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Resumo  

 

A má preservação do colágeno constitui um fator limitante para a determinação de 

datas confiáveis de ossos fósseis por 14C-AMS, além, claro, do limite temporal de 50ka. 

Assim, é necessário desenvolver e criar métodos de datação alternativos. Esse trabalho 

propõe datar ossos utilizando as séries de decaimento do 238,235U (métodos 231Pa/235U e 

230Th/234U), fazendo uso da espectrometria gama. Para tanto, faz-se necessário utilizar 

modelos de transporte e absorção do urânio para avaliar se ocorreram processos ao longo 

da fossilização que possam fazer com que a hipótese de sistema fechado não seja válida. 

Nesse sentido, é proposta uma adaptação de um modelo de difusão e adsorção (modelo D-

A) encontrado na literatura quanto à escolha correta da geometria do osso. Os modelos são 

utilizados para selecionar ossos que podem ser datados com confiabilidade, tendo em vista a 

história de ingresso e transporte do urânio no osso em questão. Enquanto, o modelo D-A 

propõe utilizar geometria de placas paralelas infinitas, ideal para avaliar a dentina, o modelo 

adaptado (modelo RDA) propõe utilizar geometria de cilindro infinito para ossos tão grandes 

quanto tíbias, rádios e fêmures da Megafauna. Ambos os modelos são capazes por si só de 

determinar a idade do osso ao conhecer o parâmetro adimensional t´e o coeficiente de 

difusão efetivo (D/R). Porém, é preciso conhecer ambos simultaneamente e na falta de um 

ou outro é necessário a recorrer a técnicas experimentais que os determinem. Nesse 

trabalho t´ é obtido através do ajuste de soluções dos modelos sobre dados experimentais 

para a distribuição espacial do urânio ao longo de linhas radiais (perfis de concentração), 

utilizando ativação neutronica e fluorescência de raios-X. Dessa forma, foram estudados 

cinco ossos fósseis da megafauna sul-americana provenientes da assembleia fossilífera da 
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cidade da La Paz, Montevideu-Uruguai: uma tíbia pertencente a espécie Macrauchenia 

patachonica; uma tíbia e um dente pertencentes a um animal do gênero dos Toxodon; uma 

vértebra pertencente a um animal da família dos Mylodontidae e um osteoderma 

pertencente a um animal do gênero dos Glyptodon. Apenas a tíbia da Macrauchenia possui 

comportamento descrito pelo modelo RDA e por isso foi o único material datado. As datas 

obtidas foram 20,4 ± 3,5 ka para  231Pa/235U e 23,0 ± 1,1 ka 230Th/234U, dando uma média de 

21,7 ± 1,8 ka. Na mesma assembleia fossilífera da Macrauchenia já havia sido datado um 

osso mandibular pertencente à espécie Stegomastodon waringi por um grupo uruguaio. A 

idade calibrada por AMS é 21580-20914 anos cal BP. Portanto a datação radiométrica da 

Macrauchenia constitui mais um dado para estabelecer a idade da assembleia fossilífera. 

Conhecidos a idade e o parâmetro t´ foi possível estimar o primeiro coeficiente de difusão 

efetivo em (2,4 ± 0,6). 10-12 cm²/s para um osso da Megafauna sul-americana. Também, por 

ativação, foram determinados os perfis de concentração dos elementos cálcio, potássio, 

sódio e magnésio na tíbia da Macrauchenia a fim de realizar estudos em paralelo de 

preservação óssea do animal. 
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Abstract 

 

The poor preservation of the collagen is a limiting factor for to obtain reliable dates of fossil 

bones by 14C-AMS, besides, of course, the time range of 50ka. Thus, it is necessary to develop and 

create alternative dating methods. This paper proposes dating bones using the 238,235U decay 

series (methods 231Pa / 230Th and 235U / 234U), using gama spectrometry. To complete this goal, it 

is necessary to use transport and absorption of uranium models to evaluate whether processes 

occurred along the fossilization avoid system closed hypothesis. In this sense, it proposes an 

adaptation of a diffusion and adsorption model (AD model) in the literature as to the correct choice 

of bone geometry. The templates are used to select bones can be dated with reliability in view of the 

history of entry and transport of uranium in the bone in question. While, the DA model proposes 

using geometry of infinite parallel plates, ideal to assess the dentin, the adapted model (RDA model) 

proposes to use infinite cylinder geometry to bones as big as tibias, femurs and radios of megafauna. 

Both models are able by itself to determine the age of the bone to meet the dimensionless 

parameter t'is the effective diffusion coefficient (D / R). However, it is necessary to know both 

simultaneously and in the absence of one or another it is necessary to resort to experimental 

techniques to determine them. T'this work is obtained by fitting the model solutions to the 

experimental data on the spatial distribution of uranium along radial lines (concentration profiles) 

using neutron activation and X-ray fluorescence. Thus, we studied five fossil bones of the South 

American megafauna from fossiliferous assembly of the City of La Paz, Montevideo, Uruguay: A tibia 

belonging to Macraucheniapatachonica species; one tibia and a tooth belonging to a genre of animal 

Toxodon; a vertebra belonging to a family of animals Mylodontidae and osteoderm belonging to a 

genre of animal Glyptodon. The tibia just the Macraucheniapossui behavior described by RDA e 

model so it was the only material dated. The dates obtained were 20.4 ± 3.5 ka to 231Pa / 235U and 

23.0 ± 1.1 ka230Th / 234U, giving an average of 21.7 ± 1.8 ka. At the same meeting the fossiliferous 
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Macrauchenia had been dating a mandibular bone belonging to Stegomastodonwaringi kind by a 

Uruguayan group. The age AMS is calibrated by 21580-20914 cal years BP. So the radiometric dating 

of Macrauchenia is one more data to establish the age of the fossiliferous assembly. Known age and 

t'parameter was possible to estimate the first effective diffusion coefficient (2.4 ± 0.6). 10-12 cm² / s 

to a bone of the South American megafauna. Also, activation, they determined the concentration 

profiles of the elements calcium, potassium, sodium and magnesium in the tibia da Macraucheniaa 

complete studies in parallel bone preservation of the animal. 
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Capítulo 1: Introdução 

  

A reconstrução de paleoambientes e paleoclimas é um problema complexo, o qual 

para ser compreendido necessita de contribuições das mais diversas áreas da ciência.  A 

Física, nesse sentido, constitui uma peça fundamental, através do uso de conceitos, métodos 

e técnicas provenientes de seus mais distintos ramos, que em colaboração com outras áreas, 

como a Química, Biologia e Geociências, gera conhecimento que permite reconstruir 

ecossistemas pretéritos e melhor entender a evolução das espécies.  Técnicas de datação, 

por exemplo, permitem contextualizar eventos e criar modelos consistentes capazes de 

explicar a dinâmica da evolução biológica, geológica e climática da Terra. 

 Existem duas categorias de métodos físicos para datação. Uma em que a quantidade 

medida decresce com o tempo e, outra, em que a quantidade física acumula-se na amostra 

com o tempo. A primeira inclui métodos onde a informação sobre a idade é dada pela razão 

de desintegração de um radionuclídeo em relação a um isótopo estável ou de longa meia-

vida (espectrometrias alfa, beta, gama e espectrometria de massa por aceleradores – AMS). 

Os radionuclídeos podem ser relativamente abundantes (tais como 40K, 232Th e 238U, 

incluindo 210Pb) ou isótopos mais raros (14C, 10Be, 26Al, 32Si, 36Cl, 41Ca, 53Mn). A segunda 

categoria inclui métodos baseados na medida de defeitos acumulados, produzidos pela 

radiação no ambiente, tais como: termoluminescência (TL); luminescência opticamente 

estimulada (OSL); ressonância paramagnética eletrônica (ESR) e racemização de aminoácidos 

(AAR) (Olariu et al., 2002).   

No caso de ossos fósseis, as técnicas de espectrometria de massa com aceleradores, 

espectrometria alfa, beta e gama e racemização de aminoácidos podem ser aplicadas. 
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 Fósseis como ossos e dentes são geralmente materiais ubíquos, e também 

elementos de diagnóstico em estudos arqueológicos e paleoambientais. Entretanto, a 

complexidade de suas estruturas e história diagenética faz com que nenhum método de 

datação seja completamente confiável (Rae & Ivanovich, 1986; Pike et al.,2003). 

 Por exemplo, no caso da datação por 14C-AMS há um procedimento de tratamento 

químico próprio para cada material a fim de separar a parcela da amostra mais preservada, 

descontando possíveis contaminações que levariam a superestimar ou subestimar a idade 

verdadeira. No caso dos ossos, é utilizado o colágeno como material mais preservado. Os 

ossos são formados, aproximadamente, por 75-80% de hidroxiapatita, 20% de material 

orgânico e aproximadamente 85-90% do componente orgânico é colágeno. Para ser possível 

a realização da datação pela extração do colágeno é necessário que pelo menos 5% do 

mesmo seja preservado (Brock et al.,2013). Esta é uma situação difícil de ser encontrada em 

ossos de animais da megafauna ao redor do mundo, porque o colágeno degrada de acordo 

com o pH, temperatura e tipo de solo (Cione et al., 2003; Tonni et al., 2003; Corona et al., 

2012).     

  Datação por racemização de aminoácidos, por sua vez, grosso modo, consiste em 

determinar a proporção existente, em um organismo morto, entre aminoácidos dextrógiros 

e levógiros.  Em organismos vivos existem apenas aminoácidos dextrógiros e com a morte do 

organismo ocorre, através de reações químicas, transformação de dextrógiros em levógiros 

até que um equilíbrio seja atingido. A taxa de racemização difere para cada aminoácido e 

depende de condições ambientais tais como temperatuta e acidez ( Jefrrey, 1985).  

 Finalmente, espectrometria de radiação gama, beta e alfa são técnicas bem 

desenvolvidas e bastante utilizadas em inúmeras aplicações (Cid et al., 2012; Anjos et al. 

2011; Velasco et al., 2012). Contudo surgem controvérsias quanto ao uso das mesmas para 
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datar ossos fósseis, utilizando as séries de decaimento natural do 235,238U, devido à hipótese 

de sistema fechado, uma vez que geologicamente ossos são sistemas abertos para o urânio 

(Sambridge et al., 2012). Por tanto, qualquer método que utilize as séries de decaimento, 

seja espectrometria gama ou outra técnica qualquer, faz-se necessário garantir que o 

sistema se comporte como sistema fechado no sentido de que nenhum filho das séries de 

decaimento encontra-se no interior da amostra por outro processo que não seja o 

decaimento radioativo. 

   Para datação através das séries de decaimento é necessário que se conheça as razões 

isotópicas 231Pa/235U,234U/238U,230Th/234U e230Th/232Th (Cid et al., 2013; Simpson et al.,1998; 

Yokoyama et al., 2008; Berzero et al., 1997) e tornam-se convenientes estudos de 

modelagem do transporte e absorção do urânio a fim de selecionar ossos que podem ser 

datados de acordo com as condições impostas para aplicação do método. Vários modelos já 

foram propostos (Pike et al., 2003), porém Millard et al. (1996) criaram o modelo de difusão 

e adsorção (D-A) que, ao contrário de outros modelos, considera a química das interações 

ossos-urânio propondo que a difusão ocorre para dentro dos ossos como complexos de 

uranila, sendo adsorvidos pela grande área superficial do mineral hidroxiapatita (Pike et 

al.,2003). O modelo D-A não apenas prediz a razão de absorção pelo osso como também a 

distribuição espacial (perfis de concentração) do urânio e seus isótopos através de uma 

seção óssea (Pike et al., 2002, 2003; Sambridge et al., 2012). O mesmo posteriormente foi 

modificado por Pike a fim de descrever processos de perdas e ganhos do urânio pelo osso ao 

decorrer da fossilização a fim de melhor compreender o cenário geoquímico (Pike et al., 

2002,2003). Ossos que apresentam perfis que indicam perdas ou ganhos de urânio ao longo 

do processo de fossilização não podem ser datados pelas séries de decaimento, pois significa 

que não é possível garantir a hipótese de sistema fechado. 
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Sambridge et al. (2012) realizam algumas críticas ao trabalho do Millard, sendo o 

principal questionamento a falta de clareza quanto a consideração correta da relação 

234U/238U. Assim, eles desenvolvem um modelo que descreve as soluções das atividades do 

238U, 234U e 230Th em função da posição levando em conta que os isótopos do urânio não se 

encontram em equilíbrio secular e o tório não difunde. Entretanto, ao longo desta tese serão 

discutidas situações nas quais ocorre convergência entre os modelos de Sambridge e Millard 

e, portanto, é possível que sejam feitas aproximações de sistema fechado (Simpson et al., 

1998; Cid et al., 2014). 

Quanto ao quesito modelagens, é importante considerar, ainda, a geometria do 

sistema, uma vez que existem diferenças quanto à absorção total de urânio para geometrias 

distintas (Cranck, 1975). Nesse sentido são necessárias adaptações para o uso do modelo D-

A para ossos longos como tíbias, rádios os fêmures. 

 A literatura de referência data dentes pelas séries de decaimento utilizando como 

material a dentina que possui espessura da ordem de milímetros, utilizando a técnica ICP-MS 

(Pike et al., 2002) e considerando geometria de placas paralelas, adequada a modelagem de 

dentina.  Porém, nesse trabalho são utilizados ossos de maior porte, de espessura da ordem 

de centímetros tais como tíbias, vértebras e osteodermas que podem ser modelados através 

da geometria de um cilindro infinito.  A adaptação do modelo D-A para ossos de grande 

porte constitui, utilizando geometria cilíndrica, o fio condutor dessa tese de doutorado.  

 Para cumprir tais objetivos foram utilizadas as seguintes técnicas analíticas nucleares 

em ossos de animais da Megafauna: Análise por Ativação Neutronica (Neutron Activation 

Analysis-NAA) e Fluorescência de Raios-X (Fluorescence of Ray-X-FRX) ao que compete à 

obtenção dos perfis de concentração do urânio, enquanto para a datação propriamente foi 

utilizada a técnica de Espectrometria Gama. 
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 Tanto NAA, quanto FRX são adequados ao estudo de ossos do porte desse trabalho, 

pois permitem obter distribuições espaciais do urânio com boa resolução. Isto é, ambas as 

técnicas permitem obter medidas de um conjunto de pontos o suficiente para construir 

perfis de concentração que mostrem claramente uma tendência de comportamento. O feixe 

de raios-X, utilizado no FRX, por exemplo, irradia uma área de aproximadamente 0,4 cm². Tal 

área de irradiação permite que sejam obtidos dados para pontos distantes 

aproximadamente de 0,5 cm um do outro. Esse fato, justifica o fato de não ser possível, 

através dessa técnica, obter estatística o suficiente para amostras da ordem de 1 cm, 2 cm 

ou menos de diâmetro. Note, que para amostras da ordem de 10 cm seria possível obter 

medidas referentes a 20 pontos distintos, enquanto para amostras de 2 cm ou menos seria 

obtido no máximo um conjunto de quatro pontos. Razões semelhantes justificam o uso de 

NAA. Nesse caso a massa de amostra necessária que deve ser retirada, da ordem de 

miligramas, delimita a quantidade de pontos que podem ser analisados. Novamente, 

amostras com baixo número de pontos analisados não permitem delinear um padrão de 

comportamento para a distribuição espacial do urânio, o que impossibilita realizar estudos 

adequados de modelos. 

 Feitas tais considerações, resumidamente, o objetivo desse trabalho é realizar 

datações de ossos fósseis da megafauna sul americana através das séries de decaimento do 

urânio, utilizando técnicas analíticas nucleares. Porém, para que as datas obtidas sejam 

confiáveis é necessário conhecer a história de absorção e transporte desse elemento para 

assegurar que o ingresso ocorre sem que haja perdas e ganhos ao longo do processo de 

fossilização. A história de ingresso é acessada através dos perfis de concentração e os 

mesmos constituem uma ferramenta para selecionar ossos que podem ser datados com 

confiabilidade daqueles que não podem ser datados com confiabilidade. 
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 Nesse trabalho foram utilizados cinco fósseis provenientes da assembleia fossilífera 

da cidade de La Paz em Montevidéu, Uruguai. Nessa mesma assembleia existem duas 

datações realizadas por 14C-AMS: um osso mandibular pertencente a um animal da espécie 

Stegomastodon Waringi e um dente pertencente a um animal do gênero dos Toxodon.  Os 

dois ossos, assim como as amostras desse trabalho, são da mesma camada estratigráfica e 

por isso deveriam possuir idades próximas dentro da incerteza experimental.  

  Outras datas por 14C-AMS para a mesma região foram realizadas por um grupo de 

pesquisadores uruguaio, mas não possuíam colágeno preservado o suficiente em sua 

maioria para aplicação do método. Assim, o problema do colágeno mal preservado em ossos 

da megafauna reforça a necessidade do desenvolvimento de métodos alternativos ao 14C-

AMS para datação direta de ossos. 

 O interesse científico para datações da megafauna recai sobre a questão da causa da 

extinção desses animais. A megafauna era predominante na América do Sul até o fim do 

Pleistoceno e estudos realizados apontam para uma súbita extinção. Dentre as causas 

relevantes estão caça predatória, enfermidades e mudanças climáticas (Barnosky et al., 

2004; Stuart et al., 2004) . Em cada continente um fator predomina mais que os outros ou 

são concomitantes, porém na América do Sul o homem havia começado a ocupar o 

continente há pouco tempo, de tal forma que o fator mais relevante no caso da América do 

Sul seria a alteração ambiental. Assim, para o melhor entendimento da causa da extinção da 

megafauna é necessário realizar mais datações.  
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Figura 1. 1. Mapa de sítios onde existem datas para estudar o problema da extinção da megafauna. (Barnosky et al., 2010).
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Capítulo 2: Modelos Teóricos 

 

   Nos parágrafos seguintes será realizada uma breve introdução, seguida de conceitos 

e discussão de cada um dos modelos utilizados nesse trabalho para descrever o ingresso e 

transporte do urânio em um osso. 

 Diversas abordagens são encontradas na literatura quanto ao tema modelagens 

(Sambridge et al., 2012; Szabo, 1979; Simpson et al., 1998; Rae et al., 1986). Dentre os 

modelos simples mais citados na literatura estão o EU (Early uptake) e o LU (Linear Uptake). 

O modelo EU considera que o urânio é absorvido em tempo relativamente curto se 

comparado ao tempo de enterramento do fóssil e o modelo LU assume que o urânio exibe 

um comportamento de absorção linear ao longo do tempo (Pike et al., 2003; Szabo, 1979). 

Pike et al.(2003) ressaltam que a aplicação de um determinado modelo deve ser baseada em 

evidências da história de ingresso e transporte do urânio. 

Como mais uma proposta nessa linha de investigação, surgiu, durante a década de 

noventa, o modelo de difusão e adsorção (modelo DA) criado por Millard e Hedges (Millard 

et al., 1995; Millard et al., 1996; Millard et al., 1999; Pike et al.,2001; Pike et al., 2002; Pike et 

al., 2003; Pike et al., 2004; Pike et al., 2005). Segundo o modelo D-A, o urânio é absorvido 

pelos ossos como complexo de uranila, através dos fenômenos de difusão e adsorção. O 

urânio difunde do ambiente externo para o interior dos ossos enquanto é adsorvido pela 

grande área superficial do mineral hidroxiapatita (Pike et al., 2003). Segundo Millard et 

al.(1996), a absorção do urânio por ossos durante o processo de fossilização é importante ao 

menos por dois motivos: a dinâmica do processo é importante quando as datas são obtidas  
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através de séries de decaimento e o processo é um claro exemplo de mudança diagenética.  

 O modelo DA descreve o transporte de urânio através dos fenômenos de difusão e 

adsorção utilizando a segunda lei de Fick com geometria de placas paralelas. O modelo é 

capaz de predizer a distribuição espacial do urânio ao longo do tempo, além de estimar a 

razão entre os coeficientes de difusão (D) e adsorção (R) desse elemento (Pike et al., 2002). 

A razão D/R varia à medida que avança o processo de fossilização, de tal forma que seu valor 

se encontra associado a uma idade.  

  A difusão de uma substância pode ser mais rápida ou mais lenta de acordo com a 

geometria. Então, para acessar a razão D/R é necessário realizar estudos de modelagem para 

geometrias diferentes, a fim de encontrar aquela que melhor ajusta os dados experimentais 

e, por isso mesmo, aquela que melhor descreve os fenômenos de absorção e transporte do 

urânio. 

 A geometria de placas paralelas foi utilizada satisfatoriamente em ossos que 

possuem espessura da ordem de milímetros como dentes. Contudo, em ossos tais como 

vértebras ou tíbias, a geometria que melhor ajusta os dados é a cilíndrica. Tal conclusão está 

baseada sobre a análise dos dados experimentais adquiridos ao longo do desenvolvimento 

desse trabalho de tese. Nesse sentido, foram comparados ajustes utilizando o modelo de 

placas paralelas (modelo DA) e o modelo radial de difusão-adsorção (modelo RDA), proposto 

neste trabalho. O modelo RDA, assim como o modelo DA, descreve a variação de 

concentração do urânio ao longo do tempo em uma determinada posição em uma seção 

radial, considerando geometria cilíndrica do sistema. 

 É importante destacar que o urânio ingressa no sistema durante todo o tempo de 

fossilização e por isso mesmo, geologicamente, ossos são sistemas abertos para urânio 
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 (Pike et al., 2003; Pike et al., 2005). Esse é um ponto sobre o qual recaem as contestações 

com relação às datas obtidas pelas séries de decaimento do urânio, uma vez que ganhos ou 

perdas de urânio ao longo do processo, certamente, mascaram a idade da amostra. Esse 

ponto é controverso, porém datações realizadas em ossos com história diagenética simples 

dão confiabilidade aos resultados. Entende-se por simples, que o coeficiente de difusão, 

obtido através da análise do perfil de concentração correspondente, é constante. Esse 

requisito é preenchido tanto pelo modelo LU quanto pelos modelos DA e RDA e, ressaltando 

mais uma vez, o melhor modelo será aquele que melhor descrever os dados experimentais. 

 O método das séries, apesar das controvérsias encontradas na literatura, continua a 

ser usado e desenvolvido por ser um método que permite acessar idades da ordem de 

centenas de milhares de anos (350ka). Essa faixa de aplicação possui grande interesse 

científico para compreensão das razões das mudanças climáticas ocorridas no nosso planeta, 

além da grande extinção, quase súbita, da grande fauna de mamíferos que habitavam os 

diversos continentes, dentre eles a América do Sul, até a última era glacial. 

2.1 Fenômenos de transporte de massa 
 

Nesse tópico é apresentada a equação que descreve a variação de concentração de 

uma substância no meio ambiente, em sua forma geral, a fim de discutir simplificações que 

são feitas para chegar à forma das equações representativas dos modelos DA e RDA 

utilizadas nesse trabalho. Ela leva em conta que a variação de concentração é resultado da 

combinação dos seguintes processos: difusão, advecção, dispersão e transformações físicas, 

químicas ou biológicas. Contudo, antes de apresentar a equação, serão brevemente 

discutidos os fenômenos citados anteriormente, inclusive para que melhor sejam entendidas 

as suposições dos modelos. 
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 Difusão é o processo pelo qual matéria é transportada de uma parte do sistema para 

outra, como resultado de um movimento molecular aleatório (Cranck, 1975). A substância 

difundida sempre é transportada de uma região de maior concentração para outra onde a 

concentração é menor sem que haja movimento do fluido. 

A distribuição espacial de moléculas difundidas pode ser pensada de tal forma que 

em um instante inicial existe um número de moléculas bem localizadas em uma região do 

espaço e à medida que o tempo evolui as moléculas vão se distribuindo pelo ambiente até 

que todas as regiões possuam uma distribuição uniforme de moléculas. O fenômeno da 

difusão depende basicamente da espécie química considerada, da temperatura do ambiente 

e da viscosidade do fluido, segundo a relação de Einstein usada para relacionar o coeficiente 

de difusão e o número de Avogadro (Salinas, 2005). Nesse sentido, o dióxido de carbono 

(CO2), por exemplo, possui coeficiente de difusão igual a 0,17. 10-4cm²s-1 em água a 20oC 

enquanto esse valor muda para 0,12. 10-4cm²s-1 em água a 10oC (Socolofsky et al., 2005). 

 No caso da advecção, ao contrário da difusão, o transporte da substância não é 

aleatório e é realizado à velocidade média do fluido. Já o fenômeno da dispersão é análogo à 

difusão, no sentido de que há um espalhamento da substância no ambiente. Contudo, a 

dispersão está associada, agora, às flutuações em torno da velocidade média do fluido. 

 Transformação, por sua vez, é a perda ou ganho (variação de massa) de um elemento 

de interesse através de processos físicos, químicos ou biológicos (Socolofsky et al., 2005). 

Não ocorre transformação, quando a variação temporal da massa do elemento de interesse 

assume valor zero, enquanto que ocorre transformação quando a variação temporal de 

massa é igual a uma quantidade X, que pode ser positiva ou negativa. Um típico processo de 

transformação é o decaimento radioativo. 
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Além do decaimento radioativo, um segundo fenômeno de transformação que pode 

ser considerado é a adsorção. A adsorção é o fenômeno responsável por descrever o 

acúmulo de uma determinada substância sobre superfícies, sendo que a capacidade 

adsortiva de um material está relacionada à temperatura, porosidade e área de contato da 

superfície. Matematicamente, esse fenômeno é descrito pelas isotermas de adsorção, curvas 

que relacionam a razão entre as massas do elemento adsorvido (adsorvato) e do adsorvente 

com a concentração de equilíbrio, permitindo avaliar grandezas relacionadas à estrutura do 

material tais como porosidade e área superficial específica. 

 Adsorção pode ser considerada ao substituir o termo X da Equação 2.1 por  S/ t na 

Equação 2.2, juntamente com os termos correspondentes aos demais processos. 

  (2.1) 

Onde: 

C= concentração da substância em ppm, no fluido, em uma determinada posição e tempo t. 

t = tempo em segundos. 

u = velocidade do fluido em cm/s. 

D= coeficiente de difusão em cm²/s. 

X= termo de transformação ppm/s. 

 A Eq. 2.1descreve a variação de concentração da substância considerada em um 

determinado ponto à medida que transcorre o tempo, sendo que o termo do divergente 

representa o fenômeno da advecção, o termo do laplaciano o fenômeno da difusão e o 

termo Xos fenômenos responsáveis pela variação de massa. 

XCDuC
t

C




 2).(
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 Dessa forma, a equação contempla cada um dos fenômenos que devem ser 

considerados em um caso geral, embora, não raras vezes, poderão ser realizadas 

simplificações. Uma simplificação importante é àquela que considera u=0, ou seja, não há 

deslocamento do fluido. Logo, tal simplificação desconsidera o fenômeno da advecção. 

(2.2) 

A quantidade S é a concentração da substância adsorvida, cuja relação com a concentração 

livre da mesma substância, presente no fluido, se dá através da Equação 2.3. 

(2.3) 

Onde, 

S= concentração adsorvida em ppm. 

C= concentração presente no fluido em ppm. 

R= Coeficiente adimensional de equilíbrio volumétrico. 

 Substituindo a Eq. 2.3 na Eq. 2.2, temos que a Eq. 2.1 toma a forma da Equação 2.4. 

(2.4) 

 A Eq. 2.4 é conhecida como a segunda lei de Fick e é importante ressaltar que o 

coeficiente de difusão D é o mesmo em qualquer direção.  Na realidade, o termo geral para 

difusão é do tipo ∇.(D ∇C)  e por isso mesmo, em um caso mais geral, D poderia assumir 

valores distintos para direções distintas.  

Portanto, daqui em diante, a Eq. 2.4 será trabalhada na forma unidimensional abaixo: 
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(2.5) 

2.2. Modelo de difusão e adsorção (modelo DA) 
 

 Matematicamente, o objetivo do modelo DA, consiste em resolver a Eq. 2.5 em 

coordenadas cartesianas, considerando a geometria de placas paralelas (Cranck, 1975), 

submetida às condições de fronteira abaixo: 

 

 A Equação 2.6 representa a solução do problema enunciado. 

 

(2.6) 

Onde, 

C= concentração de urânio, no fluido,dada em ppm em uma posição x e um instante t. 

C0= concentração de urânio no ambiente dada em ppm. 

D= coeficiente de difusão dado em cm²/s. 

R= Coeficiente adimensional de equilíbrio volumétrico. 

t= tempo dado em s. 

l = metade da espessura do osso dado em cm. 

x= posição dado em cm. 
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p = porosidade específica 

Definindo Z como a concentração de uranila em um ponto x do osso, é possível 

relacionar Z e C através da equação Z= kdC, onde Kdé o coeficiente de partição. Kd nada mais 

é que a porcentagem de uranila, presente na água subterrânea, adsorvida. 

O coeficiente de partição e o coeficiente de equilíbrio volumétrico relacionam-se com 

a porosidade específica através de R=Kd/p. A partir dessas definições e considerando os 

parâmetros adimensionais   x´=x/l  e t´=tD/((R+1)l²)  e Z´= Z/pRC0é possível reescrever a Eq. 

2.6 na forma da Equação 2.7. 

(2.7)                                                                                                                                                                                           

 Cabe, nesse momento, uma observação: a razão D/(R+1) pode ser aproximada para 

D/R, uma vez que o valor de R é da ordem de 105 ou 106(Millard et al., 1996) e, logo muito 

maior que um. Assim, t´=tD/(Rl²).   

2.3. Modelo radial de difusão-adsorção (modelo RDA) 

 

Matematicamente, o objetivo do modelo RDA, consiste 

em resolver a Eq. 2.5 em coordenadas cilíndricas, considerando 

geometria cilíndrica (Cranck, 1975), submetida às condições de 

fronteira abaixo: 

 

A Equação 2.8 representa a solução do problema enunciado. 

(2.8) 
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Onde, 

C= concentração de urânio, no fluido, dada em ppm em uma posição x e um instante t. 

C0= concentração de urânio no ambiente dado em ppm. 

D= coeficiente de difusão dado em cm²/s. 

R= Coeficiente adimensional de equilíbrio volumétrico. 

t= tempo dado em s. 

a= raio do cilindro dado em cm. 

αn= raízes positivas de J0(aαn)=0. 

J0= Função de Bessel de ordem zero. 

J1= Função de Bessel de primeira ordem. 

 Analogamente ao modelo DA é possível definir os parâmetros adimensionais r´=r/a e 

t´=tD/(Ra²) e reescrever 2.8 para Z, conforme feito na seção 2.2 para o modelo DA. 

2.4. Considerações gerais 
 

 Ambos os modelos, tanto o modelo DA quanto o modelo RDA, são construídos sobre 

as mesmas hipóteses e por isso, agora, iremos pontuá-las claramente. Em ambos é 

desconsiderado o fenômeno da advecção e por isso mesmo a água, presente no solo que 

percola o osso, é considerada em regime estacionário; a isoterma, que descreve o fenômeno 

da adsorção, é linear, conforme a Eq. 2.3; o coeficiente de difusão é constante ao longo do 

tempo; e não é levado em consideração o termo de decaimento radioativo. 
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Como já mencionado, é possível estimar a idade do fóssil, através dos modelos, 

utilizando a relação t= Rl²t´/D (DA) ou a relação t=Ra²t´/D (RDA). Note que com essas 

definições, a idade depende de t´e da razão D/R simultaneamente. Para obter D/R seria 

necessário realizar experimentos que determinassem cada um dos coeficientes, empreitada 

que não faz parte do escopo desse trabalho. Por outro lado, a idade pode ser obtida por um 

segundo método de datação e a mesma pode ser utilizada para calcular D/R do osso. 

O parâmetro t´cresce à medida que aumenta o tempo de enterramento e ele será 

tanto maior quanto mais uniforme for a distribuição espacial do urânio. A quantidade de 

urânio no interior de um osso moderno é desprezível, U<1-50ngg-1, enquanto que em ossos 

fósseis é da ordem de µg/g-1(Sambridge et al., 2012). Após a morte e enterramento do 

animal é iniciada a absorção do urânio presente no solo de tal forma que a concentração de 

urânio é decrescente das bordas para o centro. 

A Figura 2.1 (perfis de concentração) mostra justamente esse aspecto. Ela exibe a 

distribuição de urânio em termos de concentrações relativas e o modo que t´varia para cada 

um dos modelos considerados à medida que passa o tempo.  Assim t´aumenta até que seja 

estabelecido o equilíbrio, entendido como a situação onde a distribuição de urânio passa a 

ser homogênea. 

Maiores t´s significam fósseis mais velhos, porque segundo Millard (1996) a presença 

de macroporos aumenta à medida que a de microporos diminui como resultado do 

progresso diagenético. Então, a área superficial diminui e menos uranila será adsorvida pelas 

camadas superficiais do osso, o que leva à imediata diminuição de Kd e consequentemente 

de R.Por outro lado, existe maior facilidade para percolação da água, o que resulta em um 

aumento no coeficiente D. Assim, diminuindo R e aumentando D há um aumento na razão 
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D/R e consequentemente de t´. Essas considerações são coerentes com a Figura 2.2, retirada  

de Pike (2002). Ela mostra justamente que fósseis mais velhos possuem D/R´s maiores. 

 

Figura 2. 1. Concentração relativa de urânio versus distância relativa. As curvas verdes correspondem ao modelo RDA e as 
curvas azuis ao modelo DA. 

 A forma dos perfis exibidos em forma de U está relacionada a histórias simples de 

absorção. A grande vantagem dos modelos DA e DAD baseia-se na capacidade dos mesmos 

detectarem histórias onde ocorreram acréscimos ou decréscimos de urânio em um passado 

mais recente. Por isso os perfis de concentração auxiliam a selecionar as amostras que 

podem ser datadas pelas séries de forma confiável. A etapa de datação é imediatamente 

desconsiderada, quando os perfis exibem formas diferentes do U, pois variações na absorção 

fazem com que sejam modificadas as razões isotópicas consideradas nos cálculos da idade. 
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Figura 2. 2. Relação entre idade (anos) e D/R (Pike et al., 2002). 

Pike et al. (2002; 2012) discute as causas para variações na forma exibida pelos perfis 

de concentração.  A Figura 2.3 mostra como a forma do perfil modifica à medida que o 

urânio é perdido a partir das bordas. A perda de urânio faz com que as razões isotópicas, 

231Pa/235U e 230Th/234U aumentem e por isso aumenta também a idade associada.  

 

Figura 2. 3. Variações nas formas do perfil à medida que o osso ganha ou perde urânio (Pike et al., 2002). 
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2.5. Modelo Difusão-Adsorção – Decaimento (modeloDAD) 
 

  A ideia desse tópico é expor um trabalho (Sambridge et al., 2012) que leva em conta 

o decaimento radioativo a fim de realizar discussões sobre as diferenças entre o modelo 

DAD e os modelos DA e RDA. 

 O modelo DAD consiste em solucionar cada uma das equações abaixo para a 

geometria de placas paralelas. Ou seja, o modelo DA com as considerações dos termos de 

decaimento radioativo. 

(2.9) 

 

(2.10) 

 

(2.11) 

Onde, 

A1= atividade do 238U dado em Bequerel. 

A2= atividade do 234U dado em Bequerel. 

A3= atividade do 230Th dado em Bequerel. 

λ= constante de decaimento dado em s-1. Os índices 1,2 e 3 referem-se respectivamente aos 

elementos 238U,234U e 230Th. 

k = D/R dado em cm²/s. 
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 As equações estão submetidas às seguintes condições de fronteira: 

 

 

 

 

  

A Equação 2.9 representa a atividade de 238U em um determinado ponto x em 

instante de tempo t. Por sua vez, as Equações 2.10 e 2.11 representam o mesmo para o 234U 

e 230Th respectivamente. 

 A Equação 2.9 diz que o 238U difunde enquanto decai para o 234U; a Equação 2.10 diz 

que o 234U difunde enquanto decai para o 230Th; a Equação 2.11 diz que 230Th não difunde, já 

que o mesmo é insolúvel em água. 

As soluções do problema podem ser encontradas no trabalho citado. A Figura 2.4 

(Sambridge et al., 2012) representa as soluções gráficas considerando t´=0,1 e t´=0,9. Pela 

discussão realizada nesse capítulo, já sabemos que ossos com t´s menores são mais jovens. 
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Figura 2. 4. Perfis para 
238

U, 
234

U e
 230

Th, considerando t´= 0,1 (linhas contínuas) e t´=0,9 (linhas pontilhadas) (Sambridge et 
al., 2012). 

Pode ser observado através da figura que os perfis de 234U e 238U são bastante 

próximos para t´=0,1, enquanto o mesmo não ocorre para t´=0,9 ou t´s mais altos. Tal 

comportamento, indica que os termos de decaimento podem ser desprezados para ossos 

tão jovens quanto aqueles que possuem t´ da ordem de 0,1, conforme foi feito nos modelos 

DA e RDA e que para ossos mais velhos é recomendável utilizar as correções do modelo 

DAD. 
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Capítulo 3: Materiais e Métodos 

 

 Este capítulo tem por objetivo expor a metodologia experimental adotada para obter 

a distribuição espacial (perfis de concentração) do urânio, cálcio, potássio, magnésio e sódio 

e o algoritmo para estimar a idade dos ossos que apresentam perfis de concentração do 

urânio em forma de U. A interpretação dos perfis do urânio à luz da discussão teórica serve 

para acessar o coeficiente de difusão e selecionar as amostras que podem ser datadas pelo 

método das séries de decaimento do urânio. Os perfis dos demais elementos servem para 

auxiliar a verificação do estado de preservação do osso em questão.  

 Para a realização desse trabalho, objetivamente, é necessário determinar 

concentrações dos elementos de interesse tanto na etapa de obtenção dos perfis quanto na 

etapa de estimativa da idade. As técnicas para tal finalidade são eleitas, fundamentalmente, 

em função da quantidade e tipo de material disponível, dos limites de detecção das técnicas 

e da deliberação para amostrar o material de forma destrutiva. 

  A obtenção dos perfis de concentração exige que sejam realizadas medições de 

concentrações dos elementos de interesse em diversos pontos da amostra óssea ao longo de 

direções radiais. Métodos construídos, para tal fim, que exigem a extração de amostras em 

vários pontos ao longo de uma direção radial e, ao mesmo tempo, pretendem conservar o 

material o máximo possível, restringem a quantidade de material em ordem de miligramas. 

Desta forma, o método de análise por Ativação Neutrônica (NAA) torna-se um bom 

candidato. Por outro lado, a técnica de Fluorescência de Raios-X (FRX) é mais vantajosa para 

ossos fósseis, uma vez que ela permite obter a distribuição de concentrações de elementos 

traços incidindo um feixe de raios-X sobre pontos específicos para análise, de tal forma  
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que o material não seja destruído. Além disso, a técnica de FRX permite realizar o conjunto 

de medições relativas a um osso em poucas horas. 

A fim de que fosse possível testar o potencial das duas técnicas e, ao mesmo tempo, 

certificar que os resultados independem do método utilizado, este trabalho obteve dados 

por NAA e FRX. Por sua vez, para a etapa da datação propriamente dita foi utilizada a técnica 

de espectrometria de radiação gama, que pode ou não ser destrutiva. 

 Anteriormente a este trabalho, já havia sido realizada uma datação por AMS-14C de 

um osso pertencente a um animal da ordem taxonômica dos proboscidea pelo grupo 

uruguaio (Gutiérrez et al.,2005). Esse osso pertencia ao mesmo nível estratigráfico dos ossos 

estudados nesse trabalho e a idade não calibrada, obtida foi 17620 ± 100 BP. Durante esse 

trabalho, também foi realizada no Laboratório de Radiocarbono (LAC-UFF) a preparação de 

amostras pertencentes a Macrauchenia seguindo o protocolo do laboratório de Oxford 

(Brock et al., 2013), mas não foi gerado colágeno preservado o suficiente, exigido pelo 

método. 

 Feita essa breve exposição inicial, a partir desse momento serão discutidas as etapas 

de preparo, medição e análise das amostras relativas a cada técnica analítica nuclear 

utilizada. Assim o capítulo está dividido, grosso modo, em três partes, sendo cada parte 

relacionada a uma das técnicas empregadas no estudo.  

3.1. Descrição das amostras 
 

 Foram estudadas amostras de animais da megafauna pleistocênica sul – americana. 

Entre elas estão: uma tíbia de um animal da espécie Macrauchenia patachonica (Figura 3.2), 

uma tíbia (Figura 3.3) e um dente (Figura 3.4) de um animal do gênero dos Toxodon, uma 
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vértebra de um animal da família dos Mylodontidae (Figura 3.5) e um Osteoderma 

pertencente a um animal do gênero dos Glyptodon (Figura 3.6). As amostras foram coletadas 

na assembleia fossílifera da cidade de La Paz, Montevidéu – Uruguai (34° 45´24´´ S, 56° 15´ 

53´´O) e cedidas por pesquisadores da Universidad de la Republica – UDELAR. Por finalidade 

prática desse momento em diante será seguida a seguinte nomenclatura para identificação 

dos ossos: TMP (tíbia de Macrauchenia patachonica); TT (tíbia de Toxodon), DT (dente de 

Toxodon), VM (vértebra de Mylodontidae) e OG (Osteoderma de Glyptodon). 

 

Figura 3. 1. Animais dos quais provém às amostras estudadas. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: 
Macrauchenia patachonica; Mylodontidae; Glyptodon; Toxodon. 
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Figura 3. 2.Tíbia de Macrauchenia patachonica. 

 

 
Figura 3. 3.Dente de Toxodon. 

 

 
Figura 3. 4.Tíbia de Toxodon. 
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Figura 3. 5. Vértebra de Mylodontidae. 

 

 

Figura 3. 6. Osteoderma de Glyptodon. 

 

3.2.  Técnicas experimentais 

 3.2.1. Análise por Ativação Neutrônica (NAA) 

 

 Foram determinadas concentrações de urânio, potássio, cálcio, magnésio e sódio na 

amostra TMP e concentrações de urânio na amostra DT. A ativação foi realizada no reator de 

pesquisas IEA–R1 do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN–CNEN) e a análise 

feita no LEER (Laboratório de Espectroscopia e Espectrometria das Radiações).   
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 Muitos problemas relacionados com o conhecimento da composição química de uma 

amostra desconhecida, principalmente contendo traços de impurezas, podem ser elucidados 

através da sua ativação por nêutrons e posterior detecção da radiação gama. Como as 

energias das radiações gamas dos radioisótopos são bem conhecidas, pode-se determinar 

com precisão a composição da amostra (Tauhata e Almeida, 1981). 

 O método consiste basicamente em bombardear a amostra com nêutrons a fim de 

produzir isótopos radioativos. Assim, por exemplo, átomos de urânio contidos em uma 

amostra absorvem nêutrons e, como produto da reação, existe a probabilidade de serem 

produzidos isótopos em estados excitados, que decairão para o estado fundamental através 

da emissão de raios gama.  

 A atividade produzida por reações (n,γ) durante a irradiação por um tempo t0 de uma 

amostra é obtida através da Equação 3.1 (Tauhata e Almeida, 1981): 

(3.1) 

Onde: 

A(tO) = atividade da amostra após a irradiação por um tempo t0. 

N = número de Avogadro. 

φ = fluxo de nêutrons em nêutrons/(cm².s) 

σB= seção de choque microscópica para absorção por reação (n,γ) do núcleo – alvo. 

λ= constante de desintegração do elemento produzido. 

G= abundância isotópica do núcleo – alvo. 

 01
100

....
)( 0

tB e
M

mGN
tA  



Materiais e Métodos 

 29 

m = massa da amostra irradiada. 

M = peso atômico do núcleo – alvo. 

 Amostras certificadas são irradiadas simultaneamente com as amostras 

desconhecidas, a fim de que parâmetros relacionados às condições experimentais tais como 

fluxo de neutros, seção de choque, frações dos elementos envolvidos na reação e massas 

atômicas sejam eliminados do cálculo, que relaciona a atividade da amostra desconhecida 

com a atividade da amostra certificada. Desta forma, é possível chegar a uma expressão para 

a razão entre as atividades após a irradiação, que depende, essencialmente, da relação entre 

as massas.  

 Posteriormente a essa etapa, as amostras são analisadas utilizando espectrometria 

gama. Assim, a concentração do elemento ativado pode ser determinada segundo a Equação 

3.2, onde é introduzido um fator de correção, que leva em conta o tempo passado entre o 

término da ativação e o início da análise por espectrometria gama (Kovacs, 2012): 

(3.2) 

Onde: 

CA = concentração da amostra desconhecida. 

CP = concentração da amostra certificada. 

NA = número de contagens para um determinado pico de energia da amostra de 

desconhecida. 

NP = número de contagens para um determinado pico de energia da amostra certificada. 

mA= massa da amostra desconhecida. 

mp= massa da amostra certificada. 
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t = tempo passado entre o fim da irradiação e o início da análise por espectrometria gama. 

 As concentrações são usualmente dadas em ppm ou Bq/kg. Como regra, a unidade da 

concentração da amostra deve ser a mesma da  unidade exibida no certificado da amostra 

padrão utilizada, sendo que as concentrações, nesse trabalho, são dadas em ppm; o número 

de contagens é adimensional; a massa pode ser dada em qualquer múltiplo ou submúltiplo 

do kg, desde que a massa do padrão e a massa da amostra estejam da mesma forma; 

finalmente o tempo é usualmente dado em segundos, mas, novamente, o importante é que 

o tempo da amostra e o tempo do padrão estejam na mesma forma. 

  A Tabela 3.1 exibe as reações nucleares, que produziram os elementos ativados e as 

respectivas energias de decaimento gama analisadas para os cálculos de concentração. As 

Figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 mostram os esquemas de decaimento dos 

núcleos ativados e os respectivos exemplos de espectros de radiação gama que foram 

utilizados para o cálculo das concentrações dos elementos na amostra TMP. 

Tabela 3. 1.Reações nucleares que produziram os isótopos ativados para análise de concentração de U, Ca, Mg, 
K e Na. A tabela consta de composição isotópica do núcleo alvo, núcleo alvo (NA), Núcleo produzido (NP), 

reação nuclear, energias de decaimento gama utilizadas para os respectivos cálculos (Kovacs, 2012). 

Composição 
isotópica do núcleo 

alvo (%) 

Núcleo 
Alvo  

Núcleo 
produzido 

Reação Nuclear 
NA(n,γ)NP 

Energia de decaimento 
analisada do núcleo 

produzido (keV) 

6,73 41K 42K 41K(n,γ)42K 1525 

100 23Na 24Na 23Na(n,γ)24Na 1369 

11,01 26Mg 27Mg 26Mg(n,γ)27Mg 844 

0,187 48Ca 49Ca 48Ca(n,γ)49Ca 3084 

99,2742 238U 239U 238U(n,γ)239U 106,228 e 278 

 

Para os experimentos desse trabalho, as amostras desconhecidas foram irradiadas 

juntas com as amostras certificadas (NIST – 1486 Bone Meals, 1400 Bone Ash e soluções 
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obtidas de metais altamente puros) por nêutrons térmicos. Análise gama foi realizada 

utilizando um detector de germânio ultra–puro (HPGe) com eficiência de 60% (modelo 

GX6020) da Canberra. Amostras de 80-100 mg foram irradiadas por 30-60s, usando uma 

estação pneumática para medidas de Ca, Mg, K e Na. Já para a determinação de 

concentração de urânio, as amostras foram irradiadas de 4–8h no núcleo do reator. 

 

Figura 3. 7. Esquema de decaimento do 
42

K produzido através da reação 
41

K(n,γ)
42

K (INL, 2005). 

 

Figura 3. 8. Esquema de decaimento do 
24

Na produzido através da reação 
23

Na(n,γ)
24

Na. 
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Figura 3.9. Exemplo de espectros de energia para emissão de radiação gama do 
24

Na e 
42

K e da radiação de fundo no 
laboratório (Bg). 

  

Figura 3. 10. Esquema de decaimento do 
27

Mg produzido através da reação 
26

Mg(n,γ)
27

Mg. 

 

Figura 3.11. Esquema de decaimento do 
49

Ca produzido através da reação 
48

Ca(n,γ)
49

Ca. 
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Figura 3. 12. Exemplo de espectro de energia para emissão de radiação gama do 49C e da radiação de fundo no laboratório 
(Bg). 

 

 

 

Figura 3.13. Esquemas de decaimento do 
239

U e 
239

Np. O 
239

U é ativado através da reação 
238

U (n,γ)
239

U que posteriormente 
decai para 

239
Np (INL, 2005). 
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Figura 3. 14. Exemplo de espectro de energia para emissão de radiação gama do 
239

Np e da radiação de fundo no 
laboratório (Bg). 

 

 3.2.1.a. Preparo das amostras 
 

  Para TMP foi obtido um disco com diâmetro médio de 8 cm e 1 cm de espessura e 

foram extraídos dois conjuntos de dez amostras, totalizando vinte amostras, distribuídas ao 

longo do disco conforme a Figura 3.15. Já para DT foi obtido um disco cujo eixo maior média 

3,4 cm e o eixo menor 2,4 cm. As amostras foram distribuídas conforme Figura 3.16, o que 

totalizou um conjunto de 19 amostras. 

 Cada amostra foi extraída utilizando uma micro-retifica associada a um disco de 

diamante a fim de evitar contaminação. Após extração cada amostra foi pulverizada, seca na 

estufa a 100oC, embalada em recipientes de polietileno.  

330 360 390 420 450

3000

6000

9000

3
2
8
k
e
V

 (
L

a
1
4
0
)

2
8
2
 k

e
V

 (
Y

b
1
7
5
)

2
2
8
k
e
V

 (
N

p
 2

3
9
)

2
7
7
k
e
V

 (
N

p
 2

3
9
)

c
o
n

ta
g

e
m

canal

 Osso

 Bg



Materiais e Métodos 

 35 

 

Figura 3. 15. Disco da TMP com esquema de posição do conjunto de 20 amostras obtidas. 

 

Figura 3. 16. Esquema de amostragem de DT. Ao longo da direção M foram obtidas 12 amostras e ao longo do eixo P foram 
obtidas 7 amostras. 

 

 3.2.2. Fluorescência de Raios–X (FRX) 
 

 Foram medidas concentrações de urânio nas amostras TMP, TT, VM e OG. As 

medidas foram realizadas em colaboração com o Núcleo de Apoio à Pesquisa de Física 

Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP–FAEPAH) no Instituto de Física 

da Universidade de São Paulo (IF–USP). O objetivo da análise foi essencialmente verificar a 

reprodutibilidade dos resultados obtidos para a amostra TM por técnicas que são baseadas 
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em princípios físicos distintos. Imediatamente após a verificação da reprodutibilidade foram 

analisadas as demais amostras.    

É sabido que o modelo atômico prevê a distribuição dos elétrons em torno do núcleo 

atômico em níveis específicos de energia. Os elétrons são arranjados de tal forma que os 

níveis de energia são dispostos em uma configuração conhecida como camadas de energia. 

Tais camadas comportam um número determinado de elétrons de acordo com as regras de 

seleção da Mecânica Quântica. As camadas ainda são classificadas como K, L, M, N, O, P, Q, 

sendo que os elétrons de maior energia de ligação estão na camada K e àqueles que estão 

em camadas subsequentes possuem menores energia de ligação. Cada uma das camadas 

eletrônicas possui ainda subníveis de energia. Quando um átomo é ionizado acontece uma 

reconfiguração eletrônica de tal modo que elétrons pertencentes a camadas com níveis 

energéticos maiores ocupam o lugar deixado por um elétron de nível energético menor. Tal 

processo é conhecido como transição eletrônica e é esse processo a fonte originária dos 

Raios-X. Para elucidação de dúvidas sobre esse tópico é interessante consultar Serway e 

Jewett (2014). 

 Para provocar a emissão dos raios–X característicos dos elementos que constituem a 

amostra, a excitação pode ser feita de várias maneiras (Nascimento, 1999). O método 

utilizado para esse trabalho consiste em bombardear as amostras com raios-X produzidos 

por um tubo de raios catódicos. A interação dos raios-X produzidos pelo tubo com os átomos 

constituintes das amostras provocam ionização e consequentemente as transições 

eletrônicas.  As energias de ligação dos elétrons dependem proporcionalmente do quadrado 

do número atômico segundo a lei de Moseley (Nascimento, 1999) e por isso cada átomo 

possui um conjunto específico de emissões de tal forma que obtido um espectro é possível 
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identificar a composição do material estudado.  A nomenclatura mais comumente usada 

para espectros de emissão de raios-X foi introduzida por Siegbahn em 1920. A letra 

representa nessa nomenclatura o estado desocupado enquanto o subscrito corresponde ao 

número da camada acima da qual saiu o elétron (Serway e Jewett, 2014). Para efeitos 

práticos, as transições K α, K β, L α e L β são as mais utilizadas por serem as mais intensas. A 

Figura 3.17 exibe uma tabela periódica onde estão as energias dessas transições. 

 Para esse trabalho, foi utilizado o arranjo experimental que se encontra 

exemplificado na Figura 3.18. Foi utilizado um tubo de raios–X de prata da Amptek com 

variação de tensão de 0 - 50 kV e variação de corrente de 0 – 40 μA e um detector de raios – 

X também da Amptek modelo 100 SDD de silício (25mm² por 500 microns) com janela de 

berílio de 12,5 m e resolução de 125eV para o Kα do Mn.  Todas as medidas nesse trabalho 

foram realizadas com a configuração de 30 kV e 25 μA por um tempo de 600s. Para cada 

medida foi utilizado na saída do tubo um filtro de alumínio de 250 μm e um de tungstênio de 

25 μm. Os filtros, qualitativamente, são utilizados para absorver radiação que atrapalha a 

análise do pico de interesse. Então, os filtros “ limpam” a região de interesse e evidenciam o 

pico analisado. 

 Exemplo de espectro típico para amostra TMP está exibido na Figura 3.19. Todos os 

espectros foram analisados através do programa WinQxas. É importante levar em 

consideração os picos dos demais elementos que são exibidos nos espectros, apesar de 

terem sido analisados somente os picos correspondentes ao urânio. Isso, porque o espectro 

como um todo caracteriza o tipo de material utilizado e a comparação entre os espectros 

pode revelar alguma contaminação ou algum comportamento relevante para a análise. 
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Figura 3. 17. Tabela periódica com as principais quatro linhas de raios – X. Modificado a partir de (Amptek, 2015). 
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Figura 3. 18. Arranjo experimental para FRX. 

 

 

Figura 3. 19. Típico espectro analisado pelo programa WinQxas. 

 

Por sua vez, os cálculos das concentrações foram obtidos através do método relativo. 

Para obtenção de dados quantitativos acurados pelo método relativo, sabemos, é necessário 

reproduzir a geometria do arranjo experimental para o conjunto de medições de uma 

mesma amostra, uma vez que o número de eventos registrados pelo detector depende  
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significativamente do ângulo sólido. Além do cuidado com a geometria do arranjo também 

se deve levar em conta a matriz das amostras de tal forma que as amostras de estudo e as 

amostras certificadas tenham a mesma densidade. Portanto, se a amostra certificada está 

em forma de pó então a amostra de estudo também deverá estar em forma de pó e assim 

sucessivamente. Entretanto, no caso específico das medidas realizadas nesse trabalho, os 

resultados não são afetados pelo uso de matrizes distintas, porque para a construção dos 

perfis, em geral, não utilizamos valores de concentrações absolutas, mas sim concentrações 

relativas. Por isso, qualquer efeito que poderia ser adicionado pelo uso de matriz 

inadequada é compensado na relação entre concentração do ponto da amostra que incidiu o 

feixe de raios-X e a concentração de um segundo ponto de referência.  

 A expressão matemática para a obtenção da concentração é dada pela Equação 3.3 

abaixo: 

(3.3) 

Onde:  

CA = concentração da amostra desconhecida, dada em ppm. 

CP = concentração da amostra certificada, dada em ppm. 

NA = número de contagens para um determinado pico de energia da amostra de 

desconhecida. 

NP = número de contagens para um determinado pico de energia da amostra certificada. 

P

PA
A

N

CN
C
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 Quanto a questão de unidades utilizadas para cada grandeza da Equação 3.3, olhar os 

comentários feitos para a Equação 3.2. Além disso, é importante lembrar que a 

concentração da amostra padrão sempre deve ser corrigida para os o dia da medição. 

 Para os cálculos foram utilizadas amostras certificadas de osso Bone Meal 1486 do 

NIST (National Institute of Standards and Technology) e de quartzo IAEA/RGU1 da IAEA 

(International Atomic Energy Agency). A amostra de osso possui (26,6 ± 0,2)% de cálcio, 

(0,47 ± 0,02)% de magnésio, (12,3 ± 0,2)% de fósforo, (99 ± 9) μg/g de ferro, (1,34 ± 0,01) 

μg/g de chumbo, (412 ± 4) μg/g de potássio, (264 ± 7) μg/g de estrôncio e (147 ± 16) μg/g de 

zinco. Já a amostra de quartzo possui (400 ± 2) μg/g de urânio, menos que 1μg/g tório e 

menos que 20 μg/g de potássio. 

3.2.2.a. Preparo das amostras 
 

Determinação da concentração de urânio total também pode ser obtida por FRX e 

com algumas vantagens sobre a análise por ativação neutronica. É verdade, que através do 

FRX não é possível quantificar isótopos, já que o fenômeno físico envolvido é eletrônico e 

não nuclear, mas para cada análise é preciso analisar vantagens e desvantagens. Análises via 

FRX permitem análises menos destrutivas dos ossos e com redução em termos de custo e 

tempo. Para a realização das medidas, quanto à estrutura física, não é necessário mais que 

uma bancada onde é montado o arranjo experimental. Quanto ao custo, além do 

equipamento em si ser muito mais barato se comparado ao reator utilizado para NAA, por 

exemplo, não é necessário nenhum tipo de preparo da amostra e por isso não é necessário 

uso de ferramentas para manipulação e viais para transporte e medições. 



Materiais e Métodos 

 42 

 Por isso, o osso TMP também foi analisado por FRX para verificar a reprodutibilidade 

dos resultados obtidos por NAA e ao mesmo tempo dispor de um segundo método 

confiável. Alcançado o sucesso com as primeiras análises, foram estudados os ossos TT, OG e 

VM. 

 Todos os ossos foram medidos inteiros, exceto o osso VM. Esse foi cortado em duas 

partes e foram realizadas medidas ao longo de dois eixos (eixo maior e eixo menor) em uma 

das partes (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20. Eixos radiais ao longo dos quais foram realizadas as medidas, utilizando FRX para VM. 

3.2.3. Espectrometria gama 
 

 As medidas foram realizadas no Laboratório de Radioecologia e Alterações 

Ambientais (LARA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), utilizando um detector de 

germânio ultra-puro (Figura 3.21) com eficiência de 55% (modelo GX5522, com criostato 

estilo U) acoplado a uma blindagem de chumbo ultra-baixo fundo (modelo 777), ambos 

fabricados pela Canberra. 
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Figura 3. 21. Detector de HPGe acoplado a Blindagem de chumbo ultra-baixo fundo, ambos da Camberra. 

Apenas a amostra TM exibiu perfil em forma de U, razão pela qual somente a mesma 

foi submetida à análise por espectrometria gama para a estimativa da idade. A datação 

radiométrica feita através das séries de decaimento consiste em medir a radiação natural 

emitida pelos elementos que compõem a amostra. Quando se trata das séries de 235U e 238U 

são medidas as seguintes razões isotópicas: 231Pa/235U,234U/238U,230Th/234U e 230Th/232Th. 
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Para o sucesso das datações vale ressaltar a necessidade de desenvolvimento de 

experimentos que descrevam os motivos dos fracionamentos isotópicos a fim de criar 

modelos consistentes que descrevam os mecanismos de transporte desses elementos 

através de águas subterrâneas para o interior dos ossos. 

Nesse sentido, é possível encontrar na literatura experimentos que foram realizados 

para estudar o fracionamento entre 234U e 238U e foi concluído que o 238U é sempre um 

produto de lixiviação dos minerais enquanto o 234U pode ser tanto um produto de lixiviação 

quanto um produto de outro mecanismo chamado recuo alfa. Note na Figura 3.22, para 

melhor entendimento, que o 238U decai para o 234Th ao emitir uma partícula alfa. Por 

conservação de momento linear o átomo de 234Th recua com energia o suficiente para aderir 

aos minerais. Após a adsorção do 234Th pelos minerais, prossegue o processo de decaimento. 

Então, 234Th decai para 234mPa, que possui meia-vida da ordem de minutos e, por sua vez, 

decai com maior probabilidade direto para o 234U. Por esse motivo, existe um acúmulo de 

234U nos minerais devido a adsorção do 234Th à rede cristalina. O 234U é produzido em um 

estado solúvel e, por isso, mais facilmente lixiviado. Essa é a razão para o qual em águas 

subterrâneas existe um desequilíbrio entre o 238U e 234U (Bonotto e Silveira, 2006). 

 Por outro lado, o tório é insolúvel (Sambridge et al., 2012). A concentração de 232Th é 

o equivalente a cinco ordens de magnitude menor que a concentração do urânio e o 230Th é 

um produto de decaimento do 234U. Através dessas considerações é possível interpretar se o 

osso é preservado ou não ao analisar a relação 230Th/232Th. Valores altos significam que o 

tório presente na amostra provém unicamente do decaimento radioativo, uma vez que não 

há contaminação com o tório ambiental. 
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Figura 3. 22. Esquema de decaimento do 235U (INL, 2005). 

 Finalmente, o fracionamento isotópico entre o 231Pa e o 235U (Figura 3.23) ocorre 

apenas devido ao decaimento radioativo. Sendo assim a concentração de 231Pa no interior 

dos ossos em um tempo inicial é igual a zero (Simpson et al., 1998). 

 Portanto, o significado do processo de fracionamento depende do entendimento do 

mesmo. Um evento que pode ser datado é aquele onde o tempo decorrido é 

suficientemente grande para que ocorra o processo. Caso o tempo para o processo de 

fracionamento seja rápido em relação à meia-vida do elemento em questão, então, o evento 

pode ser datado (Calsteren et al., 2005). Portanto, as razões isotópicas não necessariamente 
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estão associadas ao tempo de morte do animal, mas sim ao tempo de ocorrência dos 

fracionamentos. Esse é o motivo principal para realizar estudos, que visam reconhecer o 

estado de preservação do osso e a hipótese de sistema fechado. 

 Interpretações válidas requerem a condição de sistema fechado, onde não existem 

trocas de qualquer elemento “pai” ou “filho” com o ambiente e mudanças nas razões 

isotópicas são governadas somente pelas leis de decaimento radioativo (Calsteren, 2005). 

 

Figura 3. 23. Esquema de decaimento do 238U (INL, 2005). 

 3.2.3.a Equilíbrio Secular 
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Antes de prosseguir é necessário recordar o conceito de equilíbrio secular. Equilíbrio 

secular é o estabelecimento de igualdade para as concentrações de elementos químicos 

distintos, mas que pertencem a uma mesma série de decaimento radioativo. Para ser 

alcançado, é necessário que a meia-vida do núcleo pai seja muito maior do que a meia-vida 

do núcleo filho de interesse. Na prática, é necessário isolar a amostra do ambiente, esperar 

que transcorra o tempo para que seja estabelecido o equilíbrio entre os elementos. O 

conceito é importante, porque ele permite realizar simplificações nos cálculos das idades, 

conforme está desenvolvido nos itens posteriores, além de algumas vezes promover maior 

facilidade na análise espectral. 

Para fins ilustrativos, considere que se queira medir a concentração de 226Ra em uma 

amostra. O 226Ra decai, emitindo uma partícula alfa, para o 222Rn, que por sua vez também 

emite alfa e decai para o 218Po e assim sucessivamente até que seja gerado o 206Pb, 

elemento estável da série.  As maiores meias-vidas da série do 226Ra pertencem ao 222Rn (3,8 

dias) e 210Pb (22 anos), ambas muito menores que a meia vida do 226Ra (1600 ka). 

A concentração do 222Rn (núcleo filho) cresce na amostra de acordo com a Equação 

3.4 em relação a concentração do 226Ra (núcleo pai) e acontecerá, então, um momento no 

qual a concentração dos dois serão iguais (Figura 3.24). Nesse instante, no que concerne ao 

cálculo de concentração do rádio, tanto faz analisar um fotopico de energia pertencente ao 

226Ra ou outro fotopico pertencente ao 222Rn. Na Figura 3.24 observa-se, para esse caso 

específico, o tempo de alcance do equilíbrio secular é da ordem de 600 horas ou 25 dias, ou 

ainda cerca de cinco meias-vidas do 222Rn. 

(3.4) 

Onde: 

)1( 231t

PD eCC 



Materiais e Métodos 

 48 

CD = Concentração do núcleo filho em ppm. 

Cp= Concentração do núcleo pai em ppm. 

λ = constante de decaimento do núcleo filho, dada em (segundos)-1. 

t = tempo dado em segundos. 

 

Figura 3. 24. Condição de equilíbrio secular para os núcleos 
226

Ra e 
222

Rn (Lowental e Airey, 2004). 

 Da Eq. 3.4 é possível verificar que para o limite t → ∞ é obtida a relação CD = CP. Esse 

limite é alcançado matematicamente quando o valor de t é grande o suficiente para tornar o 

termo da exponencial desprezível. Para fins práticos t é grande após passar cinco meias–

vidas do núcleo filho. Por outro lado, quando t=0, o termo exponencial vai a 1 e CD=0. Esse 

limite significa que a Eq. 3.4 foi obtida supondo que a atividade do núcleo filho em um 

tempo inicial era igual à zero. 

3.2.3.b Método 231Pa/235U 
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  Observe novamente a série de decaimento do 235U. Através do esquema da Figura 

3.23 é possível notar que o 235U decai para o 231Th emitindo uma partícula alfa com meia-

vida de 7,0 x 108 anos; o 231Th decai para o 231Pa emitindo um β- com meia-vida de 25 horas 

e, por sua vez,231Pa tem meia-vida de 32760 anos.  As maiores meias-vidas são, portanto do 

235U e do 231Pa no caso dessa série. Pela Eq. 3.4 o decaimento de 231Th para 231Pa pode ser 

escrito como: 

(3.5) 

 Após cinco meias-vidas do 231Th irá ser estabelecido o equilíbrio secular,231Th = 235U, 

e por isso a Equação 3.5 pode ser reescrita conforme a Equação 3.6. Logo, 

(3.6) 

 Ao isolar o tempo t na expressão acima é estabelecida uma relação entre a idade da 

amostra e a relação isotópica 231Pa/235U através da Equação 3.7: 

(3.7) 

 Esse método funciona desde que o sistema seja fechado. Ou seja, 231Pa/235U = 0 em 

t=0 (Simpson et al, 1998). Ele é aplicável para amostras com idade entre 15ka e cinco meias–

vidas do 231Pa (32760 anos) ou 150ka aproximadamente. Tais limites estão baseados nas 

incertezas geradas à medida que a idade se aproxima dos mesmos. É possível verificar essa 

afirmativa, por exemplo, nas idades das amostras do trabalho do Instituto de Antropologia 

de Firenze (Berzero et. al., 1997). Enquanto, segundo tal trabalho, amostras com cerca de 

25ka possuem incerteza percentual de 2%, amostras com cerca de 100ka beiram a incerteza 

de 20% e amostras com cerca de 4400 anos possuem incerteza associada de 36%. 
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 3.2.3.c Método 230Th/234U 
 

 Na série de decaimento do 238U existem três elementos que possuem grande ordem 

de grandeza para a meia-vida: o 238U com meia-vida de 4,4X108 anos; 234U com meia-vida de 

2,4X105 anos e 230Th com meia-vida de 7,4X108 anos. Assim, o tempo para que o 234U e o 

230Th atinjam o equilíbrio secular é muito maior do que o tempo limite para que o método 

seja aplicável, e por isso provavelmente a amostra entraria em equilíbrio (concentração do 

perfil constante) antes do estabelecimento do equilíbrio secular. Além disso, ainda existe o 

problema do excesso de 234U devido ao recuo alfa explicado anteriormente. Essas condições 

fazem com que uma expressão mais rebuscada seja necessária para a determinação da razão 

isotópica 230Th/234U e note que essa razão isotópica depende da razão234U/238U. Tal razão 

possui valor igual a um, quando é alcançado o equilíbrio secular entre o 234U e o 238U e a 

Equação 2.8 é reduzida a Equação 2.9. Contudo, devido ao excesso de 234U, a razão pode 

assumir valor igual aum antes que tenha se passado o tempo de cinco meias-vidas do 234U, 

necessário para que o mesmo entre em equilíbrio com o 238U. 

  

(3.8) 

   

(3.9) 

Onde: 

λ 230=Constante de decaimento do 230Th, dada em (segundos)-1. 

λ 230= Constante de decaimento do 234U, dada em (segundos)-1.   
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 A datação por essa série é mais complexa, porque não existe uma solução analítica 

para o tempo na Eq. 3.8 a menos que a razão 238U/234U seja igual a um, conforme a Eq. 3.9. 

Por isso a solução para o tempo é dada através da construção de gráficos como o da Figura 

3.25. As razões isotópicas de interesse são colocadas sobre os eixos do gráfico e as soluções 

são dadas pelos pontos de interseção. Esse método juntamente com o método 231Pa/235U 

permite estimar idades de até aproximadamente 350ka. 

 

Figura 3.25. Diagrama 
234

U/
238

U X 
230

Th/
234

U (Ku, 1976). 

 

3.2.4. Preparação da amostra 
 

 A amostra foi transformada em pó com o auxílio de um moinho, seca em uma estufa 

a cem graus Celsius, peneirada, homogeneizada e embalada em uma embalagem de 

plástico. Após o fechamento da embalagem foi esperado o tempo necessário para que fosse 

alcançado o equilíbrio secular para assim poder realizar as medidas. 



Materiais e Métodos 

 52 

3.2.5 Análise espectral 

 

 As concentrações de atividade foram calculadas através da análise dos seguintes 

fotopicos: 53,4 keV, 120,9 keV e 186,1 keV para o 234U e 67,7 keV para o 230Th. Para o 238U 

foram utilizadas as energias correspondentes aos filhos 234Th e 234mPa em 63,3 keV,92,6 keV 

e 1001,2 keV.  Para o 235U foram utilizadas as energias 143,8 keV, 163,4 keV e 205,3 keV. A 

concentração de 231Pa foi medida utilizando os picos dos filhos de meia-vida curta: 

227Th,223Ra e 219Rn em 50,2 keV, 154,3 keV,236,0 keV,269,4 keV e 271,0 keV. 

 O espectro (Figura 3.26) foi adquirido por um tempo de dez dias. Esse tempo foi 

estimado para que o erro estatístico, raiz do número de eventos registrados sob o pico de 

interesse dividido pelo número de eventos, do pico de energia 236,0 keV diminuísse. Tal 

tempo justifica-se, uma vez que o cálculo da idade depende sensivelmente da concentração 

obtida para o 231Pa, através do pico de energia citado. 

 

Figura 3. 26. Espectro de energia da radiação gama obtido para a amostra TMP. 

Durante a análise espectral, foram identificados problemas tais como pico soma e 

sobreposição de picos. Pico soma ocorre quando raios gama, chegam ao detector 

simultaneamente. Esse problema pode ser facilmente identificado ao construir uma curva de 

eficiência por energia para a geometria utilizada e verificar aqueles pontos que não são 

ajustados pela curva e/ou construir uma tabela que permita observar se existe no espectro 
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algum pico cuja energia seja o resultado da soma das energias de outros dois picos 

existentes no espectro. Provavelmente, o falso pico não exibirá a forma de uma gaussiana 

perfeita. A existência de um pico soma torna-se problema quando o mesmo possui energia 

próxima a energia de um pico real de interesse. 

 O problema pode ser solucionado experimentalmente ou através de cálculos de 

correção sobre os dados. A solução experimental consiste em afastar a amostra da cabeça 

do detector conforme sugere Gordon (Gilmore, 2007), pois a probabilidade de ocorrência de 

picos soma diminui à medida que a distância entre a fonte e o detector aumenta. Já a 

correção sobre os dados pode ser feita encontrando a probabilidade de formação do falso 

pico. A ideia é considerar que a chegada de raios gama ao detector são eventos 

independentes e por isso a probabilidade de chegada de dois picos simultaneamente é dada 

por uma multiplicação entre as probabilidades individuais.  

 Por sua vez a sobreposição de picos ocorre quando a diferença de energia entre dois 

raios gama é menor que a resolução do detector. Nessa situação não é possível diferenciar 

os picos. A solução para tal problema consiste em realizar cálculos de correção. 

  A fim de ilustrar a correção para sobreposição de picos, didaticamente, 

suponha que seja encontrado no espectro o pico de energia 186,1 keV. Essa energia é 

emitida pelo 226Ra, filho do 230Th, e é muito próxima da energia de 185,7 keV do 235U.  A 

correção é feita considerando a Equação 3.10. 

(3.10) 

Onde: 

ε= eficiência da radiação gama. A eficiência é adimensional. 

ICmt

CPS

...
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CPS=número de eventos para um determinado pico de energia da amostra de desconhecida. 

t= tempo de aquisição do espectro dado em segundos. 

m= massa da amostra em kg. 

C = concentração de atividade de um determinado elemento na amostra, dada em ppm. 

I= probabilidade de transição da radiação gama de um estado de energia excitado para o 

estado fundamental. I é adimensional. 

 Essa expressão serve para construir a curva de eficiência da geometria utilizada 

quando se conhece as concentrações dos elementos que compõem a amostra medida ou 

determinar a concentração dos elementos quando se conhece a eficiência. Caso o 

laboratório disponha de uma amostra de referência que contém o elemento radioativo 

estudado, então é possível determinar a concentração de atividade de forma análoga a Eq. 

3.2 (método relativo). 

 Voltando ao problema da sobreposição suponha, portanto, que existe um pico 

observado no espectro que é formado pela sobreposição de outros dois picos como aqueles 

citados acima. O número de eventos B desse pico será uma soma do número de eventos por 

segundo produzidos pelo 226Ra (CPS226 e pelo 235U(CPS235).  Matematicamente, 

 (3.11) 

 Reescrevendo a Equação 3.10 para cada um dos elementos, fazendo a razão entre as 

equações obtidas para cada elemento e supondo tempo, massa e eficiência iguais para 

ambos os elementos podemos escrever: 

(3.12) 
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 Assim é obtido um sistema solúvel, uma vez que existem duas equações e duas 

incógnitas (Equações 3.11 e 3.12). As incógnitas são CPS226 e CPS235. Ou seja, a contribuição 

de cada radiação gama para a formação do pico observável. Para obter as concentrações de 

226Ra e 235U basta buscar  para cada caso, nas respectivas séries de decaimento, um segundo 

elemento que esteja em equilíbrio secular, pois, conforme discutido anteriormente, 

elementos em equilíbrio secular possuem a mesma concentração de atividade. A 

concentração de 226Ra pode ser obtida através da determinação da concentração do pico de 

352,0 keV do 214Pb e a concentração do 235U do pico de 163,3 keV do próprio 235U. O 214Pb e 

o 226Ra fazem parte da série de decaimento do 238U e rapidamente eles entram em equilíbrio 

já que a meia-vida do chumbo 214Pb é de 26 minutos e do 226Ra é de 1600 anos. 

 Feitas tais considerações e resolvendo o sistema de Equações é obtido CPS226: 

(3.13) 

 Para encontrar CPS235 basta substituir a Equação 3.13 na Equação 3.11. 

 Esses foram os métodos de correção aplicados na análise dos picos do espectro da 

amostra TM.  Foram feitas correções para as energias de 186,1keV e 53,4keV do 234U que 

interfere com 53,2keV do 214Pb. 

 3.2.3. Incertezas Experimentais 
 

 Suponha uma função w que depende das variáveis  x, y e z. Cada uma das variáveis possui 

uma incerteza experimental igual a σx , σy  e σz , respectivamente.  Para obter a incerteza associada a 

w, σw , para cada caso, nesse trabalho, foi utilizada a Equação  3.14. 

  (3.14)
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Capítulo 4: Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados, referentes a cada osso analisado.  A 

ordem de exposição segue a ordem lógica para obter as idades pelas séries de decaimento. 

Portanto, em um primeiro momento serão apresentados os resultados obtidos por ativação 

neutrônica e/ou fluorescência de raios-x. Conforme discutido no capítulo três, tais técnicas 

permitem construir os perfis de concentração para selecionar as amostras que poderiam ser 

datadas com confiabilidade de acordo com a história de absorção e transporte do urânio.  

Em um segundo momento, dados adquiridos por espectrometria gama, necessários para o 

cálculo da idade. Finalmente, em um terceiro momento, os ajustes dos modelos, sobre os 

perfis de concentração, para obtenção do coeficiente de difusão efetivo dos ossos que 

tiverem o perfil de acordo com os modelos considerados. 

Assim, abaixo segue o esquema de apresentação do capítulo: 

I) Análise por Ativação Neutrônica (NAA) e Fluorescência de Raios–X (FRX) 

 Tíbia de Macrauchenia patachonica – TMP 

 Dente de Toxodon- DT 

 Vértebra de Mylodontidae - VM 

 Osteorderma de Glyptodon - OG 

II) Espectrometria Gama 

 Tíbia de Macrauchenia patachonica–TM 

III) Ajustes dos modelos e obtenção do coeficiente de difusão efetivo. 
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4.1. Análise por NAA e FRX. 
 

 4.1.1. Tíbia de Macrauchenia patachonica – TMP 
 

 Conforme já discutido no Capítulo 3, foram obtidas 20 amostras de um disco com 

diâmetro médio de 8 cm e espessura de 1 cm para análise por ativação neutronica, 

distribuídas em dois conjuntos (A e B) de acordo com a disposição da Figura 3.10. Em cada 

uma dessas amostras foram medidas concentrações de urânio, potássio, cálcio, magnésio e 

sódio. 

 Com essas considerações em mente, observe que as tabelas subsequentes exibem os 

valores de concentração obtidos em cada uma das vinte amostras. Seguido das tabelas, 

encontram-se figuras correspondentes que permitem visualizar a distribuição dos elementos 

ao longo da seção óssea e assim realizar a interpretação dos resultados. 

De acordo com a Tabela 4.1, as concentrações de urânio variam de 7 ± 9 a 101 ± 10 

ppm para o conjunto de dados A, enquanto variam de 1 ± 9 a 98 ± 10 ppm para o conjunto 

de dados B (veja a Figura 2.10). Tal abrangência de valores está compreendida dentro da 

ordem de grandeza esperada de acordo com a literatura (Sambridge et al., 2012). Por sua 

vez, uma breve avaliação dos dados mostra que os valores de concentração decrescem das 

extremidades para o centro simetricamente dentro. A Figura 4.1 confirma essa tendência de 

comportamento, uma vez que os dados configuram uma distribuição em forma de U. 
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Tabela 4. 1.  Concentração de urânio em cada uma das vinte amostras medidas por ativação. São apresentados 
resultados para o lado A e o lado B da amostra de osso fóssil. Veja a Figura 2.10. 

 

 

Nomenclatura 

Concentração de U 
(ppm) 

Nomenclatura 
Concentração de U 

(ppm) 

Posição 
(cm) 

TMP-A1 101 ± 10 TMP-B1 98 ± 10 0,4 ± 0,4 

TMP-A2 77 ± 10 TMP-B2 73 ± 10 1,2 ± 0,4 

TMP-A3 41 ± 10 TMP-B3 59 ± 10 2,0 ± 0,4 

TMP-A4 60 ± 10 TMP-B4 29 ± 10 2,8 ± 0,4 

TMP-A5 14 ± 4 TMP-B5 1 ± 9 3,6 ± 0,4 

TMP-A6 7 ± 9 TMP-B6 3 ± 9 4,4 ± 0,4 

TMP-A7 30 ± 10 TMP-B7 7 ± 9 5,2 ± 0,4 

TMP-A8 32 ± 10 TMP-B8 40 ± 9 6,0 ± 0,4 

TMP-A9 80 ± 10 TMP-A9 61 ± 12 6,8 ± 0,4 

TMP-A10 99 ± 10 TMP-B10 70 ± 11 7,6 ± 0,4 

  

 

Figura 4. 1. Distribuição espacial do urânio, obtido por NAA para TMP. C/Co  representa a concentração do ponto em 
relação a concentração do ponto mais externo ao osso e r/a representa a distância do ponto analisado ao ponto mais 

externo dividido pelo raio. 
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 Por sua vez, as Tabelas 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 exibem respectivamente as concentrações 

de K, Ca, Mg e Na. De acordo com as tabelas, as concentrações de K variam de 0,2 ± 0,2a 1,7 

± 0,2 mg/kg para o conjunto de dados A, enquanto variam de 0,2 ± 0,3  a 2,7 ± 0,3 mg/kg 

para o conjunto de dados B; as concentrações de Ca variam de 260 ± 20 a 430 ± 20 g/kg para 

o conjunto de dados A, enquanto variam de 257 ± 20 a 497 ± 20 g/kg para o conjunto de 

dados B; as concentrações de Mg variam de 2 ± 1  a 10 ± 1 g/kg para o conjunto de dados A, 

enquanto variam de 1 ± 1 a 10 ± 1 g/kg para o conjunto de dados B; as concentrações de Na 

variam de 2,2 ± 0,2  a 4,5 ± 0,2 g/kg para o conjunto de dados A, enquanto variam de 2,7 ± 

0,2 a 4,1 ± 0,2 g/kg para o conjunto de dados B.  

Tabela 4. 2. Concentração de potássio em cada uma das vinte amostras medidas por ativação. São 
apresentados resultados para o lado A e o lado B da amostra de osso fóssil. Veja a Figura 3.10. 

Nomenclatura 
Concentração de K 

(mg/kg) 
Nomenclatura 

Concentração de K 
(mg/kg) 

Posição 
(cm) 

TMP-A1 0,5 ± 0,2 TMP-B1 0,4 ± 0,3 0,4 ± 0,4 

TMP-A2 0,2 ± 0,2 TMP-B2  0,2 ± 0,3 1,2 ± 0,4 

TMP-A3 0,3 ± 0,2 TMP-B3  0,2 ± 0,3 2,0 ± 0,4 

TMP-A4 1,7 ± 0,2 TMP-B4 2,0 ± 0,3 2,8 ± 0,4 

TMP-A5  2,2 ± 0,2 TMP-B5  2,5 ± 0,3 3,6 ± 0,4 

TMP-A6 2,5 ± 0,2  TMP-B6  2,2 ± 0,3 4,4 ± 0,4 

TMP-A7  2,5 ± 0,3  TMP-B7  2,0 ± 0,3 5,2 ± 0,4 

TMP-A8  2,1 ± 0,3  TMP-B8  2,7 ± 0,3 6,0 ± 0,4 

TMP-A9  0,4 ± 0,2  TMP-B9  0,5 ± 0,3 6,8 ± 0,4 

TMP-A10  0,5 ± 0,2  TMP-B10  0,4 ± 0,3 7,6 ± 0,4 
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 Tabela 4. 3. Concentração de cálcio em cada uma das vinte amostras medidas por ativação.São apresentados 
resultados para o lado A e o lado B da amostra de osso fóssil. Veja a Figura 3.10. 

Nomenclatura 
Concentração de Ca        

(g/kg) 
Nomenclatura 

Concentração de Ca 
(g/kg) 

Posição 
(cm) 

TMP-A1  430 ± 20 TMP-B1  388 ± 20 0,4 ± 0,4 

TMP-A2 359 ± 23  TMP-B2  377 ± 20 1,2 ± 0,4 

TMP-A3  422 ± 19 TMP-B3  377 ± 21 2,0 ± 0,4 

TMP-A4  348 ± 21  TMP-B4 281 ± 20 2,8 ± 0,4 

TMP-A5  260 ± 20  TMP-B5  322 ± 20 3,6 ± 0,4 

TMP-A6  252 ± 19  TMP-B6  297 ± 21 4,4 ± 0,4 

TMP-A7  313 ± 24  TMP-B7  257 ± 18 5,2 ± 0,4 

TMP-A8  402 ± 20  TMP-B8  287 ± 19 6,0 ± 0,4 

TMP-A9 361 ± 20  TMP-B9  497 ± 23 6,8 ± 0,4 

TMP-A10 361 ± 20  TMP-B10  400 ± 22 7,6 ± 0,4 

 

Tabela 4. 4.Concentração de magnésio em cada uma das vinte amostras medidas por ativação. São 
apresentados resultados para o lado A e o lado B da amostra de osso fóssil. Veja a Figura 3.10. 

Nomenclatura 
Concentração de Mg 

(g/kg) 
Nomenclatura 

Concentração de Mg 
(g/kg) 

Posição 
(cm) 

TMP-A1  2 ± 1 TMP-B1  4 ± 1 0,4 ± 0,4 

TMP-A2  2 ± 1  TMP-B2  3 ± 1 1,2 ± 0,4 

TMP-A3  2 ± 1 TMP-B3 2 ± 1 2,0 ± 0,4 

TMP-A4  9 ± 1 TMP-B4  8 ± 1 2,8 ± 0,4 

TMP-A5  10 ± 1  TMP-B5  9 ± 1 3,6 ± 0,4 

TMP-A6  8 ± 1  TMP-B6  10 ± 1 4,4 ± 0,4 

TMP-A7  10 ± 1 TMP-B7 9 ± 1 5,2 ± 0,4 

TMP-A8  7 ± 1  TMP-B8  9 ± 1 6,0 ± 0,4 

TMP-A9  3 ± 1  TMP-B9  2 ± 1 6,8 ± 0,4 

TMP-A10  2 ± 1  TMP-B10  1 ± 1 7,6 ± 0,4 
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Tabela 4. 5.Concentração de sódio em cada uma das vinte amostras medidas por ativação.São apresentados 
resultados para o lado A e o lado B da amostra de osso fóssil. Veja a Figura 3.10. 

Nomenclatura 
Concentração de Na 

(g/kg) 
Nomenclatura 

Concentração de Na 
(g/kg) 

Posição 
(cm) 

TMP-A1  3,5 ± 0,2 TMP-B1  3,7 ± 0,1 0,4 ± 0,4 

TMP-A2 2,2 ± 0,2  TMP-B2  3,0 ± 0,2 1,2 ± 0,4 

TMP-A3  3,1 ± 0,1 TMP-B3  2,7 ± 0,2 2,0 ± 0,4 

TMP-A4  3,0 ± 0,1  TMP-B4  2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,4 

TMP-A5  4,0 ± 0,2  TMP-B5  3,8 ± 0,2 3,6 ± 0,4 

TMP-A6 4,5±0,2  TMP-B6  4,1 ± 0,2 4,4 ± 0,4 

TMP-A7  4,2 ± 0,2  TMP-B7  3,8 ± 0,2 5,2 ± 0,4 

TMP-A8  3,3 ± 0,2  TMP-B8  3,1 ± 0,2 6,0 ± 0,4 

TMP-A9  2,3 ± 0,2  TMP-B9  2,7 ± 0,2 6,8 ± 0,4 

TMP-A10  2,4 ± 0,1  TMP-B10  2,8 ± 0,2 7,6 ± 0,4 

 

 Calculando os valores médios das concentrações de cada elemento é obtida, 

percentualmente, a composição do osso. Então, no osso TMP a composição corresponde a 

35 ± 5 % de Ca, 0,6 ± 0,3 % de Mg, 0,10 ± 0,08 % de K e 0,30 ± 0,06 % de Na. Nesse sentido, a 

Tabela 4.6 compara os valores de composição da amostra TMP com valores, encontrados na 

literatura, para ossos modernos (Elliot, 2006; Maynard et. al, 2006). 

Tabela 4. 6.  Composição de Ca, Mg, K e Na na amostra TMP. 

Elemento Osso Fóssil (%) Osso Moderno (%) 

K 0,10 ± 0,08  0,3  

Ca 35 ± 5 36 

Mg  0,6 ± 0,3  0,7 

Na  0,30 ± 0,06  0,9 

 

 As Figuras 4.2, 4.3, 4.4e 4.5 representam a distribuição de K, Ca, Mg e Na ao longo da 

seção óssea. É possível notar que a distribuição de Ca é maior na região medular e menor na 
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região cortical, enquanto os demais elementos possuem comportamento oposto. Esse 

comportamento é coerente com a distribuição desses elementos em ossos modernos (Elliot, 

2006; Maynard et. al, 2006). A análise feita na Tabela 4.6 serve, portanto, para averiguar se 

houve, por exemplo, processos erosivos ao longo da fossilização que desmineralizasse o osso 

ou ainda averiguar se o animal era saudável ou não, visto que a composição dos minerais 

pode variar devido a fatores como espécie, idade ou nutrição. Feitas tais considerações, 

podemos dizer que TMP é preservado quanto a sua estrutura mineral. 

 Uma ressalva vale a pena ser feita. O osso é constituído pelo mineral hidroxiapatita 

Ca10(PO4)6(OH)2 e por isso é esperado que fósforo seja encontrado na composição. Medidas 

de concentrações de fósforo não estão mostradas nesse trabalho, porque existe 

interferência entre a reação 31P(n,α)28Al, utilizada para ativar o 31P, e  reações  28Si(n,p)28Al e 

27Al(n,γ)28Al. Ou seja, o 28Al ,que é produto da ativação do 31P, pode ser originado ainda 

através da ativação do 28Si  e do 27Al.  

 

Figura 4. 2. Valores médios de concentração de K (mg/kg) para os conjuntos A e B. C/Co  representa a concentração do 
ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e x/l representa a distância do ponto analisado ao ponto 

mais externo dividido pelo comprimento. 
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Figura 4. 3. Valores médios de concentração de Ca (g/kg) para os conjuntos A e B. C/Co  representa a concentração do 
ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e x/l representa a distância do ponto analisado ao ponto 

mais externo dividido pelo comprimento. 

 

Figura 4. 4.  Valores médios de concentração de Mg (g/kg) para os conjuntos A e B. C/Co  representa a concentração do 
ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e x/l representa a distância do ponto analisado ao ponto 

mais externo dividido pelo comprimento. 
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Figura 4. 5. Valores médios de concentração de Na (g/kg) para os conjuntos A e B. C/Co  representa a concentração do 
ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e x/l representa a distância do ponto analisado ao ponto 

mais externo dividido pelo comprimento. 

 Além das medidas realizadas por NAA para a tíbia , também foram realizadas 

medidas por FRX. Conforme a Tabela 4.7, a concentração de urânio varia de 31 ± 16 a 219 ± 

20 ppm ao longo da seção transversal de um segundo disco do osso TMP. Novamente, é 

observado que os valores das concentrações decrescem das extremidades para o centro e 

ao construir o perfil de concentração verifica-se a forma de U (Figura 4.6). 

Assim, os perfis foram reproduzidos, utilizando duas técnicas que utilizam princípios 

físicos distintos e tal fato, permite que as análises, a partir de agora, sejam realizadas através 

de FRX, técnica menos destrutiva e menos dispendiosa em termos de preparação de 

amostras.  

 A forma do perfil em U garante que a absorção do urânio na tíbia pode ser modelada 

através dos modelos DA e RDA, fato que a seleciona para a realização da análise 

radiométrica. 
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Tabela 4. 7.Concentrações de urânio em cada uma das posições que foi incidido o feixe de raio-X. 

Nomenclatura Concentração de Na (g/kg) Posição (cm) 

TMP1  203 ± 21 2,1 ± 0,5 

TMP2 61 ± 16  2,6 ± 0,5 

TMP3  49 ± 16 3,1 ± 0,5 

TMP4  58 ± 17  3,6 ± 0,5 

TMP5  36 ± 17  4,1 ± 0,5 

TMP6  38 ± 15  4,6 ± 0,5 

TMP7  31 ± 16  5,1 ± 0,5 

TMP8  103 ± 15  7,1 ± 0,5 

TMP9  159 ± 18  7,6 ± 0,5 

TMP10  194 ± 0,19  8,1 ± 0,5 

TMP11 219 ± 20 8,6 ± 0,5 

 

 

 

Figura 4. 6. Distribuição espacial do urânio, obtido por FRX para TMP. C/Co  representa a concentração do ponto em relação 
a concentração do ponto mais externo ao osso e r/a representa a distância do ponto analisado ao ponto mais externo 

dividido pelo raio. 
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 A Figura 4.7 tem por finalidade comparar os resultados obtidos pelas duas técnicas, FRX e 

NAA. 

 

 

Figura 4. 7. Comparação das distribuições espaciais do urânio, obtido por FRX e NAA para TMP. C/Co  representa a 
concentração do ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e r/a representa a distância do ponto 

analisado ao ponto mais externo dividido pelo raio. 

 

4.2.2. Dente de Toxodon – DT 
 

 Medidas utilizando ativação foram realizadas, analogamente a TMP, para o 

osso DT. Conforme, também mostrado no capítulo 3, foram obtidas 19 amostras de um 

disco cujo eixo maior media 3,4 cm e o eixo menor 2,4 cm. Foram retiradas amostras do 

disco de acordo com a Figura 2.12, onde a letra M faz referência ao eixo maior do disco e a 

letra P ao eixo menor. Nesse caso, foram realizadas medições ao longo de duas direções a 

fim de averiguar possíveis diferenças nos perfis obtidos. 
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 Resultados, exibidos na Tabela 4.8, mostram que a concentração de urânio 

varia de 24 ± 2 a 97 ± 2 ppm para o eixo M e de 20 ± 2 a 134 ± 27 ppm para o eixo P. Valores 

que novamente estão de acordo com a literatura. 

Tabela 4. 8. Concentração de urânio em cada amostra medida. Veja a Figura 4.12. 

Nomenclatura 
Concentração 

de U (ppm) 
Distância 

(cm) 
Nomenclatura 

Concentração 
de U (ppm) 

Posição 
(cm) 

DT-M3  24±2 27,0±0,4 DT-P4  112±24 16,5±0,4 

DT- M4 66±15  25,0±0,4 DT-P5  65±1 13,0±0,4 

DT-M5  26±5 22,0±0,4 DT-P7  20±2 6,0±0,4 

DT-M6  65±1  17,5±0,4 DT-P8  134±27 2,0±0,4 

DT-M8  68±14  11,8±0,4  _  _ _ 

DT-M10  74±2  6,5±0,4  _  _ _ 

DT-M11  97±2  3,0±0,4 _ _ _ 

 

As Figuras 4.7 e 4.8 exibem a concentração de urânio ao longo dos eixos M e P 

respectivamente por posição do osso TD. O primeiro perfil não exibe comportamento em 

forma de U, enquanto no segundo gráfico seria possível visualizar uma curva que 

representasse uma solução em U. Contudo, os dados são pouco representativos. Apenas a 

metade do conjunto total de amostras pôde ser medida para o dente ao longo do eixo P, 

devido a problemas técnicos no reator que o deixou indisponível para realização de novas 

medidas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Por outro lado, o dente havia sido 

totalmente utilizado para confeccionar as amostras para realização de medidas por NAA, 

não sobrando, portanto nenhuma parte do dente que permitisse realizar novas medidas por 

FRX.Por sua vez, a forma do perfil ao longo do eixo M contribui para conclusão de que o osso 

não é bem preservado, fato que o descarta para a análise por espectrometria gama para 

determinação da sua idade. 
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Figura 4. 8. Concentração de urânio por posição no eixo M do osso TD. 

 

Figura 4. 9. Concentração de urânio por posição no eixo P do osso TD. O eixo x representa a distância do ponto medido em 
relação ao ponto mais extremo. 
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4.2.2. Tíbia de Toxodon – TT 
 

 Foram determinados para TT dois conjuntos de dados. As concentrações em cada 

conjunto foram calculadas, ora levando em consideração que as medidas do padrão foram 

realizadas na matriz em forma de pó, ora levando em consideração que o padrão possuía 

matriz em forma de uma pastilha prensada.   

É sabido que a amostra estudada e a amostra padrão devem possuir a mesma matriz, 

porque matrizes distintas significam variação na eficiência de detecção da radiação. Mas 

para a construção dos perfis, segundo já observado nos gráficos anteriores, importa a 

concentração relativa e não a concentração absoluta. Por isso, para obter t´ e o D/R 

correspondente de um perfil, basta reproduzir o comportamento dos dados, não sendo 

necessário preocupar-se com a matriz do padrão. Apenas, conforme mostra a Tabela 4.9 há 

um fator multiplicativo que transforma as concentrações obtidas através de cada matriz. 

Esse fator é,nesse caso específico, igual a 1,6. A tabela mostra que os valores das 

concentrações variam de 66 ± 5 a 93 ± 6 ppm para o conjunto de dados obtidos com padrão 

em pó e variam de 109 ± 8 a 153 ± 9 ppm quando o padrão possui forma de pastilha. A 

Figura 4.9 mostra que o perfil não possui forma em U ou outra forma regular que permita 

acessar um valor único para o coeficiente de difusão e por isso TT também não deve passar 

para a etapa de datação radiométrica. A relação de concentrações entre pontos adjacentes 

mantém a mesma razão para cada um dos padrões e por isso o comportamento é 

reproduzido. Isso quer dizer que seria obtido um mesmo t´para cada matriz utilizada e assim 

um mesmo D/R. Tal fato, também permite economizar tempo na etapa de medição uma vez 

que não é necessário confeccionar pastilhas a menos que sejam importantes as 

concentrações absolutas. 
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Tabela 4. 9.Concentrações de urânio em cada uma das posições que foi incidido o feixe de raio-X. 

Nomenclatura 
Concentração de U (ppm) 

Padrão em pó 

 

 

 

Concentração de U (ppm) 

Padrão em pastilha 
Posição (cm) 

TT1  93 ± 6  153 ± 9 0,3 ± 0,5 

TT2 81 ± 6   133 ± 9 0,8 ± 0,5 

TT3  91 ± 6  150 ± 10 1,3 ± 0,5 

TT4  95 ± 6   157 ± 10 1,8 ± 0,5 

TT5  84 ± 5   139 ± 9 2,3 ± 0,5 

TT6  66 ± 5  109 ± 8 2,8 ± 0,5 

TT7 66 ± 5  109 ± 8 3,3 ± 0,5 

TT8 91 ± 6  150 ± 10 3,8 ± 0,5 

 

 

Figura 4. 10. Concentração de urânio por posição. Os pontos azuis representam concentrações obtidas com o padrão em 
forma de pastilha e os vermelhos o padrão em forma de pó.  O eixo x representa a distância do ponto medido em relação ao 

ponto mais extremo. 
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4.2.3. Vértebra de Mylodontidae – VM 
 

 Foram realizadas medidas ao longo de duas direções, quatorze medidas ao longo do 

eixo M e sete ao longo do eixo P. Segundo a Tabela 4.10 a concentração no eixo M varia de 

31 ± 4 a 58 ± 5 ppm e no eixo P varia de 32 ± 4 a 43 ± 4 ppm. A baixa dispersão dos dados já 

evidencia que não há diferença considerável entre as extremidades e o centro do osso e por 

isso em nenhuma das direções será exibido um comportamento em forma de U. As Figuras 

4.10 e 4.11 mostram que a distribuição de urânio é uniforme dentro das incertezas 

experimentais e por isso também não foi realizada datação radiométrica para VM. 

Tabela 4. 10. Concentrações de urânio em cada uma das posições que foi incidido o feixe de raio-X. 

Nomenclatura 
Concentração de 

U (ppm) 

Posição 

(cm) 
Nomenclatura 

Concentração de 
U (ppm) 

Posição 
(cm) 

VM-M1  31 ± 4 0,3 ± 0,5 VM-P1 32 ± 4 0,3 ± 0,5 

VM-M2 35 ± 4  0,8 ± 0,5 VM-P2 42 ± 4 0,8 ± 0,5 

VM-M3  51 ± 5 1,3 ± 0,5 VM-P3 40 ± 4 1,3 ± 0,5 

VM-M4  50 ± 4  1,8 ± 0,5 VM-P4 44 ± 4 1,8 ± 0,5 

VM-M5  48 ± 5  2,3 ± 0,5 VM-P5 37 ± 4 2,3 ± 0,5 

VM-M6  46 ± 4 2,8 ± 0,5 VM-P6 38 ± 4 2,8 ± 0,5 

VM-M7  58 ± 5  3,3 ± 0,5 VM-P7 43 ± 4 3,3 ± 0,5 

VM-M8  61 ± 5  3,8 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M9  44 ± 4  4,3 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M10  45 ± 4  4,8 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M11 50 ± 4 5,3 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M12 46 ± 4 5,8 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M13 48 ± 4 6,3 ± 0,5 _ _ _ 

VM-M14 40 ± 4 6,8 ± 0,5 _ _ _ 
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Figura 4. 11. Concentração de urânio por posição ao longo do eixo maior de VM. O eixo x representa a distância do ponto 
medido em relação ao ponto mais extremo. 

 

 

Figura 4. 12. Concentração de urânio por posição ao longo do eixo menor de VM. O eixo x representa a distância do ponto 
medido em relação ao ponto mais extremo. 
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4.2.4. Osteoderma de Glyptodon –OG 
 

Foram realizadas nove medidas na superfície de OG e segundo os dados a 

concentração varia de 248 ± 20 a 377 ± 25 ppm. De qualquer modo, não era esperado que 

fosse encontrado um perfil em forma de U na superfície, mas as medidas foram feitas para 

verificar pelo menos uma vez a variação de concentração ao longo da superfície de um osso 

e a Figura 4.12corrobora com o esperado. 

Tabela 4. 11. Concentrações de urânio em cada uma das posições que foi incidido o feixe de raio-X. 

Nomenclatura Concentração de U (ppm) Posição (cm) 

OG1  341 ± 29 4,8 ± 0,5 

OG2 248 ± 20  4,3 ± 0,5 

OG3  285 ± 23 3,8 ± 0,5 

OG4  315 ± 25  3,3 ± 0,5 

OG5  312 ± 25  2,8 ± 0,5 

OG6  180 ± 14 2,3 ± 0,5 

OG7  307 ± 25  1,8 ± 0,5 

OG8  377 ± 25  1,3 ± 0,5 

OG9 267 ± 21 0,8 ± 0,5 
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Figura 4. 13. Concentração de urânio na superfície de OG. O eixo x representa a distância do ponto medido em relação ao 
ponto mais extremo. 

 

4.3. Espectrometria Gama 
 

Segundo a discussão dos dados de cada amostra, somente o osso TMP foi submetido 

à análise radiométrica, porque é o único que pode ter os perfis de concentração descritos 

pelos modelos DA e RDA. 

A amostra, nesse caso, foi preparada segundo a metodologia descrita no capítulo 3 e 

levada ao detector por um tempo de 10 dias, devido aos problemas relacionados à 

estatística dos dados, discutidos também no capítulo 3. Os resultados encontram-se 

expressos na Tabela 4.12.  Na tabela estão apresentadas as razões isotópicas que devem ser 

determinadas e seus respectivos valores para o caso considerado, de acordo com as Eqs. 3.6 

e 3.8, para que as idades possam ser obtidas. 

 



Resultados e Discussão 

 75 

Tabela 4. 12.Razões isotópicas e idades calculadas pelo método das séries de decaimento do urânio. 

230Th/232Th 234U/238U 230Th/234U 231Pa/235U Idade U-Th(ka) Idade U-Pa(ka)  

30 ± 5 1,00 ± 0,04 0,190 ± 0,008 0,35 ±0,05 23,0 ± 1,1 20,4 ± 3,5  

 

A razão isotópica 234U/238U encontrada é igual a 1,00 ± 0,04, o que simplifica os 

cálculos e permite uma solução analítica, de acordo com a Eq. 3.8. Essa razão indica que os 

dois elementos estão em equilíbrio secular, o que a primeira vista é incoerente com as 

idades apresentadas, pois sabemos que, para o equilíbrio ser atingido é necessário decorrer 

o tempo de cinco meias-vidas do núcleo filho. Nesse caso, o tempo necessário seria cinco 

vezes o valor da meia-vida do 234U, mais de um milhão de anos. Assim, a razão 234U/238U 

atingiu o valor um muito antes do esperado, comportamento explicado pelo fenômeno do 

recuo alfa. 

O 232Th está presente naturalmente em sedimentos, assim como o 238U e o 40K. Por 

sua vez, o 230Th é produzido através da série de decaimento do 238U, ao mesmo tempo que é 

insolúvel em água. Então, o valor encontrado para 232Th/230Th indica que o tório presente na 

amostra é predominantemente originado do processo de decaimento e não houve nenhum 

outro processo que transportasse tório ambiental para o interior de TMP. Essa conclusão 

fortalece a consideração de sistema fechado, juntamente com os perfis de concentração 

para o urânio, cálcio, potássio, magnésio e sódio. 

Nesse instante, vale lembrar que foram realizadas duas datações, por 14C-AMS, em 

ossos encontrados na mesma assembleia fossilifera de TMP por pesquisadores uruguaios. A 

idade não calibrada de um osso mandibular pertencente à espécie Stegomaston waringi é 

17620 ± 100 anos BP, enquanto a idade não calibrada de um dente de Toxodon corresponde 

a 5917 ± 65 anos BP (Gutiérrez et al., 2005). As idades são discrepantes, o que não seria 
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esperado pelo fato de ambos os ossos terem sido encontrados na mesma camada 

estratigráfica. Contudo, interpretações contextualizam melhor a idade determinada para o 

Stegomaston (Corona et al., 2012), pois o dente possui idade determinada fora do intervalo 

típico para esse grupo de animais na América do Sul. Também Cione et al. (2001) contestam 

a idade de 4300 ± 90 anos BP para um fóssil encontrado no rio Luján, província de Buenos 

Aires – Argentina, na formação de Luján. Cione compara a idade obtida com mais de 63 

outras idades obtidas para fósseis também da formação de Luján, sendo que grande parte 

das idades do conjunto são da ordem de dez mil anos antes do presente. Em Luján, por 

exemplo, a deposição dos fósseis ocorreu entre 21ka e 10ka BP (Tonniet al., 2003).  

A forma de representação das idades acima, convencionalmente, indica para a 

comunidade que as mesmas não foram calibradas. Portanto, nesse trabalho, também foi 

realizada a calibração da idade convencional de 17620 ± 100 anos BP, utilizando a curva 

atmosférica para o hemisfério sul (Hogget al., 2013) do programa OxCal v.4.2.3 (Bronk 

Ramsey, 2009) em um intervalo de confiança de 2σ. Assim, o intervalo de probabilidade 

varia entre 21580 e 20914 anos cal BP e confiança de 95,4%. 

As idades estimadas para TMP pelos métodos 230Th/234U e 231Pa/235U, além da idade 

calibrada do Stegomaston, via 14C-AMS, possuem interseção dos intervalos de incerteza e o 

valor médio das três permitem estimar a idade da assembleia em 21,6 ± 1,0 ka.  

4.4.Coeficiente de difusão efetivo D/R para TMP 
 

 Para ajuste das curvas que representam a tendência de comportamento do perfil de 

concentração da tíbia foi considerada geometria cilíndrica infinita, portanto o modelo RDA. 
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A Figura 4.13 apresenta o ajuste feito simultaneamente para os dados oriundos da análise 

por ativação e de fluorescência. 

 

Figura 4. 14. Ajuste do perfil de concentração da tíbia de Macrauchenia, utilizando o modelo RDA. C/Co  representa a 
concentração do ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e r/a representa a distância do ponto 

analisado ao ponto mais extremo dividido pelo raio. 

 O ajuste foi feito, utilizando o programa Origin, o método dos mínimos quadrados. As 

curvas tracejadas em azul representam o ajuste de máximo e o ajuste de mínimo, 

considerando o erro associado a t´. O melhor ajuste da curva fornece o parâmetro livre t´da 

Equação 2.8. Nesse caso, t´= 0,10 ± 0,03. 

 Uma vez determinados a idade do osso e o parâmetro de ajuste t´, é possível estimar, 

através de D/R=t´a²/t , o coeficiente de difusão efetivo D/R= (2,4 ± 0,6). 10-12 cm²/s. Esse 

valor é primeiro para um animal da megafauna da América do Sul e ele é, assim, um valor de 

referência para tíbias. Estudos posteriores devem ser realizados a fim de obter valores do 

coeficiente de difusão para distintos ossos de distintos lugares. Caso um padrão de 
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comportamento seja verificado então passa a ser possível a datação de ossos fósseis, 

utilizando os modelos de difusão e adsorção diretamente através de valores de D/R 

referenciados, tal como o valor obtido nesse trabalho. Possivelmente, não deverá ser 

possível assumir valores de D/R igual para um mesmo tipo de osso proveniente de distintas 

assembleias, devido a variações ambientais de cada região. Contudo em uma mesma 

camada estratigráfica seria esperado que ossos do mesmo tipo tivessem o mesmo D/R. 

Assim, ao obter D/R para um osso, conforme feito nesse trabalho, seria possível obter a 

idade pelos modelos para outros ossos da mesma camada. 

 

Figura 4. 15. Ajuste do perfil de concentração da tíbia de Macrauchenia, utilizando o modelo RDA. C/Co  representa a 
concentração do ponto em relação a concentração do ponto mais externo ao osso e x/l representa a distância do ponto 

analisado ao ponto mais externo dividido pelo comprimento. 

Agora, a Figura 4.15 representa o ajuste dos mesmos dados da figura anterior, 

utilizando o modelo DA a fim de comparar o erro produzido caso o modelo para o ajuste dos 

dados fosse escolhido errado. Nesse caso, t´=0,15 ± 0,03, valor aproximadamente 40% maior 

se comparado ao t´obtido pelo ajuste do modelo RDA. Essa diferença corrobora para  
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a importância da escolha da geometria para a datação diretamente pelos modelos, uma vez 

que D/R influencia diretamente o valor obtido para a idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 80 

Conclusões 

 

Uma tíbia de Macrauchenia patachonica foi datada através dos métodos 231Pa/235U e 

230Th/234U, utilizando espectrometria gama, com sucesso.  A idade encontrada para o 

primeiro método foi igual a 20,4 ± 3,5, enquanto a idade para o segundo método foi 23,0 ± 

1,1. A média das duas idades gera uma data de 21,7 ± 1,8 ka para o exemplar em questão. 

O grupo uruguaio já havia datado dois ossos da mesma camada estratigráfica da 

Macrauchenia por 14C-AMS. Eles dataram um dente de Toxodon em 5917 ± 65 anos BP e um 

osso mandibular de Stegomastodon waringi em 17620 ± 100 anos BP, sendo ambas as 

idades não calibradas (Corona et al., 2012; Gutiérrez et al., 2005). Portanto, os ossos, apesar 

de pertencerem à mesma camada estratigráfica, exibem idades discrepantes. Segundo a 

literatura (Cione et al., 2003; Tonni et al., 2003) grande maioria das datas obtidas para a 

Megafauna sul-americana estão acima de 10 ka e datas menores que 5 ka estariam 

relacionadas a má preservação, no caso o colágeno, do material utilizado para datar. 

A data do Stegomastodon foi calibrada utilizando a curva atmosférica para o 

hemisfério sul (Hogget al., 2013) do programa OxCal v.4.2.3 (Bronk Ramsey, 2009) em um 

intervalo de confiança de 2σ. Assim, o intervalo de probabilidade varia entre 21580 e 20914 

anos cal BP e confiança de 95,4%.  

A idade encontrada nesse trabalho de 21,7 ± 1,8 ka encontra-se dentro do intervalo 

obtido para o Stegomastodon, fato que aponta uma tendência quanto ao tempo de morte 

dos animais depositados na assembleia fossilífera La Paz. A média entre as duas idades para 
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a Macrauchenia e a idade do Stegomastodon estimam a idade da assembleia em 21,6 ± 1,0 

ka.  

A tíbia de Macrauchenia foi o único osso possível de realizar datação radiométrica 

dentro do conjunto inicial de cinco ossos. Os ossos foram selecionados considerando àqueles 

que exibiam perfis de concentração do urânio de acordo com as soluções do modelo RDA 

em forma de U, sendo que a tíbia foi a única amostra que exibiu, claramente, distribuição 

espacial do urânio em forma de U. 

O modelo RDA é uma adaptação do modelo DA de Millard et al. (1996) quanto a 

geometria utilizada para descrever o material estudado. Enquanto o modelo DA utiliza 

geometria de placas paralelas infinitas para modelar a dentina de dentes, que possui 

espessura da ordem de milímetros, o modelo RDA propõe que a modelagem de ossos de 

grande porte tais como tíbias, rádios e fêmures de espessura da ordem de centímetros 

sejam modelados considerando a geometria de cilindro infinito. 

Ambos, os modelos, são capazes de estimar datas para ossos fósseis, mas ao 

observar as equações que são responsáveis para determinar a idade verifica-se um problema 

de uma equação com duas incógnitas. Para lembrar a equação do modelo DA que permite 

estimar a idade é t´= t (D/R)(1/ l²), enquanto para o modelo RDA é t´= t (D/R)(1/a²). Portanto, 

uma vez conhecido D/R é possível conhecer a data. Para determiná-lo, verificando as 

equações, é necessário conhecer a idade do osso e o parâmetro livre t´. O parâmetro t´ foi 

obtido através do ajuste da solução do modelo RDA, enquanto a idade conforme já discutido 

anteriormente. Utilizando a idade de 21,6 ± 1,0 ka e t´=  0,10 ± 0,03 , obtém-se o coeficiente 

de difusão efetivo D/R= 2,4.10-12± 0,6 cm²/s. Esse valor constitui o primeiro D/R obtido para 

um osso pertencente a megafauna sul-americana e, agora, passa-se a ter uma referência que 
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pode ser utilizada para datar ossos de mesma geometria e mesma camada estratigráfica, 

utilizando unicamente o modelo de difusão e adsorção radial (RDA).  

O valor de D/R também foi obtido ajustando os dados com soluções de placas 

paralelas (modelo DA) a fim de verificar a discrepância entre os resultados, caso fora 

escolhida a geometria errada para descrever os fenômenos de transporte e absorção do 

urânio em ossos fósseis. Nesse caso foi obtido t´= 0,10 ± 0,03 e D/R= 3,7.10-12 ± 0,9 cm²/s. 

Verifica-se, assim, uma diferença percentual de 40%, fato que corrobora para a importância 

da seleção correta da geometria ao utilizar os modelos diretamente para a datação. 

Os valores de D/R estão de acordo com a literatura, uma vez que a ordem de 

grandeza típica para a dentina é 10-13.  Espera-se que a difusão seja mais facilitada na região 

medular dos ossos do que na dentina e por isso é esperado que D/R seja de ordem de 

grandeza tão grande quanto 10-12. 

Os perfis de concentração foram construídos utilizando as técnicas de ativação 

neutronica e fluorescência de raios-X. Ambas, as técnicas são ideais para estudar ossos de 

grande porte, dados o diâmetro do feixe de raio-X utilizado e a quantidade de massa 

necessária exigida para ativação. Nenhuma das duas técnicas é comumente utilizada para tal 

finalidade e os resultados obtidos para ambas foram satisfatórias, no sentido de que as duas 

técnicas reproduziram os resultados experimentais. Dessa forma, ganha-se uma ferramenta 

(FRX) que é menos destrutiva, menos custosa quanto a preço do equipamento, menos 

dispendiosa quanto a preparação de amostras e mais rápida quanto a aquisição dos dados. 
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Para a tíbia também foram realizadas medidas de concentrações de K, Mg, Na e Ca, 

utilizando a técnica de ativação neutrônica. A distribuição e composição desses elementos 

mostram que o osso se encontra bem preservado no sentido de que não houve 

desmineralização e provavelmente o animal em questão morreu saudável. A relação 

230Th/232Th= 30±5, ainda, sugere que não houve contaminação ambiental e reforça a 

hipótese de sistema fechado, necessária para garantir a confiabilidade do método de 

datação utilizado. 
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