R values updated for Marine20 

Plot() 

{ 

Curve("Marine20","Marine20.14c"); 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("Praia do Mundaúba") 

{ 

Delta_R("DR Praia do Mundaúba",U(-600,400)); 

R_Date("Praia do Mundaúba", 309, 26); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("Ilhabela") 

{ 

Delta_R("DR Ilhabela",U(-600,400)); 

R_Date("Ilhabela data", 413, 30); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 
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Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("São Vicente") 

{ 

Delta_R("DR São Vicente",U(-600,400)); 

R_Date("São Vicente data", 281, 32); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("Praia da Serraria") 

{ 

Delta_R("DR Praia da Serraria",U(-600,400)); 

R_Date("Praia da Serraria data", 317, 27); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

}; 

 

 

Delta R comum 

 

// Delta_R values updated for Marine20 

 Plot() 

{ 
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Curve("Marine20","Marine20.14c"); 

Delta_R("DR Santos",U(-600,400)); 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("1") 

{ 

Delta_R("=DR Santos"); 

R_Date("Praia do Mundaúba", 309, 26); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("1") 

{ 

Delta_R("=DR Santos"); 

R_Date("Ilhabela", 413, 30); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("1") 

{ 

Delta_R("=DR Santos"); 
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R_Date("São Vicente", 281, 32); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

Sequence() 

{ 

Boundary("Start 1"); 

Phase("1") 

{ 

Delta_R("=DR Santos"); 

R_Date("Praia da Serraria", 317, 27); 

C_Date("cal", 1950, 5); 

}; 

Boundary("End 1"); 

}; 

}; 

 

 


