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RESUMO

A curva de emissão termoluminescente da

caleita

brasileira exposta ã radiação gama em laboratório, e aquecida
a partir da temperatura ambiente com uma taxa li-iear de 2,7°c/s,
apresentou três picos ãs temperaturas de 150, 250 e 350 C.Una
analise desses picos utilizando diferentes modelos

mostrou

que eles obedecem a uma cinética de segunda ordem e os

valo-

res obtidos para as energias de ativação foram 1,3;1,5;1,7 e"
e

para os fatores pré-exponenciai* 8,1x10 s , 6,8x10 s~ ,
12 -1
2,4x10 s . A altura relativa desses picos mudou com a terape

ratura de tratamento térmico no intervalo de 400 a 700°C, porém a emissão termoluminescente total permaneceu constante.Foi
verificado que a radiação ultravioleta tanto preenche

quanto

esvazia armadilhas com taxas que dependem do grau de preenchi
mento de cada pico.
Medidas de absorção óptica de amostras de caleita virgem irradiadas com radiação gama com exposições crescen
tes apresentaram um correspondente crescimento da absorbância
nas bandas localizadas no intervalo entre 25000 e 47000 cm" .
Uma posterior iluminação com radiação ultravioleta

produziu

sobre essas mesmas bandas uma diminuição que se acentua com a
exposição.

ABSTRACT

Samples of brazilian calcite, exposed to gamma
radiat..on in laboratory and heated at constant rate of 2.7°C/s,
showed three glow peaks at 150, 250 and 350

C in their thermo

luminescent emission curvrs. The analysis of these peaks,
using different models;, indicated that they follow a second
order kinetics; it has been obtained, for the activation energy,
L.3, 1.5 and 1.7 eV\. and, for the pre-exponential factors,
3.1 x 10 1 4 , 6.8 xlO 13 and 2.4 x 1 0 1 2 s"1. Although the total
thermoluminescent emission has stayed constant, the relative
height of glow peaks has changed with the temperature of
annealing in the range of 400 to 700

C. Exposed samples were

also illuminated with ultraviolet light and the resultant curves
shewed partial or total bleaching of some glow peaks and the
growth of peaks at lower temperatures.
Samples of virgin calcite, submited to increasing
exi>osures of gamma rays, showed a corresponding enhancement of
tin» optical absorption bands in the range of 25000 to 47000 cm
A subsequent illumination of these samples with ultraviolet
light produced a decrease of the optical absorption bands
at the same range .
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1. INTRODUÇÃO

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O carbonato de cálcio (CaCO.) ê encontrado na na
tureza sob duas formas - a aragonita que apresenta

simetria

ortorrômbica e a caleita que ê trigonal (1). 0 arranjo crista
lino correspondente â calcita ou à aragonita é definida pelas
condições de pressão e temperatura durante a cristalização.Es
ses carbonatos podem ter origens magmática, sedimentar, metamõrfica ou pneumatolètica. A disposição dos átomos na calcita
bem como a forma na qual ela é clivada são apresentadas

na

figura 1.1 (2).
A calcita ê um mineral encontrado em muitas formações geológicas. Esse mineral apresenta sensibilidade termo
luminescente (TL) e de acordo com

Sunta

(3) os picos TL da

calcita foram observados pela primeira vez por Headden

em

1906 e em seguida por Groger.
Existe interesse no conhecimento das propriedades termoluminescentes de certos materiais, entre eles a calcita, devido ao fato de que medidas de termolumlnescftncia per
mitem a determinação da idade de formações geológicas e

de

fósseis. Além disso os materiais termoluminescentes podem ser
utilizados para dosimetria de radiação ionizante e ultraviole
ta.
0 fato de a calcita ser um material

encontrado

em muitas formações geológicas, apresentar o comportamento on

2.

Figura 1.1 - (a) Representação de arranjo dos átomos de Ca, O,
C, na calcita. (b) Forma na qual a calcita é cli
vada.

tico de birrefringencia e possuir uma estrutura cristalina re
letivamente simples tem atraído muitos pesquisadores interessados em estudar suas propriedades termoluminescentes e ópticas.
Estudos de cristais crescidos artificialmente
contendo virias impurezas mostraram que a forma da curva
emissão TL bem como a sensibilidade sao dependentes do tipo

e
de
e

da concentraçío das impurezas sendo que o Nn e o Pb funcionam

3.

como ativadores (4); assim como estudos de calcitas de

dife-

rentes procedências mostraram a existência de diferentes sensibilidades TL (5) .
A despeito de todos os estudos feitos sobre

a

TL, muitos problemas#tais como a natureza das armadilhas,
papel desempenhado pelos defeitos e o processo de

o

excitaçao

para liberação da luz, necessitam ser melhor explicados.
Há uma boa evidência de que as armadilhas

que

produzem termoluminescência são associadas a centros de

cor.

Cristais termoluminescentes são visivelmente escurecidos quan
do irradiados com altas doses de raios X, enquanto que

cris-

tais não termoluminescentes permanecem incolores (6). Isso su
gere que o estudo da relação entre centros de cor e a termolu
minescência pode fornecer informações sobre os centros de armadilhamento associados com as curvas de emissão.
Calcitas coloridas por irradiação com

elétrons

(3 MeV) apresentam duas bandas de absorção óptica nas regiões
de 350 nm e 290 nm - sendo a de 350 nm isotropica

e

a

de

290 nm anisotrõpica (7).
Recentemente têm sido feitoi estudos relacionando
o espectro de absorção óptica com a curva de emissão TL

da

calcita submetida a diferentes exposições a raios X e a diferentes tratamentos térmicos (8)(9)(10).

1.2 - OBJETIVOS DO TRABALHO

Esse trabalho teve por objetivo o aprendizado das
técnicas experimentais de termoluminescência e absorção óptica bem como a montagem e a utilização de equipamentos relativamente baratos, possíveis de ser reproduzidos em outras loca

4.

lidades de modo a propiciar a formação de um novo grupo

de

pesquisa na Universidade Federal de Sergipe. Para isso foi es
colhido um mineral (calcita) abundante no Brasil e que

apre-

senta características TL bem diferentes dependendo do tipo de
impureza e da origem geológica. A amostra utilizada neste tra
balho é procedente de Miranda - MS.
No que se refere ã calcita os objetivos

deste

trabalho foram:
1. efetuar um conjunto

de medidas

de caracterizar o comportamento TL do material,

capazes
caracteriza-

ção essa necessária para a utilização desse material na dosimetria e na datação geológica;
2. estudar o efeito da temperatura de recozimento sobre a sensibilidade dos picos TL, tendo em vista que

ê

prática corrente efetuar-se algum tipo de recozimento

para

"limpeza" do material tanto nos trabalhos de dosimetria

como

nos trabalhos de datação;
3. construir curvas de aferição e fazer uma es ti.
inativa da exposição a que foi submetida a caleita-virgem;
4. determinar a energia de ativação e o fator de
freqüência que são grandezas importantes no conhecimento

da

estabilidade dos picos TL que,por sua vez,define a escolha dos
picos utilizados para datação geológica;
5. estudar a influência da luz visível e

ultra-

violeta sobre a intensidade dos picos TL uma vez que a não ob
servanda desse fato pode levar a desvios significativos

no

cálculo da dose absorvida. Uma vez quantificada essa influência podemos sugerir cuidados na coleta, no armazenamento e no
manuseio do material;
6. efetuar medidas de absorção óptica na tenta ti.
va de relacionar os picos TL com as bandas de absorção óptica

5.

e os respectivos centros de cor.
Esperamos que os resultados obtidos a partir ães
se trabalho possam ampliar os conhecimentos sobre o comportamento termcluminescente da calcita e também fornecer

subsí-

dios para os estudos de datação geológica e dosimetria da radiação .

6.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - TERMOLUMINESCÈNCIA

2.1.1 - Descrição do fenômeno

A emissão de luz por um corpo sólido é um fenõme
no conhecido já há bastante tempo.
Chama-se de luminescência ao processo pelo

qual

a excitaçao de um meio resulta na emissão de luz. Ê comum fazer-se uma classificação não muito rigorosa levando-se em con
ta o tempo decorrido entre a excitaçao e a emissão. Se a emis_
—
—8
são ocorrer em qualquer instante dentro de 10

s após a exci-

taçao dizemos tratar-se de fluorescência. Por outro lado,

se

o intervalo de tempo entre a excitaçao e a emissão for maior
—8
que 10 s a emissão é chamada fosforescência.(Figura 2.2.b)
A temperatura da substância luminescente tem

um

papel muito importante no que diz respeito â estabilidade

da

energia armazenada em decorrência da excitaçao. Se

da

energia de excitaçao for armazenada no material e a

parte

emissão

de luz acontecer como uma conseqüência do aumento de temperatura dizemos tratar-se de termoluminescência (TL).
Ê importante notar que propositadamente não
tramos no mérito dos processos de excitaçao uma vez que

enisso

geraria uma nova classificação.
Portanto, a termoluminescência consiste na emissão de luz por um material, quando aquecido, como produto

da

7.

liberação de certa quantidade de energia previamente armazena
da. Esse armazenamento pode ser devido ã excitação com radiação ionizante, com raios ultravioleta, com tensões, com reações químicas etc.
Os materiais que mais apresentam TL são os sólidos dielétricos embora o fenômeno também seja exibido por outros materiais tais como vidros e alguns compostos

orgânicos

(polietileno e teflon). Os materiais mais amplamente
dos são aqueles que se prestam para aplicação na

estuda-

dosimetria

das radiações (LiF, CaF.,, CaSO^, Li 2 B 4 0 7 , MgSi0 4 , BeO) e aqueles que possuem aplicação em Geologia e Arqueologia (quartzo,
Calcita, fluorita). Muitos desses materiais são preparados em
laboratório através de técnicas de crescimento de cristais e
sinterização.

2.1.2 - Explicação do fenômeno

Uma forma bastante conveniente para se

iniciar

uma descrição teórica da termoluminescência é considerar a es_
trutura de bandas (faixas) dos níveis de energia dos elétrons
nos sólidos.
Resolvendo-se a equação de Schrfldinger para
elétron submetido a um potencial periódico tal como é o

um
caso

do potencial devido aos ions de uma rede cristalina, encontrase

que o elétron só pode ocupar certas faixas de energia que

se encontram separadas por uma faixa proibida (11). Na tempeperatura do zero absoluto os elétrons ocupam a faixa de energias mais baixas chamada banda de Valencia. Para temperaturas
superiores, alguns elétrons podem ser excitados,

atravessan-

do a banda proibida e localizando-se numa região de
mais altas chamada

banda de condução.

energias

8.

Nos dielêtricos a separação entre a banda de Valencia e a banda de condução ê da ordem de 10 eV; nos semicon
dutores essa separação ê da ordem de 1,5 eV enquanto que

nos

condutores essas bandas apresentam superposição.
No caso de excitação por radiação ionizante, ele
trons são levados da banda de Valencia para banda de condução.
Muitos desses elétrons retornam imediatamente para o seu esta
do inicial acompanhados de emissão de luz (fluorescencia)
causando aquecimento do cristal. Alguns desses elétrons
armadilhados em níveis metaestáveis (armadilhas)

ou
são

localizados

na banda proibida (Figura 2.1) e que são atribuídos a

defei-
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.ETRONS

to) « BANDA
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O
O
O
O
BANDA DE VALENCIA

O

O

O

O

BURACOS
wnmmuv

BANDA DE CONDUÇÃO
ELCTRONS
ARMADILHADOS
(D)«

O---O—O-
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ARMADILHADOS

BANDA DE VALENCIA

Figura 2.1 - (a) Representação da estrutura de bandas nos sólidos mostrando as bandas de condução e de valên
cia separadas pela banda proibida, (b) Diagrama mostrando os
níveis de energia permitidos localizados na banda
proibida,
atribuídos a defeitos. Esses níveis podem armadllhar elétrons
oriundos da banda de condução ou buracos da banda de
Valencia.
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tos existentes na rede cristalina tais como vacâncias, impure
zas substitucionais ou intersticiais e defeitos induzidos por
radiação ionizante. Se as armadilhas não forem muito

profun-

das ou seja se for pequena a diferença de energia entre

esse

nível e a banda de condução, podem ocorrer desarmadilhamentos
e recombinações mesmo â temperatura ambiente (fosforescência).
No caso de armadilhas mais profundas,esses elétrons podem per
manecer armadilhados durante anos.
Cada elétron armadilhado deixa um buraco na banda de Valencia,o qual será também armadilhado numa

armadilha

de buracos.
Uma vez que nos dielétricos a banda de

Valencia

se encontra cheia, a transição direta de um elétron da armadi^
lha para banda de Valencia é improvável. Entretanto, um

elé-

tron armadilhado pode ser termicamente promovido para a banda
de condução onde se locomove e finalmente se recombina com um
buraco. (Podemos desenvolver um raciocínio idêntico para

os

buracos que se deslocam na banda de Valencia). A estrutura na
qual acontece a recombinação ê chamada centro de

recombina-

ção. Um exemplo de centro de recombinação é a estrutura constituída por um buraco armadilhado.
A melhor distinção entre armadilhas e centros de
recombinação é que nos centros de recombinação o tempo de vida permanece grande durante o aquecimento enquanto que no caso das armadilhas esse tempo é diminuído com o

aquecimento

provocando o desarmadilhamento (12).
A recombinação dos elétrons com os buracos

pode

liberar energia através da criação de fõnons ou através

da

emissão de fétons. Quando uma recombinação resulta na emissão
de luz chamamos o centro no qual ocorre essa recombinação

de

centro de luminescéncia. Ê essa emissão de luz decorrente

da

10.

recombinação e que acontece durante o aquecimento que é obser
vada nas medidas de TL.
Podemos portanto ordenar o processo TL em quatro
etapas: (a) geração de cargas livres, (b) capture de

cargas

livres, (c) liberação de cargas armadilhadas, (d) recoabinação e emissão luminosa (Figura 2.2.c).
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Figura 2.2 - Ilustração esquematica da fluorescência, fosforescincia e termoluminescencia. Na fosforescência a transição Em * Eg ê proibida. No entanto/ num estado ex
citado de energia mais alta Em* pode decair para o estado fun
dementai produzindo emissão de luz. Se a energia Em* - Em pode ser fornecida pela energia térmica então uma luminescência
continua sara observada mesmo apôs cessada a exaltação, A TL
e considerada como a zosforsscineia sob condições de aumente
de temperatura
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Nesse pento é importante que se faça a distinção
entre a termoluminescér.cia e uma outra forma de emissão luminosa denominada incandescência. A principal diferença consiste 'ira que essa última acontece sempre a temperaturas mais ele
vadasralêm do fato de não requerer nenhuma excitação prévia e
emitir somente na região do vermelho e infravermelho.

2.1.3 - Medidas típicas (Curva de emissão e espectro de
emissão)

Durante as medidas de um processo

termicamente

estimulado a amostra ê aquecida de uma maneira controlada

e

certas propriedades físicas são continuamente monitoradas. No
caso da termoluminescência a propriedade física monitorada

é

a luz emitida. £ comum medir-se a intensidade luminosa em fun
çâo do tempo de aquecimento ou da temperatura. 0 grafico

da

intensidade TL em função da temperatura é chamado curva

de

emissão TL
A medida que a temperatura aumenta, aumenta também a probabilidade de escape dos elétrons armadilhaâos

numa

certa profundidade. Durante o aquecimento certa fração de por
tadores de carga (elétrons ou buracos) liberados encontram os
centros de luminescéncia. A intensidade luminosa aumenta

até

atingir um máximo e em seguida decai devido ao decréscimo

da

população de portadores armadilhados.
£ interessante notar que a intensidade

luminosa

é função da liberação dos portadores de cargas armadilhaâos e
não das propriedades dos centros de luminescéncia (12),
Se o cristal contiver armadilhas em várias

pro-

fundidades então esse processo se repetirá. Cada profundidade
de armadilha é caracterizada por um pico de luz ao qual

as-

12.

soriaaos uma energia de ativação E. A área sob a curva

de

enissào está relacionada coa a quantidade de portadores

ini-

cialmente armadilhados.
Outra aedlda que costuma ser feita é do espectro
da luminescência para U M dada temperatura. O gráfico da

in-

tensidade TL em função do comprimento de onda ê chamado

es-

pectro de emissão TL. o espectro de emissão é conseguido mantendo-se a temperatura da amostra constante em um valor ligei_
ramente abaixo da temperatura de máximo e realizando uma varredura em comprimentos de onda.
A curva de emissão limitada a um único comprimen
to de onda é chamada curva de emissão monocromática.
Se considerarmos que um certo comprimento de onda está vinculado a um centro de luminescência então o estudo
da curva de emissão monocromática pode fornecer

informações

sobre esse centro.

2.1.4 - Desarmadilhamento dos portadores de carga

Para que um elétron (ou um buraco) seja liberado
da armadilha é necessário que seja fornecida ao mesmo uma cer
ta quantidade de energia chamada energia de ativação.
Um modelo semi-clássico supõe que se o nível

de

energia do elétron armadilhado estiver E elétron-volts abaixo
da banda de condução, então, o elétron necessitará no

mínimo

essa energia para escapar dessa armadilha. Por analogia com o
caso de um campo gravltaclonal atuando sobre uma bola em
buraco, E é chamada profundidade da armadilha (13). Os

um
elé-

trons nas armadilhas apresentam uma distribuição maxwelliana
de energias c assim a probabilidade por unidade de tempo

de

que um elétron escape de uma armadilha de profundidade E

a

13.

temperatura T S dada por:

p « s exp (-EAT)

onde k ê a constante de Boltsaann e s ê chamado fator de freqüência e possui fraca dependência con a temperatura.
Aplicando-se ua tratamento de Mecânica

Quântica

e considerando que a interação do elétron coa a rede é um pro
cesso de aulti-fónon (14), encontra-se que a probabilidade de
escape por unidade de teapo de um elétron amadilhado é

dado

por:

s exp

comc.'"»*8'^2
3

ít» o°
» o°

onde
«e = freqüência da transição eletrônica
S' = fator de Huang - Rhys
u^ = freqüência aêdia de vibração da rede
a^ = espaçamento da rede
M = massa das partículas da rede
s = fator de freqüência
li = constante de Planck dividida por 2 w.

t. interessante verificar que para temperaturas
altas 1iub/2kT torna-se pequeno e
o que nos leva para

cotgh(1W/2kT)
~ -2£I
o>
ft«0

14.
/-gft"o\
p « s exp I
1
\ 2kT /

que possui a mesma dependência com a temperatura que o resultado semi-clássico.

2.1.5 - Modelo de Randall-Wilkins (13)

Embora a maioria das situações experimentais con
sista da superposição de dois ou mais picos é apropriado iniciar o estudo da liberação TL com um único pico para
entendimento das bases do processo. Para isso não ê

melhor
necessá-

rio que a curva de emissão consista de um único pico. A análi
se pode ser válida desde que os picos estejam suficientemente
separados um do outro, seja devido ao fato de que já eram ori
ginarlamente separados ou porque dispomos de métodos eficientes para isolar um deles do restante da curva.
0 modelo de Randall-Wilkins apresentado em

1945

propõe-se a representar o comportamento de um pico de luz durante o processo termoluminescente. Esse modelo supõe a existência de armadilhas na banda proibida, armadilhas essas responsáveis pela captura de elétrons (ou buracos). Após a

ir-

radiação, n elétrons ocupam as armadilhas de elétrons do mesmo modo que n buracos, as armadilhas de buracos. Durante

o

aquecimento os elétrons são liberados de suas armadilhas.

£

feita a hipótese de que a probabilidade de recaptura dos elétrons pelas próprias armadilhas ê desprezível e que o

tempo

de vida na banda de condução ê pequeno e como conseqfiência os
elétrons encontram rapidamente os centros de luminescência pro
vocando a liberação da luz.
A probabilidade de escape do elétron armadilhado
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por unidade de tempo, a temperatura T , é dada por:

p - s exp t-E/kT)

(1)

onde E ê a profundidade da armadilha, k ê a constante de Boltz
mann e s é o fator de freqüência. Na maioria dos

materiais

termoluminescentes (fósforos) esse fator varia muito pouco can
a temperatura e pode ser considerado constante. 0 valor de

s

é da ordem de grandeza da freqüência de vibração da rede cri£
talina (IO 8 a I O 1 5 s " 1 ) .
A intensidade de luz a uma dada temperatura é djl
retamente proporcional â taxa com que ocorrem os desarmadilha
mentos. Se n ê o número de armadilhas ocupadas num determinado instante t (e temperatura T) então a intensidade

luminosa

ê dada por:

I - -C ^
dt

(2)

onde C ê ura fator de proporcionalidade que pode ser convenien
temente dimensionado.
Como a razão de esvaziamento é proporcional

ao

número de elétrons armadilhados, temos:

£2 - -pn

(3)

dt
Por outro lado se supusermos a taxa de aquecimento
temos:

T - T 0 • qt

sendo

(q) constan

, - ad t
onde
To » T t t « 0)

Retornando & equação (3) e s u b s t i t u i n d o d t por dT/q temos;

dn _ - P
dT
q

&
n
dn

« ^ d T
q
^dT

=

n

In

ge-EAT

q

.r-f*.

JToq

JO

fazendo n

o

e - E / k T ' dT-

• n ( t * 0 ) , temos:

InJL.
no

C

^ e - E A T ' dT'

^To q

n » n D exp

- fT | e - E / k T dT'1
J

To «

J

Retornando A equação (2), temos:

I - -C — « -C(-pn) « Cpn
dt
substituindo p e n pelas expressões (1) e (4) resulta:
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,„,.«v.-•»*.»I.r ;•-""•-•

H

(5)

A constante C pode ser considerada igual a 1 sem
perda de generalidade.
Verifica-se que a intensidade I(t) varia com
temperatura de forma que alcança um máximo nun valor

a

partieu

lar T e em seguida decresce.
m
Uma relação muito importante é obtida quando con
sideramos o ponto de máxima intensidade fazendo
dl
dT| T • T_
ro

donde r e s u l t a

E _ . S e-EATm
k

Tro

(6)

q

Conforme podemos verificar pela equação (3) a ta
xa de esvaziamento, nesse modelo, varia com a primeira potência do número de portadores armadilhados, dal dizermos tratar»
-se de um processo que obedece â cinética de primeira ordem.
A figura 2.3 apresenta riia curva de emissão calculada através do modelo de Randall-Wilkins.
No caso particular da cinética de primeira ordem,
a concentração inicial de portadores n

aparece como uma con£

tante multiplicative e portanto não afeta a forma da curva uma
vez que todas as intensidades correspondentes a cada temperatura sio alteradas na mesma proporção. Uma conseqüência desse
fato é que a posição da temperatura de máximo não depende

da

concentração inicial n Q . Por outro lado a área total sob

a

curva é proporcional ao numero inicial de elétrons armadilha-
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Figura 2.3 - Curvas de emissão calculadas ta) a partir do modelo de Randall-Wilkins e (b) utilizando-se ciné
tica de 2- ordem. As curvas foram normalizadas de modo que as
intensidades máximas coincidissem.

dos.
Isolando-se o q na equação (6) resulta

(?) *

(7)

exp (-E/kTm)

2
onde o termo Tm exp (-E/kTm) é monotonicamente crescente

com

Tm donde concluímos que um aumento na taxa de aquecimento resulta num deslocamento de Tm para valores mais altos.
Para uma dada taxa de aquecimento q, Tm

caminha

na direção das temperaturas mais altas com o incremento de

E

e a diminuição de s.
2.1.6 - Modelo de Garlick e Gibson

0 modelo de Randall-Wilkins supõe que os elétrons

19.

uma vez liberados recombinam-se com os centros de luminescencia sendo desprezível a probabilidade de recaptura pelas arma
dilhas originais.
Garlick e Gibson (15) consideraram o caso em que
os elétrons apresentam uma probabilidade de recaptura igual a
de recombinaçao com os centros de luminescencia. Consideraram
ainda que N é o número total de armadilhas de um fósforo, das
quais n estão preenchidas com elétrons num dado instante, então, devem existir (N - n) armadilhas vazias e n centros

de

luminescencia. Isso significa dizer que a concentração de ele
trons nas armadilhas e a de buracos nos centros d«% recombinaçao permanecem iguais durante todo o processo.
A probabilidade de que um elétron que escapou de
uma armadilha venha a se recombinar com um centro de luminescencia vazio e não seja recapturado ê dada por:

n

p. -

(N-n) + n

-

n

N

e a intensidade luminescente será dada por:

j « lâ» .
dt
I « nl-\

npp.

s exp (-E/kT)

\N

I - n 2 / - ) exp (-E/kT)

Admitindo q * dT/dt constante e resolvendo

(8)

a

equação acima encontramos
I(T) - —

• expí-E/kT)
N

1 + -fi í qJ exp(-E/kT)dT'
n JTo
j

(9)
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As características da emissão termoluminescente
para o caso em que ocorre armadilhamento são as seguintes:
a) Para valores fixos de s, n Q e £ a temperatura
na qual ocorre o máximo ê proporcional "ã profundidade da arma
dilha (E). No caso de saturação (n = N) e mesmos valores
o

de

s_, a temperatura de máximo calculada por esse modelo coincide
com a calculada pelo modelo de Randall-Wilkins ;
b) Para dados valores de E e n ,a posição da tem
peratura de máximo varia com £ e £ do mesmo modo que na ausên
cia de rearmadilhamentos ;
c) A área sob a curva de emissão é

proporcional

ao número de elétrons armadilhados inicialmente ;
d) Para valores de T próximos de T

o termo dond

nante é exp(-E/kT); portanto, a subida inicial segue a relan 2
ção I * — ° — s exp(-E/kT) onde verificamos que só difere
do
N
modelo de Randall-Wilkins na potência de nQ, sendo identida a
parte exponencial ;
e) Costuma-se denotar a constante s/N por s' tam
bem chamado fator pré-exponencial o qual não tem o significado de fator de freqüênciaT
f) Verificamos a partir da equação (8) que a taxa de desarmadilhamento é proporcional a segunda potência

de

n e por isso dizemos tratar-se de cinêtica de segunda ordem ;
g) A curva de emissão calculada a partir

desse

modelo apresenta-se mais simétrica e mais larga do que a calculada pelo modelo de Randall-Wilkins (Figura 2.3) ;
h) A condição de máximo ê dada port

ál
d

resultando

*

. o
T-T
m

21.
n s' f m

—J

expt-EAT'JdT' + 1 » (2kTm i^s'/q E) exp(-E/kTm)

onde notamos que T

depende de n . Pode-se mostrar

(10)

numerica-

mente que a diminuição de n provoca o deslocamento de T

pa-

ra valores mais altos (Figura 2.4)

400

450
500
TEMPERATURA (K)

Figura 2.4 - Série de curvas de emissão TL calculadas usando
cinética de segunda ordem. 0 número Inicial
de
elétrons armadilhados S maior para curva 1 e diminui até
a
curva 6 (12)

2.1.7 - Equação geral para TL devida a uma finica armadilha

Nos últimos anos o estudo da TL tem sido dominado pelo uso das cinéticas de 1& e 2& ordem. Os cálculos
parâmetros E e s (ou s') partem do princípio de que o pico

dos
é
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bem descrito pela cinêtica de 1= e 2= ordem ou ainda por

uma

ordem parcial empírica (16)

lit) - = â « - s n P e - E / k T
dt
Embora boa parte dos picos seja

P *l,2

ajustável

(11)

com a

utilização

das cineticas de 1= e 2= ordem, alguns resultados anômalos têm
aparecido. (17)
Uma outra proposta tida como mais abrangente ê a
apresentada por Levy (17). Nela a equação geral para TL devida a uma única armadilha tem a forma
oiptN-n)
I = —
= n s exp(-E/kT)
dt

(12)
oT(N-n) + o r n r

onde I é a intensidade TL no instante t, n = concentração

de

elétrons armadilhados no instante t, s = fator pré-exponencial,
E = energia de ativação térmica, K = constante de Boltzmann,
T = temperatura em K» ° T - secção de choque de recaptura

dos

elétrons, o

= secção de choque de recombinação com

luminosa, n

= concentração de buracos armadilhados no instan

te t, o = o„/a

emissão

= razão entre as secções de choque de recap-

tura e recombinação, N = concentração de armadilhas.
Podemos verificar facilmente que a expressão para cinêtica de 1= ordem pode ser tirada da equação (12) supon
do que não ocorra o rearraadilhamento, ou seja, o_ » 0 ou ainda

0

_ n r > > (N-n)o_. Do mesmo modo fazendo o_ » o

e n » n

en

contra-se a expressão para cinêtica de 2Í ordem.
A equação (12) é diferente da equação

empírica

que segue a cinêtica de ordem parcial (equação 11) uma
que a expressão

vez

23,

\

o(N-n) +

n /

P
nao pode ser escrita na forma n .
Para facilitar o cálculo dos parâmetros envolvidos na expressão (12) ê aconselhável redimensionar esses para
metros escrevendo esta equação na forma:

I(t) - ^ 2 = n 2 P(l) e - p ( 2 ) / k T _ 1 _
dt
n + P(3)
onde P(l) »

s

, P(2) - E,

P(3) -

l-o

*N
1 -o

Esse procedimento pode também ser
ra o caso em que a curva de emissão

(12.b)

estendido pa-

apresenta mais de um p_i

co.

2.1.8 - Modelo contínuo

Outra modificação que pode ser feita no

irodelo

de Randall-Wilkins é admitir que as armadilhas que dão origem
ao pico não têm um valor E bem definido de energia mas

suas

energias se distribuem continuamente em torno de um valor E .
Essa hipótese foi considerada inicialmente no próprio

traba-

lho de Randall e Wilkins (1945) (18) e por Medlin (1961) (19)
(41). Esse modelo tem sido também utilizado no estudo de

ou-

tros processos termicamente estimulados.
Tomando um elemento dN de armadilhas podemos escrever >

n(E,t,) - ^
a
dE

e

n(E,0) -

Mc
dE
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Supondo um processo de 1*= ordem temos que a razão de

esvazia-

mento é dada por:

— (dN) » -dN s exp(-EAT)
dt
Integrando desde t » 0 até um tempo t
temperatura T

(13)

correspondente a

uma

resulta:

dN

d^exp | - s t a e x p í - E A T a ) |

(14)

A distribuição total das armadilhas é obtida efetuando-se

a

integração em energia.

N(E,ta) =

JdN

N(E,ta) « Jn(E,0) exp

-st a exp(-EAT a )

dE
(15)

onde n(E,0) dá a distribuição de energia.
Supondo que n(E,0) é uma distribuição gaussiana
de energia em torno de E

podemos escrever:
2

n(E,0) - -122— f

2

/3i oJ_E

exp T

L

2

2o

sta exp(-EATJ
a ] dE

J

l
(17)

Retornando a equação (13) e procedendo de maneira análoga
desenvolvida no modelo de Randall-Wilkins resulta

'a

25.
N s
rE
r
KE.T.t a ) = — ° - — \ ' exp

/2Ü o J E

(

IE-E )
-°l

2

exp(-E/kTa )

st a

2o

_ _ E _ r exp(-E/kT) d T J d E
kT
JTO
q
J

(18)

onde I(E,T,t ) descreve a curva de emissão TL.
£1

2.1.9 - Terraolurainescência Fotoestimulada (TLFE)

0 efeito da xuz ultravioleta sobre a TL de
guns fósforos tem sido estudado visando a utilização

al-

desses

fósforos na dosimetria UV e também visando determinar a influ
ência da luz UV sobre a TL induzida por raios-X e raios-y. Mas,
ainda há um longo caminho a percorrer no sentido de

esclare-

cer as bases dos processos físicos envolvidos.
Os fenômenos observados como conseqüência da ilu
minação com UV podem ser classificados em três

categorias:

(a) resposta TL intrínseca, (b) aclaramento dos picos TL, (c)
fototransferência.
(a) Resposta intrínseca - alguns fósforos quando
iluminados com luz ultravioleta de freqüência apropriada e em
seguida aquecidos para leitura apresentam uma resposta TL semelhante ã resposta decorrente da irradiação coro raios X

ou

raios Y . Em geral, a sensibilidade à luz ultravioleta é muito
menor do que a sensibilidade ã radiação X ou gama. Mg^SiO^Tb
é um exemplo de fósforo que apresenta TL intrínseca (20). Esse fenômeno ocorre com pouca freqüência devido ao fato de que
na maioria dos fósforos a diferença de energia entre a

banda

de Valencia e a banda de condução (da ordem de 10 eV) é maior

26.

do que a energia do fõton da luz ultravioleta inviabilizando
assim a ionização direta.
b) Decaimento óptico dos picos TL- Quando,entre
a irradiação com raios X ou raios Y e o aquecimento para leitura da TL a amostra é submetida ã iluminação com UV, observamos
uma diminuição na intensidade dos picos TL. Esse fenômeno
acompanhado da diminuição da concentração de centros de

ê
cor

da amostra e é denominado aclaramento. A eficiência dese processo depende fortemente do comprimento de onda da luz empregada. Em geral faz-se a comparação com amostras não
das para confirmação

ilumina-

de que o decaimento dos picos é

devido

ã iluminação UV e não a outros fatores.
(c) Fototransferência - O desaparecimento ou diminuição da intensidade de um pico pode ser acompanhado

do

crescimento de outros. Acredita-se que esse fenômeno é conseqüência da liberação dos portadores armadilhados nas

armadi-

lhas profundas e posterior recaptura desses elétrons pelas ar
madilhas rasas que se encontravam vazias. Dessa forma para se
induzir a fototransferência é necessário primeiramente submeter o fósforo a uma irradiação, depois recozê-lo convenientemente e, em seguida, expô-lo S luz. Os processos de

esvazia-

mento e preenchimento de um pico podem ocorrer simultaneamente.
No estudo da termoluminescência fotoestimulada os
comportamentos básicos estudados são a dependências da intensidade TL com o tempo de iluminação e com o tempo e temperatu
ra de recozimento.
O estudo da TLFE permite prever a existência

de

armadilhas profundas indiretamente, sem aquecer o cristal até
temperaturas elevadas.
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2.2 - ABSORÇÃO OPTICA

A interação da radiação luminosa com a
traduz-se pela capacidade da radiação em induzir

materia
transições

eletrônicas entre níveis energéticos acessíveis ao sistema.
A absorção óptica resulta essencialmente da tran
sição de elétrons (ou buracos) do estado fundamental de

cer-

tas configurações eletrônicas para um estado excitado, trans i^
ção essa causada pela absorção de fõtons. As

configurações

eletrônicas que causam a absorção óptica são denominadas "cen
tros de cor" e estão associadas com defeitos da rede cristal!,
na tais como vacâncias e impurezas.
Há uma boa evidência de que as armadilhas

que

produzem termoluminescência estão associadas com centros

de

cor. Cristais termoluminescentes são visivelmente escurecidos
quando irradiados com altas doses de raios X enquanto que cris
tais não termoluminescentes permanecem incolores (6).
As medidas de absorção óptica são efetuadas

fa-

zendo-se incidir luz monocromática de intensidade I sobre una
o
amostra da substância. A energia absorvida pela amostra se re
laciona com a diferença entre as intensidades da radiação incidente I

e emergente I, desprezando-se as reflexões e

espa

lhamentos ocorridos nas superfícies do cristal.
Definimos absorbãncia (A) pela expressão abaixo:

* - **io (7)
Uma forma de eliminar o efeito das reflexões é a
utilização de um cristal incolor como referência onde 1

é

a

intensidade transmitida pelo cristal incolor e I é a intensidade transmitida pelo cristal colorido.
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A curva da absorbancia (A) em função do
mento de onda (ou da energia do fóton) é denominada
de absorção óptica.

compriespectro
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - MATERIAIS UTILIZADOS

De uma forma geral, cristais naturais contêm uma
gama de impurezas as quais variam qualitativamente e quantita
tivamente de acordo com a origem da amostra.
0 material utilizado no presente trabalho

é

a

calcita oriunda do município de Miranda - MS. Sua cor é amare
lada e sua composição química, determinada por espectroscopia
de raios X fluorescentes e absorção atômica, é apresentada na
tabela 3.1. Medidas de ressonância paramagnética

eletrônica

(EPR) revelaram um forte sinal característico devido a presen
ça de manganês.
Medidas de TL foram também efetuadas em duas outras amostras para efeito de comparação. A primeira
se de uma amostra de espato-de-islândia originária do

tratavaPiauí

e a segunda uma amostra de calcita de coloração amarelada pro
veniente do estado do Ceará. As curvas de emissão TL correspondentes estão apresentadas na secção 4.1.
Os cristais naturais foram clivados e as

amos-

tras que apresentaram maior uniformidade e transferência

fo-

ram escolhidas para as medidas de absorção optica.

Algumas

amostras foram clivadas na forma de bastonetes para

utiliza-

ção nas medidas de EPR. 0 material restante foi

pulverizado

num almofariz e em seguida selecionado granulometricamente com
o uso de peneiras. Dessa forma foram obtidos os grãos com dia
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Tabela 3.1 - Composição química da calcita de Miranda determi
nada por espectroscopia de raios X fluorescentes
e absorção atômica C*)

Perda ao fogo

43%

Silício (em Si02)

< 0,1%

Alumínio (em AljO^)

< 0,1%

Ferro (em F«2°3*

< 0,05%

Titânio (em Ti02)

< 0,05%
56,3%

Cálcio (em CaO)
Nagnêsio (em MgO)

< 0,23%

Sódio (em HaJO)

< 0,03%

Potássio (em K 2 0)

< 0,05%

(*) Análise efetuada no instituto de pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S/A - IPT,pelos químicos Sônia leio Derôbio
e Massanori Sato á quem agradecemos.

metros entre 0,074 e 0,177 milímetros. O pó mais fino

foi

aproveitado para análise química.

3.2 - MÉTODO DE IRRADIAÇÃO (raios Y )

Nas irradiações com raios y foram utilizadas uma
fonte de

Cs e uma fonte de

Co. 0

Cs emite predominan-

temente raios Y de 0,662 HeV e tem uma meia«vida de 30,0 anos
60
enquanto o
Co emite dois raios y em cascata com energias de
1,173 e 1,332 MeV e possui meia-vida de 5,26 anos (21), A fon
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te de

Cs

pertence ao Departamento de Biologia da USP e é

proveniente do

Oak Ridge National Laboratory.

A taxa de ex-

posição a 10 cm em janeiro de 1986 era de 4,9 x 10~ C/(kg.s)
(11,4 R/min). A fonte de

Co, por outro lado, pertence

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e

ao

apresentava

em abril de 1986 unia taxa de exposição a 10cm de 4,8 x 10" c/(kg.s)
(1120 R/min). As disposições das fontes permitem a irradiação
simultânea de várias amostras. Foi construído um

porta-amos-

tra com formato de semi-circulo de raio 10 ce. As

amostras

clivadas foram presas ao porta-amostra com fita adesiva e recobertas com placas de lucite de 3 mm de espessura para garan
tir o "build-up". 0 material em forma de pó foi acondicionado
em sacos plásticos pretos, devidamente lacrados e afixados no
porta-amostra. Cada saquinho plástico foi também recoberto com
placas de lucite de 3mm. As irradiações foram sempre

feitas

ã temperatura ambiente.

3.3 - TRATAMENTO TÉRMICO

Sabemos que o tratamento térmico das amostras

é

capaz de produzir efeitos sobre o material, efeitos esses que
podem ser traduzidos em modificações nos parâmetros físicos.
0 aumento da energia térmica que ocorre durante
o recozimento além de provocar o desarmadilhamento dos portadores de carga (elétrons e buracos) pode também provocar modi,
ficações na estrutura interna do material através da formação
ou quebra de agregados tipo dlmeros e trlmeros ou através

da

deslocação de defeitos e impurezas. Por outro lado a velocida
de de resfriamento de uma amostra apôs um recozimento é muito
importante pois resfriamentos lentos podem permitir uma rees-
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truturação interna do cristal resultando num arranjo final di_
ferente daquele alcançado durante o recozimento.Resfriamentos
rápidos por sua vez»congelam"a estrutura atingida durante

o

recozimento.
O esvaziamento das armadilhas termoluminescentes
e o conseqüente

não aparecimento de determinados picos d ura ri

te as medidas TL e o branqueamento, ou seja, a diminuição das
bandas de absorção optica, são observados quando uma

amostra

de um cristal é submetida a determinados recozimentos.
No caso do LiF o recozimento antes da

irradia-

ção pode propiciar o desaparecimento ou a diminuição de

al-

guns picos e/ou o aparecimento ou o crescimento de outros (42).
Para o recozimento, tanto de pó como de monocris_
tais, foi utilizado um forno com temperatura programável cons
truído no laboratório. A temperatura no interior do forno foi
medida através de um termopar de chromel-alumem. Para introdu
ção das amostras no forno as mesmas foram acondicionadas

em

cadinhos de porcelana ou de quartzo.
Nesse trabalho procurou-se efetuar um resfriamen
to rápido e o mais reprodutlvel possível. Para isso o pó reti^
rado do forno foi jogado sobre uma chapa metálica ã temperatu
ra ambiente.

3.4 - ILUMINAÇÃO COM ÜV

Para exposição à radiação ultravioleta foi util_i
zada uma lâmpada de vapor de mercúrio, de iluminação pública,
a qual teve seu envoltório retirado. As raias espectrais emitidas pela lâmpada, nessas circunstâncias, possuem freqüências
que vão desde a região visível até o ultravioleta. A irr.nrHãn
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cia medida no local da irradiação com um radiômetro-fotômetro marca Photodyne modelo 88XL foi de 2,15 mW/cm2. Não foi
usado nenhum filtro.
O pó foi espalhado sobre um recipiente de quartzo
e iluminado a partir de uma distância de 50 cm. Foram

feitas

exposições entre 1 e 180 minutos. A temper'.cura da amostra du
rante a iluminação esteve sempre entre 28 C e 30 C. As
das de TL e absorção óptica foram realizadas

medi-

imediatamente

após a iluminação.

3.5 - MEDIDAS DE TERMOLUMINESCÊNCIA

As medidas dt t,nr..iOiuminescência foram efetuadas
utilizando uma leitora construída no próprio laboratório. Nes_
sa leitora há uma placa de platina através da qual passa

uma

corrente de intensidade controlável que provoca o aquecimento
da mesma. A amostra depositada na placa é aquecida

juntamen-

te com ela.
Um termopar com uma junção fixada na base da pia
ca (panela) e

outra mergulhada em gelo fundente permite mo-

nitorar a temperatura da panela. Somente nos casos em que

a

taxa de aquecimento ê baixa e a amostra possui massa pequena,
a temperatura da amostra é muito próxima da temperatura da pa
nela. Nos nossos experimentos utilizamos para cada medida

de

TL uma massa de 3,75 miligramas de pó e trabalhamos sempre com
taxas de aquecimento inferiores a 3

C/s.

A luz emitida pela amostra é captada e transformada em sinal elétrico por uma fotomultiplicadora EMI

modelo

9789B. A panela e a fotomultiplicadora são acor.dicionadas
modo a evitar a penetração de luz externa, Figura 3.1.

de
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Figura 3.1 - Representação esquemâtlca do sistema utilizado
para medidas de TL.

A panela de platina apresenta uma emissão infravermelha quando aquecida. Essa emissão, embora não seja muito
alta, pode se sobrepor â emissão TL. Para reduzir o efeito da
emissão incandescente foi colocado um filtro (Corning

4-70 )

entre a panela e a fotomultiplicadora cujo espectro de transmissão é mostrado na figura 3.2.
Além de servir para medida de temperatura o termopar também funciona na monitoração de um programador linear
de temperatura com várias taxas de aquecimento.
Os sinais provenientes da fotomultiplicadora
do termopar foram registrados por um graficador com 2

e

canais
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Figura 3.2 - Curva de sensibilidade da fotomultiplicadora
9789B e espectro de transmissão do filtro 4-70,

da ECB.(Equipamentos Científicos do Brasil)
Durante o aquecimento, as amostras foram

manti-

das em atmosfera de N- para minimizar a TL espúria.
Foi também utilizado um circuito eliminador
ruídos (filtro eletrônico) entre o amplificador e o

de

registra-

dor.

3.6 - MEDIDAS DE ABSORÇÃO OPTICA

Monocristais de calcita com espessuras de 3 a

6

milímetros foram obtidos através da clivagero. Aqueles que apre
sentaram maior transparência foram selecionados para

medidas

de absorção óptica. Em alguns casos as amostras foram polidas
com alumina sobre feltro e depois limpas com álcool isopropí-
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lico. O espectrofotômetro utilizado foi o ZEISS MR 21 que mede de 4000 cm"1 até 54000 cm"1.
As medidas de absorbância foram efetuadas a temperatura ambiente e tendo como referência o ar. Foram tomados
cuidados para que entre uma medida e outra a posição da

amos

tra permanecesse a mesma.

3.7 - CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA ANALISE DOS DADOS

Para cada ponto apresentado nos gráficos TL

fo-

ram efetuadas pelo menos 5 medidas. 0 parâmetro da curva

de

emissão considerado nas análises foi a altura dos picos cujos
valores médios e também .seus desvios padrão foram calculados.
0 erro percentual total foi sempre inferior

a

10%. Esse erro deve-se a vários fatores tais como variação na
quantidade de pó colocada na panala, no espalhamento do

pó,

na distância das amostras até a fonte radioativa e oscilações
nas respostas do sistema eletrônico de medidas.
Os resultados são apresentados em gráficos e tabelas sendo que nos gráficos os desvios padrão são

apresenta

dos em forma de barras de erro.
Na determinação das energias de ativação dos picos TL pelo método da subida inicial, o ajuste das retas,usan
do o método dos mínimos quadrados, e o traçado dos

gráficos

correspondentes foram efetuados com o auxílio de um microcomputador XT 2002.
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3.8 - MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO

DE PARÂMETROS

CINETICOS

O uso da termoluminescência (TL) na dosimetria da
radiação ou na datação geocronolõgica e arqueológica requer o
conhecimento das propriedades TL do material. Além dos

cuida

dos necessários durante a realização dos experimentos é de su
ma importância o conhecimento da forma da curva de emissão

e

da resposta em função da dose, conhecimento esse que pode ser
apresentado na forma de modelo teórico capaz de prever resultados e também fornecer explicações a respeito da

estrutura

interna do material. A aplicação desses modelos requer o cálculo de alguns parâmetros que estão relacionados com a estrutura interna do material, entre os quais os mais

importantes

são; a energia de ativação (E), o fator prê-exponencial (s) e
a ordem da cinética (b).
Nesse trabalho efetuamos o cálculo dos

parâme-

tros acima mencionados usando vários métodos experimentais.

3.8.1 - Determinação da ordem da cinética

3.8.1.a - Método da forma do pico

Trata-se de um método de fácil aplicação uma vez
que é baseado num pequeno número de pontos da curva. Na maioria dos casos os pontos utilizados são: o ponto correspondente ã intensidade máxima e os pontos correspondentes ã
da intensidade máxima. Na figura 3.3 chamamos T
ra correspondente a intensidade máxima,T. e T- as

a

metade

temperatu
temperatu-

ras correspondentes a metade da intensidade máxima respectiva
mente pelo lado das temperaturas mais baixas e mais altas. Em
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seguida definimos as grandezas

u, 6, T como sendo: u z T-~T.;

6 - T--T
; T = Tm -T i .
i m
A distinçio entre cinéticas de 1* e 2= ordem
feita através desse método usando-se o fator
V

de

ê

simetria

« 6/u sugerido por Halperin e Braner em 1960 (22). Confor-

me foi mostrado numericamente por Chen em 1969 (23) os picos
que obedecem â cinética de 1* ordem são caracterizados
y

por

= 0,42 e os de 2§ ordem por p g = 0,52.
Portanto, a distinção entre as cinéticas de

1=

e 2= ordem é feita medindo-se as temperaturas T,, T e T,,cal
x
m
i —
culando-se 6 e u, o fator de simetria u„ * 6/u

e finalmente

comparando esse resultado coro os valores de 0,42 (1$ ordem) e
0,52 (2Í ordem).

TEMPERATURA (K)
Figura 3.3 - Representação de um pico TL isolado mostrando os
parâmetros T » T_
6 » TT, -T
- T_ ee u * T„ - T,
T m --TT,;
1? 6
*•

m

3.8.1,b - Método dos aquecimentos parciais

Esse método consiste de uma série de aquecimentos
parciais e permite a identificação dos vários picos de

uma

curva de emissão TL além da determinação da ordem da cinética
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dos mesmos.
A determinação da ordem da cinêtica dos picos TL
ê de grande importância uma vez que a maioria dos métodos teó
ricos utilizados para o cálculo da energia de ativação (E) e
do fator prê-exponencial supõe conhecida a ordem da cinêtica.
Uma amostra previamente irradiada ê aquecida linearmente até uma temperatura T , inferior â temperatura

do

19 pico. A seguir, a amostra é esfriada rapidamente até a tem
peratura ambiente e é então reaquecida com a mesma taxa

de

aquecimento para leitura da curva de emissão restante. A temperatura do 19 pico T

é então anotada. O processo é repetido

com outra amostra usando-se valores de T
5 C. E feito então um gráfico de T
J

acrescidos de
s
versus T (24).
m
s

2 a

Se a curva de emissão consistir apenas de um pico de 1= ordem então o gráfico T versus T será simplesmente
r
3
m
s
uma reta paralela ao eixo T

uma vez que para um pico de

ordem a temperatura de máximo independe da concentração

1=
ini-

cial de portadores armadilhados. Se a curva de emissão é composta por alguns picos de 1§ ordem bem separados, o
T

versus T

gráfico

apresenta a forma de degraus e no caso de

distribuição quase continua de energias resulta uma reta

uma
de

inclinação próxima de ir/4. (Figura 3.4)
Para os picos que não seguem a cinêtica de 1= or
dem acontece um deslocamento da temperatura de pico para valo
res superiores quando acontece a diminuição da

concentração

inicial de portadores. A figura 3.5 mostra os gráficos T ver
sus T

esperados para o caso de picos de 2= ordem.
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Figura 3.4 - Representação esquemática das curvas T
T

S

versus

para picos q-i.e obedecem a cinêtida de 1-

or-

dem (a) Um pico isolado resultando numa linha reta paralela

a

T . (b) Uma série de picos separados resultando em T
versus
s
"
m
T na forma de degraus, (c) Distribuição quase continua de pi_
cos TL resultando em T versus T como uma reta inclinada.
m
s

Figura 3.5 - Representação esquemática das curvas T
versus
m
a
T para os picos que obedecem a cinética de
2*
ordem, (a) Um pico isolado (b) Vários picos separados (c) Dis
tribuição quase continua de picos.
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3.8.2 - Determinação da energia de ativação

3.8.2.a - Método da subida inicial

Esse método foi proposto por Garlick e Gibson em
1948 (15). Trata-se de um procedimento simples que permite ob
ter o valor da energia de ativação e é independente da

ordem

da cinêtica envolvida.
As principais hipóteses são: (a) não há superposição de picos; (b) o fator de freqüência não muda com a temperatura; (c) no inicio do aquecimento, ou seja, para T << T
m
a variação na concentração dos portadores é

desprezível.

portanto a intensidade luminosa resulta ser proporcional

e

a

exp(-EAT) .
A hipótese (c) pode ser facilmente analisada con
siderando-se o caso da cinêtica de 1- ordem onde a intensidade é dada por:
I(T) = sn exp(-E/kT)exof —
1 <

Fazendo T << T

I

\
J T

expí-E/kT^dT'}
O

ou seja T próximo a T

a inteqral acima
O

RI

sendo um número muito pequeno e portanto
'T
expí— \

exp (-E/k-rtdT'l

q L
torna-se muito próximo da unidade resultando

I(T) • sn 0 exp(-EAT)

Tomando

o logaritmo natural encontramos

fica
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ínl = £n(s n ) - °
k

(-)
T

Fazendo o gráfico Inl contra l/T encontramos uma reta
coeficiente angular vale

-E/k

cujo

donde calculamos o valor de E.

Se considerarmos o fator de freqüência

dependen

te da temperatura na forma T , a energia de ativação

devera

ser corrigida para

E = E.

onde E.

- akT

é a energia calculada pelo método da subida inicial.
Chen (16) mostrou que se consideramos T <_ -j5 , en

tão, a energia de ativação é encontrada com erro menor que 51.
Nesse trabalho as amostras foram aquecidas
que a intensidade luminosa atingisse aproximadamente 10%
altura máxima e em seguida resfriadas rapidamente sendo

até
da
esse

processo repetido várias vezes (25). Foram construídos os grá
ficos Inl x l/T e calculadas as energias de ativação

corres-

pondentes. Em seguida foram calculados o valor médio e o desvio padrão das energias para cada pico.
No caso dos picos de temperaturas maiores
feito um tratamento térmico prévio adequado para eliminar

foi
os

picos anteriores.

3.8.2.b - Método da forma do pico

A energia de ativação foi também calculada

uti-

lizando-se o método da forma do pico proposto por Chen e descrito parcialmente no item 3.8.1.a.
Nesse método (26) a energia de ativação é
pela expressão

dada
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E « c (kT2/«) - b (2kT )
a
a
m
<*
m
onde a = T, i, in e os valores de c

c

T

• 1,51 + 3(u - 0,42)
g

;

b

e b

q

- 0.42) - •>

A decisão de trabalhar com um ou mais

parâmetros

T

= 1,58 + 4,2(u

CK = 0,976 + 7,3(u - 0,42) ;
6
g

b. = ó
2

c

b

oi

sao dados por:

= 2,52 + 10,2(u

g

- 0,42) ;

u

• 1 + 2

T, 5, tu deve levar em consideração a forma da curva de

emis-

são de modo a minimizar a influência dos picos vizinhos.

3.8.3 - Determinação do fator pré-exponencial

O fator pré-exponencial pode ser obtido a partir
da equação da intensidade luminosa

.

I(t) » s' exp(-EAT)

p

[^ í

1 -b/b-1
x exp(-EAT') dT' • 1
onde s* é o fator pré-exponencial e b é a ordem da cinética.
Para calcular a integral acima podemos utilizar a
aproximação de Halperin e Braner

exp(-E/kT)dT « —
T

exp(-EAT) (l-2kT/E)
E

o

que, substituída na equação acima, resulta
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T

ib±l)s
q

J
\

J

-

exp(-EAT)dT + 1 =

T0

sbkT?
2 exp(-EAT)
qE

JT

e finalmente
S = 2L- exp(EAT)
kT2
n

1 + ( b - l ) 2kTm/E I"1
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4. RESULTADOS

4.1 - CURVA DE EMISSÃO

Tem sido encontrado por vários pesquisadores que
tanto o carbonato de cálcio natural como o sintético apresentam uma forte emissão termoluminescente (TL). Segundo
bram, as primeiras medidas de TL da calcita foram

Przi-

efetuadas

por Headden em 1906 (3).
O registro da intensidade luminosa em função

da

temperatura, como já foi dito, é chamado de "curva de emissão
TL". A forma e a altura dos picos dependem sensivelmente

de

vários fatores como a taxa de aquecimento, o tipo e a quantidade de impurezas (4) e também do tratamento térmico. 0

com-

primento de onda da luz emitida também é característico do ma
terial. A existência de todas essas variáveis, além dos diferentes procedimentos experimentais explicam em parte

certas

discrepancias entre os resultados apresentados pelos

vários

pesquisadores.
Neste trabalho, as medidas da termoluminescência
da calcita Miranda virgem, isto é, sem tratamento térmico

e

sem irradiação no laboratório (TLV) mostraram a existência de
dois picos nas temperaturas de 250
350

C e 350 °C, sendo o

de

C aproximadamente 10 vezes mais intenso que o de 250 °C.

Por outro lado, a calcita tratada a 400 °c por 1 hora e
radiada

ir-

com raios gama apresentou,além dos picos já encontra

dos nas medidas de TLV,um outro pico com máximo em 150 °C.
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Esses valores de temperatura de máximo foram obtidos quando as amostras foram aquecidas a uma taxa de 2, 7°C/s.
Quando essas mesmas amostras foram aquecidas ã taxa de 1,5 C/s
os picos apareceram âs temperaturas de 135, 237 e 322
quando aquecidas ã taxa de 0,7

C

e

c/s as temperaturas de máximo

registradas foram de 120, 222 e 314 ° C
Tendo em vista que as temperaturas dos picos dependem da taxa de aquecimento e que não há concordância entre
as taxas (ãs vezes não citadas) utilizadas pelos diversos pes
quisadores vamos dar preferência usar a notação pico 1,

pico

2 e pico 3 para os picos registrados nas temperaturas de 150,

> ARBITRÁRIAS)

250 e 350 C respectivamente. A figura 4.1.1 mostra as
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Figura 4.1.1 - Curva de emissão tipica da calcita de Miranda
(a) recozida a 400°C durante 1 hora e exposta
137
à radiação gama de
Cs; (b) sem nenhum tratamento
térmico
no laboratório e exposta somente à radiação natural (de fundo) durante os anos geológicos.
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de emissão TLA e TLV (amostra virgem) onde podemos verificar
que no caso de um material irradiado em laboratório (TLA) os
picos 1 e 2 apresentam maior intensidade.
Ê interessante também que sejam citados

alguns

dados significativos apresentados em trabalhos anteriores.
Medlin (4)«trabalhando com carbonato de
sintético dopado com diferentes quantidades de

determinadas

impurezas e irradiado com raios X, encontrou que o
influencia os picos de 77

C e 197

cálcio

manganês

C enquanto que o

chumbo

diminui a intensidade dos picos de 27°c e 137 °C. A emissão de
cor laranja da calcita que contêm Mn ê atribuída ã transição
G(T, ) •* S do Ion Mn

o qual substitui um Ion Ca

da

re-

de. Essa transição não pode ser diretamente excitada por

ab-

sorção óptica mas pode ser excitada indiretamente via

radia-

ção ionizante (27). A emissão devida ao chumbo na calcita
é
~
1
1
3
1
atribuída às transições P, •* S e p, •* s . 0 mesmo Medlin
X

O

1

O

(6),trabalhando com espato-de-islândia,encontrou picos
temperaturas de 77, 227, 327 e 427 °C,sendo o pico de

nas
427 °C

mais fraco do que os outros.
Vaz e Zeller (28),trabalhando com diversos carbo
natos,encontraram para a calcita de Joplin, estado de Missouri, apôs recozimento e irradiação com raios gama três picos a
110, 230 e 325 °C. Eles relacionaram o fato de o pico de 110°C
nessa calcita apresentar maior sensibilidade que em

outras

com a maior concentração de marines existente na mesma.

As

medidas de TLV efetuadas por esses pesquisadores apresentaram
dois picos a 230 e 325 °C. Observando a figura 4.1.2 e considerando o deslocamento nas temperaturas de máximo causado

pe

Ia variação na taxa de aquecimento podemos verificar que

a

calcita de Joplin apresenta uma curva de emissão muito próxima da calcita de Miranda.
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Figura 4.1.2 - Curva de emissão TL da calcita de Joplin trata
da a 300°C por duas horas e irradiada com raios
gama. Obtida por VAZ e ZELLER em 1966.(28)

No caso da calcita contendo dolomita

CaMgíCO,)-,,

Vaz e Zeller verificaram o aparecimento de um pico a 190°c.
Nambi em 1978 (5) trabalhou com calcita de
rias origens (hidrotêrmica, sedimentar, metamõrfica) e

váveri-

ficou que todas elas apresentam boa sensibilidade TL.
pesquisador encontrou quatro picos

Esse

às seguintes temperaturas:

100, 215, 285 e 330 °C. Verificou também que as três calcitas
estudadas apresentaram o mesmo espectro de emissão

com

uma

banda centrada em 600 nm. Estudou também a dependência das al_
turas dos picos com a concentração de Mn concluindo que

quan

to maior a concentração de Mn maior a razão entre a altura do
pico de 1109C e a altura do pico de 3309C.
Ainda com respeito ã concentração de Mn,foi

en-

contrado por Miki e Ikeya (29) que estalactires mais ricos em
manganês apresentam maior eficiência TL.

«9.

Veeraiah (8) tratou amostras de calcita a 800 °C
durante 1 hora e irradiou com raio-X e encontrou oicos TL

ãs

temperaturas de 35, 171, 234, 299 e 329 °C.
Calderon (10) trabalhou com 4 tipos de

calcita

irradiadas com raio-X e encontrou picos TL ãs temneraturas de
82, 109, 119, 134, 230, 237, 248 e 254 °C.
Down et ai (30) atribuíram a coloração amarelada
da calcita âs impurezas de manganês. Efetuaram irradiações
com partículas beta e raio-X e encontraram picos TL âs temperaturas de 80, 235, 330 e 430

C. Trabalharam com taxas de a-

quecimento entre 0,1 e 0,6 °C/s.
Neste trabalho efetuamos também medidas de termo
luminescência de duas outras amostras. A primeira é uma calei
ta originária do Ceará, de coloração amarelada e a segunda um
espato-de-islãndia originário do estado do Piauí. As

curvas

de emissão da TLV e da TL induzida pela radiação gama (em laboratório) dessas amostras estão representadas

nas

figuras

4.1.3 e 4.1.4.
A tabela 4.1. mostra as temperaturas de picos da
emissão TL da calcita encontradas por vários

pesquisadores.

Também estão tabeladas as taxas de aquecimento e o tioo de ra
diação utilizada.
Em muitos casos a curva de emissão da calcita de
Miranda apresentou um pico bastante agudo na temperatura

de

420°C conforme podemos verificar na figura 4.1.5. A forma des
se pico sugere uma mudança de fase. De acordo com Johnson

e

Daniels (31) a aragonita quando aquecida transforma-se em cal
cita e essa transição de fase ocorre a 420°C. Isso leva-nos a
acreditar que esse material possui uma pequena fração de aragonita.
Medidas de EPR revelaram que a calcita de Miranda apresenta maior concentração de manganês que

as

outras
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Figura 4.1.3 - Curvas de emissão da calcita do Ceará (a) sem
recozimento e sem irradiação no laboratório,
(b) recozida a 400°c durante 1 hora e exposta a 1290 C/kg de
Co.

amostras. Por outro lado o pico TL de baixa temperatura da cal
cita de Miranda é mais intenso que nas outras amostras o
vem ao encontro das afirmações de Medlin (27), Vaz e
(28) e Nambi (5) que relacionam o pico de baixa
com a presença de manganês.

aue

Zeller

temperatura
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Figura 4.1.4 - Curvas de emissão do espato originário do Piauí.
(a) sem recozimento e sem irradiação no labora
tõrio - TLV. (b) recozida a 400°C durante 1 hora e exposta a
12,9 C/kg de 137Cs. (c) emissão incandescente (panela).

100 200 300 400
TEMPERATURA PC)
Figura 4,1.5 - Curva de emissão TL da calcita de Miranda mostrando um pico agudo ã temperatura de 420 c Ê
137
mostrada também a emissão da panela.(Irradiação com
CP)
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4.2 - TRATAMENTO TÉRMICO

Tendo em vista o fato que determinados tratamentos térmicos podem mudar a forma das curvas de emissão, aumen
tando a altura de alguns picos e diminuindo a de outros

foi

feito um estudo do efeito da temperatura de recozimento,

com

a finalidade de se escolher um tratamento padrão para

nossas

experiências. Além disso foi levado em consideração que

ura

tratamento térmico além de esvaziar as armadilhas que nos interessam deve "zerar" o cristal e tornâ-lo reprodutlvel a cada reutilização.
Amostras de calcita virgem em pó foram divididas
em sete lotes e recozidas, no ar, durante 1 hora ãs temperatu
ras de 400, 450, 500, 550, 600, 650,e 700°C. Em seguida, cada
lote foi aconâiclonado em plástico preto e exposto a 12,9 C/kg
137
de raios gama de
Cs a temperatura ambiente.
A figura 4.2.1 mostra a intensidade TL em função
da temperatura de tratamento térmico para os três picos. Pode
mos notar que o pico 1 apresenta maior sensibilidade para tra
tamentos na região de 500°C por 1 hora e os picos 2 e 3 na re
gião de 650 C por 1 hora.
Na figura 4.2.2 está representada a razão

entre

as alturas dos picos onde verificamos que o recozimento a tem
peraturas maiores favorece a sensibilização dos picos de temperaturas mais altas. Isso pode também ser visto na
4.2.1 onde o ponto de máxima intensidade parece

figura

deslocar-se

para temperaturas mais altas *a medida que passamos do pico

1

para o pico 2 e desse para o pico 3.
Como a área sob a curva de emissão permanece pra
ticamente a mesma, dentro do erro experimental, é razoável su
por que o tratamento térmico não deva estar influenciando

o
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Figura 4.2.1 - Intensidade TL ^ra função da temperatura de tra
tamento térmico ( Caleita de Miranda )

número total de armadilhas. Deve estar acontecendo que algumas estruturas estejam sendo transformadas em outras.
As afirmações acima podem ser comparadas com os
resultados apresentados por Johnson e Daniels (31) onde

foi

demonstrado haver uma mudança de fase ã temperatura de 420°C,
quando a aragonita sofre uma modificação na sua rede cristalina e transforma-se em calcita.
De acordo com Gallagher (32) que efetuou medidas
de EGA (Envolved Gas Analysis) na calcita, esse mineral se de
compõe a partir de 540 C. 0 esquema que representa a decomposição é CaC03 * CaO + C0 2 . A figura 4.2.3 mostra a

liberação
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Figura 4.2.2 - Relação entre as alturas de pico (TL) em
ção da temperatura de recozimento

fun-

(Calcita de

Miranda)

de CO- com o aumento linear de temperatura.
Medlin (4)) efetuou tratamentos térmicos a tempe
ratura de aproximadamente 500 C no carbonato de cálcio sintético e encontrou sensível modificação na forma da curva
emissão com relação ã amostra não recozida. Houve um

de

aumento

na altura dos picos e diminuição na largura dos mesmos. O pico mais afetado foi o de 197°C, atribuído â presença de manga
nês.
Esse fato não foi observado com a calcita de Miranda .
Down et ai (30) afirmam que o tratamento térmico
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TEMPERATURA (°C)

Figura 4.2.3 - Emissão de CO, pela calcita em função do aquecimento a uma taxa de aquecimento de 100 C/hora. (32)

modifica a solubilidade das impurezas permitindo que elas

se

difundam e se agreguem diferentemente formando dímeros, trine
ros etc, sendo que a presença de tais estruturas estão relacionadas com os picos TL. Essa suposição apresenta boa concor,
dância com os resultados mostrados nas figuras 4.2.1 e 4.2.2.
Vaz e Zeller (28) efetuaram tratamento a
durante duas horas e meia

con

300°c

a calcita virgem antes de ir-

radiá-la com raios gama.
Lapraz e Iacconi (33) trataram a calcita virgem
a 427°C antes de iluminá-la com radiação ÜV.
Veeraiah(8) tratou a calcita a 800°c por 1
antes de irradiar com raio X e medir a absorção Óptica.

hora
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Uma observação cuidadosa dos diversos

trabalhos

efetuados com calcita revela-nos que os tratamentos

térmicos

utilizados são os mais variados possíveis. A primeira

impres

são é que esses tratamentos são escolhidos arbitrariamente ou
de acordo com as conveniências do instrumental disponível.
O fato de que a calcita inicia sua

decomposição

ã 540 C, acrescido de que não houve variação perceptível
área sob a curva, consequentemente na sensibilização

na

total,

fez com que optássemos pelo uso sistemático do pré-recozimento a uma temperatura inferior a 540°c. Por outro lado,o

pico

de maior temperatura estudado encontra-se em torno de 350 °c.
Esses fatos levaram-nos a optar pelo recozimento de 400 C durante 1 hora como tratamento térmico padrão da calcita.

4.3 - RESPOSTA TL EM FUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO GAMA

A resposta TL em função da exposição, que fornece a curva de aferição, foi estudada através da irradiação de
«mostras de põ previamente recozidan a400°C durante 1 hora
irradiadas com raios gama de

e

Co.

A curva de aferição do material tratado

previa-

mente está representada na figura 4.3.1 onde modernos

verifi-

car que o pico 1 (T

» 150°Ç) apresenta linearidade até ao re

dor de 1 C A g . De 1 C/kg até 10 C A g apresenta supra li near ida
de e,a partir de 50 CAg,ocorre saturação. O oico 2 (T

• 250

RI

°C) apresenta linearidade até 1,3 C A g , supralinearidade,
1,3 C A g até 26 C A g e satura a partir de 130 C A g . 0 pico
(Tm • 350°C) apresenta-se sempre sublinear e satura a

de
3

partir

de 52 C A g . A partir desse valor a intensidade permanece con£
tante para exposições de pelo menos até 2,6 x 10

CAg»
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Figura 4.3.1 - Resposta termoluminescente da calcita originária de Miranda em função da exposição a radia
ção gama apôs tratamento térmico de 400 C durante 1 hora.

Foi também estudada a resposta TL da calcita vir
gem (sem nenhum tratamento térmico em laboratório)
com exposição suplementar de raios gama de

irradiada

Cs cujo compor-

tamento é mostrado na figura 4.3.2 onde se pode verificar que
o pico 1/ inicialmente vazio, apresenta-se ligeiramente subli
near, pelo menos até 26 C/kg que foi o máximo de exposição su
plementar aplicada. O pico 2 apresenta-se também ligeiramente
sublinear sendo que o resultado correspondente a exposição de
0,26 C A g foi afetado pelo pequeno pico existente antes da ex
posição suplementar. 0 pico 3 manteve-se aproximadamente cons
tante para exposições suplementares de até 1,3 C/kg

passando

em seguida a ter sua altura aumentada até 13 C/kg.
Na tentativa de melhor compreender os resultados
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Figura 4.3.2 - Calcita virgem irradiada suplementarmente
137
radiação gama de
Cs

acima foi feita uma nova exoeriência para fins de

com

comparação

entre medidas da calcita virgem e da calcita recozida a 400 c
durante 1 hora. As amostras foram irradiadas nas mesmas cond_i
ções e lidas simultaneamente. Nas figuras 4.3.3.a,b,c

estão

representadas as respostas TL em função da exposição.
Verificamos que o pico 1 inicialmente vazio tan-
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Figura 4.3.3.a - Respostas TL do pico 1 (150°C) da calcita de
Miranda em função da exposição â radiação ga
ma de
Cs. (a) sem tratamento em laboratório (b) recozida a
400°C durante 1 hora.

to na calcita virgem como na calcita recozida

apresentou pa-

ra exposição de 0,26 C/kg uma sensibilidade 3 vezes maior para calcita virgem em relação ã calcita recozida. A medida que
as

exposições foram aumentando,essa razão foi diminuindo

e
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Figura 4.3.3.b - Resposta TL do pico 2 (250°C) da calcita de
Miranda em função da exposição a radiação ga
ma de
Cs. (a) sem tratamento em laboratório (b) recozida a
400 °C durante 1 hora.

as alturas de pico convergindo para um mesmo valor. 0

mesmo

comportamento foi apresentado pelo pico 2, descontada a altura inicial no caso da calcita virgem.
0 pico 3 da calcita virgem apresenta uma

taxa
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Figura 4.3.3.C - Resposta TL do pico 3 (350°C) da calcita de
Miranda em função da exposição a radiação ga
ma de
Cs. (a) sem tratamento em laboratório. (b) recozida
a 400°C durante 1 hora.

de crescimento inicial mais baixa porém essa taxa aumenta com
a exposição tendendo a igualar a taxa de crescimento da calei
ta recozida. Neste pico a diferença entre a intensidade TL da
calcita virgem e da recozida, para cada valor de exposição, per
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manece constante,conforme pode ser verificado na tabela 4.3.1,
o mesmo não acontecendo com os picos 1 e 2.
Uma explicação para a diferença apresentada
tre as respostas TL do pico 1 da calcita virgem e da

en-

calcita

recozida pode ser dada considerando as seguintes hipóteses:
a) a quantidade de portadores de cargas

libera-

dos pela irradiação ê a mesma em ambos os materiais (virgem e
recozido);
b) o numero total de armadilhas é aproximadamente o mesmo em ambos os materiais (virgem e recozido);
c) a probabilidade de preenchimento de determina
do tipo de armadilhas ê diretamente proporcional ao número de
armadilhas vazias e portanto decresce com o preenchimento das
mesmas.

Tabela 4.3.1 - Comparação entre as respostas do pico 3 da cal^
cita virgem e da calcita recozida a 400°c durante 1 hora (Unidades arbitrárias)
1
exposição

altura de pi- altura de pi-

diferença

co (virgem)

co (recozida)

0,26 C/kg

27,0

1,4

25,6

0,77 C/kg

29,0

3,5

25,5

1,29 C/kg

30,6

5,6

25,0

2,58 C/kg

36,0

11,4

24,6

5,16 C/kg

45,0

2Q,0

25,0

12,90 C A g

71,0

46,0

25,0

Decorre imediatamente das hipóteses acima

quês

a) como no caso da calcita virgem o pico 3 já se

64.

encontra parcialmente preenchido temos inicialmente maior número de portadores disponíveis para as armadilhas

responsá-

veis pelos picos 1 e 2;
b) no caso da calcita recozida todos os picos se
encontram vazios e portanto o número de portadores inicialmen
te disponíveis para os picos 1 e 2 torna-se menor do que

no

caso anterior;
c) à medida que os picos 1 e 2 da calcita virgem
vão se tornando percentualmente tão preenchidos quanto o pico
3, as probabilidades de armadilhamento desses picos

vão

se

aproximando das encontradas no material recozido e portanto a
taxa de preenchimento tende a se igualar.
A exposição natural acumulada foi calculada

to-

mando-se o gráfico 4.3.3.C e adicionando-se uma constante aos
valores de exposição. A adição dessa constante faz com que

a

curva de aferição da calcita virgem desloque-se para curva de
aferição da calcita recozida (Figura 4.3.4). Como a curva

de

aferição da calcita recozida foi ajustada por una reta buscou-se uma reta de mesmo coeficiente angular e com melhor coeficiente de correlação. Esse procedimento feito com a ajuda

de

computador mostrou que a adição de uma exposição constante de
6,8 + 0,1 C/kg rebate a curva de aferição da calcita

virgem

sobre a curva de aferição da calcita recozida. Esse valor cor
responde então a exposição natural acumulada na calcita duran
te os anos geológicos.
Se o tratamento térmico utilizado não

modificou

a sensibilidade do pico 3, então, a exposição natural

pode

ser também estimada diretamente medindo-se a altura do pico 3
na curva de emissão da calcita virgem e procurando na

curva

de aferição da calcita recozida a exposição correspondente

a

essa intensidade. O valor encontrado para a exposição através
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Figura 4.3.4 - Curva de aferição do pico 3 da calcita virgem
(quadrados) rebatida sobre a curva de
aferição
da calcita recozida a 400°c durante 1 hora (círculos), pela adi.
ção de uma constante aos valores de exposição (valor da constante 6,84 C/kg)

deste processo foi de 6,9 + 0,1 C/kg.
Esse valor pode ser utilizado para o cálculo

da

idade geológica bastando para isso que se calcule a taxa anual
de exposição no local onde foi colhida a amostra. Isso
ser feito enterrando-se no local

pode

doslmetros de sensibilidade

conhecida por determinado tempo e em seguida medindo-<ío a ex
posição acumtil3c>.
O processo de medida da exposição natural
vés da comparação entre a altura de pico da calcita

atravirgem

com a curva de aferição da calcita recozida tem sido aplicado
por alguns pesquisadores (veja por exemplo Pretti U*))

sem

que seja previamente testada a influência do tratamento têrini
co sobre a sensibilidade o que pode levar a resultados equívo

66.

cos.
Conforme será mostrado na seção 4.5, a luz ultravioleta apresenta forte influência na intensidade

termolumi-

nescente da calcita. Isso implica que cuidados adicionais devam ser tomados para que a datação baseada na termoluminescên
cia da calcita apresente resultados precisos.

4.4 - PARÂMETROS CINfiTICOS

O conhecimento da forma da curva de emissão
bem como da resposta em função da exposição ê de suma

TL

impor-

tância para aplicação da TL na dosimetria de radiação e na da
tação geocronológica e arqueológica. Esses conhecimentos

po-

dem ser traduzidos na forma de modelos teóricos capazes

de

prever resultados e fornecer explicações a respeito da estrutura interna do material. A aplicação desses modelos requer o
cálculo de alguns parâmetros que estão relacionados com a estrutura interna do material e também com a cinética do proces
so correspondente.
Os parâmetros mais importantes a serem determina
dos são: a energia de ativação (E) que corresponde ã

energia

necessária para liberar o elétron ou o buraco armadilhado;

o

fator de freqflência (s) que é da ordem da freqüência de vibra
ção da rede; a ordem da cinética (b) que está relacionada com
as probabilidades de liberação e recaptura dos portadores armadilhados.
A curva de emissão TL da calcita virgem (TLv)apre
senta dois picos ás temperaturas de 250°C e 350°C,enquanto que
a TL artificial (TLA) devida a irradiação com raios gama
137
Cs apresenta três picos *às temperaturas de 150, 250

de
e

67.

350

C. (Figura 4.1.1). Os picos da TLA coincidem com os

da

TLV sendo que o não aparecimento do pico de 150°c na TLV deve
-se ao fato de que o mesmo decaiu a temperatura ambiente.
A ordem da cinetica foi calculada usando-se o mé
todo da forma do pico (descrito na secção 3.8.1a),determinanw de cada pico,sendo
v = Vw,
g
g
- T | T
ê a temperatura do máximo, T. e

do-se o fator de simetria
u> = T, - T. , Ó » T
í

í

t0

m

m

i

T 2 são respectivamente a menor e a maior temperaturas correspondentes â meia altura.
Os valores encontrados para u_ foram wq = 0,56 + 0,04
\i„

- 0,53 + 0,04, u
= 0 , 5 5 + 0 , 0 4 respectivamente para
9
2
~
3
~
picos 1, 2 e 3.

os

y

Segundo Chen e Kirsch(16), como já foi mensionado,
os picos de primeira ordem são caracterizados por p_ = 0,42 e
os de segunda ordem por u_ = 0,52, logo dentro do erro expedi
mental podemos afirmar que os três picos seguem a cinetica de
segunda ordem. Ainda para determinação da ordem da

cinetica

foi também utilizado o método dos aquecimentos parciais
crito na secção 3.8.1b. A figura 4.4.1 mostra a

des-

temperatura

(T ) para os três picos em função da temperatura do aquecimen
to parcial. Podemos verificar, comparando com a figura
que o grafico de T

versus T

3.5,

apresenta um comportamento

ca-

racterístico de cinetica de segunda ordem para os três picos,
resultado esse que está em concordância com o anterior.
Para a obtenção das energias de ativação
feitos gráficos Inl

x T

foram

para cada subida inicial como mos-

tra a figura 4.4.2. As retas foram ajustadas pelo método

dos

mínimos quadrados. O coeficiente angular de cada reta fornece
uma energia de ativação. Os resultados apresentados na tabela
4.4.1 correspondem ao valor médio com seu desvio padrão.
energias de ativação foram também calculadas usando o

As

método
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Figura 4.4.1 - Variação da temperatura de máximo (Tm) em função da temperatura de aquecimento parcial (T ) ,
responsável pelo esvaziamento parcial dos picos TL.

da forma do pico descrito na secção 3.8.1.a. Os valores

dos

fatores pré-exponencials foram calculados a partir da equação

s* = 3 ^ f e x p

(E/kT)]'[l + (b-1) 2kTm/Ej

m
e os resultados juntamente com os valores de energia de ativa
ção estão na tabela 4.4.1.
Embora pareça óbvia a necessidade de se calcular
os parâmetros acima referidos esses cálculos são bastante escassos na literatura. Até a presente data encontramos

apenas

dois trabalhos que tratam desse assunto, relacionados â calci^
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Figura 4.4.2a - Variação do logarltmo natural da intensidade
TL em função do inverso da temperatura absoluta (Pico 1: 150°C)

ta.
Lapraz e Iacconi (33) determinaram E para os picos de monocristais de calcita sintética usando os métodos da
subida inicial, da forma do pico e medidas feitas com

várias

taxas de aquecimento. Os picos registrados por esses pesquisa
dores cujas temperaturas de máximo mais se aproximam dos

en-

contrados na calcita de Miranda apresentaram as energias

de
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2,09E-09

2.14E-03

2.22C-03
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2.40C-03

INVERSO DA TEMPERATURA (K*1)

Figura 4.4.2b - Variação do logaritmo natural da intensidade
TL em função do inverso da temperatura absoluta (pico 2: 250°C)

ativação mostradas na tabela 4.4.2.
A.G. Wintle (34) trabalhou com taxa de aquecimen
to de 5 °C/s e detectou um pico â temperatura de 275°C.A ener
gia de ativação calculada pelos métodos de subida inicial, vá
rias taxas de aquecimento e decaimento isotermico

apresentou

como resultado E * 1/75 + 0,03 eV.
No trabalho acima o autor defende a

utilização

do valor da energia de ativação para calcular a estabilidade
dos picos TL como forma de decidir se os citados picos

pres-
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Figura 4.4.2c - Variação do logarltmo natural da intensidade
TL em função do inverso da temperatura absoluta (Pico 3: 350°C)

tam-se ou não para datação.
Essa preocupação vem ao encontro do enfoque apre
sentado no início desta secção.
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Tabela 4.4.1 - Valores médios dos parâmetros cinéticos da cal^
cita de Miranda

Efi (ev)

E T (ev)

E u (eV)

s(s_1)

Pico 1

1,33 + 0,02 1,2 + 0,2

1,4 + 0,2

1,3 + 0,2

8,1x1014

Pico 2

1,54 + 0,02 1,4 + 0,2

1,5 + 0,2

1,5 + 0,1

6,8xIO 1 3

Pico 3

1,80 + 0,02 1,6 + 0,2

1,7 + 0,1

1,7 + 0,1

12
2,4 X I O "

Eir(ev)

1

—
E.

= energia de ativação calculada pelo método da subida ini
ciai (5)
s = fator prê-exponencial

E-, E , E = energias de ativação calculadas pelo método
forma do pico

da

Tabela 4.4.2 - Energias de ativação dos picos TL da calcita
sintética medidas por Lapraz e Iacconi (1976)

Temperatura ( C)
Subida i n i c i a l
E(eV)
Chen: E«2kT (
m

m

-i)

'ico 1

Pico 2

Pico 3

137 °C

217 °C

317 °C

1,06

1,30

1,55

1,48

1,70

2,07

1,15

1,41

1,80

E(eV)
várias taxas
E(eV)
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4.5 - EFEITO DA LUZ ULTRAVIOLETA

A influência da luz ultravioleta sobre a TL

foi

estudada através da iluminação, à temperatura ambiente,

de

amostras submetidas a diferentes tratamentos.
1) Amostras previamente irradiadas - Caleita
pó recozida a 400 C durante 1 hora e submetida a uma
ção de 7,74 C A g de radiação gama de

em

exposi-

Cs foi iluminada

com

UV antes da leitura TL. A iluminação com UV por períodos

de

até 60 minutos produziu uma diminuição na altura dos picos
também um ligeiro deslocamento para temperaturas mais
Na figura 4.5.1 estão representadas três curvas de

e

altas.
emissão

correspondendo a: (a) material não iluminado, (b)

material

iluminado por 5 minutos, (c) material iluminado por 10

minu-

tos. Nessa figura está também representada a curva de emissão
indandescente da panela. A figura 4.5.2 mostra o

decaimento

dos picos obtido nas condições descritas acima em função
tempo de iluminação. Verifica-se facilmente que os

do

decaimen-

tos desses picos são diferentes e não podem ser ajustados por
uma única exponencial.
Para confirmação de que o decaimento ocorrido foi
devido 'a iluminação com UV e não a temperatura, foi medida

a

temperatura da amostra durante a iluminação encontrando-se de
28 a 30

C. Em seguida, foi medido o decaimento dos picos

a 30°C livre da influência da luz. 0 resultado está

mostrado

na figura 4.5.3 onde verificamos que para períodos de até
dias o decaimento dos picos 2 e 3 foi desprezível,
que o pico 1 decaiu para 71% da altura inicial. Isso

TL

18

enquanto
sugere

que o efeito observado nas figuras 4.5.1 e 4.5.2 é devido

à

radiação ultravioleta, mesmo porque a exposição a luz ambiente por períodos de até 30 minutos não apresentou modificações
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Figura 4.5.1 - Curvas de emissão TL da calcita de Miranda tra
tada a 400°C por 1 hora, irradiada com 7,74 CAg
137
de radiação gama de
Cs e a seguir iluminada com UV por diferentes tempos. Taxa de aquecimentos 2,7 °C/s
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Figura 4.5.2 - Decaimento dos picos TL da calcita recozida
400 C por 1 hora e irradiada com 7,74 C/kg
função do tempo de iluminação
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Figura 4.5.3 - Decaimento isotermico dos picos TL da

calcita

de Miranda recozida a 400 C por 1 hora e irra137
diada com 7,74 C/kg de radiação gama de
Cs â temperatura de
30°C.
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Figura 4.5.4 - Surgimento de novos picos devidos a iluminação
com UV. a) Irradiada coin radiação aama; b) anos
tratamento térmico e iluminarão con luz "".

detectáveis.
2) Amostras previamente irradiadas e "limpas"
Material recozido a 400*oC por 1 hora, irradiado com 7,74 c/kg
de radiação gama de

Cs, aquecido à taxa de 2,7 °C/s até

a

temperatura de 450°C e esfriado rapidamente. A iluminação des
se material com UV durante 30 minutos produziu o aparecimento

77.

de três novos picos

ãs temperaturas de 78, 159, 271°c (Figu-

ra 4.5.4).
3) Amostras naturais sem tratamento prévio -

As

amostras virgens ,quando iluminadas com UV,apresentaram a dimi
nuição do pico 3 e o aparecimento de um novo pico de

pequena

intensidade ã temperatura de 152°c (Figura 4.5.5). O decaimen
to do pico 3 da calcita virgem em função do tempo foi

medido

e os resultados estão mostrados na figura 4.5.6. A iluminação
desse material por períodos de até 180 minutos produziu

uma

diminuição do pico 3 para 79% da sua altura inicial.
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Figura 4.5.5 - Curvas de emissão TLV da calcita de Miranda
(a) sem UV, (b) após 30 minutos de UV
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Figura 4.5.6 - Decaimento do pico de 350 C da calcita

natu-

ral com UV, em função do tempo de iluminação

4) Amostras previamente irradiadas e aquecidas
com taxs de aquecimento de 2,7

C/s até a temperatura de 256°C

na qual são mantidas durante 36 segundos e em seguida resfria
das rapidamente - Esse material submetido a tratamento térmico que esvaziou as armadilhas responsáveis pelos picos 1 e 2,
quando exposto ã luz ultravioleta, apresentou decaimento

do

pico 3 e ao mesmo tempo o aparecimento dos picos 1 e 2. (Figu
ra 4.5.7). o decaimento do pico 3 e o crescimento dos

picos

1 e 2 foi estudado através da variação do tempo de iluminação
e os resultados estão mostrados na figura 4.5.8.
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Figura 4.5.7 - TL fototransferida (a) curva de emissão

após

tratamento térmico para iluminar os picos

de

menor temperatura, (b) curva de emissão após tratamento térmi
co e iluminação com UV.

5) Amostras previamente irradiadas e
com taxa de aquecimento de 2,7

aquecidas

C/s até a temperatura de 160 C

na qual são mantidas durante 36 segundos e em seguida
friadas rapidamente - Esse material submetido

a

res-

tratamento

térmico que esvaziou as armadilhas responsáveis pelo pico
quando exposto a luz ultravioleta, apresentou decaimento

1,
dos

picos 2 e 3 e crescimento do pico 1. (Figura 4.5.9) . A variação
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Figura 4.5.8 - Comportamento dos picos TL em função do

tempo

de iluminação UV com esvaziamento prévio

das

armadilhas responsáveis pelos picos 1 e 2.

das alturas de pico em função do tempo de iluminação foi estudada e os resultados estão mostrados na figura 4.5.10.

Para

iluminações por tempos maiores que 10 minutos há indícios

de

que o pico 1 também passa a decair.
Verificamos ao longo de toda essa secção que

a

resposta termoluminescente da calcita de Miranda é fortemente
afetada pela iluminação com luz ultravioleta sendo essa ilumi
nação capaz de promover o preenchimento e o esvaziamento

de

armadilhas com taxas de preenchimento e esvaziamento que

de-

pendem

do tratamento térmico e das condições de iluminação.
Esse fenômeno de liberação e recaptura de porta-

dores de cargas em conseqflência da iluminação com luz

visi-
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Figura 4.5.9 - TL fototransferida. (a) curva de emissão após
tratamento térmico para eliminar o D Í C O 1. (b)
curva de emissão apôs tratamento térmico e iluminação com UV
durante 10 minutos. (Calcita de Miranda)

vel e ultravioleta, também chamado de fototransferência, embo
ra bastante estudado em

alguns materiais tais como o fluo

reto de cálcio (35)(36)(37)(38),não tem sido estudado em calcita. Foi encontrado apenas um registro do decaimento dos picos TL da calcita devido a iluminação com UV feito por Visoce
kas

e Geoffrov em 1977 (39)
Como vários pesquisadores fazem uso das proprie-

dades termoluminercentes da calcita para datação geológica

e
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Figura 4.5.10 - Comportamento dos picos TL em função do tempo
de iluminação UV com esvaziamento prévio

das

armadilhas responsáveis pelo pico 1.(Calcita de Miranda)

arqueológica convém alertar para a necessidade de se controlar
mais esses parâmetros para minimizar os erros cometidos duran
te essas datações.
As seguintes observações podem ser feitas, a na 11.
sando os resultados obtidos. Conforme podemos verificar
longo dessa secção a radiação ultravioleta produz

ao

modifica-

ções na curva de emissão TL aumentando ou diminuindo a altura
dos picos. Quando apenas o pico 3 está preenchido a
ultravioleta produz o preenchimento dos picos 1 e 2.

radiação
Quando

estão preenchidos os picos 2 e 3 cresce o pico 1 e em seguida
os três passam a diminuir simultaneamente. Quando os três estão preenchidos verifica-se a diminuição dos três. Na maioria
dos casos foi detectado o crescimento de um pico em torno
60°C, bastante instável "a temperatura ambiente.

de

83.

Em geral, o pico vazio, inicialmente, cresce rapidamente, atinge um máximo e em seguida passa a

decrescer.

Isso sugere que tanto a probabilidade de armadilhamento

como

a de esvaziamento dependem do número de portadores armadilhados.
A lâmpada de mercúrio utilizada apresenta

raias

intensas em 225 e 385 nm, o que corresponde a energias de fõtons da

ordem de

5,5

didades

das armadilhas

e 3,2 eV.

Por outro lado as

calculadas na

profun-

secção 4.4 resultaram

(1,3+0,l)eV, (l,5+0,l)eV, (l,7+0,l)eV respectivamente para os
picos 1, 2 e 3.
Dessa forma a energia da radiação ultravioleta
indicada acima ê suficiente para libertar os elétrons

dessas

armadilhas, elevando-os para a banda de condução, podendo

os

mesmos serem rearmadilhados ou sofrerem recombinaçoes nos cen
tros de luminescência com uma conseqüente emissão luminosa.
Terminada a irradiação UV, resulta uma nova distribuição de elétrons pelas armadilhas de modo que o

aqueci-

mento para leitura TL registrará uma curva de emissão correspondente a essa última configuração.
0 esquema abaixo representa os possíveis processos de liberação e recaptura ocorridos durante a

irradiação

BC

y^N 2 -r&z

AH

A~;

IAS
_r\í*o_r\K>

N, A *
BV

84.

com UV.
H. representa o número de armadilhas do tipo
preenchidas, N,' o número de armadilhas do tipo i vazias e

i
C^

os centros de luminescência. As linhas verticais com setas pa
ra cima indicam a liberação e as com setas para baixo indicam
a recaptura de portadores nas armadilhas.
Do ponto de vista quantitativo torna-se interessante uma proposta de um modelo que explique (ajuste) o decai
mento e o crescimento dos picos TL como função do tempo

de

iluminação.
A resolução das equações diferenciais capazes de
prever a variação do número de portadores armadilhados nas d_i
ferentes armadilhas e de ajustar o decaimento e o crescimento
dos respectivos picos ê matéria proposta para ser tratada
futuros trabalhos, juntamente com a proposição de um

em

modelo

que não só explique o efeito da radiação UV mas o conjunto to
tal dos dados experimentais tais como a supra ou a sublineari
dade dos picos nas curvas TL em função da exposição.

4.6 - ABSORÇÃO OPTICA

0 espectro de absorção óptica da calcita de
randa virgem (amostra n9 1) apresentou seis bandas

Mi-

centradas

em 8000, 19000, 29000, 36000, 412000, 45000 cm"1 conforme pode ser verificado na figura 4.6.1.
A fim de estudar o efeito do tratamento térmico
no espectro de absorção da calcita virgem tentamos recozer

a

amostra que forneceu o espectro da figura 4.6.1. Infelizmente
essa amostra se fragmentou totalmente durante o

aquecimento.

Aliás, todas as amostras de calcita de Miranda se fragmentam
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Figura 4.6.1 - Espectro de absorção óptica da calcita de Miranda virgem (amostra n9 1)

em múltiplos pedaços com o aquecimento. Uma outra amostra (amos
tra x\9 2) foi então utilizada para prosseguimento dos estudos
e seu espectro de absorção está mostrado na figura 4.6.2. Nela podemos destacar somente uma banda bem pronunciada
41200 cm

. Após uma exposição,"a radiação gama de

137

em
Cs,

de

7,74 C/kg,o espectro de absorção apresentou um pequeno aumento de absorbância nas faixas entre 25.000 - 38.000 cm"1 e entre 43.000 - 47.000 cm"1. A banda de 41.200 cm"1nâb foi afetada.
Uma nova irradiação da amostra n9 2, desta

vez

com radiação ultravioleta, produziu uma ligeira diminuição da
absorbância nas mesmas faixas em que houve aumento devido
radlanari

ft a ma o m a i s

uma ver

nãr» h m u / e mnrUf l e a r - à n Ha

s

a

K 3 nH 3
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Figura 4.6.2 - Espectro de absorção da calcita de Miranda
raios gama de

de 41200 cm

(amostra n9 2) virgem p——); após irradiação com
'Cs (
)

13-»

como podemos verificar na figura 4.6.3.
O espectro de absorção do espato-de-islândia vir

gem procedente do Piauí apresentou cinco bandas centradas

em

9000, 18000, 29000, 36000, 41200 cm"1 conforme pode ser visto
na figura 4.6.4. Nesta mesma figura está representado o

es-

pectro de absorção após irradiação com luz ultravioleta

onde

verificamos que houve um descrescimo de absorbancia na

faixa

de 25000 a 48000 cm"1.
Uma posterior irradiação com raios gama de

137
Cs

sobre essa amostra produziu o aumento de absorbancia na mesma
faixa de energia conforme podemos verificar na figura 4.6.5.
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Figura 4.6.3 - Espectro de absorção da calcita de
Miranda
(amostra n9 2) virgem antes e após a irradiação com luz ultravioleta

Descobrimos que o aquecimento de amostras de espato-de-íslândia não provoca a fragmentação das mesmas e isso
torna possível o estudo do efeito do tratamento térmico sobre
o espectro de absorção. Esse estudo pode levar 'a
entre os picos TL e as bandas de absorção e os

associação

corresponden-

tes centros de cor. Esse assunto é proposto para motivo

de

trabalhos futuros uma vez que para correlacionar os dados

há

necessidade de toda uma nova série de medidas TL com

essa

amostra.
Lapraz e Iacconi (33)

irradiaram

calcita

com

raiosX e observaram um aumento na absorbância destacando também os máximos em 29000 e 36000 cm" . Encontraram ainda que a
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Figura 4.6.4 - Espectro de absorção do espato-de-islândia vir
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banda de 41200 cm

não é afetada pela irradiação com raios-X.

A banda de 45000 cm

, não mencionada por

Lapraz

e Iacconi,foi detectada por Medlin (40) que também faz referên
cia

ás bandas de 29000 e 36000 cm" . Medlin efetuou também me

didas simultâneas de absorção e TL e verificou que o

apareci-

mento dos picos TL coincide com o decréscimo da absorbância.
Kolbe e Smakula (7) encontraram que a caleita irradiada com elétrons de 3 MeV apresenta duas bandas a 29000
36000 cm

e

e que a intensidade das mesmas cresce com a exposi-

ção até a saturação. O fato da absorbância diminuir com o recozimento foi também encortraço por esses pecguisaóores.
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Figura 4.6.5 - Espectro de absorção do espato-de-islândia vir
gem antes e após irradiação com raios gama

de

137Cs

Nesse nosso trabalho mostramos que a exposição â ra
diação ultravioleta provoc

a diminuição da absorbância

da

calcita virgem e da calcita irradiada com raios gama de

uma

forma semelhante a

que tem sido observada devido ao tratamen

to térmico em alguns materiais.
Até a presente data não encontramos na literatura nenhum registro da influência da radiação ultravioleta sobre a absorbância da calcita

o que nos leva a propor um apro-

fundamento desse assunto em futuros trabalhos, principalmente
levando em consideração que, conforme foi visto na secção 4.5,
essa influência se estende â modificação dos picos TL.
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CONCLUSÕES FINAIS

No capitulo anterior foram apresentados os resul
tados experimentais e feita uma discussão sobre os mesmos com
parando-os, quando possível, com os resultados encontrados na
literatura. Essa comparação implica em algumas afirmações que
podem ser também consideradas como conclusões.
Neste capitulo fazemos um apanhado das

afirma-

ções mais relevantes que aparecem nos capítulos anteriores

e

apresentamos também algumas sugestões para futuros trabalhos.
(a) A curva de emissão típica da calcita de

Mi-

randa virgem(obtida com uma taxa de aquecimento de 2,7 °C/s)
apresentou dois picos ãs temperaturas de 250 e 350 C. Após re
cozimento a 400°C durante 1 hora e irradiação, ã
ambiente, com raios gama de

temperatura

Cs a curva de emissão apresen-

ta três picos ãs temperaturas de 150, 250 e 350°c.
(b) Uma comparação entre as curvas de emissão ob
tidas neste trabalho e as publicadas por diversos pesquisadores

mostrou que o número de picos, a temperaturas de máximo

e a relação entre as alturas dos picos variam de acordo com a
composição química das amostras ,destacando-se a influência do
manganês como ativador dos picos com temperatura de máximo en
tre 70 e 150 °c.
(c) 0 tratamento térmico modifica a sensibilidade dos picos TL e essa modificação se reflete na razão

entre

as alturas dos picos. A área total permanece praticamente
mesma sugerindo que o número total de armadilhas

a

permanece
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constante ocorrendo a transformação de algumas estruturas (dl_
meros, trimeros) em outras.
(d) O estudo de diversos trabalhos publicados so
bre a TL da calcita revela-nos a não existência de

critérios

na realização dos recozimentos enquanto que os resultados

da

secção 4.2 mostram claramente que o tratamento térmico

afeta

a sensibilidade TL e portanto a escolha criteriosa do

trata-

mento térmico deve preceder a maioria das medidas TL.
Principalmente quando hi interesse na determinação da dose acumulada em amostras virgens, como ocorre na datação geológica, ê necessário escolher um recozimento que não
modifique ou modifique pouco a sensibilidade do material

de

modo a permitir a comparação entre o sinal emitido pelo material virgem e o sinal emitido pelo material recozido.
(e) A calcita de Miranda apresenta uma

resposta

TL em função da exposição ã radiação gama tal que o comportamento dos picos 1 e 2 é inicialmente linear seguido de supralinearidade até atingir a saturação. O pico 3 apresenta
comportamento sublinear seguido de saturação. Os três

um
picos

saturam para exposições em torno de 50 C/kg.
(f) Amostras de calcita de Miranda virgem e reco
zida a 400°C durante 1 hora, quando irradiadas com raios gama
137
de
Cs com diferentes exposições mostraram que o pico 1 ini_
cialmente vazio nas duas amostras apresenta

para

exposições

mais baixas uma sensibilidade maior na calcita virgem em comparação com a calcita recozida. *A" medida que as exposições au
mentam,a razão entre as alturas de pico diminuem e as alturas
convergem para um mesmo valor. 0 mesmo comportamento é

apre-

sentado pelo pico 2.
0 pico 3 da calcita virgem apresenta vma taxa de
crescimento inicial mais baixa do que na calcita recozida sen
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do que essa taxa aumenta com a exposição tendendo a igualar a
taxa de cxescimento da calcita virgem.
(g) O calculo da exposição acumulada através

da

comparação entre as curvas de aferição da calcita virgem e da
calcita rscozida a 400°c por 1 hora resultou em 6,8 + 0,1 C A g
enquanto a comparação direta da altura do pico 3 com a

curva

de aferição da calcita recozida resultou numa exposição

de

6,9 + 0,1 C A g (h) A ordem da cinêtica foi calculada através de
dois processos e encontrou-se que os três picos obedecem
uma cinêtica de 2- ordem. As energias de ativação

a

calculadas

por vários processos apresentaram valores de E. = (l,3 + 0,l)eV,
E- = (1,5+0,1) eV e E, = (l,7 + 0,l)eV respectivamente

para

os picos 1, 2 e 3.
(i) As energias de ativação e os fatores de freqüência calculados para os três picos TL, através dos

vários

processos, apresentaram resultados coerentes sendo que a comparação com os resultados da literatura foi dificultada

pela

escassez de trabalhos sobre esse assunto.
(j) A resposta termoluminescente da calcita

de

Miranda ê fortemente afetada pela irradiação com luz ultravio
leta, sendo portanto necessário cuidados especiais durante

o

armazenamento e a realização das medidas. Essa influência

é

caracterizada pela modificação da curva de emissão TL onde ve
rificamos o crescimento e/ou a diminuição dos picos,
(1) Uma tentativa de explicação para a

variação

das alturas dos picos apresentada na secção 4.5, está baseada
na hipótese de que a energia da radiação UV é suficiente para
libertar os elétrons (ou buracos) armadilhados e que a probabilidade de liberação depende do numero de elétrons (ou buracos) armadilhados.
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(m) O espectro de absorção óptica da calcita
Miranda apresentou uma variação na absorbancia devido à

de
in-

fluência da radiação gama e da radiação ultravioleta. A radia
çâo gama produz um aumet.to da absorbancia nas regiões
25000 cm"1 - 38000 cm"1 e entre 43000 cm"1 - 47000 cm"1

entre
en-

quanto que a radiação ultravioleta produz a diminuição da absorbancia nessas mesmas faixas de energia.
(n) O espectro de absorção óptica do espato-deislândia apresenta as mesmas variações de absorbancia,
o efeito das radiações gama e ultravioleta mais
do que na calcita de Miranda.

sendo

pronunciados
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SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

(a) Fazer comparação entre as curvas r»e

emissão

TL de calcitas de diferentes origens e con diferentes imourezas, variando a exposição e o tratamento térmico Dará

melhor

relacionar as irmurezas com as temoeraturas de máximo dos r>icos TL.
(b) Efetuar medidas de TL em carbonato de cálcio
sintético com quantidades de impurezas previamente controladas.
(c) Medir o espectro de emissão de calcitas contendo diferentes impurezas.
(d) Fazer um estudo detalhado da influência

do

tratamento térmico sobre a termoluminescencia fazendo compara
ção com outras técnicas tais como ITC (corrente termoiônica )
e EPR na tentativa de explicar o aumento ou a diminuição

dos

picos TL.
(e) Estabelecer relações entre a curva de aferição da calcita virgem e as curvas de aferição da calcita submetida a diferentes tratamentos térmicos.
(f) Testar um modelo que ajuste as curvas de afe
rição da calcita virgem e da calcita submetida a

diferentes

tratamentos térmicos.
(h) Usar taxa de aquecimento hiperbólica para cal
cular os parâmetros cinéticos tais como energia de ativação,
ordem da cinética e fator de freqflência.
(i) Fazer programa de computação para ajustar

a
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curva de emissão TL a partir dos parâmetros cinéticos

encon-

trados experimentalmente.
(j) Testar a viabilidade da construção de um doslmetro de UV baseado na diminuição da intensidade dos

picos

TL da calcita previamente irradiada com radiação gama.
(k) Testar numericamente um modelo que

explique

o crescimento e decaimento dos picos TL da calcita em

função

do tempo de iluminação com luz ultravioleta. Esse modelo deve
ser coerente com aquele do item f.
(1) Efetuar irradiação com radiação de várias fre
qflencias na faixa do visível e ultravioleta sobre a

calcita

previamente excitada com raios gama. Isso permitirá descobrir
quais são os picos devidos a armadilhas de elétrons e

quais

são deviJos a armadilhas de buracos. Permitirá também distinguir picos que não estejam bem "resolvidos" na curva de emissão devida a irradiação com raios gama.
(m) Estudar o efeito dos tratamentos térmicos no
espectro de absorção óptica das amostras de espato-de-islândia.
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