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Desvendando o passado com 
14C: Aplicações da Física para a 

Arqueologia, Clima, Ciências 
Ambientais, Geologia, 

Oceanografia e Biologia



Produção de isótopos cosmogênicos e 
sua difusão pela Terra



Alguns dos principais isótopos 
cosmogênicos

Isótopo                meia vida            elementos de   
origem

10Be                      1,6 X 106 anos          N,O
26Al                       7,2 X 106 anos         Ar
36Cl                       3,0 X 106 anos         Ar
81Kr                       2,1 X 106 anos        Kr
14C                        5730 anos                N,O



Está presente na atmosfera terrestre e em todos os 
organismos vivos

É encontrado na natureza na forma dos isótopos:

12C 98,9%
13C 1,1%
14C 10-12

} estáveis

radioativo



O Ciclo do CarbonoO Ciclo do Carbono



O meio ambiente é suposto em equilíbrio isotópico

Os organismos vivos trocam carbono com o meio ambiente 
durante sua existência e assim permanecem em equilíbrio 
isotópico

Quando o organismo morre, cessam as trocas de carbono com 
o meio ambiente e ele se torna um reservatório fechado

Sua atividade inicial está em equilíbrio com a atmosférica e 
todas as perdas são devidas ao decaimento
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Concentração inicial em equilíbrio com o meio ambiente

t<0 organismo vivo C(t) =cte.
t=0 organismo morre C(t=0)=C0
t>0 concentração cai exponencialmente
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a taxa de 
produção de 14C 
equilibra a perda 
com 
decaimentos

Podemos estimar a concentração 
inicial da nossa amostra medindo a 
concentração de uma amostra 
“atual”

Enquanto isso... 
...no meio ambiente:



A técnica convencional de datação por 14C foi desenvolvida 
com base na detecção da radiação β emitida pela amostra

A medição pode ser feita com: 

detectores a gás 

cintiladores

O tempo de medida depende da meia-vida do 
radionuclídeo



(Determinação da idade através da medida da atividade da 
amostra)

1 grama de carbono  x  12 horas = 10000 eventos 
(1% de precisão)

A atividade é então corrigida para o fracionamento 
isotópico através da razão dos isótopos estáveis 

medida por espectrometria de massa



Separa os elementos em função da massa

Possibilidade de determinar a razão isotópica diretamente

Fonte de íons positivos

Energia da ordem de dezenas de keV

Sensibilidade de até 10-11



1 átomo em 1012 para amostras modernas

Eliminar contaminação isobárica

14N

13CH, 12CH2

2 7Li



Feixe de íons formado pelo material da amostra –
Princípio do AMS (Accelerator Mass Spectrometry)



1 átomo em 1012 para amostras modernas

Eliminar contaminação isobárica

14N

13CH, 12CH2

2 7Li

– sensibilidade de 10-15

– fonte de íons negativos: N não forma íons negativos 
estáveis 

– stripper: arranca elétrons e quebra as moléculas 

– escolha de estado de 
carga ímpar



DataDataçção de ão de 1414C por C por 
AMSAMS

O tempo de medida é reduzido a minutos (redução de 102)

A quantidade de material é reduzida a miligramas (redução de até 104)



A amostra em 
forma de grafite é
colocada em um 
cadinho de cobre 
e levada à fonte 
de íons



No stripper os 
elétrons são 
arrancados e o 
feixe fica 
positivo

O feixe é acelerado



A partir do espectro de 
energia obtido no detector é
determinada a 
concentração de 14C e 
então calculada a Idade 
Convencional de 
Radiocarbono



Preparação 
das amostras

Medida no 
acelerador

Tratamento 
de dados

Cálculo da

Idade convencional

Calibração das 
idades

Interpretação 
dos resultados



Aplicações de AMS: Arqueologia

Revolucionou a arqueologia e antropologia nas datações 
de pinturas de cavernas, ossadas primitivas, sítios 
arqueológicos, artefatos, igrejas medievais etc. - 14C

Cerca de 10.000 amostras arqueológicas são datadas 
anualmente por AMS. Algumas são famosas!



Datação do Manto Sagrado 
(Turin Shroud)

3 famosos laboratórios de AMS 
dataram vários pequenos pedaços 
do  Manto.
Resultado: “O Manto Sagrado é
uma bela pintura criada em 1355 
pra uma nova Igreja necessitando 
relíquias atraentes”.
Rigorosamente não se pode dizer 
quando foi feito, mas sabe-se que 
foi entre 1280 e 1390 DC.  



Não foi dito que havia contaminação e o 
resultado estava errado?

Realmente, se houver 
contaminação por 
material recente, com 
“alta” quantidade de 14C, a 
mistura total daria uma 
idade mais nova.

No entanto, uma peça de 
1,8 kg do século I 
precisaria estar misturada 
com mais de 3 kg de 
carbono atual para dar uma 
data de 1355 DC.



Aplicações Biomédicas de AMS

- 14C é um excelente bio-marcador: é introduzido em moléculas e 
rastreado. Em geral usam-se amostras de sangue e urina.

- Outros isótopos muito usados: 36Cl, 26Al, 41Ca e 129I

- Estudo de propagação de tumores.

- Estudos de anomalias metabólicas: rastreia toxinas e 
herbicidas em alimentos, estuda o metabolismo e modificações 
hereditárias.

- Estudos de efeitos de poluição (gasolina, cigarros, química, 
industrial) e suas consequências no ser humano.

- Estudos respiratórios, demartológicos, datação dosimétrica e 
paleolítica em dentes e ossos. 



Ocupação do litoral sudeste do Brasil 
pelos construtores de sambaquis

(Museu Nacional UFRJ)
O litoral sudeste brasileiro foi ocupado por grupos vindos do interior 
há cerca de 6000 (ou 8000 ?) anos atrás.

Estas populações se assentaram perto de lagoas e baias, desde o 
Rio Grande do Sul até a Bahia.

Esta região, onde montanhas e mar se encontram, possuem muitos 
rios, mangues, ilhas  e regiões alagadas, muito ricas em nutrientes, 
incluindo frutos do mar, moluscos e peixes.

Era, portanto uma região ideal para o assentamento de populações 
que não conheciam agricultura.



Dentre seus alimentos, molusco era o principal.

Eles construíram suas casas e aldeias empilhando conchas e 
ossos de animais.

Estes morros foram denominados sambaquis, que na língua 
tupi significa tamba = samba = concha + ki = empilhar.

Nos sambaquis foram encontrados armas, ferramentas, 
enfeites, restos de comida, cinzas, sepulturas, restos de casa 
etc.

Esta civilização sambaqui atingiu um grau de complexidade 
social incomum entre caçadores e coletores.



Locais de assentamento

Os principais locais de assentamento eram onde 
existiam mais alimentos, principalmente moluscos.

A região onde há maior concentração de sambaquis 
e onde eles são maiores é Santa Catarina.

Alguns sambaquis chegam a atingir cerca de 30 
metros de altura.



Distribuição de sambaquis no litoral brasileiro



Um Sambaqui de Santa Catarina



Colapso da civilização sambaqui

A civilização sambaqui durou milhares de anos, e 
desapareceu no começo da era cristã.

Nesta época, horticultores do interior chegaram ao 
litoral. Como eram economicamente mais 
poderosos, pois produziam a própria comida, eram 
tecnologicamente mais avançados e eram em maior 
número, eles absorveram ou extinguiram os 
construtores de sambaquis.



A datação de sambaquis por 14C

A datação por AMS- 14C é crucial para entender o 
aparecimento, existência e colapso destes sistemas 
socio-culturais. 

Existem cerca de 300 datações de samabaquis no 
Brasil, quase todas entre 6500 e 1000 anos atrás.

2 datações  davam cerca de 8000 anos, uma delas 
de Camboinhas, mas estas datas não eram aceitas 
pelos arqueólogos.   



Frequência de datações de 
samabquis



Datação do Sambaqui da Ilha do Algodão, 
em Angra dos Reis (Museu Nacional UFRJ)

Foram datadas conchas da parte inferior do 
sambaqui.

A parte superior já havia sido datada, e a idade era 
de cerca de 3000 anos.

O resultado deu uma idade de cerca de 8000 anos, o 
que corresponde a cerca de 2000 anos a mais que o 
que era aceito como início do assentamento do 
litoral brasileiro. 



A Ilha do Algodão



Estratigrafia do sambaqui do Algodão



•Depois deste trabalho, passou a ser aceito 
que a ocupação do litoral brasileiro se deu há
8.000 anos através do Rio de Janeiro-São 
Paulo. Depois disto, há cerca de 6000 anos a 
civilização sambaqui atingiu seu apogeu em 
Santa Catarina.

Conclusões do trabalho



Estudo de taxas de sedimentação do fundo do 
mar e flutuações de temperatura e nível do mar 

na Bacia de Campos, R.J.
(LAGEMAR-UFF)

-Este trabalho é parte de um projeto sobre rápidas mudanças 
climáticas que induziram mudanças do nível do mar e 
paleotemperaturas das águas superficiais e do fundo do Atlântico 
Sul.

-O entendimento das flutuações do nível do mar é fundamental para a 
ocupação humana de áreas do litoral e indústria do petróleo off 
shore (na plataforma continental).

-Queremos responder: O fundo do mar é estável? Se for, qual  a sua 
taxa de sedimentação? Como esta sedimentação está relacionada 
com flutuações das curvas do nível do mar?



Coleta de amostras

Coluna sedimentar de 34 cm, coletada a 
393 m de profundidade.
A coluna foi sub-dividida a cada 2 cm.

Material a ser 
datado: foraminíferas

Estas conchas guardam 
calcário e registram 
condições 
paleoceanográficas. São 
ótimos bio-marcadores, 
pois sua casca é gerada 
por biomineralização de 
corpos fotoplasmáticos.



A Bacia de Campos e a produção de 
petróleo

Existência de muitos canions
Maior produtora de petróleo 
off shore do Brasil



Datação de Incêndios na Floresta 
Amazônica (Geoquímica-UFF)

14C – AMS na investigação de deposição de 
mercúrio em partes remotas da Floresta 

Amazônica

Local do estudo: Lagoa da Pata, no Morro dos Seis LagosLocal do estudo: Lagoa da Pata, no Morro dos Seis Lagos
Parque do Pico da NeblinaParque do Pico da Neblina



Motivação
- Mercúrio atmosférico pode ser relacionado à frequência de 

incêndios naturais.

- Um crescimento no fluxo de mercúrio indica perturbação no eco-
sistema florestal relacionado a mudanças abruptas do 
balanceamento de água, e sua mudança é refletida nas temperaturas 
médias dos oceanos e regionais.

-A deposição total de mercúrio contém contribuições de atividades de 
mineração e industrial e emissões naturais. 
⇒O estudo em lagos remotos, com background desprezível, é ótima 
ferramenta para interpretações da paleo-climatologia e paleo-ecologia
regional.

- Por permanecer cerca de um ano na atmosfera, o Hg pode ser 
transportado a longas distâncias e ser bom rastreador de condições 
climáticas mais gerais.





Identificações de eventos climáticos - 1

- Pleistoceno até o último máximo glaciar  
~ 43.000 a ~ 26.000 anos AP.

- Alto fluxo de C e Hg até 30.000 anos AP, 
coincidentes com incêndios já relatados. 
Decréscimo do fluxo de C  a partir de então.

- Nível do lago decresce até o LGM.
- C/N constante e alto, indicando mistura de matéria 

orgânca aloctone e autoctone.

Último máximo glaciar – Período clástico – ~~18.000 AP.

- Chuvas torrenciais passageiras, decréscimo de 
temperatura, clima mais seco, nível mínimo do lago.



Identificações de eventos climáticos - 2
Tardiglacial (~ 18.000 a ~ 10.000 anos AP.)

- Fluxos de Hg e C pequenos, sugerindo baixo nível 
do lago.

- Chuva cresce, mas ainda é intermitente.
- Temperatura média cresce.

Holoceno (~~ 10.000 a ~~ 4.000 anos AP.)

-Clima mais seco, favorecendo incêndios. Altos fluxos de 
mercúrio e carbono, com máximos em 6.000 anos AP.

- Holoceno Tardio (~~6.000 a ~~4.000 anos AP.) um importante 
crescimento no fluxo de C é visto, ligado ao aumento de 
chuvas e deposição de matéria orgânica do lago. Nível do 
lago cresce. Aumento de temperatura.



Uso de 14C-AMS no estudo da influência da 
ressurgência costeira de Arraial do Cabo na 
produção biológica local (Biologia Marinha-

UFF)

10 m depth (TW)
70 m depth (SACW)

Arraial 
do Cabo



Objetivo

• Investigar a validade do uso do 14C (Δ14C)  para 

traçar a contribuição da ressurgência costeira de 

Arraial do Cabo na produção biológica local.

Monitor escolhido  → Alga Ulva sp.



Relevância do Estudo

Estamos tratando de relevantes questões 
econômicas e ecológicas, tais como o papel da 
ressurgência como fonte da produção biológica 
local e determinação da dependência de espécies 
de peixes de interesse econômico com esta fonte 
de material alóctone.

A ressurgência de Arraial do Cabo é fortemente 
dependente de condições climáticas, inclusive 
fenômenos como o El Niño.
•A região é uma das maiores produtoras de peixes 
do Brasil. 
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Injeção do 
CO2 de 
amostras 
inorgânicas

Tubos de 
combustão 
com CO2 de 
amostras 
orgânicas

Armadilhas 
de 
temperatura

Tubos de 
grafitização

Evacuação 
dos tubos 
de 
combustão

Medida da  
pressão de 
CO2

Monitoração 
do vácuo



Certificação do LACRON

Avaliação dos níveis de fundo dos materiais utilizados 

Preparação de amostras de referência

Medição de amostras pareadas em colaboração com laboratórios 
externos

Instalação do Acelerador

Adquirido através do CT INFRA 2008

SSAMS – Específico para separação e detecção dos isótopos do 
carbono



PRIME Lab 8MV 



Arizona 3MV



Irvine
500kV





Acelerador single-stage
250kV





Amostra padrão de ácido oxálico [ C2O2(OH)2 ] cuja 
concentração isotópica se relaciona com amostra 
de madeira pré-industrial de 1890

Corrigida para o ano de 1950

Corrigida para fracionamento isotópico



Equilíbrio isotópico não quer dizer exatamente mesma razão 
isotópica

Quando um elemento químico passa por um processo pode haver 
uma distinção entre os diferentes isótopos

Fracionamento isotópico é a absorção diferenciada de cada isótopo 
por um organismo

O efeito acontece de forma equivalente entre os isótopos estáveis e 
o radioativo e também entre os dois isótopos estáveis

Pode ser corrigida medindo a razão dos isótopos estáveis antes e 
depois do processo



Nem todo o carbono da amostra é contemporâneo de sua 
existência

O carbono de interesse é aquele que fazia parte do organismo 
enquanto ele estava vivo

O carbono aderido à amostra posteriormente, é considerado 
contaminante

Para isolar o carbono original a amostra passa por um pré-
tratamento físico e químico específico para cada tipo de material



Amostras inorgânicasAmostras inorgânicas

conchas
corais
foraminíferos

Amostras orgânicasAmostras orgânicas

madeira
carvão
plantas
sementes
ossos



A molécula de colágeno é
constituída de aminoácidos 
característicos em determinadas 
proporções 

Ossos são formados por materiais altamente passíveis de 
contaminação, assim uma forma de isolar o carbono original é
separar apenas a fração de colágeno.





Fe
2CO 2CO ⇒  ⇒  COCO22 + C+ C

Zinco metálico

Tubo interno com ferro em pó

Aquecimento a 700o C



Linha de Grafitização



Valor da meia vida: 5568 anos

Produção de 14C constante no tempo

Correção para fracionamento isotópico

Idade em anos AP (antes de 1950)



Acurácia no cálculo da idade

Correção: calibração das idades

Comparação dos valores medidos com valores 
conhecidos

Dendrocronologia





Distribuição não uniforme de 14CO2
na Terra





Aplicações de AMS em Geologia

- Estudos de falhas sísmicas e geológicas, terremotos, erupções 
vulcânicas, erosão, composição de glaciares etc

- Estudos de mudanças climáticas na Terra, circulação 
atmosférica global, circulação dos oceanos.

- Componentes orgânicos e inorgânicos dissolvidos em 
aquadutos e lençóis.

Principais isótopos: 14C, 10Be, 36Cl

As concentrações e profundidades informam sobre 
idades e tempo de exposição.



Tópicos atuais no desenvolvimento da técnica

Reduzir contaminação

Melhorar a precisão

Aumentar o limite de tempo

Diminuir a energia

Calibração




