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RESUMO

As fibras vegetais de um tecido que envolvia a múmia de um iin
divTduo adulto encontrada na caverna da Babilônia foram datadas por
carbono 14. A idade de 600 - 80 anos (1 o ) encontrada para esta amo£
tra indica tratar-se de uma múmia pre-colombiana.

Palavras-chave: Datações por carbono 14; Múmia arqueológica.
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A múmia datada é a de um indivíduo adulto de aproximadamente

25 anos e do sexo Feminino. A amostra extraida para a datação era

composta de fibras vegetais retiradas da tela que envolvia esta mú-

mia. As medidas foram efetuadas por Georgette Delibrias do Centre

des Faibles Radioactivi tis de Gif sur Yvette.

NOÇÕES DO MÉTODO

Principio

Existem sobre a Terra três tipos (ou isótopos) de átomos de

12 13
carbono, o carbono 12 (ou c ) , o carbono 13 ( C) e o carbono 14
( C). Esses três tipos de átomos diferenciam-se pelo número de

12 13
neutrons de seus núcleos. Enquanto que o C e o C são estáveis,
o C possui a propriedade remarcável de ser radioativo o que permi-

te a sua utilização em geocronologia.

0 carbono 14 terrestre deve sua origem S interação nuclear

dos neutrons dos raios cósmicos (n) com o nitrogênio atmosférico (N),

segundo a reação:

onde a captura de um neutron pelo isõtopo do nitrogênio produz um

átomo de C e a ejecão de um próton. Após a sua formação o átomo

de C entra no ciclo normal do carbono atmosférico combinando-se com

dois átomos de oxigênio para formar o gás carbônico:

H c + o > 14

13

K, •* Vlp T COp

t sob esta forma que o carbono—tanto o C, como o C e o

C — penetra na biosfera, através da fotosTntese. Nos tecidos vi-

vos de uma p lan ta , o C e continuamente renovado pela a t iv idade bio

lógica, e a abundância do carbono 14 em relação ao carbono 12 é apro

ximadamente a mesma que na atmosfera. Com e f e i t o , no momento da foto

sTntfse uma planta apresenta uma l i g e i r a preferencia por certos isõ -

topos do carbono, "fracionamento iso tõp ico" , o que introduz uma pe-

quena diferença nas abundancias re la t i vas dos C, 13C e 1 4 C . Atual
14 1A ~

mente, existe aproximadamente 1 átomo de C por 10 átomos (cem mil

bilhões) de C nas partes vivas de uma p lanta .
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Logo após a morte de um tecido (por exemplo,os anéis anuais
de crescimento dos troncos das arvores), ou da totalidade de um orga^

nismo, o aumento contínuo do carbono — logo do C-cessa brutalmen-
1 4

te. Em função da sua radioatividade, a abundância do C no materi-
al biológico decresce rapidamente, com um período T = 5570 anos, isto

14é, a abundância dos átomos de C decresce da metade a cada 5570 anos,
segundo uma lei exponencial, restituindo o nitrogênio 14 por uma de-
sintegração do tipo £~ liberando um elétron:

Para datar uma amostra arqueológica pelo C deve-se então
14medir a radioatividade (A) do C de amostra e a de ume amostra re

cente (Ao). Deduz-se dessa comparação a idade t de morte biológica
da amostra a partir da equação que expressa o decairr.entc <>:pürenc'-
al da atividade (ou número de desintegrações por grama e por unida-
de de tempo) do carbono 14:

A = A o exp. (- >.t)

onde, X, chamada constante de desintegração, é o inverso, a menos

de um fator, do período T.

Trata-se pois classicarcente, do ponto de vista de niecitíe ,de
preparar o carbono de uma planta fóssil, sob uma forma conveniente
para medir sua radioatividade £.

Limites

Para que uma amostra seie datãveí por carbono 14, é neces^
sário que sua radioatividade não tenha decrescido ebaixo de un, cer
to valor, além do qual ela não e nais JT.ÍVÍ urévei Nas instu1 ?.;õc-s

de datação convencionais, este limite corresponde aproximadamente a
uma idade máxima de - 40 000 anos. E o que se observa na tabela 1,
quando a medida da radioatividade i efetuada com um contador propor-
cional. No caso estudado, o ruído de fundo do aparelho torna-se con
sideravelmente predominante ante o sinal da radioatividade que se
quer detetar para as amostras maiores que s 38000 anos. Para o conta
dor e as condições experimentais consideradas, o limite pratico de
datação seria, então,da ordem de 38000 anos.
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C necessário, afim de datar uma amostra, extrair-se-lhe algii
mas gramas de carbono. Segundo o tipo de material a quantidade "a for
necer-se ao laboratório de datação varia com o teor de carbono, de
algumas gramas (carvão, madeiras fósseis) ã alguns quilos (ossos,con
chás, cerâmicas etc...).

Regressos recentes

Atualmente, com o aparecimento de técnicas novas, e possível
datar-se amostras de mais de 40000 anos. Em uma delas utiliza-se co
mo sempre o mesmo principio de datação por C — sua radioativida-
de S - mas isso após haver-se procedido ao seu "enriquecimento iso-
tõpico". Essa técnica necessita de grandes quantidades de carbono
(algumas centenas de gramas) e de tempos de contagem bastante longos.

Uma técnica revolucionária, baseada na utilização de mini- a
celeradores de ions pesados, utiliza como principio de datação do
14C as vantagens ds espectrometria de massa a alta er^reia. Ela pe£
mitiria datar amostras contendo somente algumas miligramas de carbo-
no até idades de,ao menos, 70000 anos. Esta técnica anarecida há ai
guns anos, vai permitir uma grande expansão da datação pelo racio-
carbono.

Datação jJa Múmia da Caverna da Babilônia

As fibras vegetais provenientes do envólucro da múmia foram
primeiramente submetidos a um tratamento quTmico apropriado afim de
eliminar tanto quanto possível qualquer contaminação. 0 carbono da
ar.ostra foi em seguida extraido por combustão de oxiçãnio puro e

transformado em gãs carbônico CO?- Esse gás carbônico foi em seguida
purificado em varias etapas e introduzido em um contador proporcio -
nai para a medida da radioatividade do carbono 14.

A atividade medida do carbono 14 corresponde a uma idade de
600 - 80 anos (Io) (antes do presente, isto í,.convencionalmente de-
pois de 1950). Rigorosamente, esta idade não i a mesma da múmia, mas
sim a da morte biológica das fibras vegetais extraidas do tecido que
a envolve. Na prática, contudo, esta idade é a da múmia, se se
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considera que o tempo transcorrido entre a colheita das fibras vege- i

tais de uma parte e. a confecção da múmia de outra parte ê suficieji

temente curto. .Neste caso, a idade C indicaria que a.múmia da ca- ,

verna da Babilônia i da idade pri-coiombiana.
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TABELA 1

Valores típicos da atividade do carbono 14 numa instalação utilizan-
do um contador proporcional

Idadg Atividade bruta para *
" 1,2 litros de CO,

0 7,21

100 7,14
200 7,07
B00 6,85
1000 6,51

5000 4,41
10000 2,89

15000 2,08
20000 1,65
30000 1,29
38500 1,20
infinito* 1,15

exemplo calculado por 6. Delibrias

14* Numero de desintegrações de C detetadas por segundo para
uma pressão de C02 de 74mm de Mercúrio e uma temperatura de 20°C

** Rui do de fundo inerente da instalação. A partir de 38000 anos,
o sinal da amostra não se distinguindo mais do da instalação logo,
as idades a partir desse limite nlo são mais determinãveis.
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Orientação b i b l i o g r á f i c a sumária sobre as datações por carbono f

14.
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