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R E S U M O

O quartzo apresenta um fenômeno peculiar que con-

siste no aumento da sensibilidade TL em seu pico, na curva

de emissão, à temperatura de 110 C.

Esse aumento ê ativado por um breve aquecimento

(tratamento de ativação) a 500°C do material, depois de sub

metê-lo a uma radiação ionizante. 0 ganho da sensibilidade

está relacionado com a dose de radiação absorvida antes de

sua ativação. Esta propriedade pode ser utilizada na data

ção de peças arqueológicas, onde o quartzo está presente.

Neste trabalho, estudamos o comportamento da sen-

sibilidade TL do pico de 110°C do quartzo natural brasilei-

ro, em seu estado geológico, frente a tratamentos térmicos

de 600 a 900 C. Espera-se que tais aquecimentos retratem a

história térmica dos quartzos que compõem as peças arqueolõ

gicas, que foram queimadas, na sua confecção, pelos homens

antigos. Uma razão de aumento típica de 2% por rad foi en
o '

contrada, para amostras tratadas a 900 Ç. Para amostras

oriundas de peças arqueológicas, a sensibilidade medida,após

o tratamento de ativação, -está relacionada com a dose absor

vida, devida ã radiação do meio ambiente a que a peça este-

ve sujeita, durante o período em que esteve enterrada. A

sensibilidade sem a intervenção do -tratamento de ativação

representa a sensibilidade original, imediatamente após o

seu fabrico. A calibração pode ser feita medindo-se o crês

cimento da sensibilidade causada por uma dose conhecida de

laboratório.

No presente trabalho, foram datadas peças arqueo-

lógicas encontradas nos sítios Kalapalo e Muri fornecidas

pelo Museu Paulista da USP e PA-AT-19 e PA-AT-23 do Museu

E. Goeldi de Belém do Pará.

.ii.



A B S T R A C T

Radiation absorbed dose by quartz can be measured

increasing the thermoluminescent sensitivity of its glow

curve peak at 110°c. The sensitivity enhancement is activated

by heating the quartz to 500°C after the pre-irradiation dose

(predose).

In this work, the sensitivity enhancement of the

Brazilian quartz was investigated and applied in dating of

archaelogical sheards. A sensitivity enhancement rate of 2%

per rad was observed for quartz freshly annealed from its

geological condition at temperatures between 600 and 900°C.

Such heating conditions would match that experienced by quartz

during the kiln-firing of the pottery in ancient times.

During burial period the pottery will be exposed to the

radiation due to the natural radioactivity of itself and its

surroundings. Therefore its TL sensitivity may be activated

by heating to 500°C in the laboratory. The sensitivity of

the 110°C peak measured without a 500°C heating represents

the original sensitivity of the quartz immediately after the

pot's manufacture.

The sensitivity-growth due to the archaelogical

dose may be calibrated measuring the additional enhancement

exposing the quartz to a known radiation dose.

.ill.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

I.I - Envolvimento da Física na datação arqueológica

0 envolvimento da Física em outros ramos do conheci-
mento humano sempre foi muito grande. Até* os presentes dias, ela
sé desenvolveu e continua seu progresso não só no aspecto acadênú
co, mas, também como suporte importante ha pesquisa em outras á-
reas*, bem como no desenvolvimento tecnológico.

Em conseqüência, tem havido incursões de físicos em
áreas até* hã pouco tempo descompromissadas com a Física, áreas
estas que, atualmente, passaram a ser dependent s » Ú Física. ~ Uma
delas e a Arqueologia. -

Uma das incursões nesse campo foi feita em 1899, pe-
lo físico italiano Folghcraitcr (1). Neste trabalho, cie mediu a
magnetização remanescente em vasos etruscos e, através da avalia-
ção da posição em que os vasos foram queimados, ele tentou deter-
minar o ângulo da inclinação do campo magnético terrestre dá épo-
ca da confecção dos vasos. .

Este.estudo foi o precursor do Arqueomagnetismo, do
qual Thellier (2), em 1940,realizou um trabalho pioneiro utilizan
do a,magnetização remanescente.nas-paredes e assoalhos de fornos.
Neste tipo de estudo, usam-se materiais arqueológicos já datados,
para obter informações que são de interesse geológico. Eventual-
mente, quando se acumulam suficientes dados de referência para u-
ma região, é possível tentar obter uma datação magnética. As iman
tações residuais nos barros queimados e pedras aquecidas nos for-
nos pré-históricos, também deixaram registros da intensidade do
campo geomagnético da época e, quando tais dados se tornam dispo-
níveis na escala mundial ou, pelo menos, numa região bastante am
pia, o momento do dipolo geomagnético pode ser determinado, em
função do tempo. Esse tipo de estudo, além de fornecer informa-
ções de interesse geofísico acadêmico, é importante para conhe-
cer a variação temporal dos fluxos de raios cósmicos que atingem



a superfície terrestre, uma vez que a produção do C na atmos-
fera depende de raios cósmicos e, que a quantidade de C na at-
mosfera é a base do método que leva seu nome na datação arqueoló-
gica.

A datação pelo método de C ou de radiocarbono re-
quer restos de materiais orgânicos contendo esse radionuclideo. 0
princípio físico básico do processo é o decaimento radioativo do

C , cuja meia-vida é de 5730 anos. A idade "zero" é definida na
"morte" do composto orgânico, quando, então, cessa a troca de caj_
bcno com o meio ambiente. Portanto, se for determinado o teor n
de C num material arqueológico de origem animal ou vegetal, na
hipótese de que, antes de sua "morte" encerrava uma quantidade no

de C através da fórmula conhecida de desintegração radioativa:

n - n o exp(-0,693t/T)

onde T * 5730 anos, é possível achar a idade arqueoló-
gica t.

A principal suposição deste método é a constância no
tempo da porcentagem de C no ar, bem como da quantidade total
desse elemento, que cada ser vivo incorpora dentro de si, até
sua morte. .

A introdução do método de radiocarbono na datação e
òs estudos dos efeitos de raios cósmicos na produção do C se
devem a Libby (3) da Universidade de Chicago, na década de 1950.
A aplicação da técnica de C nas datações é de vital importân-
cia para a cronologia pré-histórica. Porém, apesar do refinamen-
to dos processos de medidas e do desenvolvimento de aparelhos de.
melhor precisão, algumas dificuldades fundamentais permanecem, li-
ma delas é a possibilidade do resto do material orgânico na data-
ção não fazer parte do evento pré-histórico em estudo. Por exem-
plo, no caso da madeira (muitas vezes sob a forma de carvão) , r
época da derrubada da árvore pode não coincidir com sua utiliza-
ção. Uma segunda dificuldade está relacionada â quantidade de
1 C incorporada no momento da derrubada e, uma terceira se refe
re ao conhecimento da concentração relativa do Ç na atmosfera,
no período de vida da árvore, que, como foi dito atrás, depende



dos fluxos de partículas de raios cósmicos, que variam com o
campo magnético terrestre.

0 método de radiocarbono é aplicável para materiais
cuja idade arqueológica não passe de SO.000 anos. Outro método,
também baseado no decaimento radioativo, é o de potássio-argô-
nio pelo qual, que, como o nome indica, a idade de interesse é determina-
da conhecendo-se o teor de potássio-pai no material e o de ar-
gônio-filho. Ele só é utilizável em objetos cuja formação é, no
Mínimo, de 100.000 anos, por isso, é relativamente pouco útil
em datação arqueológica.

Num sentido lato, devem ser mencionadas, ainda, as
técnicas de traços de fissão e da série radioativa de urânio ,
que, embora sejam importantes nas datações geológicas, de modo
limitado têm sido usadas em arqueologia. A análise por ativa-
ção e a fluorescência de' raios-X, por outro lado, têm sido usa-
das na determinação das fontes de materiais brutos (portanto ,
ligadas as rotas mercantis), bem como na da chamada razão dos
isÓtopos de Pb no estudo das moedas antigas (numismática).

Recentemente, os aceleradores de partículas vêm sen
do usados nos estudos da difusão superficial (4-6).Por exemplo,
a camada de hidratação em vasos de vidro ou de obsidiana (rocha
vulcânica vítrea, escura e dura) cresce com o tempo e, sua pro-
fundidade tia obsidiana tem sido determinada (4) medindo raios-
gama provenientes da reação nuclear H( F, crr)16O, como uma
função da energia incidente do íon de flúor.

. A espectroscopia de Mossbauer (7-8) já e uma técni-
ca bem estabelecida na caracterização de vasos antigos.

v Por último, é aqui mencionada a aplicação do fenôme
no da termoluminescencia na datação de peças arqueológicas ( e
geológicas), que é um método complementar ao de C , pois ele
requer materiais inorgânicos na determinação da idade arqueoló-
gica. Sendo ele o método usado neste trabalho, será descrito com
certo detalhe na seguinte Secção.

Uma descrição detalhada de todos esses métodos pode
ser encontrada na referência (9).



1.2 - TERMOLUMINESCENCIA - TL

1.2.1 - Histórico

Em 1663, Robert Boyle relatou ao Royal Society de
Londres "uma emissão estranha de luz, transitória, quando um
cristal de diamante foi submetido a um processo de aquecimen-
to". Esta foi a primeira manifestação do fenômeno da Termólumi-
nescencia (TL) registrada com caráter científico. Em 1705, 01-
demberg^ ^descreveu um fenômeno semelhante observado na Fluo-
rita (CaF2).

Em 1895, Wiedemann e Schmidt ̂ •11\ irradiando fluori^
ta com raios catódicos,observaram também que o mineral emitia
luz intensa, quando do seu aquecimento. Constataram, ainda, que
o material irradiado apresentava TL, mesmo depois de algumas se
manas de armazenamento. Esta foi a primeira vez em*que a termo-
luminescência foi estudada para detectar radiação ionizante.

Apesar do fenômeno da TL ser conhecido há algumas
centenas de anos, somente por volta de 1930, estudos sistemãti-

(12)cos do mesmo foram iniciados por Urbach1 -'.Nesses estudos ,
foi relacionada a chamada energia de ativação de uma armadilha
.con o pico correspondente na curva de emissão TL (na outra sec-
ção veremos o que são os elementos aqui mencionados). Posterior
mente, em 1945, Randall e Wilkins^ •* formularam um modelo teó-
rico para a curva de emissão, baseado numa einética de primeira
ordem.

Em 1947, Farrington Daniels e colaboradores' ' i-
niciaram uma série de experiências na Universidade de Wisconsin
(EUA), visando a utilização da TL na dosimetria da radiação ,
dando início a uma das ;nais importantes aplicações da TL. Mais
tarde, em 1961, J.R.Cameron e colaboradores^ ', na mesma Uni-
versidade, estudaram extensivamente propriedades teTmolumines-
centes do Fluoreto de Lítio (LiF), culminando com o desenvolvi-
mento, em colaboração com a Harshaw Chemical Company, de vários
tipos de dosímetros de LiF dopados com Mg e Ti. Esses dosfme-
tro* denominados de TLD-100, TLO-600 e TLD-700 são os dosfme-
tro* termoluminescentes mais largamente utilizados nos dias a-
tuais.



Depois de 1950, outros grupos de pesquisa também
começaram a estudar o fenômeno da termoluminescência e sua uti-
lização na dosimetria da radiação. Em 1956 no Naval-Resoarch La-
boratory, Ginther e Kirk^ ' desenvolveram o CaF2:Mn, um mate-
rial que foi usado na dosimetria TL.

lira 1962, dosímctros de CaF2 natural foram dcscnvoj_
vidos na Bélgica. Nesta época, na U.R.S.S. e na Alemanha, pes-
quisas em termoluminescência também foram desenvolvidas.

Nas últimas décadas o uso da Dosimetria Termolumi-
nescente (DTL) cresceu rapidamente, devido, não sé a sua efi
ciência, mas, também, por causa das vantagens técnicas e econô-
micas que o método apresenta.

0 estágio atual do desenvolvimento das pesquisas
em TL e suas aplicações na dosimetria da radiação pode ser cons_
tatado nas sete conferências internacionais havidas até o momen
to e, ampla bibliografia. •

Em 1967, a pesquisa em TL e suas aplicações foram
introduzidas no Brasil por Shigueo Watanabe do Instituto de Fí-
sica da USP. Alguns trabalhos desenvolvidos pelo seu grupo po-
dem ser encontrados nas referências (17, 18, 19, 20, 21).

1.2*2 - Modelo simples da termoluminescência

A termoluminescência (TL) é um fenômeno apresenta-
do, geralmente por materiais isolantcs e alguns semicondutores.
Quando uma amostra desse material, previamente irradiada com ai
gum tipo de raio ionizante (raio-x ou Y, feixe.de partículas car
regadas, e t c ) , ê aquecida, parte da energia absorvida durante
a irradiação é liberada sob a forma de luz. Este é, em essên-
cia, o fenômeno da termoluminescência. Podemos explicar a emis-
são TL através do seguinte modelo simples: - a radiação inciden
te transfere a elétrons da banda de Valencia, por processo fo-
toelétrico ou Compton, suficiente energia para serem promovidos
a banda de condução (Fig. 1.1), onde se movem livremente. Uma
fração desses elétrons é aprisionada em níveis de energia exis-
tentes na banda proibida, produzidos por defeitos na rede cris-
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talina, como vacâncias, impurezas (átomos estranhos a rede) ,
etc. Estes níveis de energia, também chamados armadilhas, são
caracterizados pela distância G, medida cm cV, a partir do /un-
do da banda de Valencia e, a estabilidade da carga aprisionada
num desses níveis é tanto maior quanto maior for o valor de E.
E é a profundidade da armadilha ou energia de ativação. Com y-a
saída de um elétron da banda de Valencia, produz-se um "bura-
co" que,como o elétron na banda de condução, torna-se móvel
e, se não recombinar com um elétron qualquer disponível, pode'
ser capturado por uma armadilha de buraco, cuja profundidade E*
é medida a partir do topo da banda de Valencia. Se E (ou E') for
pequena, o elétron (ou o buraco) aprisionado tem probabilidade
considerável de escape, mas se ela for grande, a meia vida da
carga torna-se, também, grande. Sua liberação pode ocorrer com
o aquecimento do cristal, quando o elétron recebe suficiente e-
nergia para voltar ã banda de condução, onde se move até se re-
combinar com um buraco armadilhado, emitindo a luz TL. 0 centro
onde ocorre esta recombinação chama-se centro de luminescência,
Convém observar que, se E* < E, o buraco sai antes, recombinan-
do-se com o elétron ainda armadilhado.

A curva que se obtém registrando a luz TL em fun-
ção do tempo (para dada taxa de aquecimento) ou da temperatura,
chama-se curva de emissão. A cada grupo de armadilhas correspon
de um pico na curva de emissão, e a temperatura em que se dá o
máximo do pico depende da profundidade E da armadilha e da taxa
de aquecimento.

A altura de um pico, bem como a área debaixo de
sua curva, está relacionada de modo bem definido, à dose da ra-
diação com que a amostra foi irradiada. Este fato constitui o
princípio da dosimetria da radiação baseado no fenômeno de ter-
moluminescência. Para esta dosimetria TL (DTL), para cada tipo
de cristal usado, deve-se determinar a curva da resposta TL em
função da dose R da radiação. 0 caso ideal é aquele em que esta
curva é uma reta, mas, na prática, a maioria dos dosímetros TL
apresenta uma resposta linear ã dose num intervalo que vai de
zero a um certo valor Rs, a partir do qual, na maior parte dos
casos, a resposta torna-se mais do que linear, por isso chamada
de resposta supralincar. Para doses consideradas muito altas ,
da ordem de 10 a 10 rad (1 rad é a dose absorvida tal que, a e,
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ncrgia depositada no meio é" 100 erg/ g ) a curva da resposta TL
entra em saturação. __ __ • :

0 quartzo, que é o cristal base da datação arqueo-
lógica, apresenta um comportamento atípico em relação a outros
cristais, na região de baixas doses. Em outra secção, este as-
sunto será retomado com maiores detalhes.

Outro fato que tem certa relação com o presente
trabalho, é o de que, ainda que o valor da profundidade E de u-
ma armadilha seja grande, há uma probabilidade não nula de o e-
létron (ou buraco) nela aprisionado ser liberado ã temperatura
ambiente. A probabilidade ã temperatura absoluta T é dada pelo
fator de Boltzmann: . ' .;

p - sexpC- É/KT) (1.1)

onde s é o fator dè freqüência e, K, a constante de Boltzmann .
0 inverso de p é a meia vida da partícula em questão.



1.5 - DATAÇÃO DE PEÇAS ARQUEOLÓGICAS PELA DOSIMETRIA TERMOLUMI-
NESCENTH (DTI.)

1.3.1 - Estágio inicial

A possibilidade da utilização do fenòaeno de TL na
datação de rochas e Minerais foi sugerida por Daniels e seus as

f22^ Í231 ~~f22^ Í231
soeiadosv ' em 1960. Johnsonv ' fez, pela primeira vez na
história da geocronologia, em 1961, a medida da TL em rochas ,~
perto da intrusão da lava, para determinar a época em que essa
lava fluiu na região. 0 resultado concordou bem com outros da-
dos. Em 1966, um simpósio foi devotado para aplicação da termo-

Í241luminescencia em Geologia1 J.
A aplicação do método de TL na datação de peças ar

queológicas foi, ainda, proposta por Daniels e colaboradores' '
ti

em 1953, mas, as primeiras tentativas foram efetuadas por Gro-
gler et ai.' ' e Kennedy et ai.* ', em 1960 e, por Aitken et
al. ( 2 8 ), em 1963.

Nesse estágio inicial, a idade do objeto arqueoló-
gico foi determinada pela relação:

idade * TL natural
(sensibilidade TL) x (radioatividade)

onde a "radioatividade" inclui a dose anual devido ã radioativi
dade do próprio objeto mais a dos raios cósmicos. 0 resultado e
ra acompanhado de um erro superior a 201.

Em 1956, um fazendeiro turco em Hacilar, Turquia ,
anunciou a descoberta de um sítio arqueológico na sua proprie-
dade. Das escavações feitas pelo arqueólogo britânico . James
Mellaart, foi encontrado um número grande de vasos etruscos,
que foram adquiridos por museus europeus e americanos por 24000
dólares cada um. Uma suspeita levantada quanto â autenticidade
desses objetos conduziu ao grupo do Prof. Aitken da Universida-
de de Oxford a tentar, em 1967, o uso da termoluminescêncía pa-
ra detectar a origem cronológica desses vasos. As primeiras ten
tativas foram inconclusive*, mas, com o melhoramento do proces
*o, em 1971í29), de modo inconfundível, foram detectadas 48 fal
fíficbçÕes entre 66 vasos examinados.
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Nos quinze anos que seguirás, vários trabalhos, vî
sando aumentar a precisão da datação, fora» realizados, como se
ri visto na secção subseqüente.

No Brasil, a primeira datação arqueológica pelo me
todo de TL foi feita por Szmuk e Watanabe' ' em urnas funerá-
rias e outros vasos de cerâmica encontrados em Itapeva, Piraju
e Angatuba, no Estado de São Paulo. Em 1974, Miyamoto e Watana-
be* ' efetuaram datação de peças arqueológicas oriundas de
Hacienda Lauri em Peru, Piraju, Vale do Paranapanema, Parque Na
cional de Xingu, Argentina e da região de Araraquara e Tatui.
Foram datadas algumas amostras de sambaqui do litoral de Santa
Catarina.

Desde então, o laboratório de Dosimetria da Radia-
ção do IFUSP realizou várias medidas similares.

1.3.2 - Princípio dos Métodos de TL na datação arqueológica

Dentre os artefatos de interesse arqueológico, a
cerâmica ç o que apresenta características mais convenientes p£
ra a datação pelo método da termoluminescência. A sua importân-
cia deve-se não só ao fato de ser ela o remanescente arqueológi^
co mais comum e, em geral, abundante, mas, também porque nas ce
râmicas estão encerradas as informações TL mais seguras. Ou-
tros materiais como a terra queimada e o~ tijolo podem, também ,
ser usados na datação TL. •

Para compreender o princípio do método de datação
por termoluminescência, é necessário conhecer o processo de fa-
bricação e o ingrediente da cerâmica.

A cerâmica, como os vasos ornamentais, as urnas fu
nerárias de nossos índios, e t c , é normalmente feita de argila,
em geral encontrada na vizinhança do local onde a peça arqueo-
lógica é encontrada (local este denominado sítio arqueológico).
Além da argila propriamente dita, encontram-se no material usa-
do ha fabricação da cerâmica cristais de feldspato e quartzo,
que são termoluminescentes, isto é, neles estarão armazenadas as
informações essenciais para a datação em questão.



Outro ponto fundamental é* a queima a «ais de 500°C
(•a geral a 800°C) da argila Moldada para obter a consistência
típica da cerâmica. Neste processo de cozimento, toda TL acumu-
lada até* aquele momento é* completamente eliminada. Portanto, es
sa queima estabelece o marco zero da idade arqueológica da peça
em estudo. A partir daí, em contacto com o ambiente de radioati
vidade natural (por exemplo, da terra em que a urna foi enter-
rada), a cerâmica começa a acumular TL. .Os raios cósmicos con-
tribuem com a dose d? radiação nesse processo.

Na datação de uma peça arqueológica, faz-se, por-
tanto, em primeiro lugar, a medida da TL contida nos grãozinhos
de quartzo e/ou feldspato, extraídos dela. Utiliza-se, em segui
da. uma parte das próprias amostras usadas na leitura TL aci-
ma para determinar a TL induzida por unidade de dose da radia
ção, pois, a partir desse valoT, é possível obter a dose D acu-
mulada nesses cristais minúsculos, desde o '.'marco zero" até o
momento da datação. Se for determinada a taxa anual da dose D
com que a cerâmica foi irradiada pela radioatividade natural e
raios cósmicos, a razão seguinte fornece a idade procurada:

Idade - -5- (1.2)
D

1.3.3 - Complicações

Infelizmente, na prática, a datação TL é mais com-
plicada do que o princípio simples contido na eq. (1.2). De fa-
to, diversas dificuldades devem ser levadas em conta, difiçulda
des estas, que podem estar ligadas ao próprio fenômeno da termo
luminescência, como também à irradiação artificial, ou ainda à
determinação da taxa de dose natural.

i) Os principais problemas devidos- ao fenômeno TL são:

a) a eficiência TL menor da radiação-o comparada
com à dos raios-0 e raios-v,
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b) o crescimento da TL não linear com o aumento da
dose da radiação;

c) a mudança da sensibilidade TL com o aqueci
mento do cristal;

d) a termoluminescência espúria;

e) o decaimento espontâneo (fading) à tempera-
tura ambiente.e o decaimento anômalo da 7L.

a) A eficiência TL menor da radiação-a em relação às
de raios-8 e raios-y e uma conseqüência da densidade elevada da
ionizaçao produzida ao longo dos traços das partículas-a, oca-
sionando uma rápida saturação das armadilhas do elétrons. 0
quociente da eficiência TL da radiação-a pela eficiência da
radiação-6 ou gama é indicado com K (Tite' ' , Zimmerman^ Oou

Í341com a (Aitken e Bowmanv ' ) . Então a taxa anual D da dose da ra
diação natural é igual ã soma KDO + Dg • DY + D c , onde os índi
ces caracterizam as fontes da radiação, de tal modo que, a eq.
(1.2) deve ser reescrita:

Idade - : r- (1.3)
KDa + Dg + Ôy + Dc

b) A supralinearidade e o aumento na sensibilidade TL
do cristal durante as primeiras centenas* de rad da dose (Tite
Aitken^ ' ) . Como será visto mais adiante, quando se usa o chama
do método aditivo na medida da dose natural acumulada na cerâmi
ca, a existência da supralineariadade exige uma correção nesse
valor. . • . .

Na região de doses altas (10 rad em alguns cris-
tais, 10 rad em outros), a resposta TL atinge saturação, decreis
cendo para doses ainda maiores. Este comportamento da TL não a-
feta a datação arqueológica, mas, estabelece um limite superior
de cerca de uma centena de milhões de anos nas idades geológi-
cas.

c) Em alguns cristais, o aquecimento para a leitura
TL produz uma variação na sua sensibilidade na segunda, na ter.
ceira, etc. leituras. Isto é devido, ou ao aumento da transoa-
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rência por aquecimento, ou ao chamado efeito da pre-dose. 0 fe-

nômeno da pre-dose, que será visto era outra secção, deu origem

a um método de datação que é a técnica utilizada-neste traba

lho.

d) A TL espúria pode ser causada por pressão, fricção,

reações químicase ação da luz ultravioleta. Ela tende a aumen-

tar a idade arqueológica da peça. por isso, a preparação das a-

mostrás para a datação requer muitos cuidados. As reações quími

cas podem ser minimizadas efetuando a leitura TL da amostra nu-

ma atmosfera de nitrogênio.

Como será visto depois, uma das fases da prepara-

ção das amostras consiste na pulverização do material em estu-

do, ato este que introduz uma diminuição do valor da TL extraí-

da.

e) 0 decaimento espontâneo ã temperatura ambiente e

devido ao fato, já mencionado, de qualquer partícula num nível

de energia E,a uma temperatura absoluta T, possuir uma probabi-

lidade p « s exp(- E/kT) não nula de escapar daquele nível. Ou

tro decaimento, ainda não bem entendido, é o chamado anômalo ,

muito comumente encontrado no feldspato e zincão (ZnSiO4). Tan-

to um como o outro afetam a idade determinada usando a eq.(1.2),

pois a TL natural da amostra, comoé medida, é menor do que a-

quela efetivamente induzida pela radiação natural. Portanto, o

valor obtido a partir da eq. (1.2) deve ser corrigido. 0 decai-

mento anômalo, se houver, altera a idade arqueológica, enquan-

to que, o decaimento espontâneo de um pico Ce temperatura na re-

gião de 300°C ou mais pouco afeta. Este último é muito importan

te ha datação geológica, devido ao tempo de centenas de milha-

res a milhões de anos nela envolvidos.

ii) Para determinar a dose absorvida natural D na amos_

tra em estuda e o fator K (ou fator a), são necessárias fontes

radioativas bem calibradas. Am e Cm são, em geral, usados
90 90como fontes-a e, vSr/™Y como fontes-8. A dosimetria de tais

fontes é uma tarefa difícil, pois, ela depende de diversos paríi
metros como o tipo, o tamanho e a atividade da fonte, a geome-
tria da irradiação, a natureza e a espessura do alvo ,etc. A
falta de cuidado pode resultar em erros sistemáticos na data-
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çio.
\

iii) As maiores dificuldades encontradas, na avaliação
segura da taxa anual da dose, são causadas pela distribuição es_
pacial não homogênea da radioatividade natural, pelo possível
desequilíbrio na série de desintegração radioativa e pela água
contida na amostra.

1.3.4 - Técnicas de datação

Por causa das complicações acima descritas, foram
desenvolvidas diversas técnicas de datação.

Técnica, de inclusão do quartzo - Esta técnica in-
troduzida por FlemingC36), faz uso de grãos de diâmetro grande
(comparado com o alcance das partículas - a.) de quartzo, que
são separados do barro, após a pulverização da amostra da peça.
a ser datada. Em seguida, esses grãos são lavados com ácido
fluorídrico, que "lava" a camada superficial afetada pelos
raios-ct, deixando a parte irradiada somente com raios-0 e y.
Evidentemente, essa lavagem elimina uma parte do efeito 0, pois,
as partículas-0 embora penetrem mais do que a, ainda assim, pro
duz um maior efeito na camada superficial do que na interna.

A maior complicação surge quando os grãos de quar-
tzo contiverem, internamente, radionuclídeos, notadamente b ura
nio. É necessário, para ser preciso, fazer a análise da presen-
ça de elementos radioativos emissores de a no interior dos grãos
de quartzo. .

Técnica de grãos finos - Nesta técnica somente
grãos de minerais termoluminescentes de diâmetro inferior a cerca
de lOiim são usados (Zimmerman í33^ ). Eles certamente receberam
irradiação a, 6 e y. por isso, na obtenção da curva de calibra-
Çio devem ser usadas fontes o, 6 e Y. o que torna o processo
muito complexo. Outro fator agravante é o fato de que, nessa
técnica não é possível evitar os minúsculos cristais de feldspa
to, cuja conseqüência é a de ter que introduzir a correção âevi
do ao decaimento anômalo a que fica sujeita a TL do feldspato,
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como já foi mencionado acima.

Técnica de subtração - Como o nome indica, esta
consiste em subtrair da TL dos grãos finos, a TL dos grãos maio
res, eliminando com isso os efeitos 8 e y.

Técnica da TL fototransferida - Se um material ter
moluminescente, previamente irradiado, for aquecido a uma tempe
ratura insuficiente para esvaziar o(s) pico(s) de temperatura
sita .ao ser iluminado subseqüentemente com luz UV, esta,
em geral, transfere cargas das armadilhas não esvaziadas para
as vazias, que, portanto, passam a apresentar Ti/ 3 7 e 38^. Es_
te processo recebeu o nome de Fototransferência da TL e pode
ser usado na datação arqueológica (Bowman^ ' , Sasidharam et
aí. 0, Esta técnica, bastante promissora, ainda não tem sido
usada com freqüência.

Técnica de pre-dese - Esta técnica serã descrita
con maiores detalhes, noutra secção, pois, as propriedades em
que ela se baseia são motivos deste trabalho.

1.3.5 - Método da pré-dose

Como veremos na Secção 1.3.7, a curva de emissão
de um cristal de quartzo, extraído da cerâmica, ou de qualquer
outro quartzo encontrado na natureza, não tem pico abaixo de
2S0°C, enquanto que um pedaço de quartzo irradiado no laborató-
rio e, lido sem demora, apresenta um pico em cerca de 110°C, a-
lém de dois outros, um em 175°C e outro em 230°C.

Como já foi mencionado, o pico de 110°C no quartzo
(não foi ainda observado fato semelhante em outros cristais)pos
tui uma propriedade peculiar^41' 42^: se uma amostra , pre-
viamente irradiada a algumas centenas de rad em 400 °C a
500 °C por poucos minutos, a irradiação (entre 1 e 10
rad) subsequente produz um pico de 110°C aumentado proporcio-
nalmente a dose prévia recebida, isto é, sua sensibilidade au-
menta proporcionalmente i dose da radiação anterior ao aqueci-
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mento. Deve ser enfatizado o fato de que, o tratamento térmico
em 400 a 500°C é* essencial para essa mudança de sensibilidade .
Esta propriedade pode ser, então, usada na determinação de pe-
ças arqueológicas.

A seqüência das medidas è" a seguinte:

(i) dar uma dose teste (de l a lOrad) a uma amostra
e medir sua resposta 5Q; '

(ii) aquecer esta amostra a 500°C (temperatura de a-
tivação);

(iii) dar novamente uma dose teste e medir sua res-
posta SN; repetir (ii) e (iii), determinando

(iv) irradiar com.uma dose de laboratório D L ( cerca

de 100 a 200 rad);

(v) aquecer esta amostra a 500°C .

(vi) dar uma dose teste e medir a resposta

Como SN-SQ é proporcional à dose da radiação que
a amostra recebeux durante o tempo arqueológico IA (que quere-
mos determinar) e, S N + A - S^ ' é proporcional a DL, podemos es-
crever:

SN - Sn
IA - —- ~ x D L (1.3)

.Há duas observações a serem feitas: -.

(a) a série de processo de medidas acima descrita
deve ser conduzida, sempre, com a mesma amostra;

(b) para cada amostra- em estudo, e necessário veri-
ficar a proporcionalidade entre o aumento na
sensibilidade e a dose previa, pois, o efeito
se satura para dose prévia na região de SOOrad.

0 fenômeno de pré-dose pode ser observado em qual-
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quer amostra contendo grãos finos ou não de quartzo. A lavagem
com o ácido fluorídrico deve ser evitada, pois, ela, por motivo
ainda desconhecido, interfere na medida.

Para uma amostra de lOmg de quartzo em grãos, ob-
serva-se uma variação típica de 2 a 201 por rad de pré-dose ,
por isso, uma dose baixa da ordem de lOrad pode ser medida.

A partir de estudos da radioluminescência associa-
da, da emissão exoeletrônica e do efeito da luz ultra-violeta ,
Zimmerman^ ' apresentou uma explicação ao efeito da pré-dose .
Seu modelo pode ser visto na Figura 1.2 , onde T 1 e T 2 são ar_
madilhas de elétrons e L e K dos buracos.

Tj c a armadilha rasa e o elétron que dela é libe-
rado, ao se recombinar com o buraco na armadilha L dá origem ao
pico de 110°C. A armadilha T 2 é suficientemente profunda, de mo-
do que não é esvaziada com o aquecimento em 500°C. Sua pre
sença garante a neutralidade global da carga do cristal. Para
que alguns dos elétrons liberados das armadilhas TV emitam luz
TL ao se recombinarem com os buracos nas armadilhas L, é neces-
sário que as armadilhas L contenham buracos.

A queima, em altas temperaturas, da argila moldada
para fabricação de cerâmica é suposta esvaziar praticamente to-
das as armadilhas existentes.no cristal de quartzo. Conseqüen-
temente, se a cerâmica receber radiação natural ou artificial ,
a sensibilidade TL do quartzo contido na cerâmica é, podemos djL
zer , normal, S Q. Mas, se ela for irradiada com doses sensibiH
zadoras, como foi visto acima, as armadilhas T,, T,, L e X cap-
turam elétrons e buracos. T 1 e L são esvaziadas em pouco tempo
por serem rasas, porem, T 2 e K vão acumulando cargas no decor-
rer' do tempo.

No estagio (i) da técnica de pré-dose, a dose tes-
te popula Tj e L e,no aquecimento subsequente, em 110°C emite
luz TL dando origem ao pico correspondente na curva de emissão.
No aquecimento em 500°C no passo (ii), o calor libera buracos de
K, que vão ser capturados por L em número que depende da dose
prévia. Portanto, a sensibilidade SN no passo (iii) é proporcio
nal a população de buracos em K.



BANDA DE CONDUÇÃO

18

BANDA DE VALENCIA

MODELO DE BANDAS PARA A EXPLICAÇÃO DO
FENÔMENO DA PRÊ-DOSE.

FIO.X-2



19

1.3.6 - Método da inclusão do quartzo

Este método baseia-se no crescimento linear da TL

acumulada pelo quartzo em função da dose de irradiação. Determi

nando-se a razão de crescimento TL por unidade de dose de radia

çio, através da irradiação do material no laboratório, a dose

absorvida durante o tempo arqueológico pode ser determinada. E

videntemente, além da exigência da linearidade da resposta TL

com a dose, estabilidade do pico ã temperatura ambiente também

é exigida. Por causa desta condição, quando o método da inclu-

são é aplicado, utiliza-se para medir a TL o pico de temperatu-

ra mais alta do quartzo* Um teste de estabilidade TL, comumen-

te utilizado, é o conhecido como teste de Platô. Este teste se-

rá descrito a seguir.

TESTE DE PLATO

Consiste em estudar o comportamento do crescimento

da emissão TL de uma amostra irradiada com uma dose adicional de

laboratório, em relação ã emissão devida somente à dose absorvi

da natural. Para tanto, constrói-se a curva («-§-) em função da

temperatura.

onde: a • intensidade TL da amostra devida somente
a dose natural.

b • intensidade TL da amostra devida ã dose
natural mais dose de laboratório.

Considera-se que um pico TL é bom para datação se

sua temperatura estiver na região onde a relação (-£-) é cons -
b-a

tante.
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1.3.7 - Efeito da pulverização na termolüminescencia

Na datação arqueológica ou geológica, quase sempre
o material a ser examinado passa pela pulverização e peneiramen
to; pois o máximo de leitura TL se obtém usando granulação en-

Í441tre 100 e 180 pm. Nakajimav ' observou no LiF que, o ato de
pulverizar o cristal já irradiado afeta a TL acumulada, reduzin
do-a até 501,dependendo da pressão e do período de pulveriza-
ção. Dias e Watanabe^ ' observaram semelhantes efeitos em ou-
tros cristais de halogenetos alcalinos, em cristais de silica-
tos, na calcita e, particularmente, no quartzo, para o qual en-
contraram um fator de 0,8 na diminuição da TL devido ao proces-
so de pulverização. Ao se confirmar esse valor, é uma correção,
que deve ser introduzida na datação de peças arqueológicas, u-
sando grãos minúsculos de quartzo extraídos da cerâmica.

1.3.8 - Objetivos do presente trabalho

' A Fig. 1.3 mostra as curvas de emissão típicas de
quartzo, uma da amostra natural e a outra da amostra irradiada
no laboratório. Como jã foi mencionado atrás, esta última apre
senta picos em 110°C, 175°C, 230°C e em 350°C, enquanto que a
amostra natural, somente o pico de temperatura.mais alta, que é
normalmente usado na datação. A amostra da Fig. 1.3 é inglesa.

A Fig. 1.4 mostra as curvas de emissão, uma natu-
ral e a outra com irradiação adicional, de quartzo retirado de
uma cerâmica indígena, encontrada no sítio arqueológico de ReM
ro Goiânia. Pode se ver que o pico de 350°C comumente usado na
datação está ausente. Por isso, foi necessário lançar mão da
técnica OJ pré-dose. -

No presente trabalho, propomo-nos estudar:

• 1) o comportamento do quartzo natural brasileiro, quan
to S sua termoluminescencia, quando submetido a tra
.tamentos térmicos em o00°C, 700°C, 800°C e 900°C pôr
períodos entre 2h e 40h, antes da irradiação;
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2) a resposta TL do pico de 110°C do quartzo acima (re
cozido en 900°C por 40 horas) em função dapré-dose
entre zero e 600rad;

3) o efeito da pulverização na TL e a correção na ida-
de arqueológica, que ele traz;

4) datação de cerâmicas oriundas de variados sítios ar
queologicos do País.
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CAPÍTULO II - MATERIAIS E EXPERIMENTOS

II.1 - Materiais usados no presente trabalho

As peças arqueológicas usadas neste trabalho, são
fragmentos de objetos cerâmicos encontrados nas escavações fei-
tas por arqueólogos do Museu Paulista e do Instituto de Pré-
História, ambos da USP e, do Museu Goeldi do Para (v. Tabela II.
1). Eles apresentavam resquícios de terra do sítio arqueolõgi-
-co, que foram removidos com uma escova de cerdas de aço. elimi
nando a inclusão de qualquer elemento estranho â cerâmica pro-
priamente dita. Esta limpeza foi completada lavando os fragmen-
tos acima com água corrente.

\ 0 passo seguinte consistiu na quebra em pedaços mui
to pequenos, com uso' de um alicate, para em seguida, serem tri-
turados num almofariz. Do pó resultante, separam-se da melhor
forma possível, os grãozinhos de quartzo do barro ,(em geral es-
curo) propriamente dito, com um imã (o barro contendo ferro e
ó quartzo não). Este método permite obter çristaizinhos de quartzo
bastante separados da argila, restando a argila grudada no quair
tio» • • • ' •_• . . . .

Essa separação é importante, pois a sensibilidade
TL do quartzo é relativamente pequena e a presença da argila ,
obviamente, torna imprecisa a datação.

' A fim de evitar os efeitos da radiáção-a, foi utill
zada a técnica de inclusão do quartzo, selecionando grãos, de dî
mensão superior a cerca de 0,074 mm. Por outro lado, os grãos de
diâmetro superior a 0,177 mm foram também eliminados, uma vez
que. a luz TL emitida diminui para grãos maiores do que 0,177mm. A
separação de órgãos entre 0,074 mm e 0,177 mm ê feita usando pe
neiras analíticas apropriadas. . . .

Os grãos de quartzo, assim obtidos, foram submeti-
dos a uma lavagem em uma solução de 501 de ácido fluorídrico na
água. A ação do ácido sobre o quartzo é mantida por, aproximada
mente, IS minutos. Essa lavagem não só limpa a superfície dos
cristais, eliminando a argila a ela aderida, mas corroe a cama-
da superficial que sofreu a irradiação alfa.
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Para retirar os resíduosr do ácido fluorídrico, os
grãos de quartzo sâo lavados na água corrente. Toda operação da
lavagem no ácido fluorídrico é feita nu» recipiente de plástico,
que e resistente ao ácido. 0 quartzo assin tratado apresenta-se
branco, aparentemente limpo de terra.

Durante esses processos de moagem e lavagem, o mate
rial ê protegido da luz UV, pois, esta altera a TL acumulada no
quartzo.

Para irradiação das amostras no laboratório, neces-
sária para calibração e na técnica de pré-dose, os grãos de
quartzo são colocados em saquinhos de plástico de cor preta, de
cerca de 1,5 cm por 1,5 cm de dimensão. Esses saquinhos são pre
sos na parede interna de um suporte de isopor, cujo formato é*
mostrado na Fig. Ií.l. 0 raio interno do suporte é 10 cm e a
fonte de radiação ocupa o. centro do círculo da parede interna ,
de modo que os saquinhos presos nele são equidistantes da fon-
te.



FIG. n-1

SUPORTE DE ISOPOR PARA IRRADIAÇÃO
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II.2 - Fontes de radiação * —

As irradiações das amostras foram feitas com fontes
de 60Co e de 1 3 7Cs.

A primeira,emissora de raios-gama de energia média
1,25 M e V , com uma atividade de 79,49 mCi , na ocasião das ir-
radiações* Está instalada no sub-solo do edifício de Pelletron
do IFUSP, dentro de um castelo de chumbo, que, por sua vez, está
cercado de blocos de chumbo para bloquear a saída da radiação. U
ma das paredes desta blindagem é móvel, de maneira que, quando
se quer irradiar algum material, a parede móvel é deslocada e a
tampa do castelo é removida. A abertura e fechamento são feitos_
manual e rapidamente.

A fonte de césio pertence ao Departamento de Biolo-
gia do Instituto de Biociencias da USP. Quando ela foi recebida
da Oak Ridge National Laboratory, por doação em setembro de 1968,
sua taxa de exposição a 50 cm de distância era de (0,68±0,03jR/inin
Sendo sua meia vida de 30,23 anos, atualmente sua taxa de exposi^
ção a 10 cm é de (11,5±0,l)R/min.

A fonte de césio fica contida dentro de um canal
praticado ao longo do eixo de um bloco cilíndrico de chumbo de
altura 70 cm e diâmetro 40 cm. Um^sistema mecânico permite levan
tar a fonte até uma altura, fora do canal para poder irradiar o
material preso no suporte de isopor da Fig. II.1, colocado sobre
uma mesa, A operação i feita fora da sala de irradiação.
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II.3 - Aparelho leitor de TL • ..-._._
\ . •

Para a leitura de amostras naturais de quartzo ex-
traídas das cerâmicas, ou daquelas irradiadas no laboratório pa
rà calibração, foram usadas dois conjuntos analisadores de
termoluminescência.

Um deles e o aparelho leitor de TL adquirido da
Harshaw Chemical Co., USA, composto de um sistema leitor modelo
2000A, acoplado a um pico-amperíaetro modelo 2000B. Um registry
dor RB102 de duas penas do ECB - Equipamentos Científicos do
Brasil, ligado ao pico-amperímetro, registra a curva de emissão
e a de aquecimento da amostra.

0 leitor modelo 2000A consiste, essencialmente, de
um sistema de aquecimento das amostras e da válvula fotomultipli
cadora. Uma placa de liga de platina,pela qual. passa uma cor
rente, se aquece pelo efeito Joule e permite o aquecimen-
to da amostra nela depositada. A placa acima ficou sendo chama-
da de panelinha e tem uma emissão de infra-vermelho bastante
reduzida, o que é importante para que a radiação de incandescên
cia da panelinha não se sobreponha à emissão TL.

Ò aquecimento da panelinha é monitorado com um ter-
mopar de Ferro-constatan cuja cabeça é soldada na panelinha. A
corrente de aquecimento ê controlada por um programador linear
de temperatura, que permite aquecer o fósforo a uma taxa cons-
tante. Este programador de temperatura, possibilita variar a ta
xa de aquecimento desde 0,5°C/s até 20°C/s. 0 máximo de tempera
tura no sistema da Harshaw atinge 400°C.

A válvula fotomultiplicadora e a panelinha estão a-
lojadas num compart intento livre de luz. A panelinha é fixa numa
gaveta, de maneira a receber a amostra a ser lida quando a ga-
veta está fora. Durante o aquecimento e a emissão da luz TL ,"
no interior do compartimento acima mencionado pode ser
introduzido nitrogênio gasoso, de modo que podem ser tomadas me
didas da TL numa atmosfera de gás inerte, se for necessário.

0 conjunto número 2 de analisadór TL,difere do ou-
tro pelo sistema leitor (isto ê, o sistema da panelinha e da
válvula fotomultiplicadora), bem como o programador linear da
temperatura por terem sido montados no laboratório.
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II.4 - Fornos para tratamento térmicos

Os materiais termoluminescentes sofrem tratamentos

térmicos por vários motivos:

i) para recuperar as condições anteriores ãs irradia-
ções;

ii) para eliminar toda a TL induzida anteriormente;

iii) para ativação térmica descrita na técnica de pré-
dose;

iv) para estudos dos decaimentos isotérmicos, na deter*
minação da profundidade E e fator s de um grupo de
armadilhas.

Dois tipos de fornos existem no laboratório e que
foram usados no presente trabalho:

1) adquirido na praça;

2) montado no laboratório.

No forno comercial, uma determinada temperatura T r

é mantida por um relê, que liga e desliga a tensão nas extremi-
dades de sua resistência quando a temperatura do forno atinge ,
respectivamente, 5°C acima e 5°C abaixo da temperatura T . Em
outras palavras, não se consegue estabilizar a temperatura me-
lhor que t 10°C em torno daquela pretendida.

•' Essa oscilação não é crítica para os tratamentos ter
micos i), ii) e iii), mas o decaimento isotérmico exige uma es-
tabilidade bem melhor. Com esta finalidade, foi por nõs cons-
truído um forno resistivo, enrolando um fio de aço Kanthal de
10 metros de comprimento e uma resistência de 4,06 O/m, em tor-
no de um tubo de cerâmica de 50 cm de comprimento, 4,8 cm de
diâmetro interno e 6,0 cm de diâmetro externo. 0 enrolamento no
cilindro de cerâmica foi feito com os passos de espiral decres-
cendo do centro para as extremidades, calculados de maneira que
a maior perda de calor nas extremidades seja contrabalançado pe
Io menor espaçamento entre os fios, Como isolante térmico, en-
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volvendo o cilindro com a resistência, foi usada a «anta de fi-
bra de cerâmica.

A temperatura do forno, controlada por um sistema e
letrônico montado no laboratório, com sensores térmicos consis-
tindo de termopares de chromcl-alumcl, c estabilizada dentro
de t 2°C e atinge o valor de 900°C em 40 minutos.

A Fig.. II.2 mostra o esquema do forno acima.
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Tabela I I.I - Materiais estudados neste trabalho

CERÂMICA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

PA-AT-14

PA-AT-19

Sítios Arqueológicos PA-AT-21 profundidade 30 cm
PA-AT-22

PÁ-AT-23

Pesquisador: Mário Ferreira Simões

CERÂMICAS DO ÍNST. DE PRÉ-HISTÓRIA DA USP

Bom Retiro . . . ' •

. . Lago Preta II

Sítios Arqueológicos A r e i a B r a n c a n 2 a 3 fragmentos
Ribeira
Córrego do Canavial

Pesquisadores: Solange Bezerra Calvarelli

Walter Alves Neves

CERÂMICAS DO MUSEU PAULISTA DA USP

'•'.:• Sítio Alves
MT-X-M
MT-X-V
Muri

Sítios Arqueológicos Kalapalo 2 a 3 fragmentos

Fonseca . .

Jángo Luís

I.Pacarai - Paraguai
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II.5 - Filtro eletrônico atenuador de ruído

Uma das dificuldades encontradas no presente traba-
lho foi a resolução de sinais TL de temperaturas altas ( > 280°Q.
Esta dificuldade residia no fato de que a emissão de corpo ne-
gro da placa de aquecimento camuflava a emissão TL do fósforo,
impedindo a observação do pico TL adequado para a datação. A e*
missão de corpo negro, na região de temperaturas de 280°C a
380°C, pode. ser eliminada interpondo um filtro ótico azul-vio-
leta 5-58, Corning Glass Co..entre a placa de aquecimento e a
fotomultiplicadora. Esse filtro porem,' trouxe o inconveniente
de reduzir em uma ordem de grandeza o próprio sinal TL do quar-
tzo. Somando-se a esse fato a relativa fraca sensibilidade TL
do pico de datação, acarretava a impossibilidade de resolução do
pico, devido ao ruído de fundo ser da ordem de grandeza do pró-
prio sinal TL do quartzo. A origem deste ruído é* creditada, prin
cipalmente, ã agitação térmica dos átomos que constituem as
placas aceleradoras da fotomultiplicadora.

0 esquema de circuito construído e a curva caracte-
rística do corte podem ser encontradas na Fig. II.3.



CIRCUITO ELIMINADOR OE RUÍDO

C - CAPACITOR 4.7 |iF
R- RESISTÊNCIA 10 Q

AMPUFICAOOR OPERACIONAL 3140
FONTE OE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA V-8 volts
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11.6 - Tratamento térmico em altas temperaturas para eliminar
' sensibilização do pico de 110°C.

Os quartzos que normalmente constituem a cerâmica
são grãos que, seguramente, há algum tempo constituíram uma ma-
triz cristalina. Portanto, espera-se aue o comportamento TL de
quartzos encontrados em seu estado cristalino seja semelhante
ao daqueles encontrados nas cerâmicas. A diferença crucial está
encerrada no tratamento térmico a que a cerâmica foi submetida
quando da sua queima.

Conforme a discussão efetuada no Capítulo I, a pos-
sibilidade da utilização, na datação arqueológica, do pico de
110°C do quartzo motivou-nos a estudar o comportamento da -sua —
sensibilidade frente a diferentes tratamentos térmicos, E* um fa-
to sabido que o aumento da sensibilidade depende da atuação con-
junta de um breve aquecimento em uma temperatura específica, cha
raada temperatura de ativação, e da pré-dose. 0 aquecimento de a-
tivação e a pré-dose atuando isoladamente não produzem altera-
ção na sensibilidade do oico de 110°C. Segundo a literatura. ,
a sensibilização do pico de 110°C de um quartzo submetido a uma
pré-dose, torna-se observável nà região de 2S0°C de temperatura
de ativação, entrando em saturação perto de 400°C (Fig. 3 da
ref. (41)). Para ativação da sensibilidade do pico de 110°C, a
amostra de quartzo é submetida ao aquecimento na temperatura de
ativação, DOT um tempo curto, da ordem de alguns minutos.

Rememorando o método da confecção da cerâmica acre-
dita-se que na sua queima o material tenha sido aquecido a tempe
raturas entre 700cC e 900°C. por um período de um a dois dias.
Espera-se que este tratamento térmico prolongado apague toda a
memória da história da radiação, â qual o cristal esteve expos-
to durante o tempo geológico. Esta suposição baseia-se no fato
de que, ã temperatura em torno de 900°C, o quartzo passou por
suas diversas fases (transição da fase a para 3 a 570°C e sua
conversão para a forma 62 a 870°C).

Posteriormente, no retorno â temperatura ambiente ,.
o cristal readquire as condições iniciais sem o efeito da radia-
ção. Credita-se portanto, ã irradiação e ao tratamento térmico
em temperatura de nivação o aumento da sensibilidade do pico
de 110°C do quartzo.
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No que se refere à terraoluminescência, a diferença
entre o quartzo encontrado em seu estado natural geológico e, a-
quele encontrado nas peças arqueológicas, esta no fato de que
este último passou po um processo de aquecimento, durante a con-
fecção da cerâmica.

£ de se esperar, portanto, que as propriedades ter-
moluminescentes, encontradas no quartzo retirado de peças arqueo
lógicas, sejam praticamente iguais às dos cristais de quartzo
encontrados na natureza, desde que estes sejam tratados termica-
mente, nas mesmas condições sob as quais os grãos de quartzo na
cerâmica foram queimados. .

Com esse comportamento dos cristais de quartzo em
mente e, pela variedade de amostras disponíveis, acrescido ain-
da do fato de que, não é simples precisar a natureza dos grãozi-
nhos de quartzo que entram na cerâmica, amostras de. quartzo trans
parente, quartzo rosa e quartzo fume naturais foram utilizadas
para investigar as propriedades termoluminescentes, quando sub-
metidas a recozimentos em temperaturas entre 600°C é 900°C por
temposque variam entre 2 horas e 40 horas.

As amostras recozidas foram irradiadas com raios-ga-
137«

ma de . Cs' , com doses absorvidas de 100, 200, 300, 400 e 500
rád (1 rad « 10 Jkg • 10"2Gy) (pre-dose). Após a irradiação,
cada amostra foi tratada termicamente na temperatura de ativação
e a altura do pico de 110°C obtida foi indicada com Sg. A altu-
ra do pico de 110°C antes do aquecimento da amostra na temperatu
ra de ativação foi indicada com So. Para a obtenção de Sfi e S ,
é claro, as amostras foram irradiadas com uma dose teste de 9
rad (ou 0,09 Gy). .

\ * As amostras acima mencionadas foram pulverizadas e,
grãos de 0,074mm a 0,177 mm de diâmetro foram selecionados, como
foi descrito na secção II. 1. A fim de padronizar, da melhor for-
ma possível, a massa de pó em cada leitura TL,' foi construído um
medidor, perfurando um orifício, de 1.5 mm de diâmetro è 0,5 mm de
profundidade numa das bases de um cilindro de lucite, medindo a-
proximadamente 2,5 cm de diâmetro e 5 cm de altura.

A Tabela II-l mostra os valores de massa do pó em
vinte medidas feitas usando o medidor acima, com um desvio pa-
drão de 71, O valor medio da mas»a cm vinte medidas foi de
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ordem 1c medida

01
02
03
04

95
06
07
08
09
10

11.
12

13
14
15
16
17
18

19
20

assa

3
3
3
4
3
4,

- 3,

4,
3,
3,
3,
3,
4,
3,
3.
3,
3,
3,
3,
3,

o;..

,8c
,80
.90

.05
,75
.8.5
,95
,00
,?0
,70
• 70
50
10
70
90
75
8C
70
90
60
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3.87mg. Essa massa é suficiente para cobrir, com una camada fina,
•reentrancia existente na panela do sistema de aquecimento des-
crito na secção II.3. Quantidade menor da massa diminuiria a luz
TL emitida e, maior, causaria auto-absorção da luz emitida pela
camada em contacto com a panelinha, pela camada superior.
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11.7 - Rápido decaimento do pico de 110°C na temperatura ambien-
te.

Um pico que ocorre em temperaturas baixas,como o de
110°C, tem uma meia-vida curta.de algumas horas. 0 de 110°C do
quartzo decai à metade da altura inicial em cerca de duas horas.
Isto torna difícil a detecção deste pico, principalmente, se a
fonte de irradiação estiver a uma distância considerável do labo
ratõrio onde sua leitura TL é feita.

No presente trabalho , a fonte de Césio-137 utiliza-
da para a irradiação das amostras, sendo do Instituto de Biociên
cias da USP, o tempo médio entre a irradir.ção e a leitura foi de
IS minutos. Portanto, para uma meia-vida de 120 minutos, a altu-
ra do pico decai por um fator de 0.8825 aproximadamente. Na rea-
lidade, a situação é mais complexa, pois, enquanto se lê uma a-
mostra, o pico de 110°C das outras que vêm depois sofre decai-
mento. Evidentemente, essas leituras foram corrigidas.

Contudo, a fim de evitar todo esse trabalho, optou-
se por colocar as amostras (envolvidas em plástico escuro) no ge
Io triturado contido num vasilhame de isopor, imediatamente após
a irradiação. O ideal seria irradiar as amostras mantidas ã tem-
peratura do gelo fundente, mas, como o tempo de irradiação não
ê longo, não se procedeu deste modp.

Enquanto se lia uma amostra, as outras amostras e-
ram mantidas a 0°C, evitando o decaimento do pico de 110°C. 0 de
caimento do pico de 110°C da amostra mantida a 0°C foi impercep-
tível mesmo depois de 90 minutos.
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II.8 - Temperatura de ativação

As amostras dos três tipos de quartzo, recozidos em
900°C por 40 horas, foram irradiadas com raios-gama do Cs ,
cuja dose foi fixada era 360 rad . Após o decaimento total do pi-
co de 110°C, uma parte dessas amostras foi submetida a uma do-
se teste de 9 rad e sua TL imediatamente lida para determinar

A outra parte das amostras foi dividida em nove gru-
pos, cada um sendo tratado termicamente nas temperaturas de
100°C a 900°C em passos de 100°C, por cerca de 10 minutos. A-
pós o esfriamento dessas amostras até* a temperatura ambiente ,
cada grupo foi irradiado com dose teste de 9 rad e, em seguida,
determinada a altura do pico de 110°C, portanto Sg.

Nesse experimento, as amostras submetidas a dose tes
te foram colocadas no gelo, imediatamente após a irradiação.
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NII.9 -Determinação da dose absorvida de quartzos retirados de

cerâmicas arqueológicas da tabela 11,1

II.9.1 - Pela técnica da sensibilização do pico de 110°C

Para determinar a dose absorvida acumulada nas peças

arqueológicas da tabela II.l, baseado no efeito da pre-dose:

. a) 0 material (quartzo) separado das peças arqueológi -

cas foi dividido em quatra parcelas;

b) A parcela n* 1 foi utilizada para determinar So, on-

de, como. já vimos. So c a resposta TL à dose teste

dt • 9 rad do material antes de subsretê-lo ao trata-

mento de ativação;

c) A parcela n» 2 foi utilizada para determinar SN, on-

de SN é a resposta TL à dose teste dt • 9rad, após

o material ter sido submetido ao tratamento térmico

de ativação na temperatura de 500°C; o incremento

na sensibilidade em SN é, conforme já foi mencionado,

devido ao efeito da dose absorvida durante o perío-

do arqueológico, (a pré-dose);

d) 0 mesmo material Utilizado no item c, para determi -

nar SN, foi submetido a um novo tratamento térmico

de ativação e a resposta TL a dose teste dt * 9rad

forneceu S*N ; a igualdade entre &N e sjj é esperado,

pois, é um fato sabido que somente a intervenção do

tratamento de ativação não modifica a sensibilidade;

a determinação de SN é necessária para verificar se

a ativação do efeito da pré-dose em SN foi completo;
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e) a parcela n» 3 foi aplicada una dose A^, em geral

de ISOrad a 200rad, no laboratório e, a seguir, sub-

metida ao tratamento térmico de ativação; a resposta

TL a dose teste dt * 9rad forneceu a leitura TL

f) a parcela n9 4 foi aplicada uma dose A2. menor que

Aj, em torno de 70 rad e procedeu-se da mesma forma

que no item e; o resultado forneceu a leitura TL

A figura II - mostra a seqüência de medidas nesta

técnica.

Para verificar a linearidade do incremento das sensi_

bilidade, determinam-se as relações:

- SN

Al

- SN

• •• 0 resultado das medidas mostrou que P, • P2, portan-

to, a relação de proporcionalidade pode ser utilizada.

Neste caso, em cada amostra, a dose absorvida devido

a radiação natural (incluindo raios cósmicos) pode ser calcula-

da de: SM - S.
D.A. - 2 2—. . A. ,

Ç - C f A
5N



Figura 11.4 - Seqüência de medidas • pata determinação da dose absoryida pelo
•método da sensibilização.

H» .

60

60

20 500*

110"t 110 \ 110 °C
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11.10 - Efeito da pulverização na termoluminescência do quartzo

Conforme citação feita no Capítulo I, o ato de pulve

rizar um cristal já irradiado afeta a TL acumulada. Em especial,

no quartzo. Dias e Watanabe^ ' encontraram um fator de 0,8 de

diminuição da TL devido ao processo de pulverização para do-

ses absorvidas acima, de 10 rad.

0 efeito foi investigado em amostras de quartzo reti

rado de peças arqueológicas, pois o preparo do material envolve

uma pulverização da peça a ser datada.

0 experimento foi conduzido da seguinte forma: Amos-

tras de material retirado da cerâmica encontrada no sítio ar-

queológico Mirim, fornecida pelo Museu Paulista da USP, foi tra

tada terraicamente a 500°C por 1 hora para eliminar toda a TL

induzida no material. Posteriormente, uma dose de 2.000 rad foi

aplicada. Uma parte da amostra foi lida imediatamente, A outra

parte foi submetida a um novo processo de pulverização e a sua

TL registrada.



CAPITULO III - RESULTADOS 4S

III.l - CuTvas de emissão

Para obter as curvas de emissão do quartzo transpa-
rente, quartzo rosa e quartzo fume, amostras destes foram reco2^
das em 600°C durante uma hora. Este tratamento térmico elimina
toda TL anteriormente induzida, exceto pelo efeito da pré-dose.

A irradiação das amostras foi feita com raios- gama
do Césio-137 já mencionado, sendo de 14000 R - 3.612 Ckg"1.

Como o decaimento espontâneo do pico de 110°C não é
crítico no registro da curva de emissão, não se cogitou de fazer
a correção da altura deste pico ou de irradiar as amostras a
0°C.

A Fig. III-l mostra as curvas de emissão dos quârt-
zos utilizados neste experimento. Apesar do considerável decai-
mento sofrido, os picos de 110 C aparecem com uma altura proemi-
nente. Isto é devido a dois fatos: (a)- os picos de 110°C no ca-
so estão exibindo o efeito da pré-dose; (b)- mesmo sem o efeito
da pré-dose, o pico de 110°C é mais alto do que os outros.

No quartzo transparente, além do pico.em 110°C, fo-
ra» registrados outros em 160tíC, 230°C, 270°C e 350°C; no quart-
zo fume, em 110°C, 210°C e 290°C; no quartzo rosa, em 110°C
160°C, 200°C, 290°C e 350°C.

No quartzo fume, o excessivo alargamento do pico de
110°C é devido ao pico de 150°C. 0 pico em 370°C é um pico muito
largo, como é observado freqüentemente em outros tipos de quart-

• t o , . .% ' • • • • - .

Quando uma amostra de quartzo natural apresenta o
pico de 350°C, este é usado na datação, pois, *ua meia-vida pode
chegar a milhões de anos. Na ausência deste pico, usa-se o de
270°C (280°C ou 290°C).
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III.2 - Resultado do recozimento em temperaturas eleyadas

As Figuras III-2a, b c c mostram a Tazao_£g/So-—. . em -
função da pré-dose para o quartzo transparente, fume e rosa ,
respectivamente, recozidos previamente em 600°C e 700°C por 2 ho
ras, 24 horas e 40 horas. Esses resultados mostram que, os reco-
zimento s em 600°C e 700°C por qualquer tempo eliminaram o efeito
da sensibilização do pico de 110°C devido à irradiação a que es-
ses cristais foram submetidos pela radiação natural, durante o
período geológico. Além disso, de algum modo, inibem os cristais
de apresentarem seus picos de 110°C sensibilizados com as pré-
doses aplicadas no laboratório.

Já* a Fig. III-3 apresenta o reaparecimento do efeito
da sensibilização do pico de 110°C, quando os cristais são trata
dos em 800°C por um período prolongado de 40 horas. Embora seja
pequeno, o crescimento de S-/So em função da pré-dose é visível;
contudo mostra uma saturação acima de 400 rad de pré-dose.

0 recozimento em 800°C por um tempo longo, da ordem
de 40 horas, elimina a sensibilização induzida por uma irradiação
anterior e, ao mesmo tempo,recupera parcialmente as condições i-
niciais dos cristais, de tal modo que, para irradiações posteriores a
este tratamento térmico, os cristais passam a apresentar uma sen
sibilização parcial do pico de 110°C.

As Figuras II1-4, II1-5 e II1-6 apresentam Sg/SQ em
função da pré-dose de quartzos tratados termicamente em 900° C
por 2, 9, 24 e 40 horas. Elas mostram que os recozimentos por
tempos inferiores a cerca de 10 horas não restabelecem as condi-
ções iniciais, de modo que irradiações subseqüentes com doses
inferiores a 400 rad sensibilizam muito pouco o pico de 110°C.

• • • • ' • • • o

Com recozimentos por tempos longos como 24 ou 40 ho- :'í
ras, a sensibilização é bem visível. A sensibilização no quartzo Kl
rosa é mais acentuada do que nos dois outros.
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III.3 - So/Srt em função da temperatura de ativaçãoP o

A Fig. III.7 mostra o comportamento dos três tipos

de quartzo em relação ao efeito da sensibilização, em função da

temperatura de ativação. Nota-se que:

a) há uma região de temperatura de ativação onde Sg/SQ

tem um valor máximo e constante; para o quartzo rosa

ela se estende de cerca de 350°C a 600°C; no quartzo

transparente, de 390°C a 575°C e no quartzo fume, de

410°C a 575°C;

b) a sensibilização é mais acentuada no quartzo rosa' ,

no qual o valor máximo de Sg/S0 chega perto de 3,0 ,

no quartzo transparente, de 2,7 e no quartzo fume ,

de 2,5;

c) para temperaturas de ativação superiores a 600°C, a

sensibilização diminui, Sg/So tendendo aparentemente

para um valor constante de aproximadamente 1,35.

Í 4 1 1 •Flemingv ' encontrou nos cristais de quartzo extraí^

dos das cerâmicas arqueológicas inglesas, (SQ/S_)_.V da ordem

de 6,0, embora a forma da curva de sensibilização em função da

pré-dose seja similar ãs das amostras aqui estudadas.
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111.4 - Taxa de dose natural

Para a finalidade do presente trabalho, em vista das

inúmeras dosimetrias efetuadas por pesquisadores^ ' ' em vá-

rias regiões do pais, utilizados o valor da taxa de dose igual

a 250mRad/ano, que corresponde ao valor médio dos resultados

das dosimetrias efetuadas.
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III.5 - Resultado do estudo de influência da pulverização na e-

«issão TL do quartzo

A figura III-8 apresenta o resultado obtido. A curva

mostra a relação T L
p u i v

npulv

onde: TL_ulv = emissão TL da amostra pulverizada após a irradia
ção.

TL . = emissão TL da amostra não pulverizada.

0 resultado mostra que, para doses de interesse ar-

queológico (doses absorvidas até 2500 rad, que corresponde a

idade de aproximadamente 10.000 anos), o efeito da pulverização

não é importante.
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III.6 - Determinação de doses absorvidas pelas peças arqueoló-

gicas utilizando o efeito da sensibilização do pico de

110°C e pelo método da inclusão do quartzo

As Figuras III.9 a III.13 que se seguem, mostram as

curvas utilizadas para determinação de doses absorvidas.

- Cerâmicas fornecidas pelo Museu Paraense Emílio

Goeldi de Belém do Pará»

Sítio Arqueológico l'A-AT-21

Catálogo: 1592

Método da sensibilização:

V 10; V 56« sii"'"; SN+A= 101

Dose de laboratório A = 300 rad . " •

Dose absorvida D.A = 307 rad

idade: (1230 i 180) anos

método da inclusão:

Dose absorvida: 300rad

idade: (1200 t 180) anos

Sítio Arqueológico: PA-AT-23

Catálogo: 1619

Método da sensibilização:

: So * 58; SN - 85; S^ - 84; S ^ - 92

S N + A • 113; Aj = 294 rad; A2 * 70rad

Dose absorvida « 295 rad

idade • (1.180 ± 150) anos

Método da inclusão: não foi possível determinar a do

se absorvida porque a emissão TL foi muito fra-

ca.
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Sítio Arqueológico: PA-AT-14

Catalogo: 1561

Método da sensibilização:

So - 33; SN - 60; S ^ - 65; S ^ - 71

Dose de laboratório Aj» 50rad; k^ * lOOrad

Dose absorvida * 230 rad

idade = (928 í 150) anos

Método da inclusão:

Dose absorvida D.A = 235 rad.

Sítio arqueológico: - PA-AT-22

Catálogo: 1603

Método da sensibilização:

So « 46.5; SN = 51; SN = 50; SN+(J = 49

Dose de laboratório A = 350 rad

Esta peça apresentou saturação ao efeito da pré-dose,

pois S N + B = SN

Sítio Arqueológico: PA-AT-21

Catálogo: 1591

Método da sensibilização:

SQ - 20,2; SN - 51.2 ; S'N - 50.0 ; SN+A= 61.4;

Dose de laboratório: A = 76rad

Dose absorvida DA * 231 rad

idade - (924 i 145) anos

Método da inclusão: não foi possível determinar a do

se absorvida porque a emissão TL foi muito fraca.
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Sítio Arqueológico: PA-AT-19

Catalogo: 1578

Método da sensibilização:

So - 69 ; SN - 115; S N + A « 135

Dose de laboratório A • lOOrad

Dose absorvida = 240 rad

idade = (952 * 150) anos

Método da inclusão: não foi possível determinar a do

se absorvida porque a emissão TL foi muito ira

ca.

Cerâmica fornecida pelo Instituto de Pre-História da

USP

Sítio Arqueológico Bom Retiro

Método da sensibilização: \

So - 6 ; SN = 33; S ^ - 53 ; S ^ - 46

Sjj « 36; Aj - 161 rad ; A2 - 92 rad.

D.A - 252 rad

idade = 1.010 anos

•• /

- Cerâmicas fornecida pelo Museu Paulista da USP
• '

. Sítio Arquológico MT-X-M

Método da sensibilização

So - 10.6 ; SN - 13.2 ; Sj, - 13.0 ; SkIiA = 13.2

Dose de laboratório * 300 rad

idade: A dose absorvida está na região de saturação,

- pois, SN • SN+A, portanto'não c possível de-

terminar a dose absorvida
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Sítio Arqueológico Mirim:

Método da sensibilização

So - 42; SN - 102; S ^ - 204 ; S ^ ^ « 135

Aj - 322 rad ; A2 • 100 rad

Dose absorvida = 185 rad

idade « (742 ± 100) anos

Método da inclusão:

Dose absorvida * 200 rad

idade = (800 ± 120) anos

Sitio Arqueológico Muri:

Método da sensibilização:

S o - 38 ; SN - 63 ; S ^ - 114 ; S ^ = 78 ;

Aj * 240 rad ; A2
 s 70 rad

Dose absorvida • 117 rad

idade - (468 í 70) anos

Sítio Arqueológico Kalapalo:

Método da sensibilização:

So • 2.9 ; SN • 22.0 ; S N + A » 220

A • 300 rad

Não houve possibilidade de determinar a dose absorvi_

da, pois não houve incremento da sensibilidade.

Sítio Arqueológico Retiro 1
Método da sensibilização:

127 ; S M A A - 91So '

A l •

nose

idade

36

29!

; s N -
> rad ;

absorvida

a (1.000

79

A2
•

« O

- 70 rad

254 rad

150) anos
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES

- o efeito da pré-dose apresentou-se de modo similar nos quart-

zos fume, transparente c rosa naturais, isto c, não depende

de impurezas contidas em diferentes quartzos;

- os cristais de quartzo, tratados termicamente em temperaturas

inferiores a 800°C, não apresentam o efeito da pré-dose, o

qual torna-se visível em amostras recozidas em temperaturas su

periores a 800°C até cerca de 900°C (acima de 900°C não exis

tem dados);

- o efeito acima é pronunciado quando o tempo de recozimento é

longo da ordem de 40 3 48 horas;

- o efeito da pre-dose cresce linearmente com a pré-dose até

cerca de 200 rad, aproximando-se da saturação na região de

300rad, por isso, peças arqueológicas que receberam pré- dose

superior a 300 a 350rad não podem ser datadas pela técnica

de pré-dose;

- a temperatura de ativação significativa está no intervalo de

450°C a 600°C, por isso, adota-se na prática a de 500°C;

- nas amostras em que a datação foi feita pelos métodos da pré-

dose e da inclusão de quartzo, foram encontrados resultados

concordantes;

- o efeito da pulverização no quartzo é desprezível.
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TRABALHOS FUTUROS

1) Estudo comparativo de quartzo nacionais de diferentes" ori-~

gens, quanto a suas propriedades termoluminescentes.

2) Estudo de efeito da pré-dose em vários cristais naturais

brasileiros.

3) Estudo sistemáticos da TL fototransferida como técnica de

datação.
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