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RESUMO 

Através do Projeto Amazônia I , atividade "Peleoclimatologia", sub-proje 

to "Ciclo Hidrolõgico", o Centro de Energia Nuclear na Agricul tura (CENA) da 

Universidade de São Paulo recebeu recentemente da Agência Internacional de f. 

nergia Atômica (AIEA) uma linha de síntese para a transformação do carbono das 

amostras em benzeno e um cspectrÔmetro de c int i lação iTquida de baixa radia 

ção de fundo para a detecção do radiocrrbono natura l . 

Na produção de 3 ml de benzeno, sintetizado ã pa r t i r do padrão ácido oxa 

l i co NBS, ácido oxalicoP.A.e carbonato de cálcioP.A.foram obtidos rendimentos 

«uni»i--:.-i^i =• ?0f'; rCCUltadOS inui la ics i.rtilihwn rr.ram n»<*iri : : « - - ; ;-;; ' ,•,•„„ J c 

conchas e carvão. 

Para a detecção do radiocarbono, apôs otimização da região espectral o sp_ 

leçeo dos frascos de contagem, verif icou-se que a ef ic iênc ia do espectrômetro 

de c int i lação l íquida fo i de aproximadamente 55%, com uma taxa de contagem de 

radiação de fundo de 1,3 cpm. 

O l im i te de idade que pode ser alcançado nas condições atuais de operação 

e de 41.600 anos para um nível de confiança de %Z (2a), e 36.7C0 anos para ur.i 

nTvel de confiança de 99» (3o), considerando-se um tempo de contagem de 1.C0O 

minutos para a amostra e radiação de fundo. 

'Seção de RadionuclTdeos Naturais - CEMA/USP - SP. 
2Seção de Hidrologia e IsÓtopos Estáveis - CENA/USP - SP. 

'Laboratório de Metodologia de Radioisotopes - CENA/USP - SP. 
11 Departamento de Física e Meteorologia - ESALQ/USP - SP. 
sComissão Nacional de Energia Nuclear - RJ. 



1 . INTRODUÇÃO 

O método do radiocarbono natural para a datação de amostras e uma ferra 

menta da pesquisa geocronológica comumcnte usada em arqueologia, geociencias, 

oceanografia, hidrologia e cilncias ambientais, como estudos de poluição, vul 

canologia e predição de terremotos (POLACH et alii, 1988 a). 

Devido esta metodologia caracterizar-se por limitada produção analítica 

(era geral, uma determinação por dia) e a crescente demanda, signif icativo nürae 

ro de usuários recorrem aos centros especializados do exterior, implicando em 

dispêndio de tempo e recursos apreciáveis. 

Atualmente no Brasi l , somente três laboratórios mantém rotineiramente a 

análise em questão, tornando-se portanto, pr ior i tár ia a implantação de novos 

laboratórios. 

Através do Projeto Amazônia I , a Seção de Radionuclídeos naturais do Ce£ 

tro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), USP, recebeu recentemente da A 

oência Tnt.pm»rion?l de Er-org-ia Atcr.ica ÍAICA» uma 1 ÍHÍM n»» *Tnm<<» *:>»•-> ;. 

transformação do carbono das amostras em benzeno e um espectrõmetro de cinti_ 

lação líquida de baixa radiação de fundo para a detecção rio radiocerbono natjj 

r a l . 

Nos diversos experimentos do Projeto, haverá a necessidade de medidas do 

radiocarbono natural era amostras de madeiras, solos, sedimentos, etc, esperan 

do-se também estender estas análises a outros institutos do Brasi l , em amos_ 

trás de interesse arqueológico, geológico, etc. 

0 presente trabalho apresenta resultados preliminares sobre o desenvolva 

mento e otimização de um sistema para datação por radiocarbono natural, com o 

objetivo de implantação de um laboratório especializado que possa contribuir 

Significativamente na demanda analítica existente. 

2. EXPERIMENTAL 

Amostras de padrão primário ácido oxãlico NBS, ácido oxalico P.A., carbo 

nato de cálcio P.A., conchas e carvão foram processadas em uma linha de sín_ 

tese benzenica TASK, um sistema analítico fechado e onde iodas as reações £ 

correm sob vácuo. 

Inicialmente as amostras foram posadas, moídas se necessário o convert^ 

das em CO? por combustão, no caso de via seca, ou por reação química quando 



por via úmida. 0 vapor de água liberado em ambos os processos foi retido cm 
um recipiente de vidro (trap) envolto em garrafa térmica, na qual adicionou-se 
gelo seco (-729C) e álcool isopropTlico. 0 C02 produzido foi coletado em um 
trap resfriado por nitrogênio liquido (-ÍSOÇC) e posteriormente armazenado em 
tanques de vidro com capacidade de 5 litros. 

A seguir, o CO2 foi mantido em contato com l í t io metálico previamente a 
quecido em uma câmara de reação (600 a 700 9C), com conseqüente formação do 

#carbeto de lTtio (LiC2). ApÕs resfriamento da câmara, adicionou-se lentame^ 
te água destilada ocorrendo a hidrõlise do carbeto e produção do acetileno,que 
foi desumidificado e purificado em coluna contendo uma mistura de Ascarite 
(KOK impregnado com asbestos) e pentoxido de fósforo. 

A formação do benzeno ocorreu pela trimerização do acetileno em contato 
cora um cataiizador de vanãdio-alumina. 0 aquecimento deste cataiizador por 
2 horas provocou a saTda do benzeno e sua coleta foi feita em um trap resfria^ 
do a temperatura de -72ÇC sob vácuo. 

Em Um nprTnrln A? anrnvima/Ianionf/j O ^rZZt ZZ SCÇJuir.tw ".'CÚCwcS OCO. 

rem durante uma síntese: 

• Q2 * C02 

+ H+ —> C02 

> Li2C2 + 4 Li20 

r> C2H2 + 2 LiOH 

> C6H6 

0 rendimento do benzeno produzido foi verificado através das sínteses do 
padrão NBS, ácido oxalico P.A. e carbonato de cálcio P.A., cujos teores de ca£ 
bono eram previamente conhecidos. 

0 benzeno sintetizado foi transferido por meio de micropipetas para fraŝ  
cos especiais de contagem de 7 mi pre-pesados e sua massa analiticiimentc detc£ 
minada em uma balança Mcttlcr AE 100. Um volume de 3 iní. foi definido para a 
analise, ao qual adicionou-se 0,5 mi, de solução cintiladora contendo 43,7Srj de 
PP0, c 2,59g de dimctil P0P0P por litro de tolueno.. 

Para a detecção do radiocarbono, utilizou-se do um espectrômetro de cintj_ 

Amostra organcia 

Amostra calcárea 

2 C02 + 10 Li 

Li2C2 + 2H20 

3 C2H2 



lação líquida de baixo nível de radiação de fundo Tri-Carb Packard, modelo 
1550. 

Características analíticas como eficiência de detecção, nível de radiação 
de fundo e figura de mérito do equipamento foram definidos após otimização da 
região espectral de contagem do radiocarbono, utilizando-se para isso de pa_ 
drôes sintetizados na linha (NBS e carbonato de cálcio P.A.). 

.Anteriormente ao início das medidas do radiocarbono, as amostras foram 
.mantidas em ambiente escuro por 60 minutos. 0 tempo de contagem foi de 1.000 
minutos. 

Para os cálculos da atividade mínima detectavel (A), atividade e£ 
pecífica mínima detectavel (Am) e limite de idade (tmax) a nível de confiança 
de 95% (2a) foram utilizadas as seguintes equações (OIKAI.'A, 1973): 

fc t 

W » 8 0 3 5 * n - ^ _ í 1 " ) 
An 

onde: 

A = atividade mínima detectavel (dpm) 

E « eficiência de detecção {%) 

B = radiação de fundo (cpm) 

t B tempo de contagem (minutos) 

a B nível de confiança 

"m * atividade específica mínima detectavel (dpm/g) 

M s massa de carbono cm 3 mu de benzeno (g) 

Ao = atividade específica do carbono moderno (dpm/g) 

De forma semelhante foram efetuados os cálculos para limite de idade a 

99Í de confiança (3o) 

(D 



3 . RESULTADOS t DISCUSSÃO 

Os resultados referentes ao rendimento do benzeno produzido na linha de 
síntese são apresentados na Tabela 1. 

Ooserva s&. pfcíos dados que os rendimentos das sínteses de amostras de ãci 
co oxãlico (t & ó) , NBS (7 a 9) e carbonato de cálcio (10 a 16)3presentarair.-se 
superiores a 80í, na faixa de 82,1 a 882. Como conseqüência, volumes desde 
3,3 roc até aproximadamente 5,0 mC de benzeno foram obtidos. Para as amostras 
de carvão (17 a 21} € conchas (22 a 25), resultados semelhantes foram encontra_ 
dos. De acordo com NOAKES et ali%% 1967, e POLACH et alii, 1988b, um volume 
de 3mt de benzeno é suficiente para uma precisa determinação. 

Com base no atuai rendimento de produção de benzeno e considerando-se 
^ue o teor de carbono de amostras de carvãc seja aproximadamente constante, en 
torno de 90S, verifica-se que a massa de carvão (Tabela 1).necessária para a 
obtenção de 3m£ <íe benzeno pode ser significativamente diminuída, ou seja, de 
t>g para 3 a 4g. Esta observação torna-se importante na datação de amostras 
com finalidades a>v/?olôgicas, visto que nestes estudos a quantidade de mate 
rial cclctcdo c «.!• w m i . h»*»»«»? r^izz'.ii. 

As três janelas de contagem apresentadas na Tabela 2 foram previamente se_ 
lecionadas conforví maiores figuras de mérito registradas. Em adição, na mes_ 
ma tabela observa-st a taxa de contagem bruta obtida para o padrão NBS e o ní 
vel de radiação de fundo e eficiência de detecção do espectrõmetro de cintila^ 
ção líquida. 

Substituindo-se •>$ valores de radiação de fundo (B) e eficiência de de_ 
tecçao (E) obtidos na janela de 15 a 80 KeV na equação ( I ) , verificou-se que 
a atividade mínima que pode ser detectada, a nível de confiança de 95« ê de 
0,185 dpm. Correspondentemente, a atividade específica mínima detectável em 

-2 
3 ml (2.435g de carbono) de benzeno e de 7,6 x 10 dpm/g carbono. 

Utilizando-se o vaior de 13,53 dpm/g de carbono para a atividade especí 
fica do carbono moderno /Ao) e substituindo-se o valor da atividade específica 
na equação da idade {III), obteve-se um tmax de 41.600 anos. 

Para um nível de confiança de 992 (3o), a atividade mínima detectãve1 

de 0,34 dpm e o limite tíe idad? do 36.700 anos. 



TABELA 1 - Rendimentos obtidos na produção de bcnzcno de amostras processadas 

na l i n h a de s íntese: nÇs 1 a 6 , ácido oxã l ico P .A. ; 7 a 9 padrão 

pr imár io ácido oxãl ico NBS; 10 a 1 6 , carbonato de c á l c i o P .A . . Para 

as amostras de nÇs 17 a 2 1 , carvão vegetal e 22 a 2 5 , conchas, os 

rendimentos não foram calculados. 

AMOSTRA 

n9 

MASSA 

9 

BENZENO 

9 

BENZENO 

wt 

RENDIMENTO 

% 

1 
2 
3 

4 
5 
e 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 

17,35 
17,35 
17,50 
17,50 
17,50 :: 

17,50 
17,50 
17,00 

40,00 

40,00 
30,00 

30,00 . 
30,00 
30,00 
30,00 
6,00 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

50,00 

50,00 
50,00 

60,00 

3,0237 
3,0495 
3,1464 

3,1791 
3,0899 
0% rtA*%^ 

2,9766 
2,9854 
2,9182 

4,3000 

4,2813 
3,2049 

3,3064 
3,2127 
3,2455 
3,3777 
4,3758 
3,9060 
3,8969 

3,5932 
4,1600 

2,6850 

3,1494 
3,1674 

3,0620 

3,44 
3,46 
3,58 

3,62 
3,51 
3,40 
3,38 

3,39 
3,32 
4,89 
4,86 
3,64 
3,76 
3,65 
3,69 

3,84 
4,97 
4,44 
4,43 

4,08 
4,73 
3,05 

3,58 
3,60 

3,48 

84,4 
85,1 
87,0 

88,0 
85,5 

õí,o 
82,4 
82,6 
85,0 

82,6 
82,3 
82,1 
84,7 
82,3 
83,2 

86,6 

-
m 

m 

-
m 

m 

m 

' m 

m 



TABELA 2 - Taxa de contagem bruta do padrão IBS e nível de radiação de fundo 
(B), eficiência de detecção (E) e figura de mérito (FM) do espectro 
•etro de cintilação líquida em três diferentes janelas de contagem 
para o radiocarbono 

. Janela 

IfeV 

13- 80 

14-80 

15-80 

NBS 

cpa 

27.2* 

26.5* 

25.9* 

B 

CP-

1.44* 

1.37* 

1.31* 

E 

% 

57.8 

56.4 

55.2 

FM (E2/8) 

2322 

2325 

2326 

* Médias de 20 determinações 

Considerando-se um estudo realizado por CHAUSSON (1986), onde amostras de 
origem arqueológica da região do alto médio São Francisco foram datadas e as 
•ais antigas geraram resultados de 11.000 anos, verifica-se que os limites de 
Idade obtidos apresentam-se bastante satisfatórios para as pesquisas cri ques_ 
tão. 

4 . CONCLUSÕES 

0 sistema de datação de amostras pelo método do radiocarbono natural, ins 
talado na Seção dé RadionuclTdeos Naturais do CENA, tem-se mostrado altamente 
satisfatório, em função dos resultados obtidos na síntese benzenica c no e£ 
pectrõmetro de cintilação líquida. 

0 rendimento obtido na produção de benzeno foi superior a 80í. . 

0 limite de idade que pode ser alcançado na atuais condições do operação 
do sistema é de 41.600 anos para um nível de confiança do 95:: (2o) é di? 36.700 
anos para um nível de confiança de 90% (3o), 
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