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ABSTRACT

The effect of exposure to "sunlamps" and (direct^and indirect sun
light on the 3809C peak of 100 - 200 }im quartz grains (with a blue-vicibt
filter), from various - sands last naturally-illuminated by sunlight some
Çl700yr ago-to ^120000yr ago was studied with the following results:

(i) for prolonged exposure (S50 hours) the sunlight reduces similarly
the 3809C peak as our (mercury vapour) sunlamp;

(ii) for samples presenting a saturated geological TL, about 10 hours
under direct sunlight, and 50 hours for indirect exposure, aro
sufficient to reach a quasi-plateau level where the TL is reduced
to • 10 - 155 of its initial value, on sunny days. The process is
much less efficient when a cloud cover is present;

(iii) sunlight/sunlamp bleaching do not affect TL sensibility to labo
ratory p-radiation doses. This justifies the use of laboratory
bleaching in the TL dating of eolian sand deposits, as in the
"partial bleaching" and "regeneration" dating methods (see f.i.
Poupeau et al., companion article; Aitken, 1985).

Key-words: Natural thermoluminescence; Eolian deposits; Optical

bleaching; Sunlamp; Sunlight.
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RESUMO

O efeito da exposição à luz solar direta e indireta e â luz emi
tida por uma "lâmpada solar", sobre o pico de 380°C de grãos de quar
tzo de granulometria variável entre 100 - 200ym provenientes de vá-
rias areias iluminadas naturalmente pela luz solar pela última vez a
£ 1700 anos passados a i 120 000 anos passados foi estudado com os
seguintes resultados:

i ) para exposições longas (250 horas), a luz solar e a nossa "lãm
pada solar" (de vapor de mercúrio) produzem atenuações simila-
res sobre o pico de 380°C.

ii ) para amostras apresentando uma TL geológica saturada, cerca de

10 horas de exposição direta ã luz solar e de 50 horas de ilumi

nação indireta, em dias ensolarados, são suficientes para alean

çar o nível de "quase-plateau" onde a TL é reduzida à • 10 -15%

do seu valor inicial. 0 processo é menos eficiente quando o dia

está nublado.

iii) Atenuação ã luz solar / lâmpada solar não afeta a sensibilida-

' de TL à doses de irradiação 8 de laboratório. Isso justifica o

uso de atenuação em laboratório nas datações por TL de depósitos

arenosos eólicos como nos métodos de datação por "atenuação par-

cial" e por "regeneração" (ver Poupeau et ai, NF ;Aitken,

1985).

Palavras-chave: Termoluminescência natural; Sedimentos eólicos; A-

tenuação ótica; Lâmpada solar; Luz solar.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a termoluminescência natural (TLN) dos minerais pode

ser significativamente reduzida quando os mesmo's ficam expostos, ainda

que por curto intervalo de tempo, à luz solar. Do ponto do vista da data

çSo por TL, este fenômeno pode representar uma dificuldade adicional quan

do se trata, por exemplo, de obter a idade de amostras arqueológicas (ce

rSmica ou pedras queimadas em fogueiras) e obriga a certas precauções du

tante a amostragem (Aitken, 1985; Poupeau, 1963).

Singhvi et ai. (1982) propuseram a utilização desta "atenuação óp-

tica natural da TLN na geocronologia. De fato, as partículas quo compõem
um sedimento eólico ficar, expostas, durante o seu transporte, â luz solar

°» ao mesmo tempo, perdem a maior parte da, senão toda, sua TLN. Após a

jjooosição e recobrimento por outras camadas mais recentes de sedimentos,

a termoluminescência se reconstitui progressivamente. Assim, a intensida

,je da TL observada em uma amostra é função do tempo de seu recobrimento

c, se a TLN de alta temperatura não se encontra saturada, isto pode pc£

pitir, cm princípio, apontar a época em que o material ficou exposto ã

j.uz solar pela última vez.

Na datação por TL de sedimentos eólicos utilizam-se, para simular

a luz do Sol, lâmpadas a vapor de mercúrio com o nosmo corte nos raios

UV que aquele revelado pela luz solar ao nível do mar ( - 300nm) . 0 empro

çjo dessas lâmpadas representa uma vantagem do ponto de vista prático, em

relação a uma exposição direta ao Sol, no que diz respeito à isenção de

variações nas condições metereológicas, e por períodos contínuos, sem as

interrupções noturnas.

Neste artigo mostramos que, para o quartzo, a utilização de lâuipn

das solares é viável c as mesmas reproduzem bem os efeitos do Sol sobre

a TLN, alem de não modificarem a sensibilidade da amostra às irradiações

ambientais.

ATENUAÇÃO ÓPTICA DA TLN DO QUARTZO

0 estudo comparativo dos efeitos, da luz solar, e^di^as^em^nuvens,

o da luz emitida por uma "lâmpada solar" cobre a TLN foi feito sobre lU

versas populações de quartzo detrítico provenientes de areias costeiras

dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

As amostras foram preparadas conforme descrito em Poupeau et ai.
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(CBPF-NF-016/80), con» a seleção de frações granulométricas entro 90 o 210/jm,

de cristais de quartzo previamente tratados polo ácido fluorídrico. As

medidas de TL foram efetuadas sobre alíquotas de -3mg.

Utilizou-se como "lâmpada solar" um bulbo de 275 watts, fabricado

pela General Elctric e que a uma distância da ordem de 30cm irradiava de

forma homogênea uma superfície de cerca de 70cm2. Uma dezena de amostras

foi exposta â esta lâmpada por intervalos de tempo variáveis de algumas

horas a algumas centenas de horas.

Constatou-se que, como mostram as figuras 1 e 2, o pico de termo-

luminescência de 3809C do quartzo degrada-se muito rapidamente de início,

bastando a exposição da amostra â lâmpada solar por apenas algumas horas.

Com o prosseguimento do processo, o decréscimo da TLM rcaliza-se cada vez

mais lentamente. Nota-se, na figura 2, que o essencial da atenuação ópti

ca da termoluminescência é obtido em 4 ou 5 horas de exposição, corres-

pondendo a uma perda da ordem de 90% da TLN total. Para a redução de mais

alguns pontos percentuais (-5%) passa-se a necessitar agora de períodos

de exposição superiores a 350 horas. Este comportamento repetiu-se para

todas as amostras estudadas, representando assim um fenômeno típico.

Com o intuito de verificar a eficácia das lâmpadas UV na simula-

ção da luz solar, no que diz respeito ã TL, realizaram-se alguns estudos

comparativos. Expôs-se simultaneamente duas alíquotas de uma mesma amos-

tra, a primeira diretamente aos raios solares e a outra, colocada 5 som-

bra, foi indiretamente iluminada. As análises decorrentes permitiram a

confecção da figura 3 onde constata-se que a lâmpada UV ti, de início, ma

is eficiente do que a luz do Sol, provocando uma diminuição mais acentua

da da TLN. 0 mesmo nível residual c, no entanto, atingido pelas duas mo-

dalidades de exposição após cerca de 10 horas. O escoamento da TLN da a-

mostra colocada â sombra foi mais lento, igualando-se as demais apôs 50

horas de ensolação indireta. Resultados semelhantes foram obtidos com ou

trás amostras, o que demonstra que uma exposição â luz UV de mais de 10

horas de duração, nas condições experimentais cm que foram realizadas, e

quivale, em termos de atenuação óptica da TL, a uma exposição direta ao

Sol.
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INFLUENCIA DA ATENUAÇÃO ÓPTICA ARTIFICIAL DA TLN SOBRE A RESPOSTA DO

QUARTZO A DOSE DE IRRADIAÇÃO RECEBIDA

A utilização da atenuação óptica da TLN por lâmpadas UV nas

ções por termo lumincscencia (ver, por exemplo, Poupeau et ai.,

CBPF-NF-016/88) só é aceitável se este procedimento não alterar a resposta do ma-

terial analisado às radiações ionizantcs. Possíveis efeitos foram inves-

tigados sobre o pico de alta temperatura de frações quartzosas derivadas

de várias amostras apresentando TLN pouco ou muito intensas.

A areia RMG-07, pertencente ao primeiro grupo, mostra um pico de

380ÇC ainda pouco desenvolvido (fig. 4), face ter ficado naturalmente pro

tegida da luz solar apenas nos últimos 1.000 anos, de acordo coro as aná-

lises geocronológicas realizadas nas frações granvilometricas 100, - 12iSum

(Poupeau et ai;, op.cit.)*. Para a datação por TL, esta amostra foi expos

ta ã luz UV durante 15 horas. A figura 5 mostra o crescimento da altura

<to pico de 3809C, medido pela intensidade da luz emitida após irradia-

ções derivadas de uma fonte do 50 mCi de 90Sr (-500 rads/min). Consta-

ta-se que a sensibilidade ã dose de irradiação, expressa pela decliv.u'.a-

^G das retas representadas, 5 essencialmente a mesma, seja para a aiíquo

'* exposta ã lâmpada UV, seja para a não exposta. Mesmo estendcndo-so as

^radiações a valores superiores a 400 krads (fig. 6)', observa-se que,

Peio menos até 250 krads, nenhuma diferença de comportamento em relação
8 doses recebidas pôde ser detectada.

A amostra RKG-00, por sua vez, apresenta um pico de TL de alta tem
pGratura bem desenvolvido (fig. 7) e foi dividida em duas frações ̂c-n gra

nulometria entre 210 e 250 Jim. Uiaa delas foi submetida à luz UV por 50

horas e depois, em conjunto com a parcela não iluminada, receberam doses

p crescentes. Os resultados, normalizados â curva TLN + dose, são apre-

sentados na figura 8. Fica claro que, ao menos até ~30 krads, a resposta

a dose de irradiação não é modificada após a exposição a "lâmpada solar".

Resultados semelhantes aos precedentes foram obtidos cm uma deze-

na de amostras e •levam a pensar que o uso de simulações pelas lâmpadas

UV nas datações por TL ê bem justificada.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

As medidas do fenômeno da atenuação óptica, por iluminação

ciai e solar, da TLN de frações^ guartzosas» de granulometria variável cn

tre 100 e 200 jin, derivadas de depósitos arenosos eólicos, bem como sua

resposta Es irradiações feitas era laboratório, permitem que se chegue

ãs seguintes conclusões:

- o uso da técnica da atenuação óptica da TLN com lâmpadas UV na data;

çao por termoluninescência de sedimentos eólicos (Poupeau et ai.,

CüPF-NF-016/88) é plausível. Exposições de attostras S lâmpada UV ou â luz solar

produzem efeitos similares no comportamento da TLN. Has condições cm que

foram realizadas as experimentações, a intensidade residual do pico de

3609C, após ficar sujeita ã luz- UV, é indistinguível daquela produzida

pela luz do Sol cm -10 horas de exposição:

- exposições à luz solar, por um período da ordem de 10 horas, são su

ficientes para reduzir o pico de 3809C a ua valor menor ou igual a cerca

de 101 da TLN inicial, em amostras que ficaram sujeitas ã ensolação há

$5 80.000 anos passados. Exposições naiores, da ordem de 350 horas ou ma-

is, apenas diminuem a altura desse pico ent cerca de 5%. £ esta pronta ie£

posta ã ensolação, comparada ao tempo de intenperis.T.o e de transporte,

que permite os avanços na datação de sedinentos eólicos pelo método da

termoluminescência. A maior fonte de incertezas na determinação de ida-

des TL desse tipo de sedimentos, especialmente importante no caso de a-

nostras jovens, resulta do fato de que o verdadeiro nível da TL residual,

conseqüente da última exposição à luz solar, permanece desconhecido se a

Penas um único tipo de mineral é analisado, üm método de datação por TL

utilizando-se dois tipos de minerais com sensibilidades diferentes â luz

do Sol, como quarezo e foldspato, foi recentemente proposto' por Mejdahl

(1985). Esta nova abordagem poderá permitir, cn programas futuros, o con

torno do problema da avaliação da intensidade da atenuação solar;

- exposições â lâmpada UV não modifica á sensibilidade do quartzo as

irradiações. Com o intuito de avaliar os limites deste método, em ter

'"os de quais seriam as maiores idades passíveis de serem medidas, foram

estudadas as respostas à irradiação de uma serie de amostras previamente

expostas,ã iluminação solar ou artificial até valores da ordem de algu-

mas centenas de krads. Observou-se (1) que, cm geral, mesmo acima de 400

lerads, o pico de 3809C não havia atingido ainda seu nível do saturação e

(2) que o incremento desso pico não obedecia a um aumento exponencial sim

pies até a satiuvção, como previamente comentado por outros autores (e.g.
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llutt 4 Smirnov, 19C2). Algumas amostras, no entanto, conto já observado,

mostram marcantes mudanças na sensibilidade ã TL, no caso de doses eleva

das, como se vê nau figuras 6 e 9;

- considerando como típica uma taxa de irradiação natural da orders de

70 mrads/ano para as areias costeiras do Brasil.Meridional (Pounoau et ai.,

CBPF-rJF-015/88; Rivera et al., 1987), pode-se estimar que a datação por

TL c possível para amostras com idades entre -1.000 e até mais de 4x 10-*

anos, se a estabilidade dos elétrons nas armadilhas responsáveis pela e-

missão da TL do quartzo for suficientemente longa. Esta parece ser uma

assertiva razoável quando se considera (1) a estabilidade térmica do pi-

co de 3809C (Aitken, 1985) e (2) o controle geológico da estabilidade deŝ

se pico além dos últimos 600.000 anos, como mostrado, por Huntley et al.

(1985), a partir de uma seqüência de dunas praiais da Austrália.
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I.KCENDA LAS FIGURAS

Figjre 1: Efeitos sobre a TLN da fração quartzosa (90-125 inn) de a

reias costeiras do Estado do Paraná resultantes da expo-

sição à lâmpada UV por intervalos de 1:30h, 11h e 352h.

Figure 2: Decréscimo da intensidade residual do pico de TL de 380°C

da amostra M2 (Fie. 1), cora o tempo de exposição à lâmpa

da UV.

Figure 3: Comparação entre os efeitos da iluminação artificial (lâm-

pada UV) e natural sobre o pico de TL de 380 C da amos-

tra RMG-04A (ver texto).

Figure 4: TLN da amostra RMG-07. Observa-se que (1) o pico de 380°C

não está ainda desenvolvido, acentuando-se sob os efei-

tos de irradiação, e (2) mesmo a baixa intensidade da TLN

pode ser reduzida pela exposição â lâmpada UV. A curva BB

("black body") representa a luz emitida pelo forno de TL

ã altas temperaturas.

Figure 5: Resposta da fração quartzosa (90-125 ym) da amostra RMG-07

à irradiação beta em laboratório. A curva superior resul

ta das somas da TLN com irradiações beta, enquanto a in-

ferior provém de irradiações efetuadas sobre uma alíquo-

ta previamente exposta ã lâmpada UV por 15 horas. 0 para

lelismo entre ambas as curvas de crescimento da TL indi-

ca que a exposição à luz UV não modifica a sensibilidade do

quartzo às irradiações beta.

Figure 6: Curva de crescimento do pico de TL de 380°C com a irrad^

ação da amostra RMG-07. Observa-se que a sensibilidade â

irradiação beta de alíquotas expostas e não expostas â

lâmpada UV parece ser, pelo menos até cerca de 250 krads,

essencialmente a mesma.

Figure 7: Curva da TLN da amostra RMG-08, que apresenta um pico de

380°C bem desenvolvido.
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Figure 8: Curva de crescimento do pico de TL do 380 C da amostra

RMG-08, com as irradiações beta normalizadas ã curva TLN

•irradiação. A sensibilidade às irradiações de alíquotas

expostas e não expostas à lâmpada UV parece ser, pelo me

nos até cerca de 30 krads, essencialmente a mesma.

Figure 9: Curva de crescimento do pico de TL de 380 C da amostra

RMG-04A, com as irradiações beta normalizadas à curva TIN

• irradiação. Observa-se que (1) ambas as alíquotas expòs_

tas e não expostas à lâmpada UV mostram uma resposta si-

milar às irradiações, pelo menos até cerca de 300 krads,

mas (2) há uma significativa mudança na sensibilidade às

irradiações beta acima de cerca de 20 krads.
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