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O quartzito da mina de ouro en Canavieiras, munieí

pio de Jacobina-Bahia, mostrou em sua curva de termoluminescên

cia natural, um pico de alta temperatura a (280 ±. 2)°C. Um estu

do detalhado da. reprodutibilidade deste pico possibilitou a pa

dronização das medidas, dentro de uma faixa granulométrica com

preendida entre 0,149 e 0,177 milímetros (80 e 100 mesh). Este

resultado mostra que as influências de trituração sobre as me

didas podem ser minimizadas, e assim os erros obtidcs foram da

ordem de 5%.

Perfis de atividade gama total foram feitos "in Io

cow, utilizando-se de um cintilômetro portátil tipo SPP3, cuja

finalidade principal foi estudar a repartição dos elementos ra

dioativos na vizinhança do filão mineralizado em ouro, pirita e

urânio.

Na interpretação dos perfis, foi possível verificar

tambeai que existe uma correlação positiva entre o fenômeno da

termoluminescencia e os teores de urânio, muito embora para pon ,

tos próximos ao contacto do filão rico em urânio (ate 700 ppm),a,

termoluminescencia exibisse o fenômeno de saturação.

Levando em consideração que o pico de termolumine£ '

cência natural possui uma temperatura bastante elevada, para per

itàitir o acumulo da termoluminescencia ã temperatura ambiente, o •

mesmo foi então utilizado na tentativa de estimar tempo e o •

evento que deu origem ao início da acumulação deste fenômeno no

material ora estudado. 0 resultado obtido de (7 ± 4).IO6 anos

pode corresponder ao ultimo aquecimento em uma época relativamen

te recente.

A B S T R A C T

The quartzite of Canavieiras gold mine (Jacobina-Ba

hia, Brasil) shows, in its natural glow curve, a high tomperatu
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re peak at (280 ± 2)°C. The study of the reproductibility of

this peak resulted in the standardization of measurement for

grain sizes between 80 and 100 mesh (0.149 and 0.177 mm). For

this interval, the grinding effects are less and the errors in

troduced are less than 5%.

wIn situ" total gamma-ray profiles were made, using

a portable SPP3 scintillation detector, for the purpose of stu

dying the distribution of radioactive elements near the pyrite:
uranium and gold strike.

In the interpretation of the profiles it was possi

ble to show a positive correlation between thermoluminescence

and uranium yields. Saturation was reached for points near the

uranium high content (up to 700 ppm) strike.

The thermoluminescence peak is a sufficiently high

temperature peak to let thermoluminescence accumulate at ambient

temperatures. It was used in an attempt to estimate the time

and the event that initiated the accumulation of thermolumines.

cence. The result obtained, (7 ± <O.10 years, may correspond

to the last heating of the rocks at a relatively recent time.

( ii )
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I N T R O D U Ç Ã O

As relativas abundâr.cias isotópicas dos elementos
encontrados na natureza, as idades e condições de formações de
minerais e meteoritos, os processos físico químicos a que estive
ram sujeitos estes materiais, sua história geológica e fatores
naturais modificadores do meio ambiente têm sido estudados por
métodos da geofísica nuclear: onde a radioatividade desempenha
papel importante. Entretanto, com o decorrer do tempo, métodos
mais indiretos como termoluminescência, vem sendo empregados pa
ra a determinação da dose de radiação ionizante e história dos
materiais.

Denomina-se termoluminescência (TL,. são de
luz por uma determinada substância, quando aquecida desde uma
temperatura mais baixa (em geral a temperatura ambiente) até uma
temperatura mais alta.

A tentativa de empregar a termoluminescência para de
terminação de idades geológicas vem desde a década de 1950, e al̂
guns pesquisadores encontraram boa relação entre estas e a idade
das amostras para materiais não alterados.

Embora o uso da termoluminescência como indicador de
dose total de radiação acumulada tenha alcançado êxito, a deter
minação de idades geológicas através deste processo ainda não é
geral, visto que •

a) os detalhes físicos usados para explicação deste
fenômeno não são completamente entendidos, devi
do a sua complexidade;

b) a grande variação na composição e história geoló
gica de muitas amostras impedem uma relação dire
ta entre a termoluminescência e o tempo.

Também se tem empregado em grande escala e com ba£
tante êxito, os métodos e técnicas da termoluminescência para es
tudar materiais sedimentares, bem como cerâmicas antigas. Em con
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traste, existe grande falta de dados sobre a ocorrência de
luminescência em rochas ígneas e minerais., de modo que ouitas in
terpretações feitas até então, parecem ter sido desenvolvidas
quase que inteiramente, do estudo de rochas e minerais deposita
dos "sm um ambiente sedimentar (McDougall, 1951).

Variações na intensidade da termoluminescência de ro
chás que provem de um ambiente hidrotcrmal, e de depósitos de
ouro associados as rochas ígneas, metamÕrficas e sedimentares,
têm sido observadas (McDougall, 195»»). e se tem sugerido que
a diminuição da termoluminescência adjacente a tais depósitos re
sulta do aquecimento durante a introdução da mineralização, en
quanto que o crescimento deste fenômeno na proximidade de zonas
ricas em ouro é devido a alta concentração de elementos radioa
tivos.

Objetivos do presente trabalho

0 quartzito a ser estudado ê oriundo da mina de ouro
em Cana vie iras, Município de Jacobina •• Bahia. Este material é
ess-sr cialmente um arenito silicoso que sofreu recristalização,
sobretudo por alta pressão. Exibe TL natural bastante acentua
da, devido a dose de radiação acumulada no decorrer de alguns pe
ríodos geológicos.

Na realização deste trabalho foi necessário fazer um
reconhecimento "in loco", da repartição dos elemento» radioati.
vos na vizinhança do filão mineralizado, em ouro, urânio e piri
ta. Para isto foi então utilizado um cintilômetro portátil
(S.T3), com o qual foi possível verificar que a distribuição <!a
radioatividade no interior da mina não é homogênea.

Perfís normais ao filão mineralizado aurífero-uraní
fero, também chamado de nível piritoso, foram realizados, sendo
a amostragem procedida segundo esta orientação. Um estudo sis
temático da variarão da TL natural, en função do tempo de tri
turação e do diâmetro dos cristais foi realizado, vizando minimi
zar as flutuações nas medidas.
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Fora» investigadas as correlações existentes entre

a TL natural de cada amostra do perfil, cm função das concentra

çoes de urânio> da distância ao nível piritoso, e da atividade

gana total medida no interior da nina.

Na tentativa de estimar o tempo, e interpretar o e

vento que permitiu a acumulação da TL natural no quartzito, fo

ram feitos estudos sobre :

- rendimento de acumulação;

- calibração ótica do aparelho leitor de TL, além da

correlação entre TL natural e intensidade de dose

absorvida.

Diante dos resultados obtidos, parece ser provável o

uso da TL natural exibida por amostras de quartzito, tal como

os da mina de curo em Canavieiras (Jacobina - Bahia), como indi.

cadora de zonas de naiores concentrações em elementos radioatjL

vos, permitindo também a sua aplicação em outros problemas de na

tureza geológica.



C A P I T U L O I

A TERMOLUMINESCÊNCIA

I.I - Conceito

Expondo-se um sólido não condutor a uma radiação io
nizante, parte da energia incidente é armazenada no mesmo, alte
rando-se a configuração energética dos elétrons ligados a rede
cristalina (Semat, 1962). Na ocasião em que o cristal é aqueci.
do acima da temperatura de irradiação, a energia armazenada é en
tão liberada sob forma de luz. Todos os sólidos que emitem fó
tons desta forma, são chamados de termoluminescentes e o fenôme
no denomina-se termoluminescência.

1.2 - Mecanismo da Termoluminescência

A emissão da luz pela superfície de um corpo à tempe
ratura absoluta T em uma certa faixa de comprimento de onda é
dada pela lei de Planck, e pelo coeficiente de absorção da super
fície naquele intervalo de comprimento de onda. Se a temperatu
ra aumenta com o tempo» a luz emitida pelo cristal é detetada
por exemplo, por uma fotomuliiplicadora, e serã por conseguinte
dada pela radiação de corpo -.egro e seu coeficiente de absorção,
os quais, em si, podem ser dependentes da temperatura.

Entretanto, Houtermans (1960) tem demonstrado expe
rimentalmentd, que minerais naturais ou sólidos não condutores,
após serem irradiados com luz visível ou ultra-violeta, radiação
ionizante (alfa> beta e gama), ou mesmo irradiados com neutrons,
mostram em certos intervalos de temperatura uma termoluminescên
cia que c, em muitas ordens de grandeza, superior a radiação de
corpo negro.
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Com a finalidade de ilustrar melhor o que foi dito,

considerem-se a seguir, dois dos nossíveis mecanismo da termolu-

minescência.

Se uma substância termoluminescente é exposta a qual-

quer um dos tipos de radiação ionizante, a excitação cedida ao

cristal node fornecer energia suficiente para que os elétrons se_

jam liberados da banda de Valencia t>ara banda de condução, deixan

do um buraco na banda de Valencia. Tanto o elétron como o buraco

podem deslocar-se livremente nelo cristal, ató que se recombinem

ou sejam capturados em estados metaestáveis ou armadilhas criadas

por impure; is. As armadilhas normalmente estão localizadas entre

as bandas de Valencia e de condução ( zona proibida ), Os ele -

trons aí capturados, permanecem nesta situação, até que recebam

energia suficiente nara serem liberados. Guando isso acontece, os

elétror/í tornam-se livres, podendo ser recapturados por armadi -

lhas, ou se rocombi..t .rem com uma lacuna, emitindo luz. 0 mesmo me

canismo é válido nnra uma lacuna, caso ela seia capeuradn por uma

armadilha e, posteriormente, liberada ( fi^.la ).

Por outro lado, sabe-se que as impurezas influenciam

dominantemente o processo da termoluminesccncia ( Dewerd,1972).

Assim sendo, so um cristal é dopado com uma imnureza divalente e

exposto a uma radiação ionizante, o buraco deixado t>clo elétron

na banda de Valencia, pode agora ser anrisionado nor um cátion de

impureza divalente, enquanto que os elétrons liberados das arma

dilhcis por aquecimento se recombinam com o buraco em íon de im

pureza, emitindo luz ( fig. lb ).

Finalizando, pode-se dizer que estes são os casos que

causam termoluminoscência, ou seja uma transição acompanhada por

emissão de um quanta de luz, proveniente de uma armadilha excita-

da.

1.3 - Características da termoluminescência

a ) Curvas de emissão ( Glow Curve)

Registrando-se a luz emitida por uma substância ter-

moluminescente em função da temperatura ou mesmo do temno de a
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quceimento, como resultado obtem-se curvas de emiss?o (Glow cur

ve).

Estas curvas foram primeiramente empregadas por Hou

termans (1960), coma finalidade de dotetar a excitação dos elé

trons aprisionados. Posteriormente foi sugerido por Daniels

(1953) o uso de tais curvas como instrumento de pesquisa, para

estudar as propriedades dos elétrons aprisionados, bem como a

historia e temperatura da radiação de minerais e rochas.

A depender do material em estudo e sobretudo da ra

zão de aquecimento, as curvas de emissão apresemtam feições bem

distintas. Em geral possuem mais de um pico, e estes estão rela

cienados com o esvaziamento das armadilhas, as quais podem va

riar em profundidade. Convém salientar oue as alturas relativas

de cada pico indicam as populações dos elétrons capturados pelas

armadilhas. Nessas circunstâncias, quado se estuda um deternri

nado material sob o ponto de vista geológico, é de importância

fundamental considerar na curva de emissão, um pico bastante e£

tãvel e o mais alto possível, uma vez que este corresponde ?s ar

madilhas com alta energia de profundidade abaixo da banda de con

dução, e, em conseqüência, a energia armazenada dificilmente S£

rã liberada a temperatura ambiente.

b) Rendimento de acumulação

Durante a irradiação natural ou artificial, a maior

parte da energia da radiação incidente sobre e matéria e dissî

pada através de processos de ionização e excitação.

A fração desta energia, que não consegue escapar do

cristal, é então convertida em calor, e somente uma pequena oar

te é armazenada nas imperfeições da rede do cristal. A libera

ção desta energia se processara por excitação térmica (aqueci

mento) dos elétrons aprisionados, com emissão de luz.

Nessas condições, define-se o rendimento de acumula

ção da energia armazenada no cristal como sendo a relação exis

tente entre a energia luminosa emitida jJV uma substância termo

luminescent©, e a energia da radiação a qual foi exposta. Assim
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sendo, o rendimento de acumulação é sempre expresso por um nume_

ro puro e menor que un..

Morehead e Daniels (1952) estudando as proprieda

des termoluminescentes do fluoreto de lítio, determinaram que a

energia armazenada na rede do cristal, e liberada sob forma de

luz

tes.

luz é 5.10~ da energia total do feixe de raios fama inciden

c) Estabilidade

Conforme foi mencionado no item a, as curvas de emi£

são em geral, apresentam mais de um pico característico. Na maio

ria dos casos, um desses picos e sempre de baixa temperatura e,

em conseqüência instável â temperatura ambiente. Com o decaimen

to desse pico, ou mesmo sua remoção utilizando técnica de limp£

za apropriada (Hoogenstraaten, 1958), a termo luminescencia res_

tante para os picos de alta temperatura apresentam boa estabî

lidade. Isto pode ser válido eventualmente, para durações da or

dom das idades geológicas (Hwang, 1972), e em amostras pouco

profundas, para não sarem influenciadas pela elevação de tempera

tura devido ao gradiente geotérmico (Daniels, 1953).

I.1* - Quartzito da mina de ouro em Canavieiras, Jacobina-Bahia

Quartzito é essencialmente o arenito silicoso que

sofreu recristalização, sobretudo por pressão. Trata-se de uma

rocha massiva e composta de 94% de silica, aproximadamente.

A mina de Canavieiras está situada na serra de Jaco

bina, a 6 km sul do Município do mesmo nome. Esta serra faz par

te da cadeia marginal da Corda Ihe5.ra do Espinhaço, composta de

rochas do precambriano médio e superior, encerrada no eirbasamen

to cristalino.

Alguns aspectos condicionados ã formação desta serra

foram relatados por Gerhard (1964), quando estudou a historia
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geológica da parte sul da serra em questão, os quais seguem resu

midos abaixo :

a) Deposição de 10.000 ou mais metros de arenito, fo

lhelho e conglomerados sobre um terreno gnaissico intemperizado

durante parte da era precambriana. Esses sedimentos foram pro

vavelmente retrabalhados por diversos ciclos erosivos e foram

depositados em um ambiente marinho raso;

b) Associado a orogenia intensa naquela região, po

de-se admitir um levantamente geral da área, acompanhado de um

decréscimo da temperatura, com movimentos renovados e formação

de falhas transversais. Desta forma, rochas precambrianas ou pa

leozóicas poderiam ter coberto a região durante a maior parte do

tempo geológico restante, sendo erodidas, e o relevo atual for

mado em um período relativamente recente. Diferentes elementos

litologicos, tais como : quartzito em diversas composições e co

lorações, filito e siltito com intercalações de hematito ou me£

mo itaberito (Kegal, 1962), fazem parte da mina de Canavieiras.

A descoberta de urânio na serra de Jacobina ocorreu

por volta de 1953 (Bateman, 1958), sob forma de urâninita

(UgOg). Em 1956 quatro amostras foram tomadas para estudo deta

lhado por White (1957), com os seguintes resultados :

TABELA I. Teores em urâninita (UgOg) na mina de Canavieiras, Ja

cobina - Bahia.

Filio Profundidade das amostras Urânio equivalente

em metros U3^8 *

Maneiro 300 0,001

Hollandes H2 0 0,001

Liberino 375 0,001

Piritoso 350 0,006

Ouro foi também encontrado em pequena escala nesta

serra por volta do século XVII, sendo que no decorrer da explora
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ção, a principal produção proveniente da mina de Canavieiras foi

cerca de 1,85 toneladas métricas, correspondendo a trituração

de 79.500 toneladas de minérios e, atualmente, nenhum trabalho

está em progresso.

Durante os trabalhos de exploração foi oossível verî

ficar que existe uma relação direta entre ouro, pirita e radioa

tividade (White, 1957), de modo que nos lugares onde a concen

tração de ouro é elevada, a radioatividade também é mais elevâ

da.

0 filão que contém pouca pirita foi trabalhado, pois

a rocha geralmente está sendo desintegrada, e o pouco ouro exis_

tente é facilmente recuperado por analgameção, após a trituração

da mesma. Por outro lado, se o ouro é encontrado livre sobre

uma rocha piritosa, para os minerais locais isto indica um baixo

teor de ouro, e tal rocha não é trabalhada. Isto implica que o

ouro tenha sido transportado de outro local, não ocorrendo neste

o enriquecimento.

Uma das principais características do filão, também

chamado de nível piritoso ou aurífero-uranífero, é possuir cor

verde, devido a presença de sericite, o qual é colorido de verde

pelo cromo. A porção de rocha de cor verde é fortemente min£

ralizada com pirita, de sorte que, em vários lugares, o verde

encontra-se misturado com marron devido a oxidação da pirita.

De certo modo, o verde caracteriza o filão princi

pai, e o marron encontra-se espalhado em vários lugares do mes_

mo. Como guia de prospecção, a coloração verde e marron nas r£

chás, indicam a presença de urânio, ouro e pirita.

Segundo White (1961), a mineralização em urânio na

serra de Jacobina é de origem hidrotermal (entrada de urânio

mais tõrio por meio de águas percolantes), de modo que os mine_

rais aí encontrados, foram depositados por solução através das

fraturas existentes. Assim sendo, camadas de quartzito e con

glomerados contendo ouro, urânio e pirita, têm sido encontra

das em vários lugares nesta serra, e o principal mineral de ura

nio encontra-se na forma de uraninita.
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1.5 - Tratamento das amostras

a) Quartzito natural

0 material em estudo provem da mina de ouro em Cana

vieiras, a 6 km sul do Município de Jacobina - Bahia, pertencen

te a serra do mesmo nome. Nesta mina o quartzito de maior predo

minância e do tipo sericítico cinza claro, embora exista com m£

nor freqüência o micaxisto, xisto verde e filito (Kegel, 1962).

b> Trituração

ütiliscuiic-se uma máquina fabricada pela Denver Equip_

ment Company, tipo H de mandíbulas (Jaw Crushers)de 3 l/«*nxU 1/2",

um grande volume de <?.:i;cctra foi então subdividido em pequenos

fragmentos, os quaic vc-viaram dose?. 0,2 até 0,5 cm aproximadamen

te. Em seguida, as rjcĥ .s assim subdivididas foram então subme

tidas à pulverização propr-iesaente d:.ia, sendo utilizada para is_

to, uma maquina modelo 0,001 do a?scjp.o fabricante.

c)

Após a pulverização cio niterial em estudo, o mesmo

foi peneirado sucessivamente em t ?.:•.:» 3 de 80 e 100 mesh (0,177 e

0,149 mm), e os cristais retidos nci segunda peneira foram utiH

zados no presente trabalho (parágrafo II.3). Esta escolha apre

senta vantagem de se ter uma distribuição uniforme dos cristais.

1.6 - Medidas da termolumincscência d.o quartzito

0 aparelho leitor de T:.. (fig.2) usado nesta medida

é composto de :

- um sistema de aquecimento da amostra (fonte progra

mada, ligada diretamente ao elemento aquecedor);
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- uma fotromultiplioadora para Jetetar a luz liberada
pela substância termoluminescente, quando aquecida;

- uma fonte de baixa tensão que alimenta omotor» e
este aciona o cam;

- um applificador lidado diretamente a fotomultipli
cadora ;

- dois registradores

a) Sistema de aquecimento

As substancias termoluminescentes em geral, apresen
tam mais de um pico característico em suas curvas de emissão. A
altura e temperatura desses picos dependem fortemente da razão
de aquecimento da amostra e da natureza do cristal. Na realiza
ção de varias medidas, c essencial que se tenha a reprodução da
função temperatura-tenipo, de aniostra para amostra. Também é imú
to importante que a relt-.çào entre temperatura e tempo seja li
near, o que permite ca?-cular diretamente a soma de luz emitida,e
a população dos defeitos na curva de emissão.

A maioria dos trabalhos desenvolvidos em TL em que
as amostras exibem emissões fracas, Z muito comum usar-se taxa
de aquecimento mui te rápida, para ementar a razão sinal/ruído.
Por outro lado, quando se usa taxi de aquecimento pequena, ob
tem-se uma melhor resolução d"s picos. £ evidente que um desses
compromissos deve ser levado em conta.

Nesse trabalho e. função temperatura-tempo foi pre
viaaiente estabelecida, usam!^ uma fonte programada (Kepco Power
Supply), fabricada pela Jarrsl Ash. A entrada de energia para o
elemento aquecedor, que e u::ia lamina de níquel de baixa capaci
dade térmica, é variada com o terapj fs forma linear. Esta lâmi
na tem dimensões de 0,8 cm x 1,3 ctr.., sendo aquecida diretamente
por corrente elétrica, que aumenta °m função do tempo, através
de um sistema mecânico "cam", acionado por um motor elétrico, o
qual movimenta um potenciõmetro. A medida da temperatura é fei



12.

ta usando-se um termopar de cromel-alumel, em que cada grau cen

tígrado corresponde a uma força eletromotriz de 0,0^1 mV ligado

diretamente na parte central da lâmina de níquel (Carvalho,1972).

Nesse trabalho todas ?.s medidas foram feitas duran

te 1 minuto e 23 segundos, em uma razão de aquecimento constan

te de 1,3cC/seg, a partir da terperatura ambiente °

b) Dcteção da luz

A maioria dos aparelhos de tennoluminescência usa co

no detetor de luz tubos fotomultiplicadores. Em conseqüência

a luz emitida pela substância termoluminescente, alcançado o fo

tocatodo, é convertida era sinal elétrico correspondente e reco

lhido no anodo da fotomultiplicadora, onde é medido sob forma de

tensão continue lentamente variável, pelo sistema potenciométri

cc do registrador.

A fotomultiplicadora usada é de fabricação japone_

sa (Hamamatsu TV Co. Ltd), modelo R292, possuindo 10 estágios

de dinodos, uma sensibilidade de 68yA/yLm (catodo)c de 93yA/yLm

(anodo), uma corrente escura de 1,3 myA (com 1000 volts de alta

tensão), além de uma resposta espectral na faixa do visível.

A voltagem de operação deste fotomultiplicador foi

sempre de 1000 volts, de acerdo com a recomendação do fabricante.

Um filtre azul 550 de 3 mm de espessura foi colocado em frente

ao fotomultiplicador, para isolar termicamente o fotocatodo.

c) Registro cV :: curvas de emissão

A emissão tcrmoluminescor.to foi avaliada, fazendo-se

uso de dois r-̂ gistrador&s convencionais, simultaneamente.

Un» registrador ÍX-Y) modelo 1750 Hewlett- Packard

foi utilizado na obtenção da função intensidade de luz versus

tempo, cujas características de operação foram fixadas em :
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Velocidade : 5 cm/minuto

Sensibilidade : 10 e 50 mV/cm

Concomitantemente um outro registrador fabricado pe

3a Goerz * tipo 511 munido de um integrador foi tanbép utiliza^

do, o qual fornece diretamente a quantidade de IUL emitida pela

substância termoluminescente. Entretanto, nas correlações feî

tas nesse trabalho, das quais falaremos mais adiante, foi pre

ferivel usar a altura relativa de cada pico, e não o valor cor

respondente de sua área.

1.7 - Irradiação com raios-X

Na tentativa de determinar o rendimento de acumula

ção da energia armazenada no quartzito (parágrafo IV.2) foi pre

ciso irradiar as amostras artificialmente.

Cada 10 mg de amostra foi colocada separadamente

em recipiente plástico, e, em seguida irradiada sempre à mesma

distância da fonte.

0 aparelho utilizado e de fabricação japonesa da

RigaJcu Dcnki Co. Ltd, com o anôdo da válvula de cobre. No tu

bo de raios-X, foi aplicada uma tensão de 35 KV, superior à ten

são critica de aceleração dos elétrons, para excitação da radia

ção característica da série k (V. * 9KV), e uma corrente de 20

mA.

1.8 - Medidas de cintilometria e espectrometria gama

a) Gamametria "in loco" (SPP3)

As medidas da atividade gama total realizadas no in

terior da mina, foram executadas com auxílio de um cintilomâtro

portátil tipo (SPP3), cujas características vão discriminadas a

seguir :



- um cristal NaIÍTl), de 1" x 1" 1/2 - Quartz et Sili
ce;

- fotomultiplicadora (150 AVF de marca Radiotechni -
que);

• um discriminador de energia com discriminação min£
ma de 5b keV e máxima de 2 MeV, com 12 limiares nes_
se intervalo;

- precisão de medida •_ 10%.

Durante as avaliações da atividade Kama, tomou-se a
precaução para que o detetor estivesse sempre em contacto direto
com a rocha a ser medida, evitando assim, variações de ângulo só
lido na geometria do sistema para diferentes medições. Isto perca
tiu verificar, mesmo para pontos próximos medidos, que a distri -
buição da atividade naquela mina não é homogênea.

Embora o detetor fosse colocado diretamente sobre a
rocha a ser medida, sabe-se que o mesmo é atingido Dor radiações
gama, procedentes de todo neio ambiente, fornecendo desta maneira
una leitura que não é característica da atividade da rocha consi-
derada. No parágrafo II.1, será mostrado uma maneire de se mini-
mizar o efeito de tais contribuições.

b) Espectrometria gama realizada no laboratório

Sabe-se atualmente que as emissões nucleares estão re
lacionadas com a desexcitaçao do núcleo, através das radiações £
letromagnéticas ( raios gama ). As características dessas erais -
soes relacionadas aos diferentes níveis, conforme nuclideos emis-
sores, tornam possível fazer uma análise seletiva dos diversos
nuclideos presentes em uma amostra.

A espectrometria gr;ua de laboratório usada neste tra
balho, possibilita uma análise elementar, tanto qualitativa como
quantitativa de amostras brutas de qualquer material (rochas,solos,
materiais irradiados com protons, neutrons ou outras partículas),
para a determinação dos parâmetros das reações nucleares. Este me
todo é bastente vantajoso, uma vez que não há destruição da amos-
tra.
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Na obtenção dos espectros gasta, forim utilizados :

- um detetor de cintilação com ura cristal de iodeto

de sódio ativado com tãlio de 10 x 8 cm:

- uma fotomultiplicadora con janela de quurtzo-síli

ca-,

- um castelo de chumbo de 15 cm de espessura;

- um analisador de pulsos de 1024 canais (tipo 5101B

-- Hewlett-Packard).

Todo o sistema foi calibrado, de modo a se obter uma

repartição de 10 keV por canal.

Após a trituração da amostra, 800 gramas do material

será então engarrafado em recipiente plástico, e a seguir leva

da ã cadeia de contagem, descrita acima. A depender da atividade

de cada amostra, o tempo de medida pode variar de 5 a 500 minutos.

Os espectros obtidos, permitiram analisar sem trata

mento químico, os teores dos elementos radioativos urânio, tório

e potássio, presentes i«a rocha estudada, utilizando-se para este

fim, o método das tangentes e os rendimentos de deteção constan

tes da tabela abaixo.

TABELA II

Energia
(keV)

583

607

1160

2615

Radioelementos

Th232(Tl208-ThC")

ü 2 3 8 (Bi211* RaC)

K*° (K*°)
Th232(Tl208-ThCt#>

Rendimento
aparente %

9 n * 0,H
í ,U

- 0,1

1,73 ± 0fi5

0,77 ± 0,08

Rendimento para
as análises

95 cph/mg

590 cph/mg

215 cph/g

Hl cph/mg

Th

y

K

Th

Rendi'tento de deteção para as medidas sobre as rochas tevrtiz

três. Cristal de Nal(Tl), de 10 cm x 8 cm, geometria de dete

ção correspondente a 800 gramas de unostra (Nordemann, 1966).

Dos resultados contidos na tabela acima, vê-se que os
teores de urânio 238, tório 232 e potátsio HO são determinados em
relação aos principais emissores gama detetáveis (bismuto 21>» e
tálio 208), supondo-se entretanto, que cada família esteja cm e
quilíbrio secular com seus descendentes.
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No presente caso, o quartzito sendo una rocha não ai
terada, apresenta-se como um sistema fechado, no decorrer dos
tempos geológ" os. Tem-se mostrado inclusive, que o tratamento
das amostras (trituraçao) não altera de maneira apreciável o e
quilíbrio secular, embora isto permita a liberação de uma peque
na fração de radon e toron (Nòrdemann, 1966).
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II . - Amostragem

Antes de se oroceder a amostrapem propriamente dita

no interior da mina de Canavieiras, foi necessário conhecer nin

loccr, a repartição do nível de radiação Kama ambiente, fazendo -

se uso de um cintilômetro tipo (SPP3), cuias características já

foram mencionadas. Este procedinento revelou uma distribuição não

homogênea da radioatividade, mesmo Dará Deouenas variações na po

sição do detetor.

Convém salientar aqui , que durante a realização des_

sas medidas, o detetor foi envolvido com uma folha de chumbo de

2 milímetros de esoessura (fig.3), visando obter nas contagens

uma maior contribuição dos emissores gama da amostra a ser reco

lhida, e não das rochas vizinhas (conforme citação feita no para

grafo 1.8), o que implica também cm uma conseqüente colimação da

radiação. Com este arranjo foi possível obter uma atenuação dos

raios gama nrocedentes das rochas vizinhas, dentro de uma faixa

de energia correspondente a 50 keV e 2 MeV (Tabela III).

TABELA III

Energia
(MeV)

0,050

0,100

0,150

0,200

0,300

0,400

0,600

0,800

1,000
1,5
2,000

Coeficiente de
absorção u(cm2#g~l)

0,82P

0,167

0,139

0,125

0,106

0,096

0,081

0,071

0,064
0,052
0,045

yx

0,738

0,377

0,314

0,283

0,240

0,217

0,189

0,159

0,145
0,118
0,101

-UX
e

0,457

0,658

0,703

0,750

0,753

0,803

0,836

0,850

0,865
0,899
0,908

Atenuação
dos raios
gama (%)

55
35

30
25

25
20
17
15
14
12
10

Atenuação provocada por uma folha de chumbo de 2 mm de espes-
sura às radiações gama. Os coeficientes de absorção constan -
tes desta tabela foram extraídos a partir da tabela VII.
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Tosando por base o nível piritoso, também chaitdo de

aurífero-uranífero que passa no interior daquela mina, foram Io

vantadcs perfis de atividade gama total ao longo das damas 1 e 2,

com auxílio do cintilômetro já mencionado.

Isto permitiu observar que a radiação gama decresce,à

medida que se considera pontos na rocha, cada vez mais afastados

do nível piritoso.

A amostragem foi então procedida ao longo dos perfís,

porém cm face da alta dureza que possui o material em questão e o

estado compacto da rocha em si, em muitos pontos ao longo do me£

mo, não foi possível proceder o recolhimento das amostras. A fig.

H mostra a distribuição das amostras em relação a sua distância

ao nível piritoso.

A tabela IV e fig. 4 mostram os valores corresponden

tes da atividade gama total de cada amostra, em relação ao nível

piritoso, o qual se caracteriza por possuir uma atividade bastan

te elevada.

TABELA IV - Resultados dos perfís realizados na mina de ouro em

Canaviciras, Município de Jacobina - Bahia.

Perfil 1 - Dana. 1

Amo£
trás
N9S

Jl
J2
J3
J4

J5
J6
J7
J8
J9
J10
Jll
J12
J13
J13B
ji4
J15
J16

Coordenadas

cm
Verti
cal

188
167
154
142

mo
127
103
90
67
66
49
36
27
27
15
10
0

cm
Horizon
tal "

72
62
37
50

28
23
25
13
50
13
41
38
32
0
16
7
0

Atividade gama
"in loco"(SPP3)
Detetor envolvi
do com chumbo

(cps)

120
150
200
270

350
550
450
350
500
500
650
700
760
900
850
1000
1250

Observações

Não foi recolhida

Junto a amostra
342C

Junto ao ponto B

Acima do ponto 15
Abaixo do ponto 15

N.piritoso. A par
tir daía, X cte. e
igual a zero.



Vertical Horizontal
Atividade
"in loco"
(cps)
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Observações

J17
J18
J19
J19B
J20
J2OB
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J30
J31
J32
J33
J3«»
J35
J36
J37

0
- 16
- 32
- 58

0
-118
- 25
- 3«»
- 45
- 27
- 50
- 74
- 95
-128
-132
-161
-169
-176
-188
-215
-240
-260

56
61
80
145
25
220
25
13
20
24
«•3
ifi»
71
89
143
95
95
95
95
95
95
95

720
700
700
550
450
500
650
550
350
300
550
750
800
150
450
300
350
350
350
200
150
150

- P E R F I L 2 D A M A 2 -

Amos
t r a ?
N?s

Coordenadas

Vert ica l
cm
Horizontal

Atividade
"in loco"
(cps)

Observações

J1A
J2A
J3A
J4A
J5A
J6A
J7A
J8A
J9A
J10A
J11A
J12A
J13A
J14A
J15A

0
- 65
- 75
- 85
- 93
-110
-140
-160
-180
-190
-200
-210
-220
-250
-280

0
13
45
60
80
90
100
110
120
130
149
160
180
189
196

300
400
450
500
600
550
550
560
750

1100
800
800
800
850
900
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II.2 - Composição química

A amostra J15 - perfil 1 - dama 1 da nina de ouro em

Canavieiras, Jacobina - Bahia apresentou, segundo a analise quínd

ca realizada no Instituto de Química, e análise radio"»étrica feî

ta no Laboratório de Geofísica üuclear da UFBa» os seguintes r£

sultados :

Silica 9i+,31%

fíxidos combinados (Fe203+ A12O3+ PgOg)... 1,92%

Ferro (Fe) 1,41%

Urânio (122,0 ±59,0) ppm

Torio ( 68,0 ± 7,5) ppm

Potássio menor que 1%

Os métodos utilizados na identificação desses elemen

tos, foram respectivamente :

Fluorização (SiO«)

Precipitação com NH^OH ;pH 3,5 a 1,0

Colorimctrico com tit-c; anato. Absorção em 48 my

Espectrometria gama (vide parágrafo I.8b).

II.3 - Otimização dos parâmetros nas medioas de termoluminescên

cia

a) Fatores responsáveis pela reprodutibilidade das curvas

de emissão.

Visando a utilização dos dados da termoluminescencia

natural, e sua subsequente aplicação a problemas de interesse geo

lógico, foi feito um estudo sistemático da variação da intensida

de de luz emitida por uma determinada amostra de quartzito,em fun

ção do diâmetro do grão. Para isso a amostra J15, perfil 1 - da

ma 1, cuja atividade medida pelo cintilômetro (SPP3) no interior

du mina e de 1000 ops, foi pulverizada e em seguida peneirada em

tela de 80 mesh (0,177 mm). Os cristais de dimensões inferiores

• i «ô8te valor, foram utilizados para investigar o comportamento da

tôrmoluminescência natural, usando em cada leitura uma massa de

30 m£.
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Dn conseqüência- os resultados alcançados apresenta

ram bastantes flutuações e um erro superior a 12% (erro médio

quadratico, da média das medidas) em um conjunto de dez medidas.

Este resultado não pode ser considerado como uma reprodução aceî

tãvel para os trabalhos desenvolvidos em termoluminescência.Acre

dita-se que as principais fontes de erros nessa fase foram devil

do :

- ao excesso de amostra em cada medida, o que ocasio-

nou a superposição dos cristais;

- a distribuição não uniforme dos cristais?

- a não utilização de granulometria definida.

Visando minimizar esses efeitos sobre as medidas, no

vas experiências fizeram-se necessárias, as quais vão citadas

abaixo :

- procurou-se distribuir sobre a lâmina de níquel,

uma quantidade de amostra, de modo que toda área

fosse preenchida, sem que houvesse superposição dos

grãos, e também camadas de amostras abaixo da foto

multiplicadora. Com isto evita-se variações no ân

guio solido e na absorção da luz pelos grãos inter

calados no caminho direto da luz:

- em cada leitura foi utilizada uma massa de 10 mg;

- finalmente usou-se uma fração granulométrica que

corresponde a dimensões dos cristais menores que

que 80, e maiores que 100 mesh (0,177 e 0,149 mm).

Esse novo arranjo permitiu obter uma reprodução das

curvas de emissão da ordem de 5% (desvio padrão das médias das

medidas), o que concorda com o resultado esperado e permitido

nos trabalhos, onde são aplicadas as técnicas para medidas de

termoluminescência.

b) Dependência da termoluminescência natural com o

diâmetro do grão.

Uma amostra J15 perfil 1 - dama 1 foi triturada du

rante noventa segundos, utilizando-se do processo já descrito.
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Em seguida 100 gramas deste material foi peneirado durante dez nd

nutos, em telas que variaram desde 4,00 mm até um valor menor que

0,031 mm, podendo-se observar a distribuição dos diferentes cris-

tais na fig.5.

As amostras assim trituradas, destinaram-se a um estu

do da termoluminescência natural em função das diferentes fra

ções granulométricas, cujo resultado pode ser visto na fig.6.

Posteriormente, a mesma amostra foi triturada durante

um tempo duplo (cento e oitenta segundos), e peneirada de maneira

idêntica ao caso anterior, sendo que a medida da termoluminescên-

cia para cada conjunto de cristais exibiu uma resposta termolumi-

nescente de maior intensidade, em relação ao tempo de trituração

de novente segundos ( fig. 6 e tabela V).

Convém salientar que a palavra "granulometria" usada

aqui, é proveniente de triturações executadas no laboratório.Quan

do a amostra é triturada por processo mecânico, a rede cristalina

é destruída aleatoriamente, e os cristais resultantes desta tri-

turação são utilizados neste trabalho. Com isto, deseja-se escla

recer que ao se fazer referência a ^ranulometria das amostras,não

foi utilizado o mesmo critério que é" seguido pelos geólogos para

a granulometria natural. Em termos de geologia o que se faz fun

damentalmente para estudar a granulometria de rochas sedimentares

é inicialmente desagregar os cristais. A desagregação far-se-á

submetendo a amostra a uma solução ãcida, para que esta atue so

bre o cimento que une os grãos. Entretanto, no caso de rochas sî

licosas, como por exemplo o quartzito, em que a dureza é bastante

elevada, isto se torna impossível, e o mais viável é preparar-se

lâminas petrográficas do material em estudo, e fazer uma análise

através microscópio.
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Diâmetro
dos
grãos (mm)

1,00
a
0,50

Med.

0-50
a
0,250

Med.

0,250
a
0,177

Med.

0,177
a

0,149

Med.

0,149
a
0,125

Med.

0,125
a
0,062

Med.

0,062
a
0,031

Med.

menor
que
0,031

Med.

Termoluminescência Natural

H (cm) Area(mm2)
90 segundos

14,5
14,3
14,4

14,4

15,5
15,3
14,8

15,2

17,0
16,3
16,5

16,6

17,4
17,3
17,9

17,5

17,8
17,7
17?8

17,7

19,7
20,0
19^8

19,8

19,6
19,1
19,7

19?i+

17,3
17,2
17,7

17,4

1490
1480
1480

-

1560
1520
1550

-

1650
1590
1610

-

1640
1660
1680

-

1700
1690
1690

-

1810
1820
1820

-

J.800
1780
1810

-

1650
1640
1690

-

H (cm) ÂVeadnm2)
180 segundos

15,0
15,1
14,7

14,9

16,5
16,0
17,0

16,5

17,7
17,2
17,7

17,5

18,0
18,7
18,6

18,4

18,7
19,4
18,5

13,8

21,6
21,5
21,6

21,5

24,7.
23,8

2^0

21,5
2i.,2
2:í,5

2<,0

1520
1530
1500

—

1600
1610
1650

••

1690
1660
1690

-

1740
1780
1770

-

1780
1810
1750

-

2260
2210
2260

2440
2410
2450

—

2240
2210
2240

-

Acréscimo na
intensidade %
*

3,3

-

7,8

-

5,1

—

4,8

-

5,8

-

7,9

-

19,0

_

20,0

-

amostra J15 - Perfil 1 - Dama 1

Características das curvas de emissão para diferentes dimensões
dos grãos e iguais pesos de amostras.

* A ultima coluna refere-se ao acréscimo da intensidade de luz
apôs a amostra ter sido pulverizada por 180 seg. em relação a in
tensidade de luz, quando a mesma foi pulverizada durante 90 segT
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II.»» - Características do quartzito natural

Em geral todos os sólidos termoluminescentes exibem

em suas curvas de emissão mais de um pico característico,os quais

indicam as populações relativas dos elétrons aprisionados nas ar

madilhas.

Para o quartzito da mina de Canavieiras - Jacobina,

Bahia, a curva de emissão exibe apenasun pico de termoluminescên

cia natural, o qual foi registrado simultaneamente em função da

temperatura versus tempo e da intensidade de luz versus tempo(fig.

8). A temperatura do máximo deste pico foi determinada com aux^

lio de uma régua e, posteriormente, transformada em unidades de

temperatura, através da relae o entre voltagem e temperatura do

termopar que foi utilizado neste trabalho (1°C corresponde a

0,011 mV), e também da sensibilidade do registrador (50 mV/cm) .

Dessa maneira, a temperatura média do pico de termoluminescincia

natural foi determinada como sendo de (280 ± 2)°C. Este pico pos_

sui uma energia térmica de ativação da ordem de 1,44 eV, e sua al_

tura foi usada como medida da TL natural, uma vez que ela é pro

porcional â dose absorvida peü ?. amostra.

Na determinação da energia térmica de ativação foi

utilizado o método do começo da curva, proposto por Garlick(1948).

Este método baseia-se no feto de que em todos os tipos de cinéti

ca, a intensidade de termoluminescência pode ser expressa na for

ma abaixo :

E_
I = F exp ( -£) (2.1)

KT

onde F é função do numero de armaJllhas cheias e do número de

centros vazios, contendo também as probabilidades de transições

envolvidas. F poderá ser tomado cono um fator constante para a

parte inicial do pico de emissão, quando a variação do númaro de

transportadores presos e centros vazios pode ser desprezada.

Resultando então :

E,
In s • constante (2.2)

KT
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Fazendo-se um gráfico de In I versus l/T, obtera-se

uma linha reta, e então facilmente determina-se E (energia térmi

ca de ativação), pela inclinação da mesma.

II. 5 - Resultados e discussão das medidas

Os resultados experimentais mostram claramente que o

quartzito da mina de ouro em Cana vieiras., Município de Jacobina -

Bahia, exibe uma TL interessante de ser estudada (fig. 7), estan

do este fenômeno relacionado com o acúmulo da energia armazenada

nas imperfeições da rede cristalina. Esta energia resulta da ex

posição dos cristais às radiações ionizantes, principalmente emi

tidas pelos elementos radioativos presentes na rocha.

Observando-se a figura 7, nota-se a presença de um

único pico a (280 ± 2) C, o qual foi considerado ermo medida da

TL natural, uma vez que outros picos de temperaturas inferiores a

esta, não aparecem nas amostras naturais de quartzito, pois suas

temperaturas características são próximas da temperatura ambien

te, porquanto os iresmos jã decairam.

Arnold (1959), estudando os defeitos em quartzo natu

tal e sintético, constatou a presença deste mesmo pico, embora um

pouco deslocado para a parte de baixa temperatura.

Um estudo sistemático deste pico foi realizado, levan

do-se em consideração as diferentes dimensões dos cristais apôs

a trituração. Os resultados mostraram que :

•- a intensidade de luz emitida é bastante reduzida pa

ra as dimensões dos cristais, variando entre 0,125

c 0,177 mm, respectivamente, mesmo quando a amostra

foi submetida a um tempo de trituração de centro e

oitenta segundos;

- a intensidade aumenta rapidamente na faixa compreen

dida entre 0,125 e 0,062 mm, embora este crescimen

to seja deslocado até 0,031 mm, quando a amostra G

triturada por um tempo duplo.

Para os cristais de dimensões menores que 0,031 mm, a

intensidade de luz emitida decresce rapidamente, embora se obser

ve que existe uma diminuição muito mais rápida para os cristais
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maiores que 0,177 nn- Para ?sses valores, o decréscimo na intens^

dade de TL é independente do tempo de trituração.

Como se observa, a altura do pico de termoluminescên

cia natural do quartzito pode variar sensivelmente a depender da

dimensão dos cristais, e esta mudança resulta principalmente da

auto-absorção da luz nos grãos em si mesmo, ou na superposição

possível destes.

0 decréscimo rápido na intensidade da TL para os

cristais maiores que 0,177 e menores que 0,031 mm é independente

do tempo de trituração, e também do material. Este fenômeno foi

também observado por Lewis (1968), estudando o efeito de prinding

(trituração) sobre a TL da dolomita e calcita.

Para os cristais de dimensões maiores que 0,177 mm, o

decréscimo da intensidade termoluminescente está ligado às t>ro

priedades óticas, tais como :

- aumento no espalhamento da luz*

- reflexões internas dos grãos daanostra em si mesmo'

- não transparência do r^istal â luz.

Pode-se atribuir também, que o decréscimo da intensi

dade termoluminescente para os cristais de dimensões menores que

0,031 mm está ligado a superposição dos mesmos.

Levando-se em conta que as maiores variações na altu

ra do pico de TL natural, para iguais pesos de amostra (10 mg) o

correram com os grãos que foram triturados mais finos que 0,125mm

(115 mesh), e também visando minimizar ou efeitos da não transpa

réncia do cristal à luz, assim como reflexões internas dos prãos

da amostra cm si rosmo, e evitar niniores influências de tritura

ção, só serão considerados os fragmentos de cristais, cuja dimen

são está compreendida entre 0.149 G 0,177 mm, ou seja 100 e 80

mesh respectivamente. Esta escolha se deve ao fato de que a ai

tura do pico na curva de emissão não o largamente afetada pelo ta

manho de prão, e nem tão pouco pelo tempo de triturp.ção (Tabola V).

Graças a isto, todas as curvas de emissão representativas de dife

rentes pontos de uma mesma amostra apresentaram uma boa reproduti^

bilidade, e um erro menor que 5%, garantindo a validade das me

didas de termolujrinescência.

Os resultados apresentados nos levam a concluir que

a influência de trituração c bastante significativa, principalmcn

te quando se deseja utilizar os dados da TL nns aplicações de da

tação ou interpretação da historia térmica da rocha.
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C A P Í T U L O III

A IRRADIAÇÃO ÍÍATURAL DO QUARTZITO MIN LOCO"

Neste capítulo será feita uma análise detalhada a re£

peito dos principais emissores radioativos naturais (urânio tõrio

e ~otássio)s presentes no quartzito, onde eles desempenham um pa

pel importante no estudo da radioatividade de rochas terrestres.

Serão discutidos os aspectos complexos das radiações

alfa, beta e gama, emitidas pelos descendentes de cada família,

seus aspectos energéticos, a energia total liberada por grama de

amostra e por decaimento dos ancestrais.

Um modelo tentando explicar a contribuição de cada ra

diação e sua eficiência no preenchimento de armadilhas, será pro

posto, supondo-se entretanto, que o meio seja homogêneo, o que

evidentemente . 5o ocorre com a rocha ora estudada. Será também

discutida a influência da não homogeneidade de urânio no meio.

III.1 - Emissores radioativos naturais. Famílias radioativas

Embora as emissões radioativas naturais sejam de vá

rias radiações (alfa, beta e gama)4 uma análise coerente das ener

gias associadas a essas emissões pode ser feita sob as bases do

conhecimento relativo das abundâncias, o dos esquemas da decaimen

tos dos radionuclídeos. Para isto. se faz necessário considerar

que cada família esteja em equilíbrio secular5 isto é- que haja

igualdade entra todas atividades dos membros da família. No caso

do quartzitoj este argumento é justificado devido ao estado não

alterado da rocha (parágrafo I.8b) que pode ser considerada como

um sistema fechado.

A tabela a seguir mostre» a abundância isotôpica atual s
e a meia vida dos principais emissores radioativos naturais encon

trados em rochas terrestres.



TABELA VI

Nuclideos Meia Vida
( anos)

Abundância Isoto-
oica atual %

238
235

Th
K1

232

U.51.10'

7,1 .10

1,39.10

1,27.10*

8

10

99,28

0,72

100

0,0118

Principal» nuclídeos radioativos encontrados em rochas
teri'estres.

Entre os emissores constantes da tabela acima, foram sê

lecionados aqueles que possuem uma maior porcentagem de emissão, e

emitem radiações alfa, beta e pama. A seguir foram calculados os

percursos alcançados pelas partículas alfa e beta, em relação ao ar

e alumínio respectivamente (Bethe,1950), sendo posteriormente trans_

formados para o quartzito, cuja densidade foi determinada como sen

do igual a 2,52 g/cm . 0 coeficiente de absorção da radiação gama

foi calculado fazendo-se uma interpolação linear a partir dc-s da

dos constantes da tabela VII, uma vez que as informações aí exis -

tentes, estão relacionadas com idênticos componentes do quartzito.
- C ncrcto -

(1,0% H,0,1%C,52,9%0, l,6%Na, 0,2%»V, 3,i»%Al, 33,7%Si
1,3%K, »»,i»%O., l,4%Fc por peso. Dons idade =2,30f»/cc )
Enerria do fóton C/cocrôncia S/coerência

(MeV) cm^/r ^
31

• 15

02

03

0%
0 5
0C
ot

1 0
1 5
30
it 0

CO
• 0
00
00
00
00
00
00
00
90

«0'00
0 9' 00

100,00

23,5
7,25

I*
0?
535
,352
,272
,20*
175

100
0960
0012
0713
.00*0

23
7

0
0
0
0

2
* 00

,•1

,325

,25*

,107

,119
,100
, 0961
,0011
, 0712
, 06*0
,0**9
,0319
,0260
,02*2
. 02*7
• 0 2 ii *

* 0206
'021'»

0* 0222
0,0220

TABELA VII. Coeficiente de atenuação da radiação gama
no concreto. ( S i b h l f l P B )



TABELA VIII.

Emis -

sores

u 2 3 8

92U

ii

u 2 3 1»
92Un

Th 2 3 0

90Tfl

ii

se 0* 2 2 2

8 H P O
2 1 8

8H P° 2 1 1*

8uPo210

Total

Espécie

Radioativa

Urânio I ( UI )
N

Urânio II(UII)

n

Iônio (Io)

II

Rádio (Ra)

Radon (Rn)

Rádio A(RaA)

Rádio C'(R«c')

Rádio F (RaF)

-

Família

Meia

vida

U,5.109a
ii

2,S.105a
11

8,0.10Ua

1620 a

3s82dias

3,05 m

1.6U.10"1*

138,3dias

-

do urânio 238 -

Constante de

desintegração

»»,88.10"18

it

8.80.10"11*

2Í7S.10"13

1,36.1o"11

2,10.IO"6

3,78.10"'

s i*,23.10 3

5.80.10"8

-

radiaçac

Energia

(MeV)

4,182

4,135
4,768

«•,717
4,682

4,615

H,777

5,482

5,998

7,680

5,300

-

alfa

Rela -
ção de
ramifi
cação"

77

23
72

28
76,6

23,4

100

100

100

100

100

-

•

Pe-^eur

se n«

ar<cm)

2,7

2,6

3,3
3,2

3,2

3,«4

' •»•!

' IA 7

3.8

-

, . . . . . ,

Percurso no

quartsito

( cm )

1,30.10"?
1,70.10"*

1,65.10"'
1,60.10"'

1,60.10"'

1,70.10"'

2,50.10"'

2,35.10"'

J,'70.10"'

T, 90.10"'

-

Energia
versus r<
lação de"
ramifica*
ção

3,22

0,95

1,32
3,59

1,09

«•,79

5,Ut

5,19

7,68

5,10

42,82



TABELA IX. Família do tório 232 radiação alfa

Emis -
sores

9CTh

ti

goTh

11

28Ra

Em 2 2 0

8 6 91R
84*°

Bi 2 1 2

83 B x

8«* P° 2 1 2

Total

Espécie
Radioativa

Tório ( Th )

Radiotório

"

Tório x(Thx)

Toron <Tn)

Tório A(ThA)

Tório C(ThC)

Tório C'(ThC')

-

Meia
vida

l,39.1010a

n

1,90 a

••

3,64 d

54,5 8

0,168

47 m

3,0.10"7s

-

Constante de
desintegração

( seg"1)

. 1 ti
1,58.10 1 B

1.16.10"8

2,20.10"6

l,27.10"2

4,33

2,46.10"**

2,31.10"6

-

Energia
(MeV)

3,994

3,935

5,421

5,338

5,681

6,282

6,774

6,086

8,776

-

Rela -
çio de
ramifi

Iff.
76

24

71

29

100

100

100

33,7

63,3

-

Percur
so no
ar <cn)

2,5

2,5

1,8

3,7
ii 1

li fi *

5,6

4,7 :

8,b

-

Percurso no
quartzito

( cm )

1.25.10"3

1.25.10"3

••.,90.1o"3

1.85.10"3

^,15.IO"3

2,«»0.10"3

1,80.10"3

2,'35.10"3

4.30.10"3

-

Energia
versus
r«laçi<
de ram;
ficaçIJ

3,0<»

0,9>»

3,85

1,SS

5,68

6,28

6,77

2,05

5,56

35,72



TABELA X. Família do urânio 2 38 - radiação beta

Emissor

n oTh
2 3' 4

Pa"23"91
11

8 2 P b 2 1 "

83 B i

ii

8 1T1
2 1 0

82Pb21°
83Bi210

Total

88Ra228

«*9Ac
228

8 l T 1208

82Pb212
ii

Q 3 BÍ * * *

Total

K

Espécie radioativa

Urânio XI

Urânio X2
Urânio Z

Rádio B

Rádio C
ii

Rádio C"<

Rádio D

Rádio E

-

Mesotório
Mesotôrio

Tôrio C "
Tôrio B

Tôrio C
-

K40

(UXI)

(UX2)
(UZ)

(RaB)

(RaC)

CRaC")

(RaD)
(RaE)

KMsTh 1
2(KsTh 2

'ThC'1

(ThB)

(ThC)

)
)

)

Meia

vida

24,1

1,18

6,7

26,8

19,7
n

1,32

22
5

-

d

m
h

m
m

m

a
d

Constante
de desinte

3,33.10'7

ti

9,77.10"3

2,88.IO"5

4,31.1o"14

5,86.1o"1*
ti

8,75.10"U

1,0o.IO"9

1,60.IO"6

-
Família do tôrio

6,7
6,13

2,1
10,6

II

47
-

a
h

m
h

m

3,28.IO"9

3,14.10"5

3."3.10"3

1,82.IO"5

»
2,46.1o"4

-
Potássio 4 0

1,2,1 oya

Energia
(HeV)

0,191

0,100
2,305

0,450

0,650

1,650

3,170
1,960

0.03 f»

1,173

-

Rela -
ção de
ramifi
cação

65

35
65

35

100

77

23
100

inn
10Ü

-

232 - radiação

0,053

2,180

1,790
0,580
0,331
2,250
-

radiação

1,330

100
100

33,7

12
88
66,3

beta

89

Percurso
no alurui
nio em
(mg.cm )

10

5,1.1*2

18

46

2,0.IO7

7,l."»02

4,6.102

1,?.192

<•

beta

-

5,1.10?

6,2 . ? ^
49
36 ,
6,CIO2

- •

2,C.1D2

Percurso
no quart
zito(cm7

0.04.10"1

2,02.1o"1

C^O'/.IO"1

0,18.1o"1

0,80.1o"1

2,82.1o"1

1,90.1o"1

0.71.10"1

-

47

2.02.10"1

2.46.10"1

C19.10"1
0,43.10~l
2,38.1o"1

-

0,79.10-1

Energia versi
relação de ri
mificação vex
sus 0,33.

0,0'f

0,50

0,05

0,11

0,42

0,24
0,65

0,01

0,39 .

2,41

0,02

0,72

0,20
0,02
0,10
0,49

1,55

0,39

= (0,33+0,05) Evans (1955).



TABELA XI.
Farol

lia

u 2 3 8

" 1
n
if

ti

ti

n
ii

n
n
ti

«

Total

Th232

n
11

n
ii

ii

ii

To-al

K40

Eaissor

u 2 3 8

3i214 (RaC)

ii

ii

n
ii

n
ti

"
ii

ii

Tl208ThC"
ii

ti

"

ii

ti

ii

K40 1

Meia

vida

«»,51.109a
19,7 n

II

n
15

II
•1

u
II

II

i:

«i

-

2,1 m
tt

i?

s;
ti

li

ii

-

,27.109a

Família do U 2 3 8

Constante de
desintegração

<seg-D

4,88.10"*J8
5,8P.1O*^

V

'"

r
r.
r

r.
r
r.
n
it

-

2,31.IO6
II

f

-

-

, Th*32
 e

Energia
(MeV)

0,048
0,241
0,294
0,350
0,607
0,766
0,933
1,120
1,238
1,379
1,761
2,198
-

0,240
0,277
0,511
0,583
0,729
0,829
2,615

-

1,460

K^0 -

Rela -
ção de
ramify

23,0
11,5
25,8
45,0
65,8
6,5
6,7
20,6
6,3
6,4»
25,8
7,4
-

40,2
2,8
8,42
31,0
5,9
5,3
36,1

-

11,0

radiação

Coefici
ente dê"
absorção

0,360
0,117
0,108
0,101
0,081
0,073
0,066
0,061
0,058
0,055
0,051
0,043

- •

0,118
0,111
0,E76
0,082
0,075
0,070
0,038

-

0,053

gama

l/v

(g.cnT*
)

?,777
8,547
9,259
9,900

12,345
13,698
15,151
16,393
17,241
18,181
19,607
23,255
-

8,474
9,009
1,141
12,195
13,333
14,283
26,315

-

18,867

Xsl/y*

) (cm)

1,101
3,3SJ
3,674
3,929
4,898
5,435
6,012
6,505
6,341
7,214
7,730
9,273

3,362
3,f7S
0,4fZ
4,83'?.
5 ,?90
5,668

10.442

-

7,406

Energia(MeV) versu
i -lação de ramific
ção (%)

0,01
0,03
0,C8
0,16
0,40
0,05
0,06
0,23
0,08
0,09
0,45
0,16

1,-eo
0,10
0,07
0,04
0,18
0,04
0,04
0,94

1..M

0,16
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As tabelas anteriores, tais sejam números VIII, IX, X

e XI, mostram as principais características dos emissores radio

ativos> os quais emitem radiações alfa, beta e gama. Através das

mesmas pode-se observar que os principais emissores gama detetã

veis pertencentes às famílias do urânio 238 e tório 232, são, rejj

pectivãmente, o bismuto 214(RaC) e o tálio (ThCM), além do pota£

sio 40, cuja razão isotópica entre este e o potássio natural, en

contra-se igual para todas as amostras naturais terrestres, como

sendo de 0,0118% (Rankama, 1954).

A título de ilustraçãoj é mostrado na fig. 9, o esque

ma de desintegração do potássio HO, coin a respectiva meia vida

e modos de desintegrações.

III.2 - Energia liberada pelos emissores radioativos naturais

Define-se como "dose absorvida" a energia dissipada

na matéria, quando atravessada por radiações ionizantes. A dose

absorvida é" proporcional ao calor produzido pelas emissões dos

elementos radioativos (urânio, tório e potássio).

Para cada tipo «ie emissão, a soma (q) das energias

por decaimento, multiplicada pelas respectivas relações de ramifi

cações, fornece a energia liberada para a totalidade da família,

apôs um decaimento de cada um d«2 seus membros.

Supondo-se as series radioativas (U •*• Pb ,Th •»•
o n ft

Pb ), em equilíbrio secular, pode-se dizer que as somas (q)

das energias são relativas a um decaimento do ancestral. Dessa

forma, a energia total pode ser então expressa em unidades de ener

gia (MeV, Erg, etc) por decaimento (vide últimas colunas das tab^

Ias VIII, IX, X e XI).

Pode-se relacionar a energia total (q) liberada por

decaimento, com a energia específica (Q) liberada por unidade de

massa, através a relação

Q = q. a. A (3.1)

onde : q, representa a soma das energias liberadas por decaimen

to.

a, representa para cada série a abundância isotópica do

ancestral.



A, representa a atividade específica, ou seja a fre

quência de decaimentos, por unidade de tcinpo e por unidade de mas

sa do ancestral.

A energia liberada por uma massa (IO de amostra, é" rc

presentada como segue :

ET (U,Th?K) = ((^.C^). K (3.2)

onde Q. é a energia específica, liberada em erg.g . ano de

urânio, tõrio e potássio, e C. representa o teor do elemento (i)
-1na amostra em g.g

Vale acrescentar que nas avaliações das energias, uti

lizando a expressão (3.2), não foram levadas em conta as energias

dos neutrinos (Birch, 1954). Resultados experimentais (Evans.

1955) têm mostrado que g3Bi Rádir> E(RaE) possui uma energia

media de desintegração da radiação beta., igual a 0,33+0,0503 ener

gia máxima. Em vista disto, a energia media de um decaimento ra

dioativo (última coluna da tabela IX), ê resultante do produto

das energias máximas em MoV, da relação de ramificação e da razão

Efi/Eg . Considerações idênticas também foram utilizadas por Ti

te (1968), em seu trabalho sobre "Some complicating factors in

thermoluminescent dating and their implications".

As energias liberadas por decaimentos alfa e beta, ou

desexcitação gama, pelos nuclídeos das famílias do urânio 2 38, to

rio 232, e pelos processos de decaimentos do potássio 40, estão

na última coluna das tabelas VIII, Ix> X e XI, expressas em MeV/

decaimento.

Para obter a dose absorvida em unidndes de energia,fo

ram então determinados os teores dos elementos radioativos urânio,

tõrio c potássio, por espectrometria gama no laboratório (parágra

fo I.8b). As concentrações cbtidas para o quartzito, foram da or

dem de :

2 até 700 ppm de urânio

if " 130 ppm de tõrio

0,2 " 0,8% de potássio

Os teores assim obtidos, permitiram calcular as ener
-*l ~

gias liberadas em erg.ano , para cada 10 mg de amostra, utilizan
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do - se para isto, os valores apresentados na tabela XII.

TABELA

Emis-
sores

ü 2 3 8

u 2 3 5

Unat

Th 2 3 2

K4ü

Knat

1 % K

1 ppm

1 ppm

XII

Modos de decaí
mentos.

Pb206+8 He 4

Pb207,7 He 4

D. 208,r „ 4Pb *Ç He

CaU0(89%)+8~
A 40<11%)+Y

U

Th

131

353

99

Mev p/decaí

mento.

47,

45;
47,

39,

0/

mr/ano

mr/ano

mr/ano

,4

,2
,3

,8

71

110

290

82

cal/g.ano

0,71

4,3
0,73

0,20

0,22

2,7.10"5

m rad/ano

m rad/ano

m rad/ano

Energia de desintegração e dose liberada pelos principais
elementos radioativos ( Houtermans,1960 ).

1 Rad, eqüivale a 100 erg de energia absorvida/grama.

Foi verificada também, a contribuição da família do

actínio para a termoluminescência, uma vez que o o urânio 2 35
8 -

possui uma meia vida de 7,1.10 anos, tao significativa quanto a

ireia vida do urânio 2 38, embora sua abundância atual seja de 0,72%.

Isto sugere que a composição isotópica do urânio em si, sofre va

riações no decorrer do tempo geológico, ou seja, desde o tempo

de formação da rocha ate o presente.



TABELA XIII. Medidas de termolundr.esçência natural e avaliação de dose para as amostra» do perfil l,dai»
1, levando-se em consideração as famílias do ^ 3 8 ^ 2 3 2 g K™tTenT)t%Pãtvv% d o r i c o d e T L M t v r a l (28ft2)

trás

Atividade
(SPP3)
" in loco11

Termoluminescência Natural

H (cm) Area (mm )

Urânio

(ppm)

Torio

(ppm)

Potássio

( % )

**Dose de radiação

natural (erg/ano

Jl
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
Jll
J12
J13
J13B
J14
J15
J17
•T20B

120
200
270
350
550
450
350
500
500
650
700
760
500
850

1000
750
550

3,8
4,9
6,1
6,6
8,5

10,5
8,5

11,9
10,9
12,4
12,7
13,1
12,4
13,1
13,6
11,5
10,7

460
563
700
680
950

1.170
950

1.200
1.190
1.250
1.270
1.310
1.240
1.340
1.370
1.200
1.190

3,9*0,5
3,0+0,6

5,0+1,0
7,0+1,3

19,07 3,0

40,0+5,4

65,7+10,4
215,0T34,4
663,0+92,8
167,0726,7
773,07108
422,0759,0

4,0+0,4
14,071,5

15,0+1,5
16,0+1,7
14,07l,5

ís.o^.o

13,0+1,4
47,075,2

118,0713
45,27-,,0

125,0713,8
68,077,5

0,29*0,03
0,3270,03

0,34+0,04
0,36+0,04
0,4870,05

0,81+0,08

*
*
*
*

1,4 + 0,15
ir

1,28
2,12

2,82
3,51
7,02

13,80

21,13
69,53

212,17
54,74

237,48
134,40

••

* Abaixo do limiar de sensibilidade.

U
nat °»73 C a l * a n o «8 * 0,73.4,18.10 erg.anO í.g

0,2C.Cal.ano x.g
7 «1 »i

= 0,20.4,18.10 erg.ano A.g
"5 " 1 g " 1 "5

nat * 2,7.io"5 Cal.ano"1.g"1 = 2,7.IO"5.4,18.IO7 erg.ano" 1 g " 1

** A dose de radiação natural expressa em erg.ano" , é relativa a uma amostra de 10 JTg.



TABELA XIV
2, levando

tural (280+2)v

. Medidas de termolvuninescencia natural e avaliação de dose para as amostras do perfil 2, dan
-se om consideração as famílias radioativas do ^238^ T h232 &. R40# T e m p e r a t u r a d o p i c o de T L

trás

Atividade
( SPP3 )
13in loco"

Termoluminescência Natural Urânio Torio

H ( cm ) Area (nun2) <ppm> (ppm)

Potássio Dose de radiaçãc

natural (erg/anc

JLA
J2A
J3A
J4A
J5A
J6A
J7A
J8A
J9A
J10A
J11A
J12A
J13A
J14A
J15A

300
400
450
500
600
650
550
560
750

1.100
800
800
800
850
900

6,3
8,0

10,0
12,0
12,6
14>0
13,6
15,0
18,4
20,5
19,0
19,3
19,3
19,6
20,1

630
720
800
,000
,090

1.111
1.
1,
1.
2.
1.
1.
1,
1,

100
150
220
030
800
810
800
880

1,2+0,2
4,070,7
2,9+0,6
6,0+1,1
5,3+1,0
9,8+1,7

10,4+1,7
13,0+2,1
38,0T6,l

136,0+22

4,0+O,'5
6,0+"a,7

18,0+"2,0
11,0+1,2
15,0Tl,7
16,8+1,8
17,1+1,9
18,0+^,0
13,0+1,4
a u nZ) 1

C,33+0 03
0,32+0,03
02'o£00?
0 ,6l + C,06
0,47+0,05
0,27+0.33
0,2^+0,02
0,3^+0.03

ft

2.000

* Abaixo do limiar de sensibilidade.

g"1 = 0,73.4,18.IO7 erg.ano"1.g"1unat = 0 > 7 3 Cal.ano

g
97 —i —í 7

Th -s 0,20 Cal.ano .g x = 0,20.4,18.10 erg.ano g
K n a t = 2,7.10'5 Ca].ano"1,g"1 = 2,7.IO"5.4,18.IO7 erg.ano"1.g"1

** A dose de radiação natural expressa em erg.ano" , é relativa a jma amoetra de 10 mg.

0,73
1,77
2,42
2,82
2,92
4,43
4,63
5,51

12,68
44,34
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Na tentativa de melhor justificar a proposição anterior
construiu-se a tabela XV, onde os valores aí representados, foram
calculados a partir das expressões abaixo:

99,28.e

99,28.e Xu*38-t + o,72.eÀu235* t

U235. 0 m 7 2 . e A u 2 3 5 - t .100 ( 3 . 4 )

TABELA XV

H a 9 H S Q H 5
O

 H* Hoje
1 ,S . lQ a a 1 0 » a 1 Q 8 a i n ? a

ü 2 3 8 77,4 % 98,4% 99,2% 99.3% 99,3%

U 2 3 5 22,6 % 1,6% 0,8% 0,7% 0,7%

Variações na composição isotõpica do urânio natural.

Como se observa na tabela acima, a composição isotõpica do

urânio 235 sofreu variações em pequenas proporções, desde 22,6 até

0,7%. Por outro lado, a sua abundância isotõpica atual e meia vida
g

(7,1.10 anos) fazem com que a sua atividade em qualquer amostra

(5,6.10 dps/gU) seja desprezível em relação ã atividade do urânio

238 (l,3.10U dps/gU).

Na determinação da ordem de grandeza das energias liberadas

por toda família suposta em equilíbrio secular, após um decaimento

radioativo do urânio 2 35, selecionou-sa entre os radionuclideos a

queles mais energéticos, e que possuem uma maior porcentagem de £

missão.

Como resultado, o valor médio da soma das energias libera-

das pelas emissões ( alfa, beta e gama ), para a família do urânio

235 são, respectivamente, da ordem de 39,5, 1,05 e 0,39 MeV/ de-

caimento .

A reunião dos dados apontados aqui, mostra que a contribui

ção do urânio 2 35 para a termoluminescência é desprezível pelo me

nos no período em que foi considerado.
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III.3 - Deteminação do erro sobre as medidas

Como foi visto nos parágrafos precedentes, a detevmi

nação da irradiação natural foi feita a partir das medidas de es

pectrometria gama- no laboratório, e do balanço da produção de e

nergia pelos emissores radioativos naturais e seus descendentes.

Como o tempo do contagem para as medidas de espectro

metria gama foi bastante longo, os erros associados a essas,resul

tan, principalmente, das calibrações e não da estatística de con

tagem. Desta forma, na determinação dos teores de tõrio c potás

sio, o erro associado à medida é de 10%, enquanto que, na detersii

nação do teor de urânio, o erro é de 20%.

III.f As esferas de irradiações naturais

Visando utilizar os percursos máximos alcançados pe_

Ias principais radiações (alfa, beta e trama), e sua subsequente

eficiência no preenchimento de armadilhas, foram cosntruidas as

tabelas VIII, IX, X e XI, conforme parágrafos III.I e III.2, su

pondo-se entretanto; o quartzito como um meio homogêneo.

Em geral as energias das partículas carregadas,a exen

pio dos alfa, determina-se medindo sua absorção na matéria. Ê fa

to comprovado experimentalmente, que o número de tais partículas

emitidas por uma determinada fonte radioativa sobre um anteparo,

permanece constante até uma certa distância "x11 da fonte, a par

tir da qual decresce rapidamente a zero (fig.10a).

0 alcance máximo atingido per essas partículas no Qua*
•3 ~

tzito e de 3,7.10 cm (37y), correspondendo a um? energia de

7,680 ííeV, tendo como emissor principal o 8I|p ?
ll< (RaC).(vide ta

bela VIII). Este alcance tão reduzido se deve°ao fato de que e£

sas partículas perdem grande parte de sua energia por unidade de

percurso, produzindo ionizações ac longo de sua trajetória.A quan

tidade de energia perdida por unidade de percurso, é definida

como poder freador, e representada pela expressão abaixo :

S(E) s-



A absorção da energia das partículas beta na matéria,

se processa de rwincir?. diferente en relação ?.s partículas alfa,

uma vez que são menos pesadas, e <zn conseqüência muito mais pene

trantes. Esta afirmativa pode ser bem visualizada, lev«ndô-«ie

es» consideração que as energias das partículas beta, en relação

as energias das partículas alfa, são bem menores: e, no entanto,

o percurso das principais emissões beta são bem maiores (tabela

IX).

A exemplo do que acontece com os alfa, as partículas

beta também -»ordcm sua energia por unidade de percurso, produzin

do ionizações ao longo do mesmo, de modo que c número de tnis

partículas decrosce cor? a espessura do absorvente. A grosso modo

pode- se atribuir a meisma interpretação gráfica de caso anterior.

A interação dos raios gama com a matéria se conporta

de maneira bem diferente que as partículas carregadas alfa e be

ta, residindo esta diferença, principalmente; no poder de penetra

çãcj e nas leis que rv-.jrom a SUÍI ?bsorção.

Sabe-se quo os raios gana > *?. exerplo dos raios-X, são

radiações eletromagnéticasa e sua característica principal é que

a absorção quântica pela matéria assume a form?, exponencial.

Ou?.ndo um feixe de raios <*ama incide sobre um raat£

rial absorvente, pode acontecer que os fótons desapareçam por ab

sorçãCj ou sofram dispersão. A natureza do processo de elimina

ção c a causa do caráter exponencial da absorção, que ten» cento

principal responsável um dos processos abaixa:

Efeito fotoolétrico, efeito Compton c efeito de cria

ção do pares de elétrons o positron.

Em qualquer um dos processos acima-, a quantidade de

fótons decresce de f^rms expenencial (fir.lia) c a energia de ca

da fóten incidente, que nêo sofreu interação se mantém, censtan

te (fig.lib).

No quartzito o inverso do coeficiente de absorção cor

responde a 10,4 cm, para a. maior energia gama emitida pelo TI

(ThC").

Devido ao carnter expononcial da absorção dos raios

gama» iste ass«cura que uma fração des fetons incidentes canse

guem sempre atravessar a meteria. Supondo-se que em 100% doò fõ

tens incidentes., 1% apenas consiga atravessar a meteria, os 99%

restantes são absorvidos, de modo que •

s 1Q t tara comi sciuçlc x * 4,6A (3.5)
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Isto eqüivale dizer que o raio da esfera dentre da
qual a absorção <?as*a é 99%, pode ser calculado cone segue :

x = 4,6 X = 11,6.10.»» = 48 cm (3.6)

Enbora os raios £ama tenham maior penetração na s»uté.
ria que as radiações alfa e beta, observa-se que para um meio ho
mogênco, o fenômeno da TL exibida por una determinada substância
temcluninescente é devido principalmente as partículas alfa* de£
de que elas são responsáveis per uma maior dissipação de energia
no cristal, sob forma de radiação ionizante. Em conseqüência»
isto mostra que a TL de um pequeno volume de amostra em meio ho
megenec, depende principalmente dos emissores locais da amostra
em si, e não das radiações ambiente que procedem de mais longe.

De uma maneira gerei, pode-se dizer que a totalidade
das energias liberadas pela família do urânio 238, através as ra
diações alfa e beta são dissipadas em esferas concêntricas, tendo
come raios, os alcances máximos de 3,7.1O~ e 2,8.10" cm, respec

tivanente. Também os 99%s da enerria da radiação gama para a me£
ma família, acha-se dissipada epi uma esfera concêntrica com as
duas primeiras, de raio igual a 48 cm (fig.12).

Per outro lado, entre cs emissores radioativos presen
tes nc quartzito, o uranic é" o principal contribuente para a ter
moluminescência, embora a radiação alfa do tõrio tenha um poder
de penetração maior que a do urânios a energia dissipada pelo to
rio e nitidamente inferior (tabelas XVI e XVII).

Os resultados anteriores podem ser interpretados cm
termos da influência da não homogeneidade de repartição dos emis>
sores radioativos sobre a TL. 0 modelo das esferas de irradia
ções será utilizado para estimar a distância entre o ponto de a
mostragem, e o lugar da emissão responsável pela TL observada.

No caso da radiação alfa, observa-se que os percursos
alcançados por essas partículas no quartzito são inferiores a 37u
(tabela VIII). Tratando-se de radiação beta, esses percursos são
inferiores a 2,8.10 y (correspondendo a emissão beta do potássio
40 e das famílias do urânio e tõrio), enquanto que para a radia
ção gama, os percursos alcançados são bem maiores, e os 99% da ra
diação emitida são absorvidos em uma esfera de raio igual a H8 cm.



TABELA XVI

Elementos

Radioativos

238

Total

Th 2 3 2

Total

Total

Radiações

Alfa

Beta

Gama

Alfa

Beta

Gama

-

Beta

G_ama

Energia média

dissipada por

decaimento(MeV)

42,8

2.14

1.8

«•7.0

35r7

1.6

lr4

38,7

0.2

0.6

Fração da energia

total ( % )

91,1

5.1

3.8

100.0

92T2

4.2

3r6

100,0

66.7

33.3

100.0

Porcurao da radia

ção de maior ener-

gia ( cm )

3,7.IO"3

2.Í.10'1

9.2

4.3.IO*"3

2.4.10"1

10 rH

"

ú,s.ie""1

7,5

1 -

Percurso

em ( n)

37

2í.lp2

92.1Q3

U%

24.lp2

-

i.1.02

7S.ip3

m

Energia total por elemento e percurso atingido pelas principais snissõos radioativas no

quartzito. Ü>servação No cálculo feito para a radiação gama foi considerado o comprimen-

to correspondente a uma absorçãc de 99% da radiação ( x« i* ,̂ j »



TABELA XVII

Elemento

Radioativo

u 2 3 8

Th 2 3 2

Total por

Radiação

Fração por
Radiação(%)

R a d

Alfa

MeV/seg

9,0

2,2

11,2

81,2

i a ç 5

Beta

MeV/seg

1,5

0,3

0»2

2,0

14,4

3 S
_ j
Gana

MeV/seg

o,u

0,1

0,1

0,6

Total po?

Elemento

MeV/seg

10,9

2,6

0,3

13,8

100,0

Frcçâo das contribuições
por Elemento %

78,9

18,9

2,2

100,0

• •

Contribuição dos principais elementos radioativos a termoluminesoência para 10 mg
de amostras.Os cálculos foram realizados comjreferêncii a «mostra JS perfil 1-da-
ma 1. As concentrações de urânio, tõrio e potássio para esta amostra foram calcula
da* por espectometria gama, com os seguintes resultados : J; 17 ppm. Th: IS ppm ê
K. 0,81%.

Observações: 1 g de U á^equivalente a 1,2 3.10, d*>*, de urânio 238
1 g de Th^é equivalente a U,1.10 dos, de tório 2 32
1 g de K é equivalente a 31,15 dps, de ?otá«*io 40
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Para as medidas d?. TL natural e de espectrosctria
gama, foi utilizado em geral, una porção de rocha, cuja dimen
SÃO £ bee superior ac percurso da radiação bet?, de maior encr
gia (3,17 MeV - Bi 2 1*).

Comem lembrar que para cada amostra foram realizadas
medidas de TL natural, *ssim come acdideis de espectroaetria gana.
Desta maneira, pc-da se dizer que a TL de um pequeno volume resul.
ta das irradiações alfa c beta, devido »os cmssores localizados
na própria amostra. Assim, em um meie homopenec, as medidas de
TL e espectroaetria gama sãc representativas das irradiações alfa
e beta internas ã amostra.

Quantc a radiação (rama, foi estabelecido que seu per
curso ê nitidamente superior àqueles dos alfs e beta, no enten
to, somente (3;7 ± 0,1)% <fa energia emitida pel̂ *.s famílias do
urânio, c 33,3% correspendente à energia liberada nc decaimento
do potássio 10 aparecer sob forma de radiaçHo nama. Isto mostra
que, <m um meio homogêneo, a contribuição da radiação gama E TL
e bastante fraca. Tratando-se de um meio não homogêneo, as cmojs
trás que se encontram afastadas de umazona ende a concentração
de elementos radioativos e elevada, são fortemente irradiadas per
emissores gama que vêr de fora da amostra, devido a mener absor
ção dessa radiação.

Dois outres aspectos podem ser associados a este ra
ciocínio : o primeiro, baseia-se na hipótese de que nem toda ra
diaçao gama tem sua energia contida na esfera de absorção, devido
ac decaimento cxponencial a partir do ponto onde se encontra o
emissor • c secundo está relacionado com o ângulo sólido,desde que
este contribua para uma maior absorção por unidade de volume» jun
to ao ponto emissor.

Finalizando, pode-se dizer que o efeite da radiação
gama se torna desprezível, quando são consideradas distâncias r.ui
to maiores que alguns inversos do coeficiente de absorção, em re
lf.ção ao ponto emissorr resalvando-se entretanto, casos muito
fortes de gradiente de emissores gama.



C A P Í T U L O IV

ACUMULAÇÃO DA TERMOLUMINESCÊNCIA NATURAL DO QUARTZITO DA MINA

DE OURO EK CANAVIEIRAS, JACOBIN/ - BAHIA.

Na tentativa de se estimar o rendistento de acumulação

da TL natural no quartzito, foi preciso, inicialmente, calibrar a

aparelhagem de detagio da TL em unidades de energia. Este proce

dimento permitiu exprimir a altura do pico na curva de emissão,

em joules ou ergs, e não em unidades arbitrárias, como e o caso

mais geral.

A seguir, foi levado a e*-eito um estudo da TL artifi

ciai induzida por raios-X, cia função do pico de mais alta tempera

tura da curva de emissão. Os resultados obtidos permitiram asti.

mar, como será* explicado mais adiante, o rendimento de acumulação

da TL, o qual é definido CORO sendo a relação entre a energia lu

minosa liberada sob forma de luz por uma determinada substância

termoluminescentc> e a energia correspondente da radiação a qual

foi exposta.

IV.1 - Calibração ótica do aparelho aedidor da termolunuLnescênoia

Visando exprinir as alturas ou superfícies dos picos

nas curvas de emissão cm joules ou ergs, foi preciso calibrar, ca

unidades de energia v a aparelhagem de deteção da TL.

Para alcançar este objetivo, foi então utilizada uma

lâmpada de 3,5 volts, colocada a uma distância fixa da fotosulti

plicadora (R292) que compõe o sistema de deteção da TL, c no

eixo desta. Em seguida» foi associada, em serie com a lâmpada,

uma fonte de baixa tensão 30-0,5A (Brasclc), a qual permitiu va

riar a intensidade de luz que atinge o fotoc#todo.

A distância ótima, entre a fonte e o fotocatodo, foi

de dois metros, sendo que a intensidade de luz que o alcança c

convertida cm sinal elétrico, determinando no registrador desvios

cm centímetros, comparáveis com aqueles obtidos quando das medi.

das de temoluminesconcia segundo indica a tabela a seguir .
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TABELA XVIII

Distância do foto

catodo à fonte(m)

2,00

-:
it

Voltagem
(V)

3,0

3,5
«»,0

I (ma)

102
105

112

120

Potên
cia

0,30*

0,3Ffl

0,*«*8

0,528

Desvio no
rcRistra-
dor (cm)

1.8

5,5

10,8

19,0

Características da voltarem e da corrente para una lâmpa -

da de 3,5 volts, colocada a una distância fixa do fotocato

do, e desvios no attarelho de deteção da TL.

Nesta rxoeriencia fora» levados em consideração

os seguintes parâmetros:

- diâmetro do fotocatodo: 2,0 CR:

- filtro azul 550: 3 nt de osoessura ( o mesmo

que foi utilizado nas medidas de T L } :

- distância do fotocatodo à lâmina de níquel on

de a amostra c colocada oara produzir sob a

quccinento, emissão de luz: 3,0 cm;

- eficiência luminosa da lâmpada a filamento de

tungstênio: 7,« lumen/watf

- equivalência energética do lumen, I watt = 621

lumen (para um comprimento de onda de 0,556 my)

- tensão de alimentação da fotomultinlicadora

1000 volts-

- ganho do amolificador 10~ A (corrente ât* ontra

da nara um desvio total) *.

- sensibilidade do repistrador 10 mV/cm-

- velocidade do r^^istrador 5 cm/minuto.

Dos dados constantes da tabela acima vê-se oue,

para um desvio de 19,0 cia corresponde uma ootencia emitida

nela lâmpada de:

621

Assim, a luz incidente sobre o fotocatodo droen-

de da potência emitida sob forma do luz pela l.ímnada (*\ ),

além dã relação entre a arca do fotocatodo e a área envoi-



vida pela lâmpada em uma distribuição tf. Então:

p - p . *^2 O».2)
1 L «*.«.D2

onde: r é o raio do fotocatodo e D, a sua distância â fonte.

P£ = 6,72.1<f3. 1,™ Sf>.m-
8W U.3)

»».•».10

Con» o fotocatodo encontra-se a 3,n cm da lânina de n^

quel onde a amostra é colocada para aauecimento posterior, isto £

quivale a dizer que o fotocatodo subtende um ângulo sólido equacio

nado como segue:

3 = 2.'.( 1 - cos « ) (•».«•)

0 s Arct* (1.2/3) = Arct?» 0,«*

P = 2*.0,07

Conhecendo-se o ângulo sólido é necessário determinar a

potência (P*) emitida sob foroa de luz em 4? que, atuando sobre o

sistema de deteção da TL, produzirá o mesmo desvio de 19,0 cm no

registrador. Ma solução desta questão, devem ser levados em conta

os parâmetros contidos na equação ( 1.3 ), além da relação entre

estes e o ângulo sólido, de tal sorte que:

P's Pj-JiL. = 1,71.lf)"6 W (H.5)
fí

Desta forma, a sensibilidade do anarelho de TL pode ser ex

pressa coao segue:

1,71.1<T6

—9
ou l/S = 90.10 W/cm de altura do pico.

Em conseqüência, o resultado anterior nermite exorimir as

alturas dos picos na curva de emissão em watt, o que anteriormente

era feito em centímetro». Para uma curva tíoica, a área sob cada

pico é então, determinada como uma função oue c homogênea ã potên-

cia versus tempo, c a unidade de área será então cm joules, o que

permite definir o rendimento de deteção. Por definição, este rendí_

monto é entendido como a relação entro a enoreia recebida no foto

catodo e a energia emitida por termoluninescência.

Assim, numa amostra cuja altura do nico de TL natural é



de 1,0 cm, a area ( A ) sob tal pico é descrita durante 50,4 seg

(conforme curvas obtidas no registrador citado). Para os cálculos

a forma do pico pode ser aproximada a um triângulo de base 50,H

segundos, e altura 1,0 cm, o que resulta:

A = L. . 50,U.l (seg.cm)
2

s 22,7.10~7 Jouleò = 22,7 ergs (4.7)

IV.2 - Termoluminescanciã induzida por raios-X.

Fstimativa do rendimento de acumulação da TL no quartzito.

Entende-se por " rendimento de acumulação ", a rela

ção entre a energia luminosa emitida por uma determinada substân-

cia termoluminescente e a energia da radiação a qual foi exposta.

Esse rendimento foi determinado t>or meio de irradiação artificial

de algumas amostras por tempos diferentes, e, em soçuida foi medî

da a energia liberada sob forma de luz, proveniente da TL. 0 £

quipamento e condições utilizadas foram descritas no parágrafo

1.7, alem de um forno de fabricação jauonesa da Shinohara Electric

Inst. Works Ltd.

Seguindo um programa de aquecimento previamente esta-

belecido, e levando em conta que, nas condições das medidas da TL

natural, só" foi possível detetar um único pico a ( 2 80+_2 )°C, tor

na-se necessário drená-lo antes das irradiações. Portanto, as a

mostras foram submetidas a um tratamento térmico, durante vinte

minutes a 300°C, evitando, assim, modificações apreciáveis na es-

trutura do pico.

A seguir, uma amostra JS foi então subdividida em vã_

ri is porções de 10 mg cada, as quais foram irradiadas separadamen

te, por tempos diferentes, nas condições já descritas no parágra-

fo 1.7. As medidas de TL artificial foram feitas sempre dez minu-

tos após as irradiações. Mestas condições as curvas de emissão ob

tidas ( fig.13 ) exibiram quatro picos cujas temperaturas dos

seus máximos foram respectivamente de ( 68+_3,151+2,249+1 e

272+2 )°C.

Para comparar a TL natural do quartzito com a sua TL

artificial entre picos de mesma altura, foi preciso estimar a e -

nergia dissipada na amostra, por unidade de tempo. As condições u

tilizadas nas irradiações permitiram calcular a potência do feixe



incidence no anxicaxoao, como senaw íguai a /uu waus.

levando-se em conta que a produção de raios-X se processa com um

rendimento menor que 1 % (Cullity,1967), o valor da potência do

feixe de raios-X, emitido pelo anticatodo vale então:

— = — = 7 watts
100

Estando a amostra a uma distância fixa da fonte, deve-

se exprimir a potência do feixe de raios-X, tendo em conta a ab •

sorção que o mesmo sofre neste intervalo. Então:

P, = 2 . K.Po.e"
yar* (4.8)

2.Í.R2
onde:

S, corresponde a superfície de amostra atingida pelos
2

raios-X ( S s 0,5 cm );

, representa o ângulo solido dentro do qual a
2 ei R 2

amostra é atingida-

R, e a distância da fonte ã amostra (12,0 cm );

K, representa a fração do feixe de raios-X, transmitida

através da janela de berilo do tubo de raios-X;

Po , é a potência do feixe incidente no anticatodo:

e a r , corresponde a fração do feixe, apôs percorrer

a distância R, no ar;

u , coeficiente médio de absorção do feixe de raios-X,

no ar.

No instante em que o feixe atinge a amostra, a absorção

através do meio é escrita como segue:

P2 = P re~
p L (4.9)

e a fração do feixe de raios-X absorvida pela amostra de espessu-

ra L, assume a forma:

2 o ) (

2. f .R2

A nltima expressão depende dos coeficientes médios de a

bsorção do feixe de raios-X, no ar e na silica. Para determina

los deve-se levar em conta o comprimento de onda correspondente

da radiação característica do cobre CuKo (X = 1,542A ), dominante

nas condições usadas, além da expressão abaixo:

y/p s E(cti Wj/Pi) (U.U)



onde: " i " representa o número de elementos no composto, e "« ",
o número de vezes que cada elemento aparece no mesmo. Desta forma,
os valores tabelados, correspondentes à razão u/p , para o ar e a
silica, são respectivamente de 9,8 e 80 cm /g (Tables for X-ray
crystallography,Birmingham,England,Kynoch Press,1961). Após essas
considerações, pode-se agora determinar numericamente o valor da
expressão (4.10), resultando que:

P2= 2JL1^_,^ -7.IO7.0,82.0,859.0.798 =
2.3,14.(12)2

= 2,17.1o1* erg.seg"1 (4.12)

0 resultado anterior fornece a energia dissipada na a

mostra por unidade de tempo, o que permite obter a curva de cali -

bração da TL induzida por irradiação artificial, contra dose de ra

diação absorvida em ergs ( fig.14). A escala superior da abcissa ,

nesta figura, representa o tempo de exposição a que foram submeti-

das as amostras ao raio-X, enquanto que a escala inferior represen

ta a dose absorvida (erg). Na escala vertical estão representados

os valores médios da altura do pico de mais alta temperatura dete-

tado após a irradiação artificial (278+2 )°C. Nessa figura observa

se um crescimento linear próximo ã origem, seguida de uma região
de saturação, onde a TL se torna independente do tempo de irradia-
ção (sublinear), ou seja, a liberação dos elétrons aprisionados nas
armadilhas torna-se igual ã razão de preenchimento.

Utilizando-se a região de crescimento linear da figu-
ra 14, pode-se determinar por exemplo, a dose de radiação â que
foi exposta uma determinada amostra, para produzir em sua curva de
emissão um pico de TL artificial de 10,0 cm de altura. Para isto ,
basta projetar o valor correspondente da altura do pico no eixo
vertical, e determinar a dose equivalente para reproduzi-lo.

A energia emitida sob forma de luz para um pico de 10
cm de altura, pode ser determinada de acordo com as especificações
contidas no parágrafo IV.1 equação (4.7), conduzindo a um regulta-
do igual a 227 erg. Em conseqüência, o rendimento ( R ) de acumula
ção da energia a ser liberada, sob forma de luz (TL), pode ser de-
finido como segue:

R = — — O».13)
P2

em que A1, representa a energia emitida sob forma de luz, par? um



51.

pico de 10,0 cm de altura, enquanto que ?o, representa a dose equi

7 ~

valente para reproduzi-lo ( P =1,95.10 erps ). Essa definição per-

mite escrever o rendimento de acumulação, como sendo um número pu

ro, tal que:

R = 227/1,95.IO7 = l,2.10"5 (>».14)

Foi determinado por Fieschi(1968) que, materiais possu

indo uma alta concentração de imperfeições, seu rendimento de acu

mulação pode variar desde (10 a 10 ).

Para o fluoreto de lític, o rendimento de acumulação

foi calculado como sendo igual a 5.10 (Morehead,1952).

Nas condições em que foi determinado o rendimento de

acumulação da energia armazenada no quartzito, várias incertezas

estão associadas, e entre estas podem ser citadas:

- imprecisão na determinação de fatores geométricos;

- valores correspondentes ao coeficiente de absorção;

- falta de conhecimento preciso, do fator de conversão

do feixe de raios-X no anticatodo.

Embora não se conheça precisamente a potência do feixe

de raios-X e a potência dissipada na amostra, parece razoável es_

tintar um erro de +50 %, sobre o rendimento, assim calculado.



C A P Í T U L O V

DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Devido às diferentes contribuições ( alfa, beta e gama)

a TL, assim como as variações nos teores dos principais elementos

radioativos, presentes no quartzito, (capítulo III) a repartição

da TL natural foi estudada detalhadamente em função:

- da distância de cada amostra do perfil, ao nível piriL

toso:

- da atividade gama total, medida com um cintj.lômetro ,

(SPP3) " in loco •''•:

- do teor de urânio, principal responsável pela irradia

ção interna da amostra e, finalmente, foi analisada a correlação

entre TL natural e a intensidade de dose absorvida pelas amostras.

Tendo em vista que a curva de emissão natural do quart-

zito da mina de ouro em Canavieiras, Jacobina - Bahia, apresentou

somente um pico de alta temperatura a (280+2)°C, todos os resulta-

dos discutidos aqui serão feitos com referência ao mesmo ( fig.7).

V.l - Estudo da termoluminescência natural, em função da distância

ao.filão mineralizado.

0 uso de perfis, a partir dos contactos de zonas mine-

ralizadas e nas proximidades destas,, foi utilizado primeiramente

por MacDiarmid (1968), cuja finalidade principal foi de investigar

a aplicação da TL, como um possível instrumento de prospecção em

rochas carbonatadas, próximas a um corpo associado a urânio. Nos -

sas investigações, os resultados foram os mais diversos possíveis,

e, entre estes, nota-se que a TL exibida por corpos mineralizados

em ouro e próximo a um filão de Pb-Zn, mostra um crescimento acen-

tuado nas proximidades do contacto, enquanto que, fora dele, esta

e geralmente menos intensa, a exemplo do que ocorre com as amostras

pertencentes ã mina de Mayflower and Ontario Mines,Park City Dis

trict, Hcbcr,Utah U.S.A.

No parágrafo II.1 foi mencionado que a amostragem rea-

lizada no interior da mina, foi feita levando-se em consideração os

níveis piritoso e liberino, precedida porém, de um perfil gama to



tal (gamametria). O nível piritoso é caracterizado por possuir uma

concentração elevada de elementos radioativos principalmente urâ -

nio, ao passo que, no nível liberino, essa anomalia não ocorre(Whâ

te,1957). As amostras recolhidas segundo esta orientação, destina-

ram-se ao estudo da TL natural e medidas de espectrometria gama,eu

jos resultados são vistos nas tabelas XIII e XIV.

A partir daí, foi então, estudada a repartição da TL r.a

tural, em função da distância de cada amostra do perfil, ao nível

piritoso ( fig.15 ). Em conseqüência, o resultado obtido mostra

que a TL natural exibida por essas amostras, parece uma função qua

se linear da distância.

A figura 15 mostra também a variação das concentrações

de urânio (ppm), em função da distância ao filão mineralizado.Para

pontos afastados deste filão, o teor de urânio decresce rapidamen-

te , enquanto que a TL natural decresce de maneira bem mais lenta.

Isto mostra que a TL e os teores de urânio não apresentam uma cor-

relação direta, podendo-se explicar estes aspectos da maneira a S£

guir.

Foi visto no capítulo III que as contribuições dos prin

cipais emissores radioativos a TL são provenientes da própria amn£

tra, assim como dos emissores externos â mesma. Em razão das med£

das de espectrometria gama e medidas de TL natural realizadas pa_

ra um mesmo corpo de rocha, foi preciso recolher, oelo menos, um

quilo de amostra em cada ponto dos perfis, o que representa, anro-

ximadamente, um cubo de 10,0 cm de lado.

Sendo o urânio o elemento de maior importância na irra-

diação natural das amostras, e notando que ( tabelas VIII,IX, X G

XI) os percursos das radiações ( alfa, beta e gama) de maiores e

nergias, para este elemento, valem respectivamente 3,7.10 , 0,28

e 9,2 cm, isto sugere que, em um meio homogêneo, a maior parte da

amostra c irradiada pelos emissores alfa e beta de curto percurso,

enquanto que uma parte da irradiação, devido aos gama , vem dos c

missores localizados fora da mesma.

ividon'roments, para um meio nâo homogêneo, o raciocí -

nio anterior também é válido, principalmente, quando a radiação ga

ma é emitida por uma fonte bastante intensa ( como e o caso do ní-

vel piritoso ou aurífero - uranífero, da mina de Canavieiras),que

pode atingir pontos da rocha bem mais afastados do filão minerali-

zado. Neste caso, deveria se observar, afastando-se do filão, um



decréscimo da TL como sendo uma função composta oe exponenciais

(lei da absorção) para várias energias emitidas pelos descendentes

do urânio.

A figura 16 mostra a repartição da. atividade gama to^

tal, medida no interior d» mina com auxílio de um cintilômetro,era

função da distância ao nível t>iritoso, enquanto que a figura 17

representa a TL natural de cada amostra do nerfil em função da atî

vidade gama total. A correlação entre essas duas grandezas parece

aceitável para as contagens gama inferiores a BOO cps, mostrando,

no entanto, uma tendência ã saturação para valores superiores a es_

te. Isto explica bem satisfatoriamente o decréscimo da intensidade

da TL em função da distância ao filão mineralizado.

V.2 - Termoluminescencia natural em função da intensidade do dose

absorvida.

Os teores em urânio, tório e potássio, medidos t>or es -

pectrometria gama no laboratório, nermitiram calcular as intensida

des de dose (erg.ano , relativa a 10 mg de amostra) para as quais

estas estiveram submetidas, em um passado bastante recente, não fa

zendo intervir o decaimento destes elementos.

Na determinação dos teores dos principais elementos ra

dioativos, não foram considerados os efeitos devidos â radiação

cósmica e â radiação gama externa ã amostra. Segundo Daniels(1953),

o efeito devido ã radiação cósmica para a TL, torna-se desprezível

em rochas que contem uma ou mais partes nor milhão de urânio ou tó

rio. Quanto ao efeito da radiação rama externa ã amostra, pode-se

observar na fig. 15, que estn só interfere de modo apreciável, até

0,50 m do filão mineralizado, onde a TL natural mostra o fenômeno

de saturação ( p-irãgrafo V.l).

A fig. 18 mostra a denendência da TL natural em função d-i
**1 —

intensidade de dose absorvida (erg.ano ). Duas feições bem dis_

tintas podem ser observadas nesta figura: a) um crescimento line-

ar para pequenas doses absorvidas:, b) e acima de um certo valor ,

uma região de saturação.

Sabe-se que o fenômeno da TL é um caso dependente da lu

minescêncici ótica, e, quando um determinado material exibe tal f£

nômeno, isto sugere que restrições específicas ã temperatura tem

sido mantidas durante a sxcit^ção dos elétrons. Assim, a liberação

dos mesmos, quando aprisionados nelas arimdilhr.s, dependerá forte-



mente do estado cinético do cristal como um todo, e o fato de cer

tas rochas exibirem TL mostra que um conjunto de condições entre

agitação térmica e radiação tem sido satisfeitas Dela natureza.

Desta forma, levando-se em consideração os aspectos ge_

olõgicos que determinaram a formação dos quartzitos ora estudados,

bem como a deposição da camada minerali^ada (parágrafo 1.4), con

clui-se que, certamente, tais fenômenos influenciaram sobre a acu

mulação da TL. Por outro lado, o gradiente de calor provocado quan

do da deposição da camada mineralizada, produz um decaimento tér-

mico da termoluminescência preexistente, e as armadilhas ou esta-

dos? metastãveis são esvaziados pelo aquecimento, Podemos admitir

entretanto, que a irradiação natural do meio ambiente preenche os

defeitos já existentes, e cria outros adicionais.

Em conseqüência, a razão de preenchimento das armadilhas

após cada esvaziamento aumenta de novo, justificando o crescimen-

to da TL com a dose absorvida. Este procedimento continua aumentan

do c nível da mL, até que a razão de escape, r>rovocada por aqueci-

mento térmico dos elétrons aprisionados nas armadilhas, seja igual

ã razão de armazenamento dos mesmos, por influência da radiação(sa

turação).

Embora a quantidade de TL medida em uma amostra reflita

o equilíbrio entre a irradiação e a saída de elétrons, a comple-

ta drenagem dos mesmos parece tomar lugar somente em um limiar ca

racterístico. Cada armadilha para elétrons pode ser drenada comple

tamente acima ou próximo da temperatura, na qual a TL teve origem.

Johnson (1963) detetou termoluminescência ea» rochas

próximas a contratos intrusivos e , concluiu que armadilhas pir>a e

létrons podem voltar a ser preenchidas relativamente rápidas. Fn

tretanto, em alguns casos observados na zona de contacto, uma den

sidade bem elevada de elétrons aprisionados foi encontrada, e, co

mo resultado, níveis de saturação foram alcançados.

A grandeza ( I ) é utilizada para exprimir a irradia -

ção natural correspondente a intensidade de dose absorvida, às vn

zes chamada de débito de dose. A dose total absorvida ( D ) pode

ser obtida a partir da relação:

D - I.t (5.1)

onde, "t" corresponde ao temno de irradiação ou ao tempo que per

mitiu a acumulação da TL ( relativo ao último aquecimento da rocha,



por exemplo). Provavelmente, todas as rochas de um mesmo lugar têm

a mesma historia térmica, de modo que o tempo de irradiação seja

constante para todas as amostras estudadas, e as doses absorvidas

sejam proporcionais às intensidades das mesmas.

Ainda com referência à fig. 18, para pontos próximos à

origem ( região linear ), pode-se escrever a exoressão da TL natu

ral, como segue:

TLnatural = 1't'R (5'2>

onde: I, é a intensidade de dose absorvida, relativa a uma amos -

tra de 10 mg, expressa em erg.seg* - R, representa o rendimento de

acumulação da TL (ver parágrafo IV.2).

Quanto a região de saturação, não é possível se estabe_

lecer um modelo simples para explicação deste fenômeno, uma vêz

que, nesta região, entra em jogo a intensidade de dose interna da

própria amostra, além das contribuições devidas aos gamas do filão

mineralizado (parágrafo V.l). Surge, porém, uma dúvida que não se

rã discutida aqui. A saturação resulta do preenchimento completo

das armadilhas, ou corresponde a um preenchimento equilibrado por

esvaziamento?

A curva de TL natural contra intensidade de dose absor

vida. exibe nitidamente duas feições distintas. A primeira, menos

acentuada, corresponde a TL natural exibida por amostras da dama

1, perfil 1, localizada na entrada da mina. Nesta posição, as amos_

trás ficam sujeitas a intemperismo, além de sofrer a incidência da

luz solar, fazendo com que as armadilhas sejam parcialmente drena-

das. A dama 2, perfil 2, encontra-se aproximadamente a 15 metros

d., entrada da mina, estando, em conseqüência, protegida da ação de

agentes modificadorc.s do meio. Como resultado, as respostas termo-

luminescentes, para amostra deste perfil, foram sempre mais acentu

adas.

V.3 - Estimativa e interpretação do temoo de acumulação da TL natu

ral no quartzito.

0 crescimento da TL, exibida pelas substâncias termolu

minescentes é uma função que depende da icumulação da energia no

cristal e do tempo. Métodos clássicos do goocronoloçría nuclear u_

tilizam curvas semelhantes de crescimento dos rlc.mentos ou de seus

descendentes, onde o fenômeno da radioatividade fornece a escala



de tempo, permitindo desta forma datar eventos ^

Evidentemente, o tempo de irradiação natural não repre_

santa a idade geológica ou genética das amostras, a exemplo do que

ocorre em rochas metamórficas, onde o processo de transformação po

de drenar a TL por diversos períodos durante a sua história. Inter

pretação idêntica pode ser atribuída às rochas que apresentam sa_

turação, uma vez que a TL acumulada se torna quase que independen-

te da dose de irradiação E qual foi exposta. Todas as rochas que

se comportam desta forma, não podem ser consideradas como um dosí-

metro total da radiação (Johnson,1963). Estes argumentos reforça -

rão a proposição que será feita a seguir, de modo que o tempo que

se pode tentar estimar, representará somente estágios subsaturados

da TL â temperatura constante, ou pelo menos, consideravelmente in

feriores à temperatura do pico.

Diante do exposto, foi então utilizada a curva de cre£

cimento da TL, em função da intensidade de dose absorvida, para

tentar datar o acontecimento que originou o inicio da acumulação

deste fenômeno no quartzito. Este evento poderá ser representativo

do resfriamento lento da rocha, até uma temperatura muito mais bai

xa do que a temperatura de formação do pico de TL natural, o que

permitiu a acumulação da TL, ou, ainda, poderá representar, a en -

trad a dos elementos radioativos na rocha.

Convém acrescentar, aqui, que em relação as proposi

ções anteriores, em nenhum caso, o fenômeno que foi tentado datar

através do estudo da TL do quartzito, terá resultado concordante,

se a mesma rocha fosse datada pelos métodos de geocronolopia nucl£

ar clássicos, tal como o método ootássio-argônio ou o fim de sepa-

rações químicas, método rubídio-estrôncio. Nestas condições, se o

tempo determinado representa o resfriamento abaixo da temperatura

de acumulação da TL, ou a idade da mineralização posterior à forna

ção da rocha, ou mesmo, qualquer evento, será sempre inferior ao

tempo calculado por métodos clássicos.

Estudos realizados por Cordani (1969), sobre a evolu -

ção da região oriental do Brasil, mais precisamente sobre a parte

oriental da Bahia, o autor utilizou o método potássio argônio(K-Ar)

e determinou a idade de rochas filitícas de Jacobina, em 1800-2000

milhões de anos, imitindo que se trata de rochas influenciadas por

ciclos erosivos, ligados a movimentos tectônicos.

A noção âe temno enfatizada neste parágrafo refere- sn



vista disto, é de importância fundamental que os requisitos exigi-

dos pelos métodos de datação absoluta sejam preenchidos (Nordemann

e Moreira,1972), assim como as condições de utilizações da TL.

Levando-se em consideração que os quartzitos que com

poêm a mina de ouro, em Canavieiras, são pouco fraturados e não

alterados, pode-se, então, considerá-los como um sistema fechado

conveniente para datação, utilizando-se métodos nucleares. Esta con

dição permite assumir que o urânio se encontra possivelmente em e_

qúilíbrio radioativo com seus descendentes, pois não houveram nu

grações de rádio ou radônio em porcentagens apreciáveis (Aitken

1968).

Foi estabelecido, no parágrafo V.2, que a rocha em eŝ

tudo exibe o fenômeno de saturação, o que impede de representar um

dosímetro total da dose de radiação acumulada. Nestas circunstân •

cias foram utilizadas somente amostras de baixa intensidade de do-

se absorvida, cujos pontos representativos estão na região linear

das curvas contidas na fig.18, na tentativa de estimar o tempo do

acumulação da TL.

A idéia fundamental do método empregado, aqui, foi a

seguinte: Projetando-se na ordenada da curva de calibraçio (Fig.

m ) , a altura correspondente de um pico de TL natural, determina -

se, então, a intensidade de dose de radiação artificial, que seria

suficiente para reproduzi-lo.

Foi estabelecido anteriormente que, t>ara pontos próxi-

mos da origem ( região linear ), pode-se escrever a expressão da TL

natural na forma abaixo:

TL * T t R
natural * e de maneira idêntica,

pode-se escrever que:
TLartificial = Artificial *R ( 5 > 3 )

Combinando as expressões da TL natural e TL artificial, rejulta:

I.t = D ou

t * Artificial ( anos ; v o.H)
natural

Este foi o método empregado na determinação do tempo de
acumulação da TL natural de varieis amostras pertencentes aos per -
fis 1 c 2, realizados na mina de Canavieiras. Os resultados podem
ser vistos nas tabelas XIX e XX, a seguir.

A intensidade de dose absorvida natural foi determinada
no parágrafo III.2.



TABELA XIX. Avaliações da intensidade de dose absorvida natural e artificial de quartzitc da mina de
curo em Canavieiras, Jacobina- Bahia, perfil 1 - dama 1, considerando-se as famílias ra
tfioativas do U238 Th 232 e K . Temperatura do pico de TL natural (280+2 )WC.

Amostras Intensidade de dose
absorvida natural
( erg.ano"! ) *A

Dose de radiação
artificial (erg)

Dose ertificial (ar

Dose natural

Jl
J3
JS
J6
J7
J9
Jll
J12
J13
J13B
J1U
J15
J16

1,28
2,12
2,82
3,51
7,02

13,80
21,13
69,53

212,17
54,74

237,48
134,40
278,25

4,16.10°
6,25.10e

9,37.10S

14,58.10*
20,31.10°
25,52.IO6

28,08.106

28,12.10B

29,68.106

28,08.IO6

29,80.IO6

31,76.IO6

,238
at
232,

°»73 cal.ano"1.g"1 7 -1 -1
= 0,73.4,18.10 er<r.ano . g

—1 ~1 7 —1 ~1
= C,20 cal.ano .g = 0,20.4,18.10 erg.ano .g
* ?,7.10'5 cal.ano'1.g"1 s 2,7.4,18.IO2

Th

** A intensidade de dose absorvida natural expressa em
de 10 mg.

3,25.10°
2>94.IO6

3,82.10*!
••,15.10;
2,89.106

1.84.306

Região

de

satura

çio

err;, ano
-1 é relativa a ama amostra



TABELA XX. Avaliações da intensidade de dose absorvida natural e artificial do quartzito da mina da <
ro em Canavieiras, Jacobina- Bahia, perfil 2, dama 2, considerando-se as famíHas radioativas do U 2 3 8

Th232 ,40e K . Temperatura do pico de TL natural (280+^2) C.

Amostras Intensidade de dose
"** absorvida natural

( erg.ano"1 ) **

Dose de radiação
artificial

( erg )

J1A
J2A
J3A
J4A
J5A
J6A
J7A
J8A
J9A
J1GA
J11A
J12A
J13A
J14A
J15A

0,73
1,77
2,42
2,82
2,92
4,43

4,63
5,51

12,6»
44,34
-
-
-
-

8,85.10*
13,02.10*
18,74.106

idade = Po*« artificial (an,
De se natural

lT. 12.10*
7 , 3 5 . I O 6

7 . 7 4 . I O 6

9 ,04 . IO 6

9 ,63 . IO 6

7 , 6 4 . I O 6

6 , 8 5 . I O 6

6 .99 . IO 6

4 , 2 6 . 1 0 s

1 ,87 . IO 6

Fegião

de
satura-
ção.

238 —1 —1 7 —1 —1

U^at = 0,73 cal.ano
 A.g x = 0,73.n ,18.10 erg.ano A.g

Th232r 0,20 cal.ano"1, g"1 s 0,20.4 ,18.lo'erg.ano"1.?»*"1
nat D"5 cal.ano"1.&"1 = 2,7.4,18.10*

-1** A intersidade de dose absorvida natural, expressa em erg.ano"~ e
de 10 mg.

relativa a uma amostra



Observa-se que todas as idades calculadas são inferir

res a IO8 anos, de mc-J.c que se pode desprezar e» Driwcira aproyi

•ação o decaimento de. urânio 238 e do potássio HO, na determina -

çío das intensidades de doses de radiação acumuladas, que sao er»

tão consideradas proporcionais a-̂  temo^.

As amostras exibiram, como se pode observar nas tabe -

Ias XIX c XX, idades diferentes, mas, de um modo Reral, da mesma

ordem de grandeza. Isto assegura que a constante de tempo que ca

racteriza a permanência dos elétrons aprisionadas pelas armadilhas

é bastante grande para dar siginificaçã"* a essas idades.

Numerosas investigações têm sido levadas a efeito pa

ra se precisar a estabilidade dos picos a alta temperatura. E,ne£

te sentido, pesquisadores tais como Hwanp (1972), Bcnfiglioli

(1968), Okuno (1971) e Kaul Bhattacharya,T^p^ldi (1966), princi-

palmente os três últimos, estudando o quartzo esfuraaçado, deternâ

naram que os picos de alta temperatura, os quais representam a pc^

pulaçio dos elétrons aprisionados pelos estais metastlveis do

cristal, possuem uma bca estabilidade.

Muito embora cs teores dos elementos radioativos util̂ i

zados para tentar datar o fenômeno que deu origem ao inicio da a

cumulação da TL, no quartzito, pertençam a amostras que se encon-

tram afastadas d<-> filão mineralizad^, o^de-se inferir que as mes-

mas estão a igual temperatura do filão. Scrun^o Hwang (1972), as

amostras que se encontram de 8 a 10 metros de profundidade, abai-

xo da superfície, estãc- a uma temperatura geolfgicíi não muito <?i

ferente da temperatura ambiente.

As amostras pertencentes ã dama 1 exibiram uma ida^e a

parente de ( 3 +_ 1 ).10 anos em média. Este resultado foi elimi-

nado, uma vez que esta porção da mcha, encontrando-se próxima a

entrada da mina e sujeita a incidência dos rai^s solar, faz com

que as armadilhas sejam parcialmente drenadas. 0 mesmo não ocorre

com as amostras da dama 2, as quais exibiram uma idade de

( 7 ^ 1 ).10 anos em média. Fste resultado, sen'io inferior àque-

le correspondente a era precambriana, supero que a idade calcula-

da parece representar um evento relativamente recente e ralaci^n^

do com o resfriamento lento da rocha, n que permitiu e. acumulação

da TL no quartzito. Isto p^de, também, caracterizar o fim -v. meta

morfismo ou a última injeção hidrotcrmal, ou seja, a própria inje

ção do urânio. 0 resfriamento pode, também, estar associado com

a orogenese que se processa naquela região, uma vez ouc nontes dos
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perfis ora estudados pertencem a amostras que são consideradas pou

co profundas.

De certa forma, as idades calculadas representando a

acumulação da termoluminescência, no quartzito, e seu evento cor -

respondente referem-se â uma época bem mais recente que aquela de

formação da rocha ( solidificação ), calculada pelo método K- Ar

em rochas filiticas daquela região ( Cordani, 19(59 ).



C A P Í T U L O VI

Conclusões

0 quartzito da mina de ouro em Canavieiras, município

de Jacobina- Bahia, exibiu em sua curva de omissão um único pico

de termoluminescência natural, cuja temperatura do máximo de emis_

são foi avaliada em (28(H2)°C. Todas as interpretações contidas

neste trabalho foram feitas com referencia ao mesmq.

0 estudo deste pico em função das diferentes frações

granulométricas, após a pulverização, permitiu observar que a a!L

tura do mesmo é fortemente influenciada pela dimensão dos grãos ,

e, graças a isto, foi possível escolher-se uma faixa em que as

dimensões dos mesmos são aproximadamente uniformes (0,lt9 a 0,177

milímetros). Como resultado, obtevo-se curvas de emissão para dî

ferentes pontos de uma mesma amostra, dentro de uma boa roproduti^

bilidade e um <rro menor que 5 %, garantindo, desta forma, a vali

dade das medidas.

Embora teoricamente, fosse admitido aqui que a maior

contribuição a termoluminescência provém da radiação alfa, os r£

sultados experimentais mostraram que, no caso real, trata-se de

um meio não homogêneo, de modo que uma contribuição importante ã

termoluminescência pode ser proveniente dos raios gama das amos-

tras situadas perto do filão piritoso, relativamente ricas em ur£

nio. Foi possível verificar também que existe uma correlação posî

tiva entre o fenômeno da termoluminescência e os teores de urânio

(radioatividade).

Para as amostras próximas ao contacto do filão minera

lizado, foi observado o fenômeno de saturação da termoluminescên-

cia em função da dose de radiação acumulada e também da atividade

gama total medida com um cintilômetro, respectivamente.

A interpretação dos perfis, através da termolumines -

cência natural, mostrou um decrescimento quase que linear em fun-

ção da distância, muito embora, para pontos próximos ao filão t>rin

cipal (nível piritoso), o quartzito ora estudado exibisse o fenô-

meno do saturação. Diante destes resultados, pode-se usar a termo

luminescência como um indicador de zonas radioativas e até mesmo,

como um guia de prospecção de ouro, uma vez que, em trabalhos já

efetuados por White (1957), na mina de C-anaviciras, tem-se mostra
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do que existe uma relação direta entre radioatividade e ouro, e,

neste trabalho foi possível observar que pontos dos perfis com

baixa atividade, também mostram uma resDosta termoluminescente de

baixa intensidade e vice - versa.

Levando-se em conta que o pico de termoluminescên -

cia natural, aqui estudado, possui uma alta temperatura, isto a£

segura que o mesmo apresenta uma boa estabilidade dos elétrons

.nnrisionados à temperatura ambiente, em função do tempo. Em vis_

ta disso, o mesmo foi então utilizado na tentativa de datar o

fenômeno que originou a acumulação da termoluminescência no quar-

tzito, e, para tanto foi usada somente a região linear da função

termoluminescência versus intensidade de dose de radiação natural.

0 resultado obtida de ( 7 + 1 ).1O anos caracteri-

za o tempo de acumulação da termoluminescência, que pode corres-

ponder ao ultimo aquecimento ou ao resfriamento da rocha, em uma

época relativamente recente, e não representa, entretanto, o tem

po de formação da rocha propriamente dita, a qual pertence a uma

era precambriana.
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Figura 3.

Cintilônetro tipo SPP3 usado no levantamento dos

perfis, podendo-se observar o arranjo com chumbo

envoi»endo o detetor.
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Figura i».

Perfis ao longo da dama 1, mostrando o crescimento da atividade ga

ma total medida com um cintilômetro tipo SPP3, em relação ao nível

piritoso.
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Fig-jra 14. Curva âo calibração da ÍL induzida por raios-x, asi função da potência do feixe
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Figura 19.

Visão interna da mina de ouro em Canavieiras, Municí^

pio de Jacobina - Bahia. Dama 2.


