
ANAIS 0 0 XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA. RIO DE JANEIRO. 19M

DATAÇÃO DE SEDIMENTOS PLEISTOCÊNICOS POR TERMOLUMINESCÊNCIA

0.
Ctmre BratiMro * PMquim Fftfcw -
CNRStORSTOM-rM*

OMUTO BtitiWfo tft Ptaquint Ffricw - Rio dv Jtmifo

ABSTRACT

After a short introduction on recent trends in quaternary geo
chronology, this article focuses on the thermoluminescence (TL) dating 61
sediments, «hose principles, present limits and prospects are discussed.

Results are presented for TL behaviour of sands from various
geological contexts in Brazil. They show that the coarse («100-200 um)
quartz fraction of coastal and intracontinental, eolian and fluvial-type
deposits, night be datable by TL from the upper Holocene to at least the
basis of the upper Pleistocene, whith a precision of ±10-15%. This arti
cle is a condensed version of a review paper to appear elsewhere (Foupeau
et al, 1984). . '

INTRODUÇÃO

Aos poucos, vem-se percebendo que as mudanças climáticas vera-
-se processando de uma naxeira muito sais complexa do que se pensava. Mu
danças drásticas no clima podea ocorrer numa escala de tempo da ordem di
milhares ou mesmo centenas de anos. Estas variações influenciam tanto o
processo de erosão como o de deposição. Poderíamos então reconstruir a
história recente'das variações climáticas com o auxilio do estudo geoló-
gico das séries de sedimentação. Para isto, é preciso que se possa da-
tar numericamente (ou seja, em anos) os estratos geológicos portadores
de informações paleoclimaticas.

Em muitos casos, a única forma de se correlacionar unidades
litoestratigráficas distantes é através da geocronologia. A datação ab-
soluta de sedimentos quaternários com menos que 30.000 anos baseia-se
quase que inteiramente na datação do 14C. Os métodos que se baseiam ou
nos ritmos naturais (varvito, contagem dos anéis das árvores etc.) ou na
termoluminescência de cerâmicas arqueológica» (Fleming, 1979), embora
importantes, tem sido menos empregados, mas de qualquer forma estariam
ainda limitados aos últimos 10.000 anos. A cronologia do 210Pb, para as
geleiras ou sedimentos dos lagos está limitada aos últimos 100 ou 200
anos. Os únicos métodos de datação clássicos que se estendem signiflean
temente mais para trás no temoo que o " C são baseados na medida do dese
quilibrio da série do ü (Ku, 1976). Eles incluem o.nétodo 231pa - 235^7
datando de «10.000 a 180.000 anos. o método 2 3 OTh- 2 3 8U, datando de 10.000
a 350,000 anos, e o método 234Ü_238U, datando de «100.000 a 1.200.000
anos. Estes métodos foram usados até agora essencialmente para datar es
peleotens e corais (Ku, 1976) e estão sendo agora estendidos â datação
de vários tipos de depósitos de carbonatos superficiais com uma razoável
precisão para um intervalo de tempo que vai de aproximadamente 4.000 a
700.000 anos (Szabo e Rosholt, 1982). As camadas de sedimentação podem
também ser indiretamente datadas quando nelas se encontram também detri-
tos ̂vulcânicos que (dependendo da sua idade, constituição química, mine-
ralógica, etc.) poderiam ser datados por um ou mais métodos: desequilí-
brio da série do U (Condomines, 1978), traços de fissão do U (Poupeau,
1982) ou K-Ar, senão que os dois últimos métodos só seriam circunstan-
cialmente aplicáveis a eventos con menos IO6 anos, O método de datação



d* rochas vulcânicas baseado na hidratação do obsidian foi recentemente
aprimorado « parece que agora ele « capas d* fornecer resultados lntares
santas para o Pl«istocano (Michels tt ai, 1983). O método da Ressonância
Eletrônica Paraaagnêtica podaria, em princípios, datar carbonatos a os-
sos dos últimos Bilhões d* anos • o seu uso poderia ser estendido também
â datação de quart so ea movimentos de falhas recentes (Dceya et ai 4981),
que poderia ser de grande interesse nos estudos neotectõnicos.

Mo principio dos anos setenta, a datação pelo método da tarso
luminescincla mxm restrita £ determinação de idades de cerâmicas arqueõ
lógicas (Aitlten, 1974), nas agora sua aplicação se estendeu a outras Ba-
terias (Wintia, 1980, Poupeau, 1983),.coso artefatos arqueológicos quei-
mados (Wintle e Aitken, 1977, Beltrão et ai, 1982, entre outros), carbo-
natos (Nintle, 1978a), lavas vulcânicas (Gillot et ai, 1979), vidros vul
cânicos (Ichikawa et ai,.1982) e sedimentos eólicos (Wintle e RuntleyT
1982). Entre os últimos, testes conclusivos foram feitos con depósitos
oceânicos, loesses continental e mais recenteaente com formações de areia
tSlnghvi et ai, 1982).

Formações Quaternárias de areia e silte são relativamente fre
quentes nos continentes, ou como sedimentos flúvio-lacustres ou como sis
temas de dunas eólicas, sendo ainda o tipo mais comum de depósito costel
ro. Suas datações diretas poderiam portanto ajudar muito a se estabele-
cer cronologias climáticas para os continentes assim como idades para as
flutuações do nível do mar.

DATAÇÃO PE SEDIMENTOS POR TERMOLPKINESCENCIA
A TE&*f íOMXNESCENCIA (TL)

A TL é a luz emitida quando se aquece um material que foi pre-
via,* * jt exposto a radiações ionizantes. Contudo, nem todos materiais
são t jo oluminescentes. Na natureza, todos os minerais são constante—
mert* «.-.-postos a um fluxo de radiações ionizantes sendo a maior part* pro
ver *•* *t a de radiações ambientais a, 0 e y, com uma pequena contribuição
do;; *: os Cósmicos. Estas radiações ao interagirem com a matéria cor io-
nUfcij arrancam elétrons dos átomos, que passam a se deslocar pela rede
cri* JIIÍXM. ate que encontrem um átomo con a falta de elétron ou ua defei
to t -istalino (armadilha). Cada armadilha se caracteriza pela sua pro-
fit ;idade e um elétron só poderá sair dela caso tenha suficiente energia
ti ±ca ou por "efeito túnel"*. A temperatura ambiente, as armadilhas
rn.ii rasas ficarão então vazias e por isto nos detivemos a estudar, ape-
IU.- as armadilhas mais profundas onde os elétrons, para os materiais ter
no,*cjninescentes que se encontram na superfície da terra, tem uma perma-
nêr^ia de IO6 a IO8 anos. Estes minerais podem então atuar como áotime-
tr?? de radiação natural. onde o número de elétrons armadilhados e üia
lux.ào do tempo.

Em um dado mineral, o número de elétrons armadilhadot inicial
mente cresce linearmente** com a dose de radiação nele depositada, ate
ua nível em que começa a se saturar. De acordo com o tipo de mineral e
da radioatividade local, o nível de saturação é atingido em »105 anos pa
ra o caso do quartzo ou em IO6 anos para o caso dos carbonatos. t essen
cialmente a parte onde se encontra o crescimento linear que é usado nã
datação por TL (Fleming, 1979, Aitken, 1981, Wagner, 1981, Popeau, 1983).

Ma datação por TL, as amostras são geralmente aquecidas li-
nearnente, a »10°C/s até aproximadamente 500°C e a medida que vai se a-
tingindo temperaturas mais altas, os elétrons das armadilhas mais profun
das podem se recombinar com centros luminosos emitindo então luz qus te~
rá intensidade proporcional ao número de elétrons que se recombináa em
cada instante (Fig. 1).

TL COMO MÉTODO PARA DATAÇÃO DE SEDIMENTOS DETRlTICOS

Em geral, sedimentos detríticos são produzidos a partir de
minerais formados há muito mais que IO5 ou 10 anos e sua TL no final da
sedimentação deverá ter então atingido a saturação. Contudo,existen po£

* Amostras que apresentam este segundo tipo de mecanismo para fuga de
elétrons são consideradas não datáveis.

•* Podem haver exceções devidas ou â supra-linearidade para minerais rocentemen
te formados,ou ao equilíbrio nrooressivo das séries do U (Aitken, 1974, Wirw
tie, 1978). * '



sibilidades de se data* mtMrn» sedisentos por TL desde que no sosento es
que ocorra a deposição o cronôaatro TL seja reajustado â sexo. Dois me-
canismos pruriam realizar este ajustes um ê o aquecimento ate 500°C pe-
lo fogo (natural ou arqueológico) ou pelo contato.coa materiais vulcâni-
cos quentes; e o segundo £ pela exposição ã luz solar. Em qualquer caso,
a datação TL se baseia na comparação entre a dose recebida pelo sedisen-
to desde a sua deposição e a dose anual fornecida pelo seio ambientar o
tempo (t) que se passou desde que o cronômetro foi "zerado" ê dado pela

t (anoi) *
Dosa Anual

Ka datação TL d* sediaentos aquecidos, que ê geralmente o ca-
so de solos que foras recobertos por Materiais vulcânicos cosi temperatu-
ras de várias centenas de graus, toda a TL pré-existente ê apagada, a a
dose acumulada ê calculada por uma regressão linear, encontrada a partir
dos valores de TL associados a diferentes doses B ou y dadas no laborató
rio (Pig. 2). "*

Na datação de sediaentos expostos â luz solar ê preciso se le
var em conta usa pequena TL residual (TLR), que pode ser obtida ou dire-
tamente pela exposição ao ttol por um tempo suficiente para se chegar a
us mínimo de TL (Fig. 3-1), ou mais facilmente por us método (Wintle,
1982, Wintle e Buntley, 1982) que consiste em se determinar duas regres-
sões lineares (Pig. 3-2) cuja interseção da diretamente TLg.

Orna das retas é obtidas ã partir dos valores de TL encontra-
dos apôs diferentes doses adicionais que são dadas ã amostra e a outra
da mesma forma que a primeira seguida porém de usa exposição por um tem-
po arbitrário a luz solar. Osa vez encontrada TI», a dose acumulada tor
na-se imediata (Pig. 3).

Por questões práricas ainda, trabalhamos com lâmpadas solares
que emitem radiação OV a partir dos 300 namômetro em substituição ao sol.

ESTOPOS DE FORMAÇÕES ARENOSAS PLEISTOCBWICAS NO BRASIL POR TL
Para se evitar alguns problemas ligados a composição multi-mi

neral do material a ser analisado, trabalhamos.com grãos de areia da or-
dem de 100 ps. Antes de qualquer medida de TL, as amostras são peneira-
das para se separar a parte conveniente e depois atacadas durante 1 hora
por BF 40% a 25OC, lavadas em água destilada e finalmente secas á tempe-
ratura ambience. Estes procedimentos geralmente nos permite separar o
quartzo puro, conforme verificado por difração de raio-X. As irradiações
no laboratório foras realizadas com uma fonte 0 de 90Sr de 50 milicurie,
que depositas nas amostras dcses â taxas da ordem de 610 rads/min. As
leituras de TL foras feitas cos us aquecimento linear á taxa de 10°C/s
es alíquotas de 4 mg, usando-se ainda filtros ópticos com máximo coefi-
ciente de transmissão centrados es 380 mm e 430 mm.

A exposição ao OV foi feita com uma limpada solar de 27S N da
General Eletric, a uma distância de 30 cs que permite uma geometria ca-
paz de irradiar hosogeneasente cerca de 25 amostras,

AREIAS PB FORMAÇÕES COSTEIRAS
A origem e a dinâmica das dunas costeiras são controladas por

fatores geológicos, oceanogrâficos e climáticos (Pye, 1983). Em um da-
do sistema de dunas costeiras, não é sempre fácil de se decifrar as con-
tribuições relativas destes três fatores, principalmente quando os siste
mas de dunas ocupam extensas áreas onde os métodos geológicos não podei
resolver todos eventos em sua evolução, podendo ainda haver dificuldades
na correlação da estratigrafia local. Este tipo de situação caracteriza
a Planície Costeira que se estende por mais de 500 km, abrangendo do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e também o Uruguai (Jost e Soliani, 1976).
Esta Planície Costeira, na maior parte de sua extensão, apresenta una
largura de cerca de 200 km e é parcialmente dividida paralelamente â co£
ta, por um sistema de lagos dominados pelo lago aberto de Porto Alegre ê
pela Lagoa Mirim. ,

Este vasto território de formações, principalmente arenosas,
são testemunho dos repetidos ciclos de transgressões e regressões maríti
mas e portanto de seqüências múltiplas de erosões e sedimentações, locaT
mente moduladas pelas influências do clima (ventos, chuvas, e t c ) . Embõ
*• os estudos gsomorfolõgicos e de sedimentação mostrem alguns evento?
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sobra grandes áreas, não são suficientes para se reconstituir precisamen
te a história desta formação. Diferentes indícios sugerem que a Planí—
cie Costeira poderia ter sé fornado nos últimos 300.000 anos, Esta área
portanto, parece de grande interesse para um prograaa-teste do composta-
mento TL nas formações costeiras tanto pelo intervalo d* idades envolvi-
das cos» pela diversidade de sedimentos presentes, desde os depósitos de
águas rasas até as dunas eólicas. .

0m grupo de 10 amostras, representando diversas idades de de-
posição e diferentes ambientes de sedimentação, foi selecionado. Efetua
•os então o Teste de Plateau (Fig. 4), que «ostra a proporcionalidade en
tre una curva recém irradiada e uaa arqueologieamente irradiada (TLM)T
A região, onde a relação se sentia constante, está livre do problema de
armadilhas que se esvaziam por agitação térmica (Padding Térmico). De-
pois passamos a um estudo que nos permitiu excluir amostras que mesmo ten
do passado pelo teste de Plateau poderiam ainda ter um esvaziamento dê*
armadilhas, que se processaria de forma constante para as várias profun-
didades de armadilhas (Padding Anômalo). Este estudo consiste em estabe
lecer a relação de intensidades TL tomadas a uma temperatura, que esteja
dentro do Plateau entre uma amostra recém • irradiada e outra irradiada con
a mesma dose e com cerca de 15 dias de antecedência. Normalmente, no ca
so do quartzo, esta relação é unitária e a amostra é considerada boa pa-
ra datação. Para algumas amostras a paleodose foi determinada pelo meto
do 1 da figura 3 (Poupeau et ai, 1983) enquanto a paleodose de outras a-
mostras foi determinada pelo método 2. Estas paleoâoses mostradas na ta
bela 1 foram todas obtidas a partir do máximo do pico de 380°C. Medidas*
da radioatividade, das amostras não foram ainda completadas e então a do
se anual não pode ainda ser precisamente determinada. No entanto, consX
derando que a média de taxas de deposição de dose para areias é de cerca
de 0.7 rads/ano, nossos resultados estão então em razoável acordo com as
expectativas geológicas (Tabela 1, Coluna 4). Mo somento os resultados
mais importantes deste estudo são: (i) todas amostras da Planície CosteJL
ra do Rio Grande do Sul (incluindo algumas que não estão na tabela 1 cu~
jas medidas estão ainda incompletas) tem uma TL insaturada, o que impli-
ca em que todas amostras devem ter sido submetidas a um processo para
"zerá-las", sendo que apenas uma foi rejeitada para a análise TL por a-
presentar baixa reprodutibilidadej (ii) devido ao erro envolvido para a
correção da TLg, amostras com idade inferior a 1.000 anos dificilmente
seriam datáveis com uma. precisão melhor que 50%; (iii) a partir do com—
portamento linear dos dados TL encontrados para doses aditivas, poderia
aos então datar amostras de até pelo menos 200,000 anos. ""

A hipótese básica que se faz nesses cálculos é que as areias
costeiras foram eficientemente "zeradas" pelo sol antes da sua deposição
final. Como um teste, nos medimos a TL da areia superficial da praia de
Copacabana no Rio de Janeiro, assim como as de outras praias da região,e
verificamos que efetivamente a sua TLN não se alterava para exposições
mais prolongadas ao sol ou a lâmpada solar, ttós consideramos este resul
tado consistente com a rápida taxa de "zeramento" solar previamente o b -
servada (Fig. 5).

AREIAS DE FORMAÇÕES INTRA-CONTINENTAIS
A primeira tentativa de se fazer una datação TL de areias in-

tra-continentais foi feita nas dunas eólicas do deserto de Rajasthan na
índia (Singhvi et ai, 1982). Nós estamos atualmente trabalhando em uma
série de depósitos de areia resultantes de um transporte pela água.

Um sitio em questão é um terraço de areia situado do lado in-
terno de um meandro do Rio da Cabeça, perto da cidade de Rio Claro (Esta
do de São Paulo), O Rio da Cabeça é um dos numerosos riachos que promo-
ve a drenagem da água natural da área. A escolha deste local, dentro do
sitio arqueológico de Alice Bôer, foi devido a sua importância para a ar
queologia brasileira (Beltrão, 1974), De uma forma breve, este sitio põ
de ser descrito como um terraço arenoso recente sobre depósitos fluviais*
de alta energia mais velhos. Recentemente, após novos estudo» (Poupeau,
1984), observou-se que as areias deste sitio nâo estavam saturadasemais,
apresentavam um crescimento linear de TL com a dose. As paleoâoses das
primeiras amostras já analisadas mostraram um crescimento de um fator 5
do alto da camada cultural arenosa até o fundo, A partir do conhecimen-
to da taxa de radiação y anual deste sítio de «0,2 rads/ano (Beltrão at
ai, 1983) e de considerações sobre a abundância relativa de U, Th e K



ias areias, pudemos deduzir idades "modelos" que estão d* acordo cosi da-
cos previamente publicados.

Mm.outro tipo d* deposito arenoso sob estudo no nosso labora»
tório ê o coluvio e depósitos ea leque. A formação investigada ê consti
tulda de bancos de areia deposltadãsio longo de U B cinturão quartziticõ
perto da cidade de Central (Bahia). Sob o ponto de vista geoaorfolõgico,
estes depósitos são considerados "recentes" embora tenha idade desconhe-
cida. Várias aaostras foraa tnauklst a diferentes profundidades dentro de
U M coluna estratigrãf ica elevada de aproximadamente S I M V único ban
co de areia. Li taabêm,todas aaostras não apresentavaa uaa TI» saturada
(cresciaento linear coa a dose). A paleodose de uaa destas aaostras foi
calculada tanto pelas doses aditivas 0 e exposição ã limpada solar, como
por doses y e exposição ao sol (Fig. 6), que resultou no aesao valor, de
aonstrando assia a equivalência de nossa limpada solar ao sol. ~

Tornou-se claro, então, a partir de nossa presente experiên-
cia ea formações de areia, tanto intra-continental como costeira, que
muito provavelmente é a componente OV da luz do sol que tea "zerado" a
TL destes sedimentos que já analisamos.

PROB'^EHAS E PERSPECTIVAS
De uaa foraa arbitrária poderíamos classificar os problemas

associados á datação TL ea 3 categorias relacionados com: a paleodose, a
medida da dose anual e a acuracidade geológica ou o significado de tais
datações TL.

A primeira série de problemas está ligada ã medida da paleodo
se, devido a não linearidade de TL com a dose. Quando a amostra apresen
ta una TLH próxima do nível de saturação, uma extrapolação não é possí-
vel • infelizmente até o momento não existe ura concenso quanto ã melhor
função de ajuste para diferentes materiais (Hintle e Huntley, 1982).

Outro efeito de não linearidade que pode ser importante na de
terminação de paleodose é o efeito da supra-linearidade, no qual o cres-
cimento para fracas doses não acompanha o crescimento linear que aparece
para doses um pouco aaiores. Este efeito, sob condições favoráveis, po-
de se;- levado ea conta no cálculo da paleodose (Aitken, 1974, Poupeau,
19S3). No entanto sua importância é muito pequena para amostras comnais
de 5.(00 anos.

Outra categoria de problemas está vinculada â correta determi
nação da dose anual, pois devemos fazer hipóteses quanto â constância dõ
(i) O, Th e seus filhos, e a presença de K com o tempo, (ii) a umidade
do material que pode alterar a retenção ou perda de produtos radioativos.

Finalmente quanto ao significado geológico de uma datação TL,
não temos certeza, por exeaplo, se o mecanismo de "zeramento" não se al-
teraria depois de um ou vários episódios de esforços e ressedimentação
sob a água.

A complexidade do processo de crescimento de TL ea sedimentos
"zerados* transcendem a previsão teórica de amostras individuais. A me-
lhor forma para se abordar este problema seria tratar de aaostras cuja
datação já e conhecida por outros métodos.

SUMARIO E CONCLUSÕES
Muito progresso tem sido feito nesta última década na geocro-

noloçia do Quaternário. Novos métodos foram propostos, novos materiais
e eventos passaram a ser datáveis em um intervalo de tenpo ainda maior.

Um dos mais significantes progressos está ligado â datação de
rochas sedimentares. Nossa própria investigação por TL de areias de vá-
rios contextos geológicos brasileiros revelam una forte potencialidade
para a geocronologia do Pleistoceno Superior.

fosso propósito para os próximos anos é de se fazer uma ava-
liação sévia destes métodos, usando una série de amostras-testes com ida
des conhecidas, assim como aprimorar nosso conhecimento teórico destes do*
simetros TL. Melhoras na instrumentação também aumentarão, sem dúvidaT
nossas possibilidades de análises.
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TABELA 1

DADOS DB TERKO-LCMIHESCEIICIA PARA AREIAS DO PLEISTOCEHO

SUPERIOR DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SOL

AMOSTRA
MfiTODO

DE
PALBODOSE

IDADE
CALCULADA
(MIOS)

IDADE ESPERADA Ref.*

RM6 03B 0.23 332

RMG 04h
RMG 041

38
36

54000
51000

RMG 05A
RMG 05B

30
5.1

43000
8000

BMC 07 0.11 152

Amostra encontrada no mesmo
nível que cerâmicas arqueoló
gicas dentro de uma duna fi-
xada. A presença destas ce-
râmicas faz com que a idade
da deposição seja menor de
1.300 anos.

Amostras 04B repousa direta-
mente sobre a 04A. A partir
de evidências fósseis supõe-
-se que esta última tenha si
do recoberta pela 04B na épõ
ca do abaixamento do nlveX
do mar. Ambas então, devem
ter idades próximas (Pleisto
ceno Superior). ""

Amostra RKG 05B é uma areia
branca que recobre a 05A. A
partir da posição estratigri
fica e do alinhamento da du?
na, estima-se que 05B perten
ça ao mais baixo HolocenoT
05A é avermelhada e endureci
da estimada, a partir de suã
posição geomorfolõgica e to-
pográfica, ser tão velha quan-
to 05B.

Apresença sambaqui e cerâmi-
cas arqueológicas limitam
sua idade a 1.300 anos.

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(2)

*As idartes foram calculadas usando uma dos*, anual de 0,7 rads que deve
ser a £•>*• real dentro de uma tolerância de 50% {Poupeau et ai, 1983).
Medidas da dose real para estas amostras estão em andamento.

•Referências: (1) Poupeau et ai (1983); (2) Poupeau, Souza, Rivera, Pa
ria e Soliani, dados não publicados. *"
^Métodos 1 e 2 da figura 3; DE • dose equivalente.



AS

Pig. 1 - Aparelho leitor da TL» A amostra i colocada sobre o elemento a-
quecedor. Para se evitar qualquer lux espúria, o forno é fecha
do i luz ambiente • opera com atmosfera neutra. A luz emitida
pela amostra passa através de filtros ópticos e é detectada pe-
lo tubo fotomultiplicador. A taxa de aquecimento e a temperatu-
ra são controladas por um termo-par. 0 número de fôtons «imiti-
dos em cada temperatura é finalmente graficado em um registra—
dor x-y {As figuras são extraídas de Poupeau et ai, 1984).

Pig. 2 - Método das doses adicionais para a determinação da paleodose de
sedimentos aquecidos. Beste método, são dadas várias doser de
radiação 6 ou y em adição ã dose natural, se a intensidade TL
cresce'linearmente com a dose então podemos fazer uma extrapola
ção para trás até o nível de intensidade zero. Todos os ponto?
experimentais são medidos na curva de TL versus Temperatura sea
pre numa mesma temperatura. * "*

Pig. 3 - Determinação da pa..eodose para sedimentos detriticos. Sm ambos
os métodos determinamos a curva TU» • dose como na Pig. 2. Pa-
ra calcular a TL residual TLg nós podemos ou 1) fazer uma expo-
sição longa (nós usamos 15h) da amostra ã lâmpada solar, ou 21
expor» alíquotas da amostra que receberam diferentes doses de ra
diação, por um determinado tempo (cerca de 1 hora), â lâmpada
solar antes da leitura.de TL. A interseção da reta TLN • dose
com a reta TLN + de se • üV dá tanto a TLg como a Dose Eguivalen
te (DE) que é a dos» arquéologicamente depositada. ~*

Fig. 4 - Teste de Plateau (A:.tken, 1974) para a amostra RMG 04A.

Fig. 5 - Efeitos da exposição a luz solar sobre a TL de minerais alto:
siltito de 2-11 Um das dunas do deserto de Rajasthan, Índia
(Singhvi et ai, 198::); grãos de quartzo de 100-200 Pm das dunas
costeiras do Brasil. Note que a escala de tempo para se redu-
zir a TL é cerca de dez vezes mais curta para os grãos de quart
zo que para o siltito. ~*

Fig. 6 - Comparação entre exposições â lâmpada solar e ao sol da mesma
amostra quartzitica de Central (Bahia). Em um caso são dadas do
ses de radiação 0 de uma fonte de 90Sr e no outro, as doses são"
JVA t̂t#M**«2s% v ' A A W^rt 1ÍAf* /ynm M n n i « Am &aAÍMt»an Vjmiv*1 AY«^»de radiação y do *uCo. Mote que a Dose de Radiação Equivalente
e a TL residual (Tin) são as
radiação e apagamento da TL.
e a TL residual (Tin) são as mesmas para os dois métodos de ir-

tmento
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