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RESUMO

O método de datação pelos traços de fissXo foi utilizado para

obter a idade de doze obsidiatias do Equador. A idade

"verdadeira** de cada amostra foi obtida utilizando-se o método do ,.

plateau. Mostramos que na regiSo estudada existiram pelo menos

quatro episódios vulcânicos de Idades diferentes.

Estudamos o fading de traços de fissSo em duas obsidianas de

origens diferentes: Yanaureu» do Equador e Monte Arei» da Itália.

A partir dos gráficos de Arrhenius» obtivemos as energias de

ativação destas amostras e em seguida analisamos os resultados

experimentais obtidos» á luz de uma equaçXo diferencial proposta

para descrever o fading dos traços de fi ssSo em minerais

CShukolyukov et ai. 10683.

ABSTRACT

[jThe fission track method was employed to obtain the age of

twelve obsidian samples from Ecuador. By using the pl&teau-age

correction method, we obtained the "true" age of each sample and

were able to identify four groups of ages in the studied area.

Thereafter we studied the fading of fission tracks in two

obsidian samples with different origins: Yanaurcu, Ecuador and

Monte Arcl, Italy. We constructed Arrhenius jplot* and calculated

activation energies for both samples. The results from thermal

annealing experiments were compared with theoretical curves

obtained by integrating an equation proposed by Shukolyukov et al

C19083 7J



I .- IHTRODUCXO AO MÉTODO DE DATACXO POR TRAÇOS DE FISSÃO-

Em 1058 D. A. Young CNature. 10581). verificou que cristais

inorgânicos registrava» traços de fragmentos de fissSo. Young

for mil ou um «odeio para formacSo de traços, utilizando ataque

químico e observaçSo de traços ao Microscópio óptico.

Posteriormente» Silk e Barnes C1O5Q3 observara» os danos de i

radiaçSo» causados por fragment os de fissSo de urânio eai micas

muscovltas, ao microscópio eletrônico. Porem logo se constatou que

o microscópio eletrônico nSo era um instrumento de observaçSo

conveniente, porque o feixe de elétrons produzia a reconstrução da

rede cristalina» em torno dos traços ou danos originados pelos

fragmentos de fissSo. fazendo com que os traços nSo ficassem

estáveis durante o processo de observaçSo.

Foram Price e Walker Cl0623 que iniciara» um novo método de

dataçSo porque; l"> verificaram que danos de radiaçSo de fragmentos

de fissSo em diversos minerais transparentes, do tipo sillcatos.

podiam ser observados ao microscópio óptico» após um ataque

químico» e 113 mostraram que a existência de traços de fissSo

espontânea do urânlo-238, naqueles minerais» abria um caminho para

um novo método de datação, Já qu* o número de traços fósm»ls Cou

de fissSo espontânea} observados/cm estava relacionado com a

idade t do mineral a ser datado, de forma facilmente obtlvel

através das leis do decaimento radioativo; desta forma lniclu-se o

método de dataçSo pelos traços de fissSo, MTF.

Muitos trabalhos tém sido publicados nestas últimas décadas,

mostrando que o método dos traços de fissSo é uma técnica que

permite obter Idades de amostras de minerais e vidros naturais,

num intervalo de tempo bastante amplo: entre 10s e 10P anos, e

cuja precisSo, entre outras variáveis» esta limitada pelo número

de traços fósseis que se podem observar. Ele pode ser utilizado

mesmo quando o mineral sofreu um aquecimento durante sua história

geológica, que lhe cancelou parcialmente os traços latentes

produzidos até entSo. Este fenômeno é chamado de fading e, quando



isto ocorre» técnicas de correç&o pode* ser utilizadas para obter

a idade verdadeira do mineral» assim COMO» e» alguns casos, a

informação sobre a época em que ocorreu o evento terei co. Em

alguns minerais» um "fading** parcial ocorre mesmo a* temperatura

ambiente.

Existem outros métodos de dataçSo. Cada um deles produz

Idades com significados especiais e sXo aplicáveis a diferentes

tipos de amostras de minerais. Os principais méritos da dataçXo

por traços de fissSo sfco a simplicidade, baixo custo» amplo;

intervalo de tempo onde é aplicável V ampla variedade de amostras

onde pode ser empregado» em especial cristais e vidros naturais.

Una outra característica especial é a de que o MTF permite obter

idades de amostras muito pequenas e amostras com historias

térmicas complicadas» datando o evento térmico do passado. Este

método e único e amplamente utilizado. Por estas características,

ele pode dar informação sobre a idade arqueológica de um

manufaturado que foi aquecido pelo homem CBigazzi.10863» quando o

fading dos traços foi total.

Contudo» as vantagens do MTF nXo indicam que rÃo existem

problemas na obtençSo da idade pelo método dos traços de flssSo,

porque ainda existem parâmetros, envolvidos no calculo da idade»

que precisam ser estudados em profundidade» como será visto

adiante.



I I . - EQUAÇÃO DA IDADE.

2 . 1 . - OBTENÇSO DA BQiUAÇXO DA IDADE

Hultos minerais • vidros naturais conte* urânio

impureza. O núcleo do urànlo-238 tem uma probabilidade d* decair

par f i ssSo espontânea e ss- dividir num fragmento leva e noutro •'

»• cujas m a w mais prováveis sSo 100 • 138 u.m.a. e cuja

gia d n é t l e a tota l dos fragmantos d» f l s sSo * 170Nev. No
,<

processo de- flssSo» os núcleos produzidos» fortemente carregados»

produzem deslocamentos atômicos criando uma nuvem de

i n t e r s t i c l a l s e vacâncias ao longo de suas trajetória

resultado desta interação*, a estrutura cr i s ta l ina do mineral f i c a

completamente desarranjada» nas imediaçOes do local onde ocorre

uma fissão» e é formado um pequeno canal de diâmetro da ordem de

2oX • de comprimento da ordem de 1O-2O fim. A essa regiSo. canal

mais regi So desarranjada, da-ss o nome da traço latente . Os

mecanismos e c r i t é r i o s de formaçSo de traços estSo explicados em

Fleischer e t ai ClCCSa) e Fleischer e t ai C1O0TO.

Quando um mineral contém Átomos de urânio distribuidos

uniformemente no seu volume» o número total de decaimentos

originados do urânio-238. ocorridos num intervalo de tempo O-t, ou

seja , desde a formaçSo da rocha» é dado por;

Hm - ™V Cexp \ t -
X U

onde Hv é o numero de Átomos de urAnio-239/cm* no tempo t , X •

X + X. C\ é a constante de decaimento o do **°U» e X é sua
m v oi 9

constante de decaimento por fissSo espontânea). Como a

concentração de urftnio-238 decresee muito pouco com o tempo Ca

mela vida- do urânio-238 é 4.5x10* a>» pode>se» em geral»



considerar que esta concentração A constante no tempo. Neste caso»

83

Ma equaçXo acima. mM | j A uma quantidade dif íc i l de se medir,

por Isso Irradia-se também a amostra com neutrons térmicos de modo

a induzir a fissSo do uranio-239 CFleischer e Price. 19043. O

de flssOes induzi das/cm* * N.. * dado

33

A o número de Atemos de uranlo-230Vcm*. er A a seçSo de

choque para flssSo do uranio-233 induzida por neutrons térmicos e

4 A a fluAncia de neutrons térmicos COM que A Irradiada a amostra.

Tem-se entSo duas equaçOes, a correspondente aos traços de

flssSo espontânea e a correspondente aos traços de fissSo

induzida» cuja razSo permite obter a idade do mineral. Nos casos

em que a concentração de ***U nSò pod* mmr considerada constante,

fazendo-se a razXo das equaçOes 13 e 33. se obtém:

N

onde 7) é UMa razSo isotópica natural. *"*„'****„. Para aMostras

bastante Jovens coMparadas COM a Meia vida do urAnio-238,

fazendo-se a razKò entre as equaçBes 33 e 33» se obtém:



COMO foi dito anteriormente» a observaçKo dos traços de

flssSo espontânea» ou induzida» e possível se a amostra e

submetida a um ataque químico conveniente, que corroe com maior

velocidade a regi Io da amostra «uja estrutura cristalina foi

danificada pelos fragmentos de fissão» do que o corpo do mineral.

Assim é possível se observar» ao microscópio óptico» o numero de

traços fosseiI/CM*. pm% que é proporcional a N^ C ou o numero de

traços de fissSo induzida/cm*, p» que é proporcional a N ) ,

sendo a constante de proporcionalidade «*** C ou ****3 um fator de

•ficiéncia que depende das características do mineral» da sua

história geológica e do ataque químico» e que relaciona o número

de flssOes reveladas por cm com o número de flssOes ocorridas por

unidade de volume. Desta forma p e dada por

Pm - *m *— 03

p é dado por

Pt-\*™ 73

Desta forma as equaçOes da idade» 43 ou 03» relacionadas com

i quantidades observadas p9 e p%, podem ser escritas comot
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2 - 2 ' -ANALISE PA EQUAÇÃO DA IDADE

No inicio âo MTF, as equações utilizadas para o cálculo da

idade «ran as equações 83 • 03» a menos dos fatores d*

•ficiência. Isto porque se sabia que as características da flssXo

espontânea do uránlo-238 C«n«rgia» carga • massa dos fragm*ntos3

•ra» multo s<»n«lhant*s As da flssSo induzida do urAnlo-830* • s*

supunha qu« a razXo P-^P. * r * igual A razSo N
-
//N

I» Esta

consideração» ou s#Ja s • «*"*» * v«rdad«ira %• os traços

lat«nt«s d* flssSo *spontAn«a p*rman«c«rram inalterados durante a

história geológica da amostra. Porem» a idade obtida pelo MTF

muito freqüentemente nSo concordava com a idade esperada do ponto

de vista geológico ou com idades obtidas por outros métodos de

dataçSo» como por exemplo K-Ar e Rb-Si .

Vários pesquisadores. CFieiseher et a i , 1069; Blgazzi,1087,

Nlshimura, 1071 * outros) que dataram vidros» minerais e cerâmicas

feitas pelo homem» acharam que as idades obtidas pelo MTF eram» em

geral»menores que as Idades esperadas. Nestes casos foi mostrado

que as amostras haviam sido submetidas a eventos térmicos

naturais» ou aquecidas artificialmente. Blgazzi Cl0073» em seu

trabalho sobre amostras de ml ca muscovita» mostrou que os traços

de fissXo espontânea do uranio-238 apresentavam fading» mesmo em

amostras que nSo tinham sido submetidas a eventos geológicos de



temperaturas intensas. O alcance médio dos traços de flssXo

espontânea era; sempre menor que o dos traços de fisslo induzida,

indicando que os traços de fissSo sSo sensíveis A temperatura.

Mesmo tendo permanecido A temperatura ambiente num interval o de

tempo geológico, os traços, em geral, se encontravam parcialmente

cancelados.

A equaçSo da idade corrigida, obtida neste trabalho de

Blgazzl, é a equação da idade aparente do mineral Caquela obtida

supondo que «*** * ****} multiplicada por R,*'*-» * razKo entre os

alcances dos traços induzidos e fósseis. Este fator muitipi1cativo

corrige a idade corretamente» porque em micas muscovitas é igual A

razXo «**V'*1**» cujo inverso dA o número percentual de traços

fósseis perdidos devido ao fading.

Neste trabalho» assim como em outros» os traços de flssXo

espontânea apresentam uma dimensSo menor que a dos induzidos» JA

que o aquecimento produz uma reconstltuçSo da rede cristalina na

regiXo danificada pelos fragmentos de fissXo. Consequentemente

s < « e p Sp nSo e igual A razSo entre o número de flssbes

espontâneas e fissões induzidas ocorridas por unidade volume. As

equações que devem ser utilizadas para o calculo da idade com o

MTF sSo a O) ou 6).

No decorrer das 01tinas décadas, o estudo dos parâmetros

envolvidos no calculo da idade tem sido um dos objetivos

principais dos pesquisadores do MTF. Dentre estes parâmetros,

podemos dizer que i) • 137,88 e a » S» 8023x10~**cm* sSo

considerados constantes» sendo este último valido em condições

onde os neutrons produzidos pelo reator perderam energia através

de sucessivos choques elásticos com os núcleos do melo absorvedor

e se encontram aproximadamente na mesma temperatura deste. Nestas

condições é sabido que os neutrons tém uma distribuição

Maxwelllana de* velocidades» cuja velocidade mais provável é

2» 2x10 em's. Outra condi cio é que a componente de neutrons

epltérmicos e rApldos deve ser desprezível comparada com a de

neutrons térmicos.

Quanto a X » os valores mais comumente achados na literatura

sto 7xlO"âra"* e 8,BX10"*?A~A. Por contraditório que possa

parecer» estes dois valores permitem a obtençSo de Idades



eoncordanfeés com outros métodos de dataçXo» se doslmetrlas de

neutrons convenientes s ío empregadas CBlgazzl» 1081» Blgazzl»

1080» Hadler. 1082» Hurford e Green» 10813.

Outro parâmetro cuja medida tem suscitado multa dlscussXo é

é, a f luénda de neutrons térmicos com que é Irradiada uma amostra

no reator. Há Indicações de que X e 4> estSo correlacionados,

dentro do MTP. Por exemplo» a quase totalidade dos X medidos em

torno de 7xK>**A*a~A foram obtidos dentro do MTP» enquanto que os

valores próximos de 8»BxlO"á7a"â foram obtidos por diversas

técnicas experimentais. Porém nXo faz parte dos objetivos desta

tese o aprofundamento desta dlscuçlCo. o que pode ser encontrada em

Blgazzl CIOSO. Blgazzl e Hadler C108O0. Green e Hurford, C10843.

Hadler Cl002^, Hurford e Green Cl0813. Aqui só apresentaremos o

método utilizado na obtençSo de 4>» empregado na obtençSo dos dados

para calculo das Idades das amostras analisadas.

8



HI.- DOSIMETRIA DE NEUTRONS,

Fora do âmbito do MTF, a medida do fluencies de neutrons
térmicos, *• é feita usualmente através d* doslmetros que
funciona» baseados em reaçBes d* atlvaçSo por neutrons C rol has d*
Au, Co» Cu. etc.}

Coa O surgi want O do MTF» no inicio dos anos sessenta» era
natural que aquelas dosi«atros fosso» utilizados dl rot amante
dentro do MTF, ou — » n lndlrstisento, o que ocorreu co» os vidros
do HIST CNational Institute of Solenes and Technology, sx NBSD.
Neste caso» doslmetros de folha slo usados para determinar a
fluencia de callbraçKo a que estes vidros slo submetidos no reator
do NI ST.

Estas duas doslmetrias te» sido bastante utilizadas dentro do
MTF e em geral produzem medidas de Idades concordantes entro si e
com os resultados de medidas efetuadas através de outros métodos
de dataçftò CK-Ar» por exemplo).

Porém a utilização do MTF subentende: irradiações com
neutrons efetuadas em diferentes reatores nucleares espalhados
pelo mundo Ce em posicSes de lrradlaçXo acessíveis aos
pesquisadores do MTF), ataques químicos dos minerais a serem
datados» observação de traços de fissSo espontânea e induzida ao
microscópio óptico e a análise do fading dos traços de flssSo
espontânea» se for o caso. Na prática» estes procedimentos
experimentais nSo sSo padronizados e em geral X ai 7xK>~*7a~* é
utilizado pela maioria dos laboratórios.
\ Analisando-se os resultados de diferentes laboratórios na

datação, pelo MTF. ds minerais de Idade conhecida» pode ser
encontrado qus os resultados sSò concordantes» em média» entre si
• com as idadss ds K-Ar» porém sSo influenciados por flutuaçSsf
individuais significativas CBlgazzl e Hadlsr, 10807. Isto indica
que Idades obtidas via MTF podem estar sendo influenciadas por
erros sistemáticos.

Outro fato que aponta na mesma dlreçSò é que há na literaturi
Idades concordantes com K-Ar* quer quando se usa \r a* 8»0xl0*

A7a"



quer quando( se usa \y a 7,0x10~
â7a"*. NXò se pode afirmar que a

única causa ttesta Inconsistência resida na dosimetria de neutrons,

visto que outros procedimentos experimentais utilizados no MTF.

citados acima» também pode» ser fontes de erros sistemáticos.

No entanto pode-se afirmar que uma das possíveis fontes de

erros si temáticos do MTF reside na dosimetria de neutrons. Vários

artigos tem sido publicados a este respeito e novas formas de

dosimetria tem sido propostas até recentemente.

Aqui vamos» resumidamente» destacar as principais

características de diversos doslmetros de neutrons utilizados

dentro do MTF, dando uma atençlo especial ao vidro padrSo do NI ST.

que empregamos para a obtençXo da fluencla de neutrons nesta tese.

3.1.- DOSIMETROS DE NEUTRONS

Os doslmetros de neutrons empregados no MTF sSo:

13 Vidros CN1 e CN8.

Ma l i teratura achamos poucos trabalhos aonde sftb empregados
e s t e s dosl metros. Eles sSo preparados pela Corning e contem 30ppm
CCN12 e 30ppm CCN23 de urânio natural. A distribuiçSo dos traços
revela que a distribuiçXo espacial do urânio é uniforme» o que os
fazem excelentes dosimetros.

20 Folhas de atlvaçKo.

A dosimetria com folhas de atlvaçffo CAu, Co» Cu, etc5 s e
baseia na medida da atividade 0 induzida pela captura de neutrons
térmicos por núcleos metálicos durante a lrradlaçSo.

Quando se utilizam doslmetrias cujos funcionamentos s e
baseiam em reaçSes Cn» yO e nlo na reaçXo "^UCn, f3 - a que lnduz

1 0



fissòes nos minerais * serem datados - é preciso agir COM cautela.

Uma posiçXo de lrradlaçXo calibrada através d* um doslmetro d*

folha somente fornece una dcslmetrla correta para dataçSes com o

HTF se o espectro de energia dos neutrons se mantiver bastante

semelhante em relaç&o àquele que havia durante a calxbracfto.

3d EmulsXo nuclear.

Sto emulsòes carregadas com urânio natural e foram utilizadas
como dosimetros numa experiência realizada em nosso grupo, cujo
objetivo era determinar o valor de X. . Devido as suas
características» estas emulsbes nXo podem ser utlUsadas para
determinar a fluéncla de neutrons térmicos, em posições comumente
empregadas no HTF, devido à alta dose de radlaçSo presente
naquelas poslçòes.

4> Filmes finos de urânio natural.

Esta doslmetrla é promissora 'porque o seu funcionamento se
baseia na mesma reaçXo» UCn.O» que ocorre nos minerais a serem
datados.

Um filme de urânio natural» que está sendo estudado em nosso
grupo» foi confeccionado á partir da deposiçSCo de nitrato de
uranlla sobre uma base de mica muscovita» após o que é feito um
aquecimento de ih á 400°C. Obtém-se entXo um filme de UO onde o
urânio é distribuído uniformemente. Isto permite obter um filme de
urânio natural C quantidade de urânio expressa em cm*s» e
determinada pela quantidade de partículas o registradas numa
emulsXo nuclear acoplada ao filme) que atua como doslmetro, desde
que seja irradiado Justaposto a uma mica muscovita, que atua como
detetor. Com esta técnica» eliminamos todos os problemas
decorrentes de calibraçSes alheias â reaçSo 299VCn.f). Outra
vantagem deste filme é que ele pode ser utilizado para calibrar
outros dosimetros» como por exemplo amostras padr&o e vidros do
NI ST.
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9í Dosl metro de Bario.

£ um dosl metro cujo funcionamento se baseia na deteçSc de
uma atividade y. induzida pela irradiação de um dequeno disco de
urânio natural, cuja quantidade de urânio é conhecida.
Irradiando-se com neutrons térmicos esse disco de urânio» temos a
reaçSo *"*UCn,fD. Um dos produtos desta reaçSo é o fragmento
pesado â*°Xe» que decai por sucessivos decaimentos (f até o

Ce. da seguinte forma - '

cs ••"? oa "•̂ •̂  Li it ~-̂ ? c e

Como as meias vidas do i4OXe Ci3»Oa.5 e do i4OCs CO3.7s.3
sSo muito curtas comparadas com a do â4OBa C12,70ds.)v pode ser
dito.na prática, que após a irradiaçSo temos una quantidade de
ft4oBa, que corresponde ao ft4OXe, produzi do durante a irradiacfto.

A mediçlo da fluencia de neutrons com que o disco de urânio
foi Irradiado, é fe i ta através da determinação da atividade (f do
i4oBa, o que é fe i to após um tempo de "resfriamento", contado a
partir do final da irradiação. Na realidade se mede a atividade r
associada ao decaimento ft do A4OBa, através de um esp^âtrômetro de
GeU.

& Padrões de idade.

Uma forma alternativa para obter a idade de uma amostra, *
que evita os problemas relacionados com a determinação de 4> m Xf,
é utilizar na irradiaçXo uma amostra de idade conhecida, ttest*
forma a idade da amostra a ser datada pode BT obtida através di
comparaçfo entre as razOes das densidades de traços medidas nai
duas amostras. Ou seja, quando a idade, da amostra padrSo é << que t
mela vida do ***U, pode-se utilizar a equaçSo



In £ i • ̂TpCp^p^/Cp^p^p] 105

onde X * a constante de decaimento a do S"*U. 1^ é a idade da

tra padrXo e Cp spj)^ é a razKo entre a densidade de traços de
S I w

ficsSo espontânea e induzida da amostra padrKo.

Isto é válido se ambas as amostras sSo Irradiadas Juntas e se

os fatores de eficiência para registro dos traços sfto levados em

conta. Esta forma de obter a idade da amostra está amplamente

descrita em Hurford and Green C1O815.

73 Vidros do NBS.

SXo vidros carregados com uma quantidade de urânio CnSo
natural^ conhecida» fornecidos-pelo National Institute of Science
and Tecnology Cex NBSD em conjuntos de O vidros: quatro deles para
serem utilizados como doslmetros nas irradiações e os outros dois
•Io os de referência. Estes últimos foram Irradiados em duas
posições com diferentes razoes Cd* RT3 e RT4, do reator do NI ST»
com fluéncias de neutrons térmicos calibradas com monitores de Au
e Cu. As características das irradiações e quantidades de urânio
sXo dadas para cada tipo de vidro: SRM-061 SRM-Q62, SRM-ÔÔ3 e
SRM-004 C atualmente estlo sendo comercializados só os vidros
SRM-062* e SRM-003*. que stò os antigos SRM-962 e SRM-003, com
novas irradiações de callbraçSoS.

A fluêncla de uma determinada irradiação e medida através da
cpmparaçSo entre as densidades de traços nas superficies dos dois
vidros de referência e aquela do vidro utilizado na irradiação. A
fluêncla a ser determinada será:

onde £.„-- é dado pelo NI8T, PMmm e medida no dosl metro de

referência e p é medida no dosimetro utilizado na irradiaçKo.
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Como os vidros de referência sXo dois» ten

onde * _ e * _, sfto as fluénclas recebidas nas duas posiçfSes
MT> IIT4

acima mencionadas» PBTB • PM4 «*° *s densidades de traços medidas
nos vidros de refer Anel a. Gomo 6 e & sSo duas quantidades
medidas para obter a mamma quantidade» 6 » a fluéncia pode ser
obtida da media aritmética t*t + ^ t

Embora os vidros do NI ST sejam utilizados comumente como

doslmetros de neutrons dentro do MTF, eles te» sido criticados

porque CBigazzi e Hadler 108Q>:

1> Em alguns casos seus conteúdos de urânio podem nSfo estar

distribuídos uniformemente. Para obter uma contagem representativa

é necessário utilizar toda a superfície dos vidros.

11) A fluéncia que se refere ao monitor de Au é sistematicamente

diferente Cat 1OJO daquela que se refere ao monitor de Cu.

i l l3 Em algumas confecções nlo há uma consistência interna entre

a razíto * „ , / * „ , • • raz«o Pur^Pm^

iv> Os vidros contém elementos como B e Th que podem»

respectivamente, ou criar deplexSo na fluenda a ser medida ou

produzir traços espúrios,

v5 Sua razSo ***{}/***{) nXo é a razSo isotóplca natural.

Os itens 11) e i l l ) podem conduzir a erros sistemáticos

devido à falta de veracidade dos valores dados pelo N1ST. Isto

pode ser devido A flutuaçSo da potência do reator ocorrida durante

a lrradlaçXo no NIST» ou porque o conteúdo de urânio apresenta uma

varlaçXo entre um vidro e outro. No que se refere ao item iv)»

temos que o Th pode produzir flssSes se uma proporçffo nSo

negllgenciável de neutrons rápidos está presente na fluéncia,

enquanto que o B tem uma alta seçSo de choque de absorçSo de

neutrons lentos, produzindo, assim, uma atenuação na fluéncia. O

problema do Th pode ser superado se a irradiação é feita numa

posiçXo bem termallzada. Com respeito ao item v), os vidros do

NIST sXo carregados com urânio empobrecido e isto cria um problema



quando * fluted it contém UBA component* significativa de neutrons

epi térmicos ou rApldos.

Pelo exposto anteriormente vemos que» embora os vidros do

NIST sejam os mais utilizados dentro d* dosimetrla d» neutrons

associada ao MTP • as idades obtidas sejam concordant»» com as

obtidas con outros métodos d* dataçXo» eles apresentam problemas

que podem introduzir erros sistemáticos que vXo influenciar as

Idades obtidas através deste método. Fica claro que é aconselhável

utilizar uma coluna bem termallzada para irradiaçXo das amostras

e» se possível, calibrar o vidro NI ST contra um dosimetro contendo

só urânio como impureza e que entXo opera através da reacSo

***UCn,O, a mesma que ocorre nos minerais a serem datados.

3.8.- FONTES DE ERROS SISTEMÁTICOS NAS IRRADIAÇÕES.

Outras considerações a serem feitas quando queremos obter a

fluéncia de neutrons térmicos numa determinada posiçXo de

irradiação» sSo a varlaçXo da potência do reator e o gradiente da

fluéncia em funçXo da posiçXo de IrradiaçXo» que tem uma certa

lndeterminaçXo quando coelhos pneumatlcos sXo utilizados.

Geralmente o valor da fluéncia dada para o usuário está

relacionada com a potência média com a qual opera o reator, e isto

pode ser diferente da potência real num determinado período de

tempo de lrradiaçSo.

A fluéncia de neutrons numa determinada poslçXo de lrradlaçXo

pode variar. Isto pode ser devido à alteraçXo na geometria do

reator» troca de combustível ou porque o combustível tem muito

tempo de uso. Podem ser encontradas diferenças nas irradiações que

foram feitas em dias diferentes ou num «esmo dia em diversas

horas. Um exemplo disto é dado em Blgazzi e Hadler Cl©80}, para 11

irradiações realizadas na estaçXo 3 do reator do IPEN/CNEN, SSo

Paulo» aonde foram Irradiadas amostras de una obsidian* de idade

conhecida C call brada com os vidros 062 e 003 do NISTO. Os autores

concluem que: 1? embora a fluéncia nominal da posiçXo» determinada

via Au» esteja em ótimo acordo com a fluéneia média obtida via



MTF» *s fluências individuais obtidas via MTF apresenta»

flutuações ora torno da Média de at 2O5i e 1113 a flutuaçSo

observada pod* ser d*vi da a oscilações na potência do reator, cujo

período é maior do que o tempo de lrradiaçSo utilizado nesta

exper 1 éncl a. ,

Também em outros reatores têm-se encontrado resultados

análogos, o que indica a necessidade de um controle de cada

irradiação, colocando-se um padrSo interno de idade conhecida,

calibrado contra um doslmetro escolhido» que pode ser um filme de

urânio.

Outro fator a ser considerado quando se irradiam amostras

numa determinada poslçXo de lrradlaçSo, é o gradiente da fluéncia

em funçSo da poslçXo de lrradiaçSo em coelhos pneumáticos. Para

testar a presença ou nKo deste gradiente» foram feitas duas

experiências apresentadas em Bigazzl e Hadler Cl8603 e Wall

C1086>. Em ambas experiências foi mostrado que nSo há um gradiente

significativo da fluéncia nas posições estudadas dos reatores

mencionados nesses trabalhos. Mas para evitar possíveis erros

sistemáticos» pode-se fazer um controle da fluéncia» como o

descrito nos trabalhos mencionados.



IV.- FADINO EH TRAGOS DE F1SSÀO.

Através d* eatudoe f ai toa mm amostra* naturais datadas paio
MIF» observou-s* qua o fading dos traços da- fissSo espontânea, é
Muito comum em alguns «atariais, coso» por axasplo» as obsidianas.
Neste easo o fading pods ser»

15 UM fading parcial» o qua significa qua a idada da amostra m
us* Idada aparanta Manor do qua a idada verdadeira. Nasta caso o
diâmetro Médio dos traços da flssXo espontânea, D ,̂ é menor do qua
o diftMatro sadio dos traços da flssSo induzida» Djt ,
115 UM fading daapraalval eu da pouca intensidade, ou eeja* os
rtl Ésatroa doa traçoa da flssKo espontânea a induzida sSo
aproKlMadaManta Iguais» o qua I «plica qua a idada pracisa Cou nleO
só da usa paquana corraçlío»

1115 UM fading total qua poda.sar produzido por UM aquaciMsnto
tar Ml co natural ou artificial lntanso. Nasta caso a idada obtida é
a idada do fading.

No caso SM qua há fading parcial dos traços da fissSo
aspontanaa» para sa obtar a idada vardadaira da amostra a aar
datada» davam, sar utilizadas técnicas da corraçSo da idada. Foram
dasanvolvidas duaa técnicas da corraçBo da idadai a técnica da
corrsçSo palas dlmansSas dos traços a a técnica do plataau. O fato
dastas técnicas funcionaram corratamenta» significa qua fadings
gaologlcos podam sar simulados por aquecimentos produzidos am
laboratório. Ou seja, os traços de fissSo "memorizam" somente o
grau de fading a que foram submetidos, nSo importando, pelo menos
em primeira aproxlmaçSo» a variaçffo da temperatura em funçXo do
tempo que foi utilizado para produzi-lo.



4 . 1 . - TÉCNICA D6 COftftBCJP PELAS DIMENSÕES DOS TRAÇOS.

Esta técnica foi proposta por Storzm* • Wagner* Cl9663, e

baseia-se numa curva d* correçSo construída no» laboratório»

stras Irradiadas com neutrons a tratamentos

térmicos a r t i f i c i a i s d* Intensidade crescente. Apôs cada

aquecimento» atacam-se qulmicamente as amostras • mede-se o

diâmetro Médio dos traços» D» e sua densidade superficial • p.

as medidas nhtemnm a razSo D/D e p/p • onde D e
o o o

Através desta curva de correçSo* pnriamnt determinar

indiretamente a razSo entre as eficléncias» s*am/saam» que

representa a perda dos traços de flssXo espontânea devido ao

fading. Ou seja» ela permite que a densidade superficial dos

traços de flssSo espontânea» pm» de uma amostra que sofreu fading»

possa ser corrigida. Para isto assume-se que a razSò D /D da

amostra a ser datada possa ser representada por D/D da curva de

correçSo da amostra. Através da curva de correçSo obtém-se a

correspondente razSo p/p^» que representa a fraçSo percentual dos

traços de flssSo espontânea da asostra que sSo revelAvels nas

condições de ataque químico utilizadas Cutlliza-se o mesmo ataque

químico tanto para levantar a curva de correçSo como para datar as

amostras cuja idade vai ser corrigida). Multlpllcando-se pm Cou a

idade aparente» JA que sSò proporcionais) por Cp/p )"*se normaliza
O

a densidade superficial dos traços de flssXo espontânea e se obtém

a idade corrigida. Na figura 1 temos duas curvas de correçSo pelas

dimensões: Ia) vidro vulcânico da Italia e lb) vidro vulcânico de

do Equador; ambas foram obtidas com um ataque químico de

3B*HF-18°C-4* COsório, 1087).
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FIOURA 1

Curvas d« correcSío pelas dim^risões do* traços» pai>a duas

obsidlanas: a> Squador^ b> Li pari, Itália, submetidas a um ataque

químico padrão d* 25/íHF-15°C-4' COsorio A.M.,I^87> e tratamentos

térmicos dil rantes: ISO C, indicado com o, 200 C indicado com • «

250°C Indicado com A.



4 . 8 . - TÉCNICA PB CORREÇÃO PELO PLATEAU.

Um outro método d* correçXo da idade aparente é o método d»
correçXo pelo plateau» proposto por Storzer Cl0733. <e Storzer et
ai C10735. Neste método d* correçXo a amostra a ser datada é
dividida em duas fraçCSes» uma das quais é Irradiada com neutrons
num reator nuclear. As duas fraçCSes» uma contendo traços de flssXo
espontânea e outra contendo traços de fissXo induzida, sSo
submetidas a tratamentos térmicos art i f i c ia i s de intensidade;
crescente. Para cada aquecimento se medem as razSes p /p e D< sD .

0 funcionamento do método de correçXo pelo plateau se baseia
no' fato de que os traços de fissXo apresentam uma maior
resistência a novos aquecimentos quanto maior for o seu grau de
fading.

Aquecendo-se em laboratório» de forma crescente, amostras que
contém traços de flssXo espontânea e amostras contendo traços de
flssXo induzida se obtém que D /H tende a i m p sp tende a um
valor constante. Isto ocorre quando o aquecimento artif icial foi
t to intenso que o fading natural mais o fading artif icial dos
traços de flss&o espontânea é aproximadamente igual ao fading
artif icial dos traços de fissXo induzida. Nestas condlçSes, a
razKo ca*5/'c* tende á l e a razSo p /p tende a um valor
constante que representa a razSo entre as densidades superficiais
dos traços quando nXo há fading. Ou seja, a idade da amostra, t ,
que depende da razSo Pn'Px* atinge um plateau e nSo é mais
alterada por aquecimentos mais intensos. Uma curva de correçXo
pelo método do plateau para uma amostra de Monte Arei, é mostrada
na figura 2 COsorio, 10873.

As técnicas de correçXo acima citadas sXo multo importantes
porque a presença do fading» embora rara em alguns minerais
Czircônio» esfena, por exemplo) ocorre com certa freqüência em
outros Cpor exemplo, ap%tita e vidro vulcânico), onde o fading
ocorre também á temperatura ambiente.

10
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FIGURA 2

Curva d* correcSo pelo plateau para uma obsi di ana d* Monte

Arei» Itál ia . A amostra foi submetida durante lh. a tratamentos

térmicos sucessivos de 1BO°C ate 350°C, obtendo-se, assim, uma

idade corrigida Cou idade de plateau) de 4,8 ± 0,17m. a. COsório

A. M. 3.



4.3.- GRÁFICOS DE ARBHENIUS.

Nos primeiros estudos sobre fading» amostras de minerais e

vidros naturais contendo uma densidade superficial »de traços de

fissSo induzida conveniente» p , foram aquecidas a diversas
O

temperaturas» T» durante diversos intervalos de tempo» t. O

parâmetro através do qual se media o fading artificial era p/p ,

que descreve a diminuição do número de traços» em relaçSEo â

densidade superficial de traços de amostras nXo aquecidas. /

Anallzando-se oe resultados experimentais obtidos em dlveri
materiais foi observado que para cada valor de p/p constante se

observava uma relaçlo linear entre In t e T~*. Se o processo de

fading» ou a regeneração dos minerais na regi8o dos traços

latentes» está relacionada com uma energia de atlvaçXo» E» aquele

resultado experimental podia ser representado por uma equaçSo da

forma:

ou

t - a e" K T

In t « In a • -|y 13)

onde K é a constante de fioltzmann. Chama-se de gráficos de

Arrhenius» dentro do MTF» o conjunto de retas do tipo da equaçXo

135; cada reta se refere a um valor constante de p/p .
o

, Destes gráficos pode-se dizer que: i) t energia de ativaçlo,

dada pela declivldade das retas In t versus T"* é uma funçXo de

p/p , Ja que para cada p/p constante se constrói uma reta de

diferente declivldade CStorzer e Wagner 1980), e 11? para

experimentos de fading de traços representados na forma de

gráficos de Arrhenius» as linhas retas, para vários p/p , em

geral» se lnterseclonam num ponto de coordenadas log t e l/T»

que parece ser característico do mineral CDakowsky et ai 10745.

Na literatura sobre fading» a quantidade de artigos
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publicados ond* sSo mostrados gráficos d* Arrhenius e muito

extensa. Infelizmente pode-se dizer que» na sua maior parte» estes

artigos carecem de lnformaçCSes «ais precisas sobre os dados

experimentais , a energia de atlvaçXo e os erros que afetam as

medidas. Isto pode ser visto na figura 3. aonde sSo apresentados 4

gráficos de Arrhenius para diferentes minerais. Estes gráficos sSo

os únicos resultados experimentais relatados nestes trabalhos

Celtados na legenda da figura 33

•- DEPENDÊNCIA ENTRE E E p/pQ.

Em 1074 Dakowsky et ai. procuraram deduzir uma regra

experimental generalizada» a partir de resultados experimentais

sobre fading de traços de flssSo encontrados na literatura.

Utilizando dados experimentais dos artigos sobre gráficos de

Arrhenius» aqueles autores observaram que» para T « constante,

havia uma relaçSo linear entre psp e logt para "apatite"»

"sphene" e "garnet" C mi ner ai s3, enquanto que para "tektlte"»

"australlte" "bediasite" e outros vidros os pontos experimentais

se desviavam daquela linearidade» produzindo curvas com inclinaçSo

continuamente decrescente. Isto pode ser observado na figura 4

para uma "apatite" e uma "bediasite".

Numa tentativa de explicar os resultados comentados acima»

Dakowsky et ai procuraram escrever as equações que descrevem os

gráficos de Arrhenius de uma forma generalizada. Considerando que»

em geral» retas que compõem os gráficos de Arrhenius convergem

para um ponto comum CT"*, t.3 e que E • tCp/p 3 CStorzer e Wagner

10713» aqueles autores escreveram

logt - log^ - fCp/VaO íloVr -
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F10URA 3
Gráficos d* Arrhenius para quatro minerals diferentes:

a> "pitchstone clam" <Storzer, 1970>f b> "bediasite" CStorzer e
Vafner, 1971 >, c>"Llblan desert class" CWacner, 1979> e> d> vidro
vulcânico (Shlyukov • Qmnzy, 1984X



Ot

FIQURA 4

R*duç&o IMI dmtmldaxim d* traços versus If t , para duas
amoatraa: mln*r>*l C'apailt*1*» Unha «61ida> • vidro <"b*dftasát«",
linha oortada>. Fifura obtida do trabalho ám Dakowsky a t aL



Fazendo

logi « y • t em Minutos

V «x . T em °K

• p
aqueles autores pudera» escrever

y - y.

resultado* »xp*rl»*ntAÍ8 CgrAflcos
Arrh*nlus3 PATA diverso* iMkt*ri*is. pelo a*todo dos nlnii
quadrados. Dodcowsky •t *1 eonelulras qu* fCpD «ra uma funçXo
llnsar para minerals • quadrat!ca para vidros» ou s*Ja

fCp) -

para ndnsrais» s

• op* * ftp + y 173

para vidros» onde a, ft e r sSo coeficientes que parece» ser
caracterlatieos do material.

Como p • p/p e E • tCp/p 3. mencionados acima» Dakowsky et

ai puderam extrair dos gráficos de Arrhenius relaçSes gerais entre

E e p/p • ou seja

B - oCp/pJ* + (Xpspj • K 18?

para vidros» e



para m i n e r a l s .

4 . 8 . " EQUAÇXO PB SHUKOLYUKOV.

Em 1068 Shukolyukov et al. propuseram uma equaçSo diferencial

para descrever o efeito do fading em traços de fissão em minerais

ou. em outras palavras» para descrever a diminuição do número de

traços de fissão por cm", N C O , de um mineral que foi submetido

durante o intervalo de tempo 0 - t â temperatura T: '

dM CO
X N

f
CO - Ce"*'**!! CO

i
M m X N CO C e ! !
at» fv i

onde X e a constante de desintegração do U por fissSo

espontânea» N
o
c ^ • ° numero de Átomos de SS*U presentes no

o
mineral no Instante t» em cn" » e C é uma constante em unidade de

t
Inverso de tempo.

A forma desta equaçSo e sugestiva. O primeiro termo do lado

direito representa a atividade de fissão espontânea do ZfcSU. O

segundo termo do lado direito * composto por um coeficiente de
•K/KT

fading, Ce » que "opera" sobre os traços de fissSo presentes

no mineral em cada instant* t» NfCO, fazendo com que o incremento

d* KCi) em relação ao tempo diminua em relação ao caso onde nSo

hâ fading.

A equaçSo acima foi resolvida por Shukolyukov et ai»

considerando que N C O • O em t • O e tomando T e E como

constantes:



N f -
V1» ex,. -

01
- 1

onde X a è a constante de decaimento a para o
 S MU e end* del

de escrever» explicitamente, a dependência temporal de Nf • de N .

Considerando qu* *qu«elM*nios geológicos ocorrem» em geral»

nun intervalo de ieapo At • i^ - t durante a história geológica

do Mineral Clntervalo O - O , Shukolyukov et ai. procurara»

utilizar sua equaçSo diferencial para descrever esta situaçXo.

Considerando T e B como constantes no intervalo At. N.CO • O em t

• O e que nXo houve fading nos intervalos O -

obtiveram

t - t. eles

-AAt •

•'•)

•'•]
--AAt í.

l
- 1 223

onde A - -Ce"B/'l<?.

Poucos sSo os trabalhos aonde a equaçlo de Shukolyukov é
mencionada. Em BerlagnoUi »t ai Cl 0833. uma equaçSo muito
semelhante à de Shukolyukov é proposta para descrever o efeito do
fading em minerais Ccertamente os autores daquele trabalho nXo
tinham conhecimento do trabalho de Shukolyukov et ai de 10053.

Em 1088 foi desenvolvido» em nosso grupo de pesquisa» um
trabalho CBigazzi et ai.» 10883» aonde a equaçXo de Shukolyukov é
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analisada em profundidade. Neste trabalho mostramos que:

13 A soluçKo da equaçXo de Shukolyukov para a situaçSo

experimental que resulta na equaçXo 223 e, na realidade» um pouco

diferente da equaçXo 223 e tem a forma

x r f xt . -Act - t 3

w v r e
cx - ̂ cs - v _ 11

XCt - t

onde o primeiro termo representa a influência do fading ocorrido

durante o intervalo de tempo At « t - t sobre os traços que Ja

haviam sido produzidos durante o intervalo 0 - t » o segundo termo

representa a influência dó fading sobre os traços que foram

produzidos continuamente durante At e o terceiro termo representa

o número de traços produzidos» sem fading» durante o

intervalo t - t.

> Para verificar se a equaçffo 233 e correta» pode-se considerar

que a amostra sofreu aquecimento durante toda a sua história

geológica» ou seja t * t e t • O. Fazendo-se isto a equaç&o 233

se torna:
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que nada mais é que a equaçSo
23 Fazendo-se uma mudança d* variáveis na equação de Shukolyukov,
equação 203» d* modo que e la descreva a varlaçlto temporal d* p/p »

o
a sua resoluçXo, tomando-se E» C • T como constantes» para os
casos em que o fading é produzido artificialmente, resultou

lnt 253

Para cada valor possível e constante de E, T e C a equaçSo
2B3 representa os pontos pertencentes as retas que compgem o
grafico de Arrhenius <comparar com a equaç&o 13^D. Tomando-se E e
C como constantes» pode-se dizer que a equaçSo 25D representa as
retas individuais que compõem os gráficos de Arrhenius Cln t
versus T~A» para valores constantes de p/p ">.
3) Para minerais, a equação E a (Kp/p 3 • r • * relaçSo que

o

permite transformar a varlaçSo linear entre p/p e log t nas

retas que compõem o gráfico de Arrhenius.

Desta forma pode ser concluido naquele trabalho que a equaçZo

de Shukolyukov, com E « (Kp/p 3 • y, mereceria um estudo mais

aprofundado, no que se refere a fading de traços de fissSo em

minerais.



V.- PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS ENVOLVIDOS NA OBTENÇÃO DOS DADOS

B.I.- OBTEMÇao DO DIÂMETRO B DA DENSIDADE SUPERFICIAL.

A densidade superficial» p, m o diâmetro» D» doe

fissto espontânea e Induzida das amostras analisadas nesta

foram medidas ao microscópio óptico» após as amostras terem sido

preparadas» polidas • submetidas a um ataque químico padrSo. A

• ^ W mjumm^p^PS ^̂ ^mF 9 ^^™^B^^s^Pe^^^s^ ^ d m e / ^F^»)V mv̂ F r̂mt vr ^PmV^^vmv VViv ^••BMm^mV^FS ejv^s^ 9 r̂iBmjv

homogeneidade Cou nSo> da dlstribuçSo do urânio» idade. etc.

Dependendo destas características é escolhida uma das seguintes

técnicas de medidat

DSuperflcies extensas CBigazzi et ai» 1090)

2>Método do detetor externo CBigazzi et ai» 10605

3>Método da populaçSo CBigazzi et ai» 10800

obsidianas analisadas nesta tese de doutorado

apresentaram homogeneidade na distribuição do urânio» optamos pelo

das superfícies extensas para a obtenção dos dados.

Método das superfícies extensas

Para cada amostra» foi separada uma fraçSo para ser irradiada

com neutrons e outra para ser utilizada para a contagem dos traços

de fissXo espontânea. Após a irradiação, as duas fraçSes foram

Montadas em resina e polidas» para assim obter. superficies

internas Cgeometria 4fO» onde» após um ataque químico padrSo»

fora» observados os traços através de microscópio óptico.

Escolhemos superfícies de tamanho suficientemente grandes» de modo

que» em cada amostra» pudessem ser obtidas contagens e medidas de
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traços estatisticamente representativas.

Na fraçXo irradiada teremos traços de fissSo espontânea e

induzida, a menos que as amostras tenham sido aquecidas antes da

irradiação, de modo a produzir um fading total dos traços de

flssSo espontânea* tratamento que nSo efetuamos» porque as vezes

ei* pode produzir alterações nos vidros e a medida da densidade

torna-se difícil. EntSo a densidade superficial medida e o e p

é obtido através de

onde p é obtido na fraçfto nSo irradiada.

5.8. - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS.

5 .8 .1 . - Amostras analisadas.

O magma e uma mistura complexa de substancias no estado de
fusXo e sua consolidação obedece As l e i s f í s i c a s e
f 1 sico-quimicas. Ele se encontra no substrato da crosta t erres tre
consolidada e, em certos lugares» pode at ingir a superf íc ie
terrestre» designando-se esta atividade como vulcanismo. Um dos
produtos formados pela atividade vulcânica e a lava, massa
magmatlca em estado parcial ou total de fusSo, que at inge a
superfície terres tre e se derrama.

Quando as lavas ácidas» que sSo v iscosas , consolidam-se
rapidamente, n3o há tempo suf ic iente para a formaçSo de c r i s t a i s ,
ou seja para a ordenaçXo dos átomos ou agrupamentos de átomos.
Forma-se entXo o vidro vulcânico, amorfo, também chamado de
obsidian*. Por es ta razXo as obsidlanas sXo chamadas de
miner ai 61 des, ou se ja , e la s nXo pertencem ao grupo dos minerais e
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nem ao grupo dos cristais.

Podemos diz«r que as obsidianas sXo vidros transparentes» ou

quase transparentes» o que as torna excelentes candidatas a

dataçSo pelo MTF. As obsidianas analisadas nesta tese sSo treze:

doze do Equador e una de Monte Arei» Italia. »

As amostras do Equador sSo obsidianas coletadas nas

províncias de Pichincha e de El Napo. Da província de Pichincha

estudamos amostras originadas de Quiscatola e Rodeo Corrales; da

província de El Napo estudamos amostras originadas Mullumlca C4

amostras coletadas}» Callejones CS amostras coletadas)»

Yurac-paccha, Lona Pishanga» Potrerillos e Yanaurcu. As amostras

de Hullumica pertencem a um grande episódio vulcânico recente»

originado aparentemente no "cerro Yaragala" C4493m. de altitude)'.

As amostras de Callejones foram coletadas aproximadamente a 3km.

do derrame Mullumlca e também pertencem a um derrame vulcânico

recente.

Em geral» as amostras sXo quase transparentes e apresentam

poucas inclusões» o que faz com que a observacXo delas» ao

microscópio óptico» nSo apresente dificuldades.

A figura 9 mostra o local de coleta de cada amostra; a

figura O mostra os derrames vulcânicos de Mullumlca e Callejones

como os locais onde foram coletadas as amostras. Também na figura

6 sXo mostrados abrigos utilizados pelo homem Cestes abrigos sXo

cavernas de lava)» nas suas viagens em busca de alimento e de

obsidianas» que eram utilizadas na confecção de manufaturados.

Uma outra amostra analisada nesta tese é a de Monte Arei.

Esta obsidiana foi coletada numa pedreira CUras) na ilha da

Sardenha» Itália» e tem sido amplamente estudada; ela Já foi

datada pelo método dos traços de fissSo e foi irradiada Inúmeras

vezes Junto com os padrBes do NI ST. Por esta razSo é possível

utiliza-la como padrXo interno de para obter a fluencia de

neutrons térmicos numa dada posicSo de irradiacSo C Bigazzi et ai»

1071 5.
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9.8.2. - Seleção e polimonto das amostras.

Geralmente as amostras coletadas d* derrames, ou lavas

vulcânicas, s8o fragmentos con dimensões da ordem de poucos cm9,

que devem ser cortados num tamanho apropriado para *a montagem na

resina. O tamanho da superfície a ser escolhida depende da

densidade superficial de traços de. fissfto espontânea Cque e

proporcional a quantidade de urânio e a idade da amostra?. A

montagem das amostras foi feita a frio devido a que o aquecimnto

produz a diminulçSo do diâmetro e da densidade superficial dos

,traços.

O lixamento e o polimento das amostras foi feito numa

poli triz. Utilizamos lixas de granulometrla 800, 1200 e 4000 •

pastas diamante de 2,9p, l»0p e 0,29p. Apôs cada passo as amostras

foram lavadas e. secadas cosi ar comprimido para a sua completa

limpeza.

9.2.3. - Ataque químico.

Na revelaçXo dos traços de flssSo em nossas amostras,

utilizamos um ataque químico cuja atuaçSo depende da concentração

do reagente utilizado, da temperatura do banho e das

características do mineral.

O ataque químico padrSo que utilizamos foi escolhido após a

construção de um grafico da densidade superficial de traços

versus o tempo de ataque. Este grafico, geralmente, apresenta uma

rápida subida que corresponde A revelaçSo química dos traços,

cujos danos se estenderam até a superfície da amostra. Por esta

razlo, o tempo de ataque que adotamos foi escolhido logo após

esta rápida subida, o que em nosso caso resultou em 240"; logo o

nosso ataque químico padrlo, utilizado para revelar os trocos de

fissão das amostras analisadas, foi 2S&iF-lQ°C~4' COsório, 1087?.

A figura 7 apresenta a curva de ataque obtida em nosso

laboratório, para um» «mostra de obsidian*. t importante deixar

claro que, para cada amostra de obsidian» estudada nesta tese,a
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fraçto contendo traços de flssfto espontânea e a fraçKo contendo

traços de fissSo induzida fora» atacadas juntas.

•

8.3.- OBTEMÇXD DA FLUtNCIA PB NEUTRONS TÉRMICOS.

Para se obter a fluéncia de neutrons térmicos com que foram

irradiadas as amostras, foi utilizado um vidro padrSo do NIST-06^.

Como foi dito no capitulo IV, estes vidros vem em conjuntos de

seis unloades. Dois deles sKo os vidros de referência, enquanto

que os outros quatro sSo utilizados nas irradiações. Junto com às

amostras a serem irradiadas. ,

Após as irradiações, o* vidros foram montados em resina e

polidos para obter superfícies internas, desta forma a contagem

dos traços na amostra e nos vidros é feita com a mesma eficiência

geométrica: 4R.

Para escolher o ataque químico com que ser So revelados os

traços induzidos nos vidros, levantamos uma curva de ataque

utilizando HP Cácido fluorldrico? como reagente, numa concentração

de S8*í» e numa temperatura do banho de 19°C; variou-se o tempo de

ataque de 30" até 180" em intervalos de 19". O critério para a

escolha do tempo de ataque é o mesmo descrito no item 8.2.3, O

tempo escolhido foi de 00" Clogo apôs o fim do crescimento rápido

da densidade superficial de traços?. A figura 8 apresenta a curva

de ataque Cp versus tempo de ataque? utilizada para estabelecer o

tempo de ataque.

Uma vez fixado o tempo de ataque químico, revelamos os traços

de flssSo nos vidros Irradiados e nos vidros de referência. Desta

forma, obtivemos p Cdensidade superficial dos traços no vidro

padrXo irradiado), p^n e p^^ Cdensidades superficiais de traços

nos vidros de referência irradiados nas posiçQes RT3 e RT4 do

reator do NISTO.

Na tabela 1 sSo apresentados os dado* obtidos para as duas

irradiações que efetuamos ClrradiaçXo x e irradiaçSo o?, assim

como os dados fornecidos pela NIST para o calculo da fluencia, 0.
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vidro 008 p CxlO4*
csfcs

RT3

RT4
V-x
V-o

iO.10 ± l.QK

4.28 ± 2. IX
38.OO ± 2 . 0 *
33.61 ± 2.2*

4.74x10**

1.72x101*

TABELA 1
Keata tabela temoet as densidades superficiais

traços obtidas nos vidros de referência. RT3 e RT4, as fiuencias de
neutrons ter ad cos fornecidas pela NI ST, para estas duas poelç0es
de lrradlaçSo, e as densidades superficiais dos traços medidas nos
vidros util izados na irradiação'x e o.

Coaw foi dito no capitulo III, para obter <p, utilizamos a
equaçSoi

875

e os dados da tabela 1, desta forma obti
* x • l .W x lO^n/cm1

^ o • 1.40 x 10*V<c»8

que sSo as fiuencias utilizadas para o calculo
trás. Como pode ser notado, exis te

idades das
diferença de



Aproximadamente 13K entre «Mies valore». Se compararmos <>x e ^ o

com a fluéncia nominal da posiçSo que utilizamos» 0 • 1.224 x

^ * . temos uma diferença de aproximadamente 24?< entre ^ e *
X

• uma diferença de aproximadamente 125C entre 0 e ^ * o que Indica

a necessidade de se utilizar um doslmetro padrKo em cada

irradlaçtto» como foi mencionado no capitulo III.

Una observaçSo a ser feita» é que na posiçXo do reator

utilizada para irradiar as amostras, a razXo CdCAu), fornecida

para o usuário» era de aproximadamente 0. Posteriormente esta

razSo foi medida novamente CinformaçSo fornecida pela Dra. Marli ia

Cesar Khourl» comunicacSo pessoal3 obtendo-se um valor de 2.6. ou

seja. esta posiçSo é pouco termalizada, o que pode influenciar o

valor real da fluencia de neutrons térmicos, como foi comentado no

capitulo III.

Felizmente, os vidros NI ST e as obsidlanas estudadas nesta

tese apresentam razSo *9*Th/**°\) semelhantes; desta maneira

neutrons epltérmicos e rápidos devem produzir "fissões espúrias**

em proporções semelhantes tanto nos vidros do NI ST como nas

obsidlanas.

Por outro lado a razlo *m[)/Mm\j dos vidros padrSo é

ot 3 vezes maior do que a das obsidlanas, o que pode significar que

neutrons rápidos podem ter produzido fissões espúrias em

proporções maiores nos vidros do que nas obsidianas.

A influência de neutrons epitérmicos e rápidos produzindo

flssOes que nSo sejam as originadas por neutrons térmicos em

átomos de "°U, foi quantificada por Hurford e Green Cl0835 para a

razXo CdCAu) ai 3, resultando numa influência de ai 2%.
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VI.- RESULTADOS

6 . 1 . - DATAÇJK DE OBSIDIAN AS DO EQUADOR.

Na 11 tor atura encontram-ss multas publicações sobro dataçtto
do obsldianas polo MTF» mas poucos stto os dados publicados sobro
dataetto do obsldianas da América do Sul Co ainda menor é a
quantidade de publicações sobro obsldianas do Equador). Trabalhos
sobro e s t e assunto stto os do Miller o Wagner C1OB1) o Arias e t ai
C1O86)» onde stto apresentadas idades do obsldianas e de
manufaturados de obsidianau; neste último caso encontra-se» com o
MTF, ou a idade geológica do material ou a idade do uso do
manufaturado Cidade arqueológica)» quando o homem pré-his tór ico
provocou um fading total dos traços de fisstto espontânea.

Em Salazar Cl088) e s tá d i t o que o homem "temprano" u t i l i z o u a
obsidlana para construir material l l t l c o o para intercâmbio» JA
que foram achadas obsidianas em lugares ondo ntto e x i s t e
vulcanismo. Também é d i t o que ntto e x i s t e informaçtto suf i c i ente
sobre a cronologia do derrame Mullumica Ccita-se uma dataçtto com o
MTF, a única» dando uma idade entro 1B0000 o 180000 anos)» o que
ser ia muito importante» JA que e s t e derrame e outros próximos
formaram o núcleo principal de intercâmbio» devido A magnitude do
derrame e â qualidade da obsidians.

Duas stto as razoes pelas quais foram estudadas e s tas
obsldlanast a f a l t a de cronologia da regitto onde s e encontram os
derrames o» visando trabalhos futuros» a f a l t a do dataçtto de
obsldianas da América do Sul.

As obsldianas datadas» assim como os l o c a i s de coleta» foram
descr i tos no capitulo V» o nas f iguras 0 e 6. Uma aná l i se prévia
dos traços de f isstto espontânea mostrou que o conteúdo de urânio
tinha distribulçtto uniforme no inter ior das amostras, raztto pela



qual utilizamos o método das superfícies extensas C descri to no

capitulo V) na preparação das amostras» analise do diâmetro e

densidade superficial dos traços de fissSo espontânea e induzida.

Como Jâ foi mencionado» cada obsldiana foi separada em duas

frações e uma delas foi Irradiada no reator do IPEN/CNEN» S. P.» com

uma fluéncla de neutrons térmicos obtida através do vidro padrXo

062» do NI ST. Foram feitas duas irradiações, é% e *o» por qua o

volume do porta-amostrás utilizado era pequeno. As amostras 1, 2,

3, 4» O e © foram irradiadas na irradiaçSCo x» ^ • i.BixlO* n/cm",

e as amostras 7, 8» O, 10» 11 e 12 foram irradiadas na irradiação

Uma vez irradiadas as amostras obtl vemos a razSCo entre os

diâmetros médios dos traços» D /D • que variou entre O»73 e O,O© C

a menos de uma das amostras onde a razXo foi at 13» o que mostra a

necessidade de se utilizar um dos métodos de correçXo de Idades

aparentes» como está descrito no capitulo IV.

Utilizamos o método do plateau para corrigir as Idades das

amostras. Para isto submetemos suas duas frações - uma contendo

traços de flssXo espontânea e outra contendo traços de fissSCo

induzida - a tratamentos térmicos sucessivos: lh a 100°C • ih a

1BO°C + lha 200°C Como é sabido» na regiSo de plateau a razXo

D^/Dj « 1 C*2*9» ****}, enquanto que a razSfo Pm<^P1 tende a um

valor constante. Isto permite obter a idade verdadeira, ou idade

do plateau» utilizando o valor de p Sp correspondente a un D / D "

1» obtido após um aquecimento intenso. Em nosso caso isto

aconteceu a uma temperatura 2 200°C e um tempo de aquecimento 2

3hs. Após o aquecimento obtl vemos um valor da razSo D /D • para

cada amostra» perto de 1 Co valor médio obtido foi 1.0 ± 2.190.

No apêndice 1 é descrita a técnica utilizada para o cálculo

do trio das medidas» assim como o teste do %*» que nos permite

saber se a distribuição do urânio na amostra é homogênea» ou seja»

se a estatística de Polsson pode ser utilizada na obtençXo do erro

associado âs medidas.

Na tabela 2 sSo apresentados os dados obtidos da análise das

12 amostras do Equador, Nesta tabela temos as densidades

superficiais dos traços de fissXo espontânea. pm% e induzida» p,

o número de traços contados» n e n e o valor da razSo p sp



Amostra

1 . -

2 . -

3 . -

4. -

5. -

B.-

7.-

8.-

0. -

IO.

1 1 .

12.

Mullumica
CH2O1O

Mullumica
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Mullumica

abrigo J2

Mullumica

abr. 26 de m.

Yanaurcu

Callejones

amostra #3

Callejones

amostra #8

Rodeo

Corrales
Potrerlllos

- Pishanga

- Ojuiscatola

- Yuracpa.
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p

4 4 1

139
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3635
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91

332
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PfCi0»D
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1433

2.44

1054

2.64

2180

2.40

2162

3.37

2297

2.04

1935

1.83

2303

3.02

2291

1.13

597

1.8O

2725

3.21

2686

1.33

1804

W
C± o

1.82+

1.81±

1.59±

1.57±

lO.80±

1.74±

1.82±

12.12+

2.25±

7.85±

ia. oe±

3.381

10"*)

*o

9

1 0

8

8

6

1 0

7

6

2 0

8 . 4

7. O

11.4

215

7 1

217

8 2

395

154

299

168

3342

401

2O4

104

277

166

3095

325

1110

333

3638

221

307

4 6

P.CiO»)

1.16

1204

1.O4

1374

2.01

2416

1.74

2093

2.16

2137

0.87

1399

1.28

2364

1.89

2020

1.10

2003

2.34

1566

0.54

1145

i

p /pClO'3)

1.85± 11. O

2. O9± 11. O

1.97± 8.5
t

1.72± 8. O
•

18. BO± 9. O

2.33+ 10

2.17± 8.0

16. 36± 6.0

10. 0G± 9.1

15, 57± 7.5

5.661 15.0

TABELA 8
Nesta tabela temos os dados obtidos para a dataçffo das 18 amostras

do Equador, onde: p^ Cp^ á a densidade superficial dos traços de flssSo

espontânea Cinduzida?, n^ Cnp é o número de traços contados, p /p é a

razXo entre os dois tipos de traços. Nesta tabela ha dois conjuntos de

três colunas numéricas: aquele situado mais A esquerda refere-se a amos-*

trás nSo aquecidas Ccalculo da idade aparente)» o outro se r»fw» a amos-

tras submetidas a aquecimentos térmicos Ccálculo da idade verdadeira).



aaostras nSo aquecidas Ctrés colunas localizadas a esquerda) • nas

amostras aquecidas Ctrés colunas localizadas à direita). Na tabela

3 tesos as idades aparentes» T e as idades corrigidas,

as respectivas razSes entre os diâmetros Médios dos traços»



Amostra

1 . - Mullumlca
CH2010

2 . - Mullumlca
L. Yanac.

3 . - Mullumlca
abrigo J2

4 . - Mullumica
abr. 26 m.

5. - Yanaurcu

6.» Cal l e j ones
#3

7 . - Callejones

42

8 . - Rodeo
Corrales

0. - Potr er i 11 os

10. -Pishanga

11. -Quiscatola

12. -Yurac-
paccha

Vo.
Cl o$0

0. 0512. 48

0.0612. 82

0.0113.20

0.0512.60

0.0312.1

0.0513.6

0.0112.80

0.7011.08

0.8012. 00

0.7312. 40

0.8012. 40

T a p

Cm. a. 3

0. ieoio. oa

0.17010.02
VV

0.15710.01

0.15510.01

1.06710.06

0.17210.02

0.15610.01

1.03010.06

0.67310.08

1.11010.08

0.20010,03

VD .
Cl c*O

1. OI 11. 85

1.0012. 20

1.0312. 01

1.O012.O0

1.0011.87

1.0012. 50

0.0012.16

1.0111.05

1.0613.10

1. 0011. 77

0. 0012. 20

1.0012. 07

T ^Cplateau}cor
Cm. a .}

O.1831O. 02
CS50V

0.20610. 02
C3OO°3

0.1Ú410.02 ..
C2OO°5

0.17O1O.02
C200°3

1.53010.14

O. 23010. O2
C300°D

0.18610.02
C200°D

1.40210.08
C250°D

0.10310.04

0. 86410. 08

1.33410.00
C250°D

0. 48510.07
C300°í

TABELA 3
Nesta tabela sSo apresentadas as idades aparentes CT 3 e as Idades

corrigidas CTcop3 P»l° método do plateau, para as amostras do Equador,
Juntamente com suas respect ivas razBes entre os diâmetros médios dos
traçosi D / D . Na última coluna» entre parênteses» es tá indicada a
temperatura ut i l i zada para a obtençZo da idade corrigida.



0 . 8 . - FADING EM OBSIDIANAS.

Um dos objetivos desta tese foi o •«tudo do fading d* traços
d* flssffo em obeidianas» visando contribuir para um melhor
entendi manto deste fenômeno. Mais «specific amenta. como
praticamente n&o existem gráficos de Arrheniua de obsldianas
publicados ria l i teratura, era nosso objetivo construir gráficos de
Arrhenius para es te material» de onde se* possa estabelecer a
relaçSo entre B e p/p .

B. 8.1.-Gráficos p/p versus In t e gráficos de Arrhenius.

O primeiro passo quando queremos obter gráficos de
Arrhenius» é construir gráficos onde a porcentagem de perda de
traços» 1 ~pspo* pars uma dada temperatura constante CIO» e dada
em funçXo do tempo de aquecimento CO. Flsemos gráficos deste tipo
para duas obsidlanas com características diferentes: Yanaurcu
Cidade a. l.Bm. a. e D0̂ DZ a» 0.033 e Monte Arei Cidade ai Bm.a. e
DgXDj ai 0.823. Estas amostras foram irradiadas no reator nuclear
do IPEN/OIEN» S3ÍO Paulo» e depois foram aquecidas a diferentes
temperaturas C100°C, 180°C» 2B0°C e 300°O durante diversos
Intervalos de tempo. Após a realização do ataque químico padrSo
medimos, em cada amostra aquecida» a densidade superficial de
traços de f issão Induzida» p. obtendo» deste modo» a razSo p/p
Cp se r9tT0 a amostras nSo aquecidas)» que dá a percentagem de
perda de traços para cada T e t .

Os dados obtidos sfto apresentados nas tabelas 4 e B onde
teiaoSi T» temperatura em °C, t» tempo em minutos» p/p e In t . Com

o

estes dados construímos um gráfico p/p versus lnt para cada

amostra Conde as retas que descrevem os pontos experimentais foram

obtidas através do método dos mínimos quadrados). Desta forma

construímos o gráfico da figura O » para a amostra de Yanaurcu e o

gráfico da figura 10» para a amostra de Monte Arei.
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TC°O

100

190

290

300

tCain. 2

—

000
12OO

—.

28300
—

8 0

380

790
1910

—

8799

18099

—

200
1338
0177

—

8 0

10298
mmmm

1 5

207

908

2103

pCjdO4?

C± 0*O

30.00 ± 2.1
30.32 ± 3 . 0

20.03 ± 2 . 2
30.30 ± 3.1

30.02 ± 3.1
30.88 ± 1 .0
30.80 ± 1.7

20.18 ± 1 .0

28.07 ± 1 .8
29.99 ± 2 . 3

39.08 ± 3 . 0
29.00 ± 2 . 0

29.10 ± 3 . 0

33.70 ± 2.9

18 .07 ± 2 . 0
13.07 ± 3 . 2
11.31 ± 2 . 7
33 .79 ± 3 . 1

2 0 . 4 3 ± 3 . 1

0.82 ± 3.1

33. 79 ± 3.1

14.83 ± 2 . 9
11.17 ± 2.9

7.42 ± 3 . 5

9.34 ± 3. 3

C± o*0

0.08 ± 3.0

O.OO ± 3.0

0.70 ± 4.4

1.00 ± 2.0
0.09 ± 2.7

0.01 ± 2 . 0
0.83 ± 3.0

±
0 . 7 3 ± 4 . 9

0.71 ± 4 . 0

0.90 ± 3.8

0.41 ± 4 . 1
0.34 ± 3.7

O.OO ± 4.4

0 . 2 0 ± 4 . 4

0 .44 ± 4 . 2

0 . 3 3 ± 4 . 2

0 .22 ± 4 . 7

0.10 ± 4 . 5

lnCO

O.4O

7.1O

1O.29

4.49

5.04

0.03 '
7.33

O.08

0.83

9.90
7.2O
0.12

4.38

0.70

2.71
9.33

0.34

7.08

TABELA 4

Dados obtidos para a construcffo do gráfico p^f>o versus l n t ,

da amostra de Yanaurcu. Pedaços d« amostra foram subsistidos a

dlfsrsnt** tratamentos térmicos • a difsrsntss tempos ds

aquecimento, após o que foi medida a densidade superficial de

traços de fissSo induzida e obtida a razXo pSp Cp se r9fw A
o o

densidade superficial obtida em amostras nlo aquecidas).
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TC°O

100

150

290

300

Until).)

—

545

2005
8981

28390

—

313

2265

5152

11883
30000

—

120
603

6248

15

180
1440

pCxlO**
C± o9O

22.53 ± 2 .7
20.83 ± 2 . 3
17.71 ± 2 . 3
17.37 ± 2 . 1
16.48 ± 3 . 3

18.68 ± 2 .0
16.31 ± 1.9
13.00 ± 2 .6
12.81 ± 2.6

12.42 ± 2 . 3
11.28 ± 2.9

21.30 ± 3.6

10.02 ± 3 . 0

8.11 ± 3 . 2

4.89 ± 3.0

2 0 . 6 1 ± 2 . 8

1 0 . 0 8 ± 2 . 9

5.32 ± 3.5
3.19 ± 3 . 4

C± &!O

0.92 ±
0.79 ±
0.77 ±

0.73 ±

0.87 ±

0.70 ±

0.69 ±

0.67 ±
0.60 ±

0.47 ±

0.38 ±

0.23 ±

0.49 ±

0.26 ±
0.16 ±

»

3.6
3.5
3.4

4.3

2.8

3.3

3.2
3.0
3.S

.

4.7

4.8

4.7

3.9

4 . 4

4.3

lnCO

6.30

7.6O
9.1O

10.23

9.75

7.73
8.55

9.38

10.31

4.79
6.40

8.78

2.70

5.19
7.27

TABELA 5

Dados obtidos para a construção do gráfico p/p versus Int.
o

da amostra de Mont» Arei. Pedaços de amostra foram submetidos a

diferentes tratamentos térmicos e a diferentes tempos de

aquecimento, após o que foi medida a densidade superficial de

traços de fissSo induzida e obtida a razSo p/p Cp se refere a

densidade superficial obtida em amostras nSo aquecidas?.
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Os gráficos de Arrhenius sito um conjunto de retas construídas

dados obtidos dos gráficos p/p versus In t. Nestes gráficos,

cada reta descreve a variação de in t contra T" para cada

percentagem de perda de traços. Dia incllnaçSo característica de

cada reta pode-se obter a energia de atlvaçSo E CE 4 funçSo de

Para construir os gráficos de Arrhenius» utilizamos as

equações das retas contidas nos gráficos das figuras 9 e 10» ou

sejat fixado o valor de p/p » obtlvemos para cada valor d* T~* Cem
• o

unidades de 10 X°IO» o valor correspondente de In t. Na tabela 6

temos as equações para cada T Cp/p^ versus Ir O • os dados

dali obtidos Cln t versus T**â, para vários valores de p/p"*» a
o

partir dos quais construímos o grafico de Arrhenius para obsldiana

de Yanaurcu Cflgura 113. Da mesma forma» a tabela 7 e a figura

12 correspondem 4 obsidiana de Monte Arei.

0.2.2. -Calculo da energia de atlvaçflto E, ft e y.

Uma vex construídos os gráficos de Arrhenius para as duas

amostras» se obtém a energia de atlvaçSo correspondente a cada

p/p ; para Isto utilizamos as equações das retas dos gráficos de

Arrehnlus dadas por

y • mx • n 283

onde y •» lnt» m é o coeficiente angular que e proporcional k

energia de ativaçXo E, x e o inverso da temperatura em 10*/°K e n

é uma constant*» ou seja» podemos escrever a equaçSo 2d> como;

In t - E'KC1000/n + n 203

onde E' é o c Deficient* angular das ret AS» quando T e escrito em
unidades de loV*K.



AMOSTRA: YANAURCU

ÍEMPERATURA: 1OO°C

150°C

250°C

300°C

y « -0.0508X • 1.131

y - -O.O97OX • 1.262

y « -O. O722x • O. 887

y = -O. O729x •»• 0.686

TC1000/°!0 In tCmirO In tCadrO

0.90 2.68

2.36

1.91

1.75

8.11
6.44

-0.19
-2.93

0.30 2.68

2.36

1.91

1.79

15.99

13.34

9.36

2.96

0.80 2.68

2.36

1.91

1.75

10.08

8.09

1.2O

-1.56

0.40 2.68

2.36

1.91

1.75

17.96

15.10

6.74

0.70 2.68

2.36

1.91

1.79

12.09

9.84

2.99
-0.19

0.30 2.68

2.36

1.91

1.75

10.03

16.80

8.13
5.30

0.60 2.68

2.36

1.01

1.73

14.02

11.90

3.07

1.18

TABELA O

D*do» obtidos para a consiruçXo do grafico d« Arrhenius. Para cada

**obtiv«mos vários valores de In t t T**, extraídos da figura 0.

U N I C 4 M »
ftiauortc*



30.00

20.00

6
10.00

0.00 -

-10.00 ta
1.20 í.70 2.20

T(1000/°K)

FIGURA 11

Gráfico de Arrhenius para a obsidiana de Yanaurcu, Equador,

construído com os dados da tabela 6.



MOSTRA: MONTE ARCI

TEMPERATURA* 1OO°C

180°C

290°C

300°C

y - -O.O44Ox • 1 . 1 6 0

y - -0.09G5X + 1 . 1 6 0

y - -0 .0604X + 0 . 7 6 2

y • -0.0730x + 0.679

In tCmlrO tC1000X°!O In tCmiiO

0.00 8.08

2.36

1.09

1.73

6.10

4.89

0.90

-3.04

2.68

2.36

1.05

1.79

19.18

12.09

4.34

2.37

0.80 2.68

2.36

1.99

1.78

8.37

6.69

0.63

1.60

0.40 2.68

2.36

1.09

1.78

17.49

13.86

9.09

3.72

0.70 2.68

2.36

1.O9

1.79

10.64

8.48

1.02

-0.34

0.30 2.68

2.36

1.09

1.79

10.71

19.68

7.69

9.08

0.60 2.68

2.36

1.09

1.79

12.01

10.29

2.68

1.02

TABELA 7
Dados obtidos par» * construçtto do. gráfico de Arrhsnius. Para cad

p/p , obtivsmos vários valores úm In t • T~A, extraídos da figua O.



30.00

20.00

10.00 -

0.00 -

-10.00
1.20

T(1000/°K)
2.70

FIGURA 12

Gráfico d« Arrh*nlus para a obsidiana d» Mont» Arci,

Itália, construído com os dados da tabela 7.



Cveja equaçlto 130 que eada reta, do grafico d* Arrnenlus e

pe l* equaçJfoi

In t • EVICT • In a

Da* equaçBes 13 • 20 obtemoe que

B • E'KIOOOXK

para cada psp • ou s»Ja para cada B*. Os dados obtidos utilizando

a «quaç&o acimfc s8o apresentados na tabela 8 • na figura 13. para

a amostra de Yanaurcu e na tabela 8 e figura 14» para a amostra de

Monte Arei.

Como foi dito no capitulo IV» a análise de dados obtidos dos

gráficos de Arrhenius leva a uma equaçSo CDakowsky et ai. 10743

da forma:

y - y.

onde fCp t̂ para minerais» é uma funçSo linear do tipo

B

que permite a obtençKo da energia de ativaçSo, conhecidos os

valores de (i e y Cparâmetros obtidos dos gráficos de Arrhenius).

Mas figuras 13 e 14 temos as retas qum relacionam os



Amostra

Yanaurcu

tonte Arei

10

2O

30

40

5 0

6 0

70

10

20
30

40

60

6 0

70

y r

12.15
12.83
13.52
14.20
14.88
15.56
16.26

10.88

11.74
12.61
13.46
14.20
15.20
16.04

noe + n

-23.5O
-23.46
-23.33
-23.2O
-23.04
-22.92
-22.81

-22.26

-22.37
-22.48
-22. S7
-22.80
-22.80
-22.87

Kcal/Mol

24.15
25.51
26.87
28.23
29.57

30.94
32.32

a.62
23.34
25.06
26.76
29.22

30.36
31.80

E

eV/nolecula

1.05
1.11
1.17
1.23
1 2 8
1.34
1.4O

0.64
1.01
1.09
1.17
1.23
1.32
1.38

TABELA 8
EquaçSes das retas dos gráficos de Arrhenlus correspondentes a cada

valor de percentage» de perda de traços. Para cada reta foi calculada a
energia de atlvac2o.
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F1OURA 14
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diferentes valores de p/p com as energias d* atlvacSo

correspondentes, ou seja:

y « «x • n

onde y «• E, m • >̂ • n • í' «stKo •» unidades d* «V/MOIACUIA • K «

p^p . I s to nos permit* obt*r Cda figura 133 para a amostra de

Tanaureu

y * -O.BÔx • 1»Q73

logo

ft m -Q,20xlO"20J/molecuaa • y

ou

- -6703°K/molécula •

• para a amostra d* Monte Arei CequaçKo do grafico da figura

tei

y • -O. B7x + 1.84

logo

(I • -O.lOjdO'^J/molécula e y • 2.47xlO"iPJ/roolacula,

ou

/3/K - -eS02oK/molécula e y/K • 17888°K/molécula



6.2.3.- OBTENÇXO DO PARÂMETRO C.

Da análise dos dados experimentais com os quais construímos

os gráficos de Arrhenius» podemos obter o valor de In a CequaçSo

13»extrapolando T -> ud. Na farta literatura sobre gráficos de

Arrhenlus» é usualmente mencionado que o é uma constante que

depende das características do mineral Csó três artigos» pelo

menos de nosso conhecimento» mencionam o fato de que a depende do

grau de fading» Haack C10723. Haack C10763 e Sohan et ai C1Q8333.

porém os nosssos dados mostram a seguinte variaçSo para á

constante a» ou melhor para o parâmetro at 8.02xi O* 5 a £

l,76xl0âO» para a amostra de Yanaurcu e 4» 0x1 O* £ a $ 8,5xiOP,

para a amostra de Monte Arei.

Para estudar a variaçSo do parâmetro o em outros minerais,

.analisamos gráficos de Arrhenius de:

13 Sharma et ai Cl 0773» "chlorite'*» submstida a tratamentos

térmicos de 300°C até 480°C,

113 Durrani • Khan Ci0703. "tektlte"» submetida a tratamentos

térmicos de 1BO°C até BQ0°C, e

1113 Naeser et ai Cl0703» "epidote", submetido a tratamentos

térmicos de eoO°C até 700°C.

Os trabalhos mencionados acima foram escolhidos porque

apresentam os pontos experimentais dos gráficos p/p versus In t»

o que nos permitiu obter os gráficos de Arrhenlus» de onde

, obtivemos os valores de a apresentados na tabela 0 . Observa-se

| claramente nesta tabela que os valores de a variam de várias

I ordens de grandeza.

j Como foi mencionado no capitulo IV» Bigazzi et ai Cl0883

! obtiveram» a partir da equaçKo de Shukolyukov» a equaçSo das retas

i do gráfico de Arrhenius CequaçSo 263 da forma

í i E
In - --- In Cp/p 3 [ • - -«_- • in t^ "Cr o J -KT~- --- In Cp/p 3 [^ "Cr o J

J Comparando esta equaçSo com a equaçXo 133» obtemos

I



Amostra

Obsi dlana
H. Arei

Obsi di ana
Yanaurco

••Chlorit»"

"TtktiU"

"Epldote"

O

0,90
0.80
0,70
0.60
0.50
0.40
0.30
O.OO

0.80
0.70
0.60

0.50
0,40

0.30

O.OO

0.75
0.50
0.25

0,90
0,70

0,50
0,30
0,10

0,80
0,60

0,40

0,20

a

4,63x10*
5,17x10*
5.83x10*
6.34x10*
7,12x10*
7.07x10*
8.50x10*
1.76xlOio

1.55xl0âO

1.35xlOâo

l . l B x l O 1 0

l .OOxlO 4 0

8,99x10*
8.02xl0P

4,4OxlO7

1.28x10*
7,76x10*
4,21x10*

3,01xl010

3.77x10*
3,68x1010

1.20x1011

l . lOxlO 1 '

2,00x10*°
4,04x1 O*0

2,llxlO47

1,25x1099

C

4. 88x10*
1.15x10*
2,07x10*
3.24x10*
4.02x10*
7,30x1 O*
7,08x10*
1.85x10*
3.45x1 O*
4.83x10*
6.00x10*

7.02x10*
8,25x10*

9.66xlOP

4.73x10*
3.67x107

6,38x10*
3,03x10*

3.18x10*
1.34x10*
2,55xl0iO

1,07x1012

4,76x101 4

4,46x102*
2.06x10**

1,04x1 O*7

2,02x10 5 5

Referência

Ctese)

CteseD

CSharma « t a i ,
10773

CDurrani e Khan,
10703

C Naeser e t a i ,
10703

TABELA O

Valores de a e C obtidos com as equaçSes 25 e 33, para as

amostra» das refencias indicadas na última coluna.



In Cp/pJ> 305

que descreve a relaçKo entre a constante a» obtida db grafico de

Arrhenius, e a constante C da equação de Shukolyukov. Também no

artigo mencionado acima, é comentado que C pode ser interpretada

como uma probabilidade Cpor unidade de tempoJ de fading dos

traços* e que possivelmente é uma função de p/p . ou seja, o valor

de C somente pode ser tomado como una constante para cada una das'

retas do grafico de Arrhenius.

Além de ser uma grandeza que depende das características do

mineral, C depende do grau de fading. Isto é confirmado pelos

nossos dados experimentais e pelos dados obtidos de diferentes

minerais Ctabela 00. Nesta tabela estfto os valores de a e C

obtidos através das equações 13 e 28, respectivamente» assim c«

os, valores de p/p para os quais estes valores foram calculados.
o '
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6. 3 . - ESTUDO DO FADING ATRAVÉS DA EQUAÇXO DE SHUtCOLYUKOV

No capitulo IV mostramos que a equaçKo de 'Shukolyukov.
CequaçXo 20> integrada com E • cte. • reproduz as retas que compSem
o grafico de Arrhenius. Foi mostrado também que E » (*-pSp D ••• y

para minerais CDakowsky et ai 1074D, é uma hipótese confirmada
pelos nossos resultados experlmentals.

Um caminho natural para aprofundar os estudos sobre fading, a
lüz da equaçXo de Shukolyukov. é integra-la considerando E *

i

A equaçKo de Shukol yukov. adaptada para a s i t u a ç S o
experimental onde o s traços de f l s s S o foram produzidos
ar t i f i c ia lmente» é dada por

dNCO
_-I • -Ce""/^CTN,CO 313
Ov f

A equaçXo 31 pode ser escrita CBigazzl et ai 10803 da

seguinte forma:

A equaçXo acima pode ser resolvi da se C for considerado

constante, hipótese grosseiramente valida nas obsidianas que

estudamos, mas que nXo é observada nos dados extraídos de outros

materiais Ctabela 0>. Desta forma temos

\ 33>

ou



-Cdt 343

Para resolver a equaçXo 343 a condiçtto de contorno» no caso

traços de flssXo induzida, et psp • 1 quando t » O. EntSo

escrever:

• l J A"*

dt 36D

S» C é una constant* qu* ind*p«nd* dt t. o sogundo termo fica

-c t •r
/ I C T

• fazendo x • p/po • y •» (ix/KT, obt«mos

.L -y
dy

Segundo o manual d* fórmulas matemáticas CM. R, Spiegel»10

a funçfto especial chamada de integral exponencial é dada por:

J - " r - l n * * i«—1



onde r é a constant* de Euler, T • 0.57721. logo podemos escrever
o termo do lado esquerdo da equaçffo 3O como:

r **y r* •"* I * m~y

~ - dy • J —ay - J £y-
áy • E,Ca2 - E^Cbí 375

bJ

Das *quaç8*s 35 • 37 obt**os qu#;

C t .'*'** 385

onde Ê  • a funçlo integral exponencial, cujos valor
encontram-se tabelados. A consistência da equaçSo 38 pode ser
avaliada pela sua soluçXo para valores de ft—> O, ou seja B—>
constante; o que resulta na equaçSo 29.

A equaçSo 38 foi utilizada para obter a variaçXo de p/p
versus In t para as obsldianas analisadas nesta tese,
utilizando-se os ft e y obtidos experimentalmente e o valor médio
de C obtido para cada obsldlana.



V1I.-ANÁUSE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

7.1.- OBSIDIANAS DO EQUADOR

Na última coluna da tabela 3 temos as 1 dados corrigidas das <

íiras analisadas nesta tese. Destas idades podemos concluir que

houvA pelo n»nos quatro episódios vulcânicos d* idades diferentes:

13 entre 0.17 e 0.2 m. a. , amostras 1. Z, 3» 4» O. 7 e O* 113

aproxi w»H>—nte 0.48 m. a. . amostra 12. 1113 aproxliaadaiaente 0,80

nua. t amostra IO, e iv3 entre 1*3 e 1.0 m. a. , amostras 9. 8 e 11.

Das obsidianas mais Jovens, quatro pertencen ao derrame de

Mullumica e duas ao derrame de Callejones. Se compararmos os seus

p , p . Pa
yPz e T , vemos que estes valores sSo concordantes

•ntre si» o que poderia indicar que estas amostras se originaram

do mesmo magma. Já que a distância entre os pontos mais próximos

destes derrames e aproximadamente 3Km.

Na figura 15 s8o indicados os locais de coleta e as Idades

das obsidianas analisadas por nos. assim como os locais de coleta

e idades de algumas amostras analisadas nos trabalhos de Miller e

Wagner C10813 e Arias et ai. C1G88D. Nestes trabalhos foram

analisadas amostras geológicas e amostras arqueológicas. Nesta

figura pretendemos fazer um mapa representativo das obsidianas

datadas na regi2o, onde se concentra a maior parte das amostras do

Equador datadas ate hoje.

As amostras analisadas por Miller e Wagner sâo: 13 Ml e M2,

coletadas no derrame Mullumica com uma idade aparente de ar 0.10 e

0,21 m. a. , respectivamente» 113 041 e 042, com idades de 1,81 e

1,78 m.a., respectivamente* coletadas, sem uma identificação mais

precisa do lugar, na regi So de Quito, 1113 078C, 0750 e 07SE,

amostras arqueológicas, com Idades de 1,72m. a. , 0,16m. a. e

3000m.a.. respectivamente, coletadas em "El Inga" que, segundo os

autores, teriam a mesma origem: uma obsldlana de idade l,73m. a. ,
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iv3 078A, amostra arqueológica coletada em "La Esperanza" com uma

idade aparente d» 0,22m. a e v3 004E» M. D e T, amostras

arqueológicas com 0.25m. a. . O.SOm. a. » 2,0m. a. e lt80m. a.

respectivamente, coletadas no sitio arqueológico de "Palmar", na

costa do Pacifico.

No trabalho de Arias et ai C1G863 temos três amostras

provenientes da regiXo entrei Pi To e Pin tag: CH37/A, CH37/B e

CHS77, com Idades de 2»0m. a. • O,33m. a. e 0,81m. a. .

respectivamente. As proveniencias destas amostras e das amostras

citadas no parágrafo anterior» cuja localização geográfica está na

região estudada nesta tese» estXo apresentadas na figura 19 e, na

figura 16» temos a locallzaçSo geográfica dos lugares onde foram

coletadas as amostras mencionadas nesta tese.

Comparando os dados analíticos obtidos nesta tese com os

dados da tabela 10 Conde p é a densidade superficial dos traços

d* fissSo Induzida que seria obtida com a fluéncla de neutrons

térmicos utilizada por nós)» podemos concluir que;

13 As amostras Ml e M2 apresentam Idades concordant es com as

Idades das amostras do derrame Mullumica C amostras 1, 2, 3 e 43-

23 As amostras 041 e 042 apresentam idades maiores que as de

nossas amostras» possivelmente porque suas proveniencias sSo

diferentes daquelas de nossas amostras. Em Arias et ai e comentado

que a amostra 041 tem uma idade de plateau concordante com a idade

de plateau da amostra CH37VA» o que indicaria que 041 e CH37/A

foram coletadas na mesma lava.

33 As amostras 075C» 075D e 076E sâo arqueológicas e» segundo

Miller e Wagner» teriam a mesma origem: ar l»72m.a. A amostra 075E

teria sido aquecida pelo homem há 2060 anos» provocando um fading

total dos traços de fissSo espontânea e a amostra 07BD. idade »

0,15m. a.» teve um fading parcial multo intenso dos traços.

43 A amostra 078A» coletada em "La Esperanza", que está localizada

aproximadamente 40km ao norte do derrame de Callejones, apresenta

idade corrigida C0.21m. a. 3, e pm concordantes com os valores

obtidos para as amostras dos derrames Mullumica e Callejones;

porém o mesmo nXo ocorre com relaçSo aos valores de p. que sSo

diferentes. Em Miller e Wagner foi estimada a concentração de

urânio das amostras» obtendo-se 6»7ppm para a amostra 078A e ~
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QUITO

•

78»30'

O PIFO

SANGOLQUI . CH577U5.B.)*

. /CH37/A(2,0)*
0750(0.15)* 1 .**\CH37/B(0,3)*
075El0002)*>~^ OEL INGA # ( , 4 0 )
0750(1.72)-J R00ÈO

O CORRALES
SANGOLQUI

OPINTAG •
(1.33)

QUtSCATOLA

PINTAG

(0,23)#*URAC-PACCHA ° * 1 0

(o^ny £ VcA L L EJONES

0,17)^^^ MULLUMICA
OYACACH1

• LOMA PISHANGA
(0,86)

.YÍNAURCU •«£««•"»
0-20-

0 CK«
t i l l

FIGURA 15
LocalizaçSo geográfica aproximada das amostras analizadas

n«st* t»se. das amostras d» Millw • Wagn»r C1O81D coletadas nesta

regiSo Cindicadas com «3 e das amostras de Arias et ai C1O86O

Cindieadas com JD. As idades corrigidas das amostras, em ro. a. .

encontram-se entre parentes!s
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SANGOLQUÍ
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PINTA6
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TABACUNDO
• •

LA ESPERANZA

•. - !*

OYACACHI
P I F O •
e

20 Km ir

N

F1OURA 16 í
Locallzaç&o da« rvgi&«s ond* fcptan • -,col»tâdas as amostras

analisadas nesta tese • das regi&es onde foram coletadas as
amostras de Mi^er e Wa*ner <í©8i> e Arias e t al#



Amostra

Ml Cgeol .2 1

M2 Cgeol.2*
041Cgeol.:>A

042Cgeol.:>*
075CCarq.3*

075DCarq.}*

075ECarq.3á

078ACarq. >'
0©4EC*rq. 3*
O94MCarq.2ft

OO4DCarq. 3*
094TCarq. 3*

CH577*Cgeol.:

CH37A*Carq.>

CH37B*Carq.?

49O
52O

1800

4100
430

0 . 3

410

410

900
5100
4100

) 732
2050

313

O28OO

O2OOO

110000
159000
127000

120000

77400

101000
117000
130000
115000

118000

170000
120000

Pw

Cxi 0a?

IO©

192

222
290

241

148

230
200
3O9
2 0 1

120

97

97

—

0.79

0.78

« 1

0.98

—r
—r-

———

0.84

1.00
1.00

Cm.

O.

O.

—

0.

—

1 ,

0 ,

0 ,

0 ,

1 .

1 ,

0 .

—

—

>

a. 3

IO

21

—

6 8
—

1 9

2 2

1 4

1 9

31

2 9

©0

—

—

cor

Cm. a. 3

1.81

1.78
1.72
1,72

0.0O20O

0,21

0,25
0,29
2,01
1,89

0.81

2.09
0.31

TABELA 10
Nesta tabe la saTo mostrados os dados de mmostrmm do Equador

anal i sadas nos trabalhos de Miller e Wagner C19JEÍ13, indicadas com 1, e
Arias et ai C19803, indicadas com 2. Na coluna p sSo apresentados os
valors* de pi que teriam sido obtidos com a nossa fluencia de neutrons
térmicos.



8ppm para as amostras Ml e 2, o que indica que derr

diferentes deram origem a M M Ce as nossas amostras 1 • 2. 3 e O
A a

e a amostra 078A.. Isto significa que» provavelmente» na regiSo

estudada houve um outro derrame ocorrido há O.21m. a. atrás, ou

seja» aproximadamente na mesa» época que ocorreram os derrames de

Nulluwlcc e Callejones. ;

B) As amostras OO4B. M. D e T, amostras arqueológicas de "Palmar",

cujas idades pertencem a dois grupos Centre O»25m. a. e 0.20».a. e

at 2»Om. a.) nXo apresentam dados analíticos exatamente concordantes

com os das amostras analisadas nesta tese.

6) A amostra CH677 C Ar Ias et. ai, 1O863 apresenta uma idade

concordante com a idade da amostra de Loma Plshanga e. como pode

ser visto na figura 15» o local de coleta de ambas é próximo,

porém» os valores de p e p sXo diferentes» indicando que» nesta

região, houve pelo menos dois episódios vulcânicos ha

aproximadamente 0.60a. a. atrás Co Dr. Mauro Colt ei li confirmou que

CH877 e Loma Pishanga. do ponto de vista estratigrafico, deveriam

ter Idades próximas). A amostra CHE577 também foi datada pelo

método do K-Ar dando uma idade deO»8i ± O O4m. a. Outras amostras

analisadas naquele trabalho sSo a CHX37A e CH/37B Cque foram

indicadas como geológicas) provenientes de derrames da regi2o

entre "Pifo" e "Pin tag". Uma cuidadosa Investi gaçSo geológica

feita em 1068 pelo Dr. Mauro Colt ei 11, do "Istltuto Inter nazi onale

di Vulcanologia** do CNR CCatania, Itália)» revelou que, no lugar
de coleta das amostras* nS© há derrames de obsldiana. Pelo

contrário» encontram-se lâminas e restos de manufaturados, ou

seja» aquele é, muito provavelmente» um lugar onde o homem

pré-histórico fabricou manufaturados de obsldiana Cchamado

"Workshop"). Isto indica que as amostras. CH/37A e CH/37B sZo

manufaturados cujos derrames de proveniéncia sZo desconhecidos.

Além disto» o lugar de coleta está multo próximo da localidade

chamada "El Xnga" que, muito provavelmente, seria o mesmo lugar
onde as amostras de Miller e Wagner C075C, 075D e 076E) foram

coletadas. Desafortunadamente estes autores confirmaram a 6.

Bigazzi Ccomunl cação pesssoal) que as amostras O75C. D e E sSo

trás de museu, cuja localização exata é desconhecida.

Por outro lado o Dr. Wagner forneceu uma
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important*: comparou pedaços d* vidro das amostras CH/37A •

CR/37B e dos manufaturados de "El Inga" e "Palmar" e concluiu que

há multas analogias nas características miner ai óglcas.

Da analise feita acima, podemos concluir que:

1) As amostras analisadas nesta tese podem ser claslficadas em

quatro grupos de Idades diferentes C~ 0.2m. a. » 0,40m. a. • 0,86m. a.

e ~ 1,4m. a. 3.

23 A seqüência entre os grupos de idades indica que, na regi So

estudada» o vulcanismo poderia ter se propagado da regi5o de

Plntag e seguido até a regi So do derrame Callejones. Também nesta

regiSo existiram outros derrames representados pelos manufaturados

analizados em Miller e Wagner Cl081D e Arias et ai Cl0863. cujas

locallzaçSes s8o desconhecidas. EntSo a atividade vulcânica

começou há aproximadamente 2m. a. atras, na regiSo situada ao leste

de Quito.

33 Os derrames Mullumica e Callejones podem pertencer ao mesmo

magma Já que todos os dados destas amostras sSo muito semelhantes.

43 As Idades das amostras do derrame de Mullumica estSo em

concordância com as Idades das amostras Ml e M2 de Miller e

Wagner. O MTF n2o revelou diferença de idade entre os derrames de

Mullumica» ou seja. o derrame estratigraficamente mais novo

CCH2010. ou M2 de Miller e Wagner3 tem uma diferença de idade que

está dentro do limite do erro experimental, se comparado com o Cs3

outro Cs3 derrame Cs3 de Mullumica.

83 Do ponto de vista arqueométrico. a exata localizaçSo da

provenlencla dos manufaturados analisados em Miller e Wagner

Cl0813 e Arias et ai C10663» nfo foi identificada. Semelhanças nos

parâmetros de dataçSo. mostram que alguns dos manufaturados do

primeiro trabalho citado poderiam ter sua origem nos derrames

datados nesta tese. o que porém» é difícil de se confirmar devido

As diferenças entre as callbraçSes e metodologias empregadas na

obtenção dos dados. Pode-se concluir no entanto, que as fontes

Cpelo menos quatro) das obsidlanas utilizadas pelo homem

pré-histórico de "El Inga". "La Esperanza". e "Palmar", estariam

localizadas na regiSo vulcânica ao leste de Quito, cujas áreas de

dlfusSo chegaram pelo menos até a costa do Pacifico CPaimar3.

63 A coleta das amostras desta teae. foi o resultado de uma

40



cuidadosa investigaçSo geológica. EntSo, podemos . dizer que as

fontes dos manufaturados utilizados na pré-história nSo foram

encontradas Cou pelo menos algumas delas> devido a alterações

morfológicas C produzi das principalmente pela atividade humana? ou

porque o ho-em pré-histórico consumiu totalmente o material, como

aconteceu em outros lugares do mundo C por exemplo» na

Tchecoslovaqui a ori entalD.

72 Sabendo» agora, que CH37/A e CH/37B sSo manufaturados» pode-se

dizer que» multo provavelmente» alguns dos derrames de provenéncia

dos manufaturados de Arias et ai C1980D e Miller e Wagner Cl981),

s|to os mesmos. A localizaçXo destes dcrranws 6 desconhecida, mas»

levando em conta a boa concordância < ntre suas idades e a

localizaçSo do lugar onde foram trabalhados oe manufaturados» "El

Inga", pode-se concluir que os derrames estSo» multo

provavelmente» na regiXo estudada, porque, o lugar de trabalho nSo

deveria estar multo longe da Area onde se encontra o material para

construir manufaturados.



7.2.- FADING EM OBSXDIANAS

Como foi comentado no capitulo VI» a equaçSo 38)»representa a

lntegracSo da equaçSo diferencial de Shukolyukov» para B •* (Kp/p 3
o

+ Y . Utilizando os valores de ft e y extraídos dos gráficos de

Arrhenius Cflguras 13 e 14) e os valores médios do parâmetro C

Ctabela 03» empregamos a equaçSo 38) para descrever p/p versus

In t , para as amostras Monte Arei e Yanaurcu. . '

Em termo» gerai**, pode-ae dlatwr que hA um bom acordo unir* os

resultados experimentais e as curvas calculadas através da equaçSo

383» notadamente no que diz respeito á declivlda.de das curvas

p/p versus In t. Devido ao fato. provavelmente» de que
o

utilizamos» para cada amostra» o seu valor medi o de C, quando na

realidade este parâmetro varia de um fator da ordem 3, no

Intervalo de p/p considerado» as curvas obtidas através da
O

equaçSo 383 encontram-se deslocadas horizontalmente em relação aos

pontos experimentais. Isto pode ser observado na figura 17b3. que

descreve a varlaçSo de p/p versus In t» para T <* 150°C, para a

amostra Monte Arei. As figuras 17a3. 17c) e 17d) se referem ás

outras temperaturas estudadas, para esta mesma amostra.

Para a amostra Yanaurcu o pior acordo entre os resultados

experimentais e a curva obtida via equaçSo 38) também ocorreu para

T • 150°C» o que parece indicar que houve um problema com o forno

nesta temperatura.

Consideramos o parâmetro C como constante para as obsldianas

estudadas nesta tese C C varia de um fator at 3 para Monte Arei e

de um fator ai 5 para Yanaurcu). porque sabíamos que pequenas

flutuações nas lncllnaçOes das retas que compSem o gráfico de

Arrhenius poderiam mascarar a obtençSo do parâmetro C» se ele

fosse único e constante C C * obtido da extrapolaçffo das retas do

gráfico de Arrhenius para T—>oo 3. Porém os resultados extraídos

dos dados de outros autores, para outros materiais Ctabela 0),

mostram claramente que C nSo é constante.

Foi comentado, no capitulo IV, que Dakowsky et ai Cl074)

puderam escrever a equaçSo generalizada para o gráfico de
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Figura 17
Curvas obtidas através da integraçXo da equaçXo d*

Shukolyukov, com E - (Kp/p "> * r> para diferentes temperaturas de
aquecimento, para a amostra de M. Arei* sO 100°C, tí> 150°C, e? 250°
C t d ) 300°C.
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Arrhenlus a partir do fato d* que as retas que o compõem,

geralmente, se encontram num ponto Ct^, T ^ » tl%tm seria

caracterIstieo do material estudado. A partir da existência do

ponto Ct., T7*3 foi mostrado em Blgazzi et al C16883 que C poderia

ser escrito como

— expCExKT.3

Porem» naquele trabalho na*o foi deixado claro se C, na forma

apresentada* era uma constante ou nSo» para cada material. Os

resultados apresentados nesta, tese mostram que C = ttpsp , t. *

T7*3 OU seja:

- inCp/p 3
C *> r 2J" expCE /KT.3 393

onde a se refere a cada reta que compbe o gráfico de Arrhenlus.

Antes de se tentar inserir a equaçSo 303 na equaçSo 323 e

tentar integrá-la* convém tentar entende-la, do ponto de vista

físico, e isto passa pelo significado do ponto Ct. , T7*3. a partir

do qual a equaçSo 303 foi deduzida por relaçSes geométricas.

Se tentamos interpretar a temperatura T. como uma temperatura

alta o suficiente de modo que o processo de fading total se de

rapidamente* na regiSo do traço latente* deveríamos esperar que

materiais conheci danten te mais resistentes á temperatura

apresentassem TL mais altos do que obsidianas, por exemplo, cujo

fading e bastante sensível á temperatura.

Porém nSo e isto que e observado. Enquanto que do gráfico de

Arrhenlus da obsidiana de Monte Arei Cfigura 123 se pode extrair

T a 4700°C, do gráfico de Arrhenlus para o "epidote" estudado por

Naeser et al Cl0703 se obtém T at 75O°C; e este mineral é multo

mais resistente á temperatura do que a obsidiana. Por outro lado*



do gráfico d* Arrhenius para a apatita El dor a CNaeser 0 Faul
10003. se obtém Tat 480*C. que A una temperatura insuficiente para

produzir um fading total nun tampo d* aquecimento de ai 10 min. .

que é o valor de t .

As 1 nconsi st Anel as mencionadas acima indicam que o ponto Ct.,
» l

T~ > é fortemente Influenciado pelos erros experimentais
associados a construção dos gráficos de Arrhenius.

Por outro lado* se analisamos geometrlcamenmte o grafico de

Arrhenius vemos qua materials que apresentam energias de ativaçSo

baixas Cretas pouco Inclinadas em relação ao eixo lO'/T) e que

apresentam pouca varlaçXo na energia de ativaçSo Cretas quase

paralelas} tem uma tendência de apresentar valores d» T altos.

Por outro lado materiais que apresentam altas energias de,

atlvaçKo Cretas fortemente Inclinadas em relaçXo ao eixo 10*/D e

grande varlaçSo na energia de ativaçSo Cretas fortemente

convergentes) tem uma tendência de apresentar T. baixos. Porém, se

esta interpretação geométrica tem algum significado físico, ei»

nSo é claro» atualmente.

Desta forma, pode-se dizer que a utllizaçSo da equaçSo de

Shukolyukov para descrever o fading de traços de fissSo em

minerals e vidros encontra-se limitada pelas dificuldades com que

se pode extrair informações, sobre características dos materiais

estudados. devido à impreclsSo associada aos resultados

experimentais Cgráficos de Arrhenius). Qualquer novo avanço passa

por um melhor entendimento do comportamento dos minerais e vidros

enquanto materiais» ou seja, dos processos Cpor exemplo, difusSo

de ions de posições "erradas" para posições "corretas") físicos

envolvidos na reconstrução dos minerais • vidros naturais nas

regiões danificadas pelo fenômeno da fissSo.



APÊNDICE 1

ERRO ASSOCIADO AS MEDIDAS.

As obsidian*», flTàluntt, tem conteúdo d* urânio d i s t r ibu ído

homogêneaawU. o que faz COM que os «rros associados a «adida do

diâmetro • A medida da densidade superf ic ia l» possa ser calculado

através da "estatística** nor sal «ente utilizada pelos pesquisadores

do MTP. Por i s to , aqui» apenas apresentaremos as equações que

fora» utilizadas na obtencKo dos erros das Medidas, Ja que temos

na literatura trabalhos onde se analisa em detalhes os erros

associados ao MIF

Na obtençXo da Idade de um mineral, precisa-se da medida do

diâmetro e da densidade superficial dos traços de flssSo

espontânea e induzida. O diâmetro médio dos traços é obtido da

medida de pelo msnoa 100 traços de flssSo» neste caso o desvio

padrSo da média é dado por:

15
nCn -

onde D é a 1-ésima medida. 15 é o diâmetro médio dos traços e n é

o número de traços medidos. O erro obtido experimentalmente é da

ordem de 25í, em condi çSes normalmente utilizadas pelos

pesquisadores do WXF» como pode ser visto em Blgazzi et ai Cl086),

Bigazzl Cl0985 e Bigazzl e Hadler C108Q3. O erro associado â razXo

Dg/TJg C ou D /t>o se vamos A construir uma curva de correçSo pelo

tamanho dos traços> é dado port

- f c " * >a + c% >* 1 23



que na maior part* dos CASOS é d* ordem d» 3X st Mdlrwi 100

traços d* fissSo espontânea • induzida» em amostras submetidas a

um — BWQ ataque quiadco.

A densidade superficial é obtida da contagem do número de

traços de flssKo espontânea* ou induzida» contidos em campos de

observaçXo Cretlculo acoplado à ocular do microscópico. O

número de campos» n, a ser analisado depende do número de traços

por campo que e possível se observar ao microscópio óptico. Isto

porque podemos ter poucos traços» se sXo traços de flssSo

espontânea, ou muitos traços» s* os traços sSo de flssSo induzida.

Suponhamos que temos uma tra onde para obter p Cou p

vamos contar n campos. Se o número médio de traços por campo é R,

o desvio padrXo percentual da media e dado por:

nCn -

onde NL e o núaero de traços contados no 1-esimo campo.

O erro relativo da razSo p Sp Cou psp > e dado por:

que no caso de uma distribuição polssoniana pode-se escrever:



ond* n • n sao os numaros totals d* traços d* fissão aspontanaa

* induzida» r*spactivamant*.

Um tast* para sabar s* a distribuição * poissonlana é o

chamado tast* d* *V O valor d* ** * dado port

N -

X* dffv* tsndsr a n - 1 graus d« 11 bardada, no caso en qua- a

distribuição dos traços é poissoniana.

As «quaçõas 2 • 4 sfo um pouco dl far antas sa as aaostras

analisadas contéa traços da flssab aspontânea • induzida

misturados a sa p nSo é dasprazival, quando comparado eon p.

Hasta caso a razfto Dfl/^x * dada por:

D C 1 <yp
D /D • ^ , Ti
• * 6 W * *

• o srro associado é calculado através da squaçao da progagaçXo

dos arros qua rasulta am

«CD í " * * * g s 1SD 3 - í a"a* • b*<r* • cg<rs

ond* a» b • c sXo darivada» parciais lnd*p*nd*nt*s d* E>0/Ds.

S* na razfto P-'P.» P. • dado por



o wro da p /(> é dado por:

no caso das obsldlana» anal i sadas nasta t * s * p << p ,
u t l l l z a r * a o s as «quaç&as 2 * 4 para o c a l c u l o do «rro.
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