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RESUMO

Os métodos físicos de datação geológica e arqueológica são altamente dependentes da física das radiações. Basicamente, todas as técnicas 
conhecidas estão baseadas no fenômeno de decaimento radioativo, podemos dividi-las em dois grupos: um que calcula a idade de um material 
medindo a desintegração radioativa de um elemento ao longo do tempo (carbono-14, por exemplo) e outro que calcula a idade de um material se 
baseando na energia transferida pela radiação para esse material (técnicas luminescentes, por exemplo). Neste trabalho, foi utilizada a 
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) para a datação de sedimentos coletados em um campo de dunas da região de Cabo Frio, Rio de 
Janeiro, conhecido como Dama Branca. A datação por técnicas luminescentes é separada em duas etapas: determinação da dose acumulada, Dac, 
(energia por unidade de massa absorvida pelo material ao longo dos anos) e determinação da dose anual, Dan, (taxa de emissão de energia 
radioativa emitida pelo ambiente em um ano. A idade é calculada pela razão Dac/Dan. Os sedimentos eólicos possuem uma movimentação que é 
influenciada pelo clima (pluviosidade, regime de ventos, etc), a datação destes materiais revela dados sobre o clima no passado. Oito amostras, 
de posições diferentes, foram coletadas em Dama Branca utilizando tubos de PVC de cerca de 1 m de comprimento e 10 cm de diâmetro para 
estudar a evolução do campo de dunas ao longo dos anos. As amostras foram peneiradas para separar grãos entre 0,180 mm e 0,75 mm, uma 
lavagem química foi feita para criar um concentrado de grãos de quartzo (material a ser datado) com ácido clorídrico 10%, peróxido de hidrogênio 
28% e ácido fluorídrico 38% por 40 min para remover carbonatos, material orgânico e outros minerais, respectivamente. Após a lavagem química, 
o sinal LOE foi estudado utilizando um Leitor LOE Risoe DA 20. As idades calculadas revelam que o campo de dunas se formou há 2200 anos. De 
acordo com alguns trabalhos, o clima seco e árido de Cabo Frio é responsável pela formação de dunas na região, além disso, o fenômeno de 
ressurgência (águas frias do oceano que sobem para a superfície) intensificam o clima seco, favorecendo a formação de dunas.
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