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3. METODOLOGIA 
 
3.1. Coleta das amostras  
 

 As amostras utilizadas neste estudo foram coletadas no Sítio Aldeia do Carlos, 

localizado no Município de São Raimundo Nonato, Piauí, dentro do Parque Nacional Serra da 

Capivara. As coletas foram realizadas em duas áreas já pesquisadas no Sítio, que foram 

denominadas de B e D (FUMDHAM, 2006). Estas estão mostradas na Figura 21. 

 Na Área B, os vestígios cerâmicos foram coletados na área tracejada da Figura 21 que 

foi chamada de B1. Esta, corresponde a uma ampliação de 20 cm x 2 m de um dos perfis já 

escavados nesta área. Foram realizadas cinco decapagens até uma profundidade de 40 cm. Em 

cada decapagem foram removidos cerca de 5 e 10 cm de sedimento, e foram coletados 3 

fragmentos cerâmicos nas profundidades descritas na Tabela 5.  

 Na Área D, a presença de muitos fragmentos cerâmicos de superfície ao seu redor 

serviu de estímulo para a abertura de uma área adicional de 1 x 1 m em um de seus perfis para 

a coleta de amostras cerâmicas.  Esta nova área foi denominada de D1 (área tracejada na 

Figura 21). Na Área D1, também foram realizadas cinco decapagens até uma profundidade de 

30 cm. Cada decapagem removeu entre 2 e 10 cm de sedimento. Nesta área foram coletados 

17 fragmentos cerâmicos nas profundidades descritas na Tabela 6.   

 
Tabela 5: Identificação das amostras de cerâmicas coletadas e profundidade de coleta na Área B1.  

 

Amostra Identificação Profundidade (cm) 

1 179701- parte a 
5 

2 179701- parte b 

3 179703 11 

 

 

 Ao todo, foram coletados 20 fragmentos cerâmicos, em vários níveis de profundidade, 

permitindo obter informações sobre uma possível relação entre as idades das cerâmicas e a 

profundidade de coleta. 

 

 



 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa topográfico do Sítio Aldeia do Carlos (PI) com a localização e fotos das Áreas B1 e D1 onde as amostras cerâmicas foram coletadas (Adaptado 
de FUMDHAM, 2008; MÜTZENBERG, 2010) . 
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Tabela 6: Identificação das amostras de cerâmicas coletadas e profundidade de coleta na área D1.  

Amostra Identificação Profundidade (cm) 

1 179707 0 

2 179709 – parte a 
0 

3 179709 – parte b 

4 179713 0-2 

5 179717 0-2 

6 179718 0-2 

7 179720 2-5 

8 179722 3-10 

9 179724 3-5 

10 179726 3-5 

11 179728 3-5 

12 179730 3-5 

13 179732 10-15 

14 179733 15-20 

15 179741 15-20 

16 179743 20 

17 179746 25-30 

 

 

 A coleta dos fragmentos cerâmicos foi realizada seguindo as instruções do protocolo 

de coleta de amostras cerâmicas para datação por TL, desenvolvido por M. J. Aitken, e 

utilizado no Oxford Research Laboratory (AITKEN, 1985).  

 O procedimento utilizado consistiu em envolver em papel alumínio as amostras 

cerâmicas imediatamente após o momento em que foram descobertas, o que evitou a 

exposição à luz solar e, consequentemente, a perda do sinal TL. A profundidade de coletada 

foi registrada e anotada na etiqueta de identificação da amostra. Em seguida, o sedimento ao 

redor da amostra foi coletado, identificado e posto em saco plástico, visando a determinação 

da taxa de dose anual. Por fim, as amostras foram acondicionadas em uma caixa de plástico, 

que foi envolvida em sacos plásticos pretos, para garantir que no transporte até o laboratório 

as amostras não fossem expostas à luz.  A Figura 22 ilustra o procedimento de coleta de 

amostras cerâmica e sedimentos.  



 

 
 

Figura 22: Fotos da coleta da

 

 

3.2. Seleção das amostras 
 
 
 Para a realização das medidas TL para datação foram selecionados os fragmentos 

cerâmicos com dimensões superiores a 3 x 3 cm, de modo a garantir uma quantidade 

suficiente de amostra para a determinação da  dose a

acordo com as recomendações de 

enquadravam nesta condição. As informações sobre as 1

por TL encontram-se na Tabela 

amostras e profundidade em que foram coletadas, apresenta a técnica de acabamento utilizada 

pelo ceramista.  

 Para a determinação da 

região ao redor do local onde as amostras 

coletadas duas amostras:  179704 e 179705. 

foram identificadas como 179714, 

 

 
: Fotos da coleta da (A) amostra cerâmica e (B) do sedimento realizadas 

Arqueológico Aldeia do Carlos (PI). 

das amostras  

Para a realização das medidas TL para datação foram selecionados os fragmentos 

dimensões superiores a 3 x 3 cm, de modo a garantir uma quantidade 

mostra para a determinação da  dose acumulada. Este procedimento está de 

acordo com as recomendações de Weida (2009). Das 20 amostras coletadas, 1

ção. As informações sobre as 12 amostras selecionadas para datação 

se na Tabela 7. Nesta tabela, além das informações sobre as dimensões das 

amostras e profundidade em que foram coletadas, apresenta a técnica de acabamento utilizada 

Para a determinação da taxa de dose anual foram coletadas amostras de sedimento na 

onde as amostras cerâmicas foram encontradas. 

179704 e 179705. Na Área D1 foram coletadas 

s como 179714, 179719 e 179729.  
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do sedimento realizadas na Área D1 do Sítio 

Para a realização das medidas TL para datação foram selecionados os fragmentos 

dimensões superiores a 3 x 3 cm, de modo a garantir uma quantidade 

Este procedimento está de 

Das 20 amostras coletadas, 12 se 

amostras selecionadas para datação 

Nesta tabela, além das informações sobre as dimensões das 

amostras e profundidade em que foram coletadas, apresenta a técnica de acabamento utilizada 

foram coletadas amostras de sedimento na 

encontradas. Na Área B1 foram 

coletadas três amostras que 
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Tabela 7: Informações das amostras cerâmicas selecionadas para estudo de datação por 
termoluminescência.  

 

* Técnica de acabamento que consiste na utilização do dedo, em sua parte interna, pressionando a superfície, 
deixando, assim, marcas.  
** Técnica de acabamento que consiste na eliminação da rugosidade das paredes através do aplanamento, 
deixando a superfície lisa. 

Amostra 

Técnica de 
acabamento 

utilizada pelo 
ceramista 

Área  
Profundidade em que foi 

coletada (cm) 
Espessura 

(mm) 
Dimensão 

(cm) 

179701 
(parte a) 

corrugado* B1 5 8 - 11 4,2 x 4,1 

179703 alisado** B1 11 11 5,4 x 4,7 

179709 
(parte a) 

alisado D1 0 7-8 9,0 x 4,0 

179713 corrugado D1 0-2 12 6,0 x 4,7 

179718 corrugado D1 0-2 10 - 12 5,0 x 3,1 

179720 alisado D1 2-5. 7-8 5,1 x 4,2 

179728 alisado D1 3-5. 7-8 5,0 x 3,3 

179732 alisado D1 10-15. 8 - 10 6,8 x 4,3 

179733 corrugado D1 15-20 9 9,0 x 5,0 

179741 alisado D1 15-20 8 5,0 x 4,7 

179743 alisado D1 20 4-5 8,4 x 6,2 

179746 alisado D1 25-30 9-10 4,1 x 3,9 
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3.3. Análise por Difração e espectrometria de Fluorescência de Raios X 

 

 Inicialmente, foi efetuada a análise por difração de Raios X (DRX) para verificar a 

presença de quartzo nas amostras cerâmicas coletadas. Para tanto, foram selecionadas 

amostras provenientes dos fragmentos cerâmicos que possuíam maior quantidade de massa. 

Foram utilizadas as amostras 179701 (parte b) e 179703, coletadas na Área B1, e as amostras 

179717 e 179724, coletadas na Área D1. Uma pequena porção de cada um destes quatro 

fragmentos cerâmicos foi suavemente triturada e peneirada de modo a obter grãos com 

diâmetros ≤ 75 µm, granulometria esta, tipicamente requerida para este tipo de análise. Para a 

trituração foi utilizado um pistilo e almofariz de ágata. O peneiramento foi realizado com 

peneiras Tyler. As porções obtidas para as amostras 179701, 179703, 179717 e 179724 foram 

de 365, 466, 659 e 434 mg, respectivamente.  

 Estas porções foram enviadas ao Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP-PE), 

onde foram analisadas utilizando um difratômetro Rigaku, modelo Ultima, com radiação Cu-

Kα (λ = 1.541874 Å), com um intervalo de varredura de 5° a 60° (2Ɵ) e com velocidade do 

goniômetro de 2°/min. As medidas foram realizadas utilizando uma tensão de 40 kV e 

corrente de 20 mA.  

 Também foram efetuadas análises por espectrometria de Fluorescência de Raios X 

(FRX) em amostras de cerâmica e em sedimentos coletados. Para este estudo, foram utilizadas 

porções de 200 mg das amostras cerâmicas 179703 (Área B1) e 179728 (Área D1), e dos 

sedimentos 179705 (Área B1)  e 179729 (Área D1). Estas foram escolhidas aleatoriamente, de 

tal forma que uma cerâmica e um sedimento de cada área fossem analisados.   

 As análises semi-quantitativas dos óxidos constituintes destas amostras foram 

efetuadas no Laboratório de Isótopos Estáveis (LABISE) do Núcleo de Estudos Geoquímicos 

(NEG) do Departamento de Geologia da UFPE, onde foram transformadas em pastilhas, 

através de uma prensa com 30 ton., e analisadas no espectrômetro de fluorescência de raios X 

Rigaku, modelo RIX 3000, equipado com tubo de Rh.  
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3.4. Datação por Termoluminescência 

 
 Conforme mencionado anteriormente, dois parâmetros são requeridos para a 

determinação da idade das amostras: a dose acumulada (Dac) e a taxa de dose anual (�� KN). A 

seguir é detalhada a metodologia utilizada para a determinação da dose acumulada e da taxa 

de dose anual. 

 

 

3.4.1. Determinação da dose acumulada  
 

3.4.1.1. Preparação da amostra  

 

 Para extrair o quartzo presente nas amostras de cerâmica foi adotado o procedimento 

esquematizado na Figura 23, baseado em diversos trabalhos anteriores (AITKEN, 1985; 

WINTLE, 1997; WATANABE et al., 2006; WEIDA, 2009).  

 Inicialmente, as cerâmicas foram lixadas para desgastar cerca de 2 mm da superfície, 

de modo a eliminar a contribuição da radiação beta no cálculo da dose externa e  remover as 

impurezas que aderiram à peça enquanto esta estava enterrada e a camada superficial que 

ficou  exposta à luz durante o procedimento de coleta.  

 Em seguida, as amostras foram moídas e peneiradas visando a potencialização do 

ataque químico a ser realizado na etapa seguinte. A moagem foi realizada de forma cuidadosa, 

com um pistilo e almofariz de porcelana. As amostras foram peneiradas com peneiras da série 

Tyler. Neste tipo de procedimento, a granulometria utilizada foi na faixa de grãos de 75 a 150 

µm, por estes proporcionarem uma melhor emissão da luz TL (CARVALHO JUNIOR, 2010).  

 Em seguida foi realizado o ataque químico com os ácidos HF e HCl com concentração 

de 20 %, e tempo de ataque de 45 minutos. Foram utilizados beckers e misturadores plásticos, 

uma vez que o ácido fluorídrico corroe o vidro. Inicialmente, as amostras peneiradas foram 

lavadas com água destilada para em seguida receberem a solução contendo HF. Nesta fase do 

ataque químico, as camadas superficiais dos grãos de quartzo são removidas, o que permite 

desconsiderar a contribuição da radiação alfa nos mesmos. Após o ataque químico com HF, as 

amostras foram lavadas com água destilada, e, em seguida, foi realizado o ataque químico 

com a solução de HCl, visando à eliminação de outros materiais, como o feldspato, que 

estejam presentes na amostra. Após o ataque químico as amostras foram lavadas com água 
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destilada para remover qualquer vestígio dos ácidos utilizados. Por fim, as amostras foram 

lavadas com acetona para facilitar a secagem. 

 A secagem foi realizada em uma estufa com temperatura controlada a 50 °C por 1 

hora. Após a secagem, as amostras foram mais uma vez peneiradas, para a obtenção de uma 

granulometria uniforme, com diâmetro de grãos entre 75 e 150 µm, garantindo, assim, uma 

maior uniformidade na resposta TL.  

 Todo o procedimento, resumido na Figura 23, foi realizado em uma sala especial, 

iluminada apenas com lâmpadas vermelhas, para evitar a perda do sinal TL natural das 

amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Esquema do procedimento utilizado na preparação de amostras cerâmicas para datação por 
termoluminescência segundo a técnica da Inclusão do Quartzo. 

 

 

 

Moagem manual 
(uniformiza a amostra) 

Ataque químico 
(há perda de massa) 

Secagem 

Classificação granulométrica em 
75 x 150 µm 

Grãos de Quartzo 

Lixar a amostra para retirar a 
camada superficial da cerâmica 

Classificação granulométrica em 
75 x 150 µm 

(o que garante grãos uniformes 
após o ataque químico) 
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3.4.1.2. Teste do patamar 

Para descobrir qual a região estável da curva de emissão TL da amostra, foi realizado o 

teste do patamar. Para tanto, duas alíquotas das amostras naturais foram utilizadas: uma para a 

leitura TL natural e outra para a leitura TL natural mais dose de 5 Gy. Para proceder a 

irradiação, as amostras foram depositadas em pequenos sacos de alumínio para evitar a 

exposição à luz solar. A irradiação foi realizada no irradiador Gammacell do laboratório 

Gamalab do DEN/UFPE que possui uma fonte de Co-60, emissora de radiação gama, com 

taxa de dose de 4,171 Gy/hora, em outubro de 2010. 

 As medidas TL foram realizadas com leitora Harshaw, modelo 3500, com uma taxa de 

aquecimento de 4°C/ segundo, no intervalo de 60 a 400 °C. As curvas patamar foram obtidas 

através da razão entre a curva TL natural e a curva TL natural mais uma dose de 5 Gy, sendo 

a região do patamar a selecionada para obtenção das medidas TL.  

 
3.4.1.3. Estudo do pré-aquecimento  

 
 Para evitar a interferência dos picos TL que aparecem em temperaturas inferiores a 

200 °C foi efetuado um estudo de tratamento térmico (pré-aquecimento) de modo a identificar 

a temperatura que permite obter uma curva de emissão TL similar à da amostra natural.  

 Para tanto, uma porção da amostra natural foi dividida em alíquotas com 

aproximadamente 20 mg, que foram irradiadas com uma dose de 5 Gy. Em seguida, antes de 

efetuar as leituras TL, foram efetuados tratamentos térmicos, com um tempo fixo de 20 

minutos, nas temperaturas de 100, 150, 175, 200 e 225 °C, no forno Linn High Therm GMBH 

Werk II. Após o forno atingir a temperatura desejada, as amostras foram colocadas no forno, 

onde permaneceram por 20 minutos até serem retiradas do mesmo e resfriarem a temperatura 

ambiente.  Em seguida, foram efetuadas as leituras TL na leitora Harshaw, modelo 3500, com 

taxa de aquecimento de 4°C/ segundo da temperatura de 60 até 400 °C.  

 

3.4.1.4. Datação pelo método de doses regenerativas    

 
 Para a estimativa da dose acumulada nas amostras em estudo foi utilizado o método 

das doses regenerativas (DR). O procedimento utilizado para medida da dose acumulada 

através do método das doses regenerativas encontra-se esquematizado na Figura 24. O mesmo 

foi realizado de tal forma que durante a sua execução as amostras não fossem expostas à luz.  



 

 
 

 Figura 24: Fluxograma esquematizando o 

 

  
 Uma alíquota da amostra, identificada como 

da leitura do sinal TL natural. 

amostras na temperatura de 150 °C por 20 minutos, conforme 

leituras TL foram realizadas na leitora 

segundo na faixa de temperatura entre 60 e 400 °C. Para cada amostra foram realizadas três 

medidas TL com alíquotas obtidas da Porção 1.

leitura TL foram obtidas utilizando um acrílico

as massas por alíquota mostradas na Tabela 8

 As leituras foram realizadas em uma sala iluminada com lâmpadas vermelhas para 

evitar a perda do sinal TL, devido à exposição à luz.  

 Foi selecionada na curva de emissão TL a 

interesse, sendo determinada a área correspondente a esta região. As medidas dos valores do 

sinal TL correspondente à área desta região,

utilizadas para a estimativa do valor da dose acumulada natural. 

 Para a obtenção da curva de calibração, que relaciona a leitura TL com a dose de 

radiação, o material da Porção 2

 

 
esquematizando o  procedimento para determinação da dose acumulada 

através do método de doses regenerativas.   

quota da amostra, identificada como Porção 1, foi separada para a realização 

da leitura do sinal TL natural. Antes da leitura TL foi efetuado o pré

amostras na temperatura de 150 °C por 20 minutos, conforme descrito

das na leitora Harshaw 3500, com taxa de aquecimento de 4 °C por 

mperatura entre 60 e 400 °C. Para cada amostra foram realizadas três 

medidas TL com alíquotas obtidas da Porção 1. As massas das alíquotas utilizadas em cada 

leitura TL foram obtidas utilizando um acrílico que possui um orifício de 2 mm que forneceu 

sas por alíquota mostradas na Tabela 8.  

As leituras foram realizadas em uma sala iluminada com lâmpadas vermelhas para 

evitar a perda do sinal TL, devido à exposição à luz.   

Foi selecionada na curva de emissão TL a região entre 200 e 400 °C como 

determinada a área correspondente a esta região. As medidas dos valores do 

sinal TL correspondente à área desta região, obtidas com três alíquotas, foram

para a estimativa do valor da dose acumulada natural.  

Para a obtenção da curva de calibração, que relaciona a leitura TL com a dose de 

radiação, o material da Porção 2 (Figura 24) foi aquecido à temperatura de 400
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procedimento para determinação da dose acumulada  

orção 1, foi separada para a realização 

Antes da leitura TL foi efetuado o pré-aquecimento das 

descrito no Item 3.4.1.3.  As 

3500, com taxa de aquecimento de 4 °C por 

mperatura entre 60 e 400 °C. Para cada amostra foram realizadas três 

As massas das alíquotas utilizadas em cada 

que possui um orifício de 2 mm que forneceu 

As leituras foram realizadas em uma sala iluminada com lâmpadas vermelhas para 

entre 200 e 400 °C como aquela de 

determinada a área correspondente a esta região. As medidas dos valores do 

obtidas com três alíquotas, foram determinadas e 

Para a obtenção da curva de calibração, que relaciona a leitura TL com a dose de 

) foi aquecido à temperatura de 400 °C por 1 hora 



 

 
 

a fim de produzir o apagamento do sinal TL natural. Para tanto, a Porção 2 de cad

foi envolvida em papel alumínio. 

uma temperatura de 400 °C por uma hora.   

 Após este tratamento térmico, 

alíquota foi colocada em pequenos saquinhos de papel alumínio, para que p

irradiadas com doses conhecidas.

de amostra obtida após o procedimento de

massas obtidas para cada amostra são mostrados na Tabela 8.

 As irradiações foram realizadas no irradiador 

DEN/UFPE. Para a irradiação, as amostras foram posicionadas em uma placa de acrílico de 

mm de espessura, de modo que a

de radiação. Para obtenção do 

maneira que o feixe de radiação interagisse primeiro com o acrílico, como ilustra o esquema 

da geometria de irradiação apresentado na Figura 25

 

 

 Figura 25: Irradiador Gammacell

 

 

 

 

a fim de produzir o apagamento do sinal TL natural. Para tanto, a Porção 2 de cad

foi envolvida em papel alumínio. Este aquecimento foi realizado num forno 

uma temperatura de 400 °C por uma hora.    

Após este tratamento térmico, a Porção 2 foi dividida em alíquotas menores, e 

foi colocada em pequenos saquinhos de papel alumínio, para que p

irradiadas com doses conhecidas. O número de alíquotas variou de acordo com a quantidade 

de amostra obtida após o procedimento de preparação descrito no Item 3.4

massas obtidas para cada amostra são mostrados na Tabela 8. 

As irradiações foram realizadas no irradiador Gammacell do laboratório Gamalab do 

Para a irradiação, as amostras foram posicionadas em uma placa de acrílico de 

modo que as amostras ficassem a uma angulação de 180 ° com a fonte 

obtenção do equilíbrio eletrônico, as amostras foram posicionadas de tal 

maneira que o feixe de radiação interagisse primeiro com o acrílico, como ilustra o esquema 

adiação apresentado na Figura 25. 

Gammacell do Gamalab do DEN/UFPE e geometria de irradiação 
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a fim de produzir o apagamento do sinal TL natural. Para tanto, a Porção 2 de cada amostra 

Este aquecimento foi realizado num forno PTW-TLDO a 

vidida em alíquotas menores, e cada 

foi colocada em pequenos saquinhos de papel alumínio, para que pudessem ser 

O número de alíquotas variou de acordo com a quantidade 

preparação descrito no Item 3.4.1.1. Os valores das 

do laboratório Gamalab do 

Para a irradiação, as amostras foram posicionadas em uma placa de acrílico de 5 

angulação de 180 ° com a fonte 

foram posicionadas de tal 

maneira que o feixe de radiação interagisse primeiro com o acrílico, como ilustra o esquema 

 

do Gamalab do DEN/UFPE e geometria de irradiação utilizada.  
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Tabela 8: Informações sobre os valores de massa por alíquota, número de alíquota, massa total obtida 
após o procediemento de preparação das cerâmicas, e doses utilizadas para construção das curvas de 

calibração das amostras cerâmicas estudadas. 
 

Amostra Massa total (g) 
Massa medida por  
alíquota (mg ± Sd ) 

Número de 
 alíquotas utilizadas 

Doses (Gy) 

179701 
(parte a) 

1,94 9,88 ± 0,41 7  0,5; 1; 2; 4; 6. 

179703 1,45 8,36 ± 0,05 9 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179709  
(parte a) 1,65 7,43 ± 0,30 9 0,5; 1; 2; 4; 6. 

179713 2,18 10,48 ± 0,21 9 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179718 1,29 10,45 ± 0,17 9 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179720 0,44 9,83 ± 0,21 7 0,5; 1; 2; 4; 6. 

179728 1,56 10,13 ± 0,15 8 0,5; 1; 2; 4; 6; 8. 

179732 0,34 8,15 ± 0,19 9 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179733 0,04 9,15 ± 0,21 7 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179741 0,24 8,83 ± 0,22 9 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10. 

179743 0,02 10,43 ± 0,10 5 1; 4; 6. 

179746 0,46 10,93 ± 0,17 6 0,5; 2; 4; 6. 

  

 

 

3.4.1.5. Avaliação do processo de determinação da dose acumulada    

 

 No intuito de garantir que os procedimentos descritos no Item 3.4.1 forneceriam uma 

boa estimativa para a determinação da dose acumulada nas amostras cerâmicas estudadas 

neste trabalho, foi realizado um estudo que visou avaliar esta metodologia, simulando uma 

dose acumulada natural. Para tanto, utilizou-se um fragmento cerâmico proveniente do 

engenho Monjope localizado na cidade de Igarassu no estado de Pernambuco, mostrado na 

Figura 26.  

  



 

 
 

Figura 26: Fragmento cerâmico do engenho Monjope (PE) 
 

 Inicialmente, todo o sinal TL presente na amostra foi apagado realizando

tratamentos térmicos a 400 ° C por 1 hora no forno 

foi realizada a leitura TL de uma alíquota para garantir que o sinal TL havia sido apagado. Em 

seguida, a amostra foi irradiada com uma dose de 5 Gy, no irradiador 

GamaLab do DEN/UFPE, conforme a geometria de i

3.4.1.4. Este valor de dose foi escolhido porque em várias datações de cerâmicas por TL as 

doses acumuladas encontradas estão numa faixa entre 1 e 6 Gy. 

 Visando simular o envelhecimento da amostra, pois, os sinais

normalmente não apresentam picos TL abaixo de 200 °C por estes terem decaído ao longo 

dos anos, a amostra irradiada foi aquecida a 150 °C, por 20 minutos, no forno 

Therm GMBH Werk II, e

descrito no Item 3.4.1.1. 

 Após a preparação da amostra, foi realizado o teste do patamar conforme descrito 

Item 3.4.1.2. A partir desse teste

procedimento descrito no Item

aquecimento já era esperado, pois, foi nesta condição que o procedimento de envelhecimento 

da amostra foi realizado.  

 Uma vez realizado o estudo da curva TL através do teste do patamar e definida

temperatura de pré-aquecimento, foi utilizado o método d

esquematizado na Figura 23

de calibração foram de 1, 3

valor conhecido de 5 Gy de modo a determinar o erro experimental.  

 

 
 

: Fragmento cerâmico do engenho Monjope (PE) selecionado para simulação da dose natural.

Inicialmente, todo o sinal TL presente na amostra foi apagado realizando

400 ° C por 1 hora no forno PTW-TLDO. Antes de efetuar a irradiação 

foi realizada a leitura TL de uma alíquota para garantir que o sinal TL havia sido apagado. Em 

seguida, a amostra foi irradiada com uma dose de 5 Gy, no irradiador 

GamaLab do DEN/UFPE, conforme a geometria de irradiação anteriormente descrita no Item 

3.4.1.4. Este valor de dose foi escolhido porque em várias datações de cerâmicas por TL as 

doses acumuladas encontradas estão numa faixa entre 1 e 6 Gy.  

Visando simular o envelhecimento da amostra, pois, os sinais 

normalmente não apresentam picos TL abaixo de 200 °C por estes terem decaído ao longo 

dos anos, a amostra irradiada foi aquecida a 150 °C, por 20 minutos, no forno 

e depois submetida ao procedimento de pr

Após a preparação da amostra, foi realizado o teste do patamar conforme descrito 

desse teste foi definida a temperatura de pré-aquecimento, segundo o 

Item 3.4.1.3, que neste caso foi de 150 °C por 20 minutos. Este pré

aquecimento já era esperado, pois, foi nesta condição que o procedimento de envelhecimento 

Uma vez realizado o estudo da curva TL através do teste do patamar e definida

aquecimento, foi utilizado o método das 

esquematizado na Figura 23. As doses laboratoriais fornecidas para a construção das curvas 

3, 5, 8, 10, 13, 15, 18 e 20 Gy. O valor obtido foi compa

valor conhecido de 5 Gy de modo a determinar o erro experimental.   
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simulação da dose natural. 

Inicialmente, todo o sinal TL presente na amostra foi apagado realizando-se dois 

. Antes de efetuar a irradiação 

foi realizada a leitura TL de uma alíquota para garantir que o sinal TL havia sido apagado. Em 

seguida, a amostra foi irradiada com uma dose de 5 Gy, no irradiador Gammacell  do 

rradiação anteriormente descrita no Item 

3.4.1.4. Este valor de dose foi escolhido porque em várias datações de cerâmicas por TL as 

 TL de doses naturais 

normalmente não apresentam picos TL abaixo de 200 °C por estes terem decaído ao longo 

dos anos, a amostra irradiada foi aquecida a 150 °C, por 20 minutos, no forno Linn High 

submetida ao procedimento de preparação da amostra 

Após a preparação da amostra, foi realizado o teste do patamar conforme descrito no 

aquecimento, segundo o 

.1.3, que neste caso foi de 150 °C por 20 minutos. Este pré-

aquecimento já era esperado, pois, foi nesta condição que o procedimento de envelhecimento 

Uma vez realizado o estudo da curva TL através do teste do patamar e definida a 

 doses regenerativas 

para a construção das curvas 

O valor obtido foi comparado com o 
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3.4.2. Determinação da taxa de dose anual 

. 

3.4.2.1. Determinação da taxa de dose da radiação externa  

 

 Para a determinação da taxa de radiação externa dos locais de coleta das amostras foi 

realizada a espectrometria gama utilizando o detector de germânio hiperpuro (GeHP) da 

Canberra, modelo Eagle 5004, acoplado a um analisador multicanal Canberra, modelo Eagle 

Plus, em condições laboratoriais de baixa radiação de fundo (background), conforme sugere a 

literatura (HOSSAIN et.al., 2002; DE CORTE et. al., 2004).  

 Para a realização destas medidas, as amostras de sedimento das áreas de coleta B1 e 

D1 foram preparadas seguindo o procedimento esquematizado na Figura 27, evitando, assim 

interferências durante as medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Esquema de preparação das amostras de sedimento para medida através do método da 
espectrometria gama.  

 
 
 Inicialmente, a umidade foi removida deixando as amostras ao ar livre, a uma 

temperatura de aproximadamente 30 °C durante três dias conforme sugere a literatura (IAEA, 

1989). A exposição à luz, no caso desta técnica, não causa a perda da informação de interesse. 

Moagem e peneiramento 
(aproximadamente 100 mg)  

 

Vedação do recipiente 

Pesagem 

Armazenamento   
(mínimo de 30 dias)  

Secagem 
(aproximadamente 200 mg)  

Amostra posta no recipiente 

(aproximadamente 30- 50  mg)  
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 Em seguida foram removidas as pedras e raízes dos sedimentos através de 

peneiramento, não havendo neste caso a preocupação com o tamanho dos grãos. Após a 

pesagem das massas das amostras postas nos recipientes, estes foram vedados e armazenados 

durante um período superior a um mês visando à obtenção do equilíbrio secular (o que 

permite a estimativa da atividade dos radionuclídeos pai através dos radionuclídeos filhos). Os 

recipientes utilizados para estas medidas foram potes plásticos circulares de 5,11 cm de 

diâmetro por 2,07 cm de altura que foram posicionados no centro da janela do detector. Antes 

das medidas serem realizadas foi necessário efetuar a calibração do sistema de detecção e 

determinar a eficiência do fotopico em função da energia de radiação.  

 Para tanto, foi efetuada a medida do espectro de radiação gama de fontes pontuais beta 

de Amerício (Am-241), Césio (Cs-137) e Cobalto (Co-60). A partir do espectro obtido e do 

conhecimento das energias de radiação gama emitidas pelas respectivas fontes foi traçada a 

curva de calibração que relaciona o canal do fotopico com a energia da radiação. Os valores 

das energias de radiação gama são tabelados e estão listados na Tabela 9. A Figura 28a mostra 

a curva de calibração obtida. Observa-se que esta foi ajustada linearmente através da equação: 

y = 0,5.x – 0,5977, onde y é a energia (keV) e x é o canal. Este ajuste proporcionou um 

coeficiente de correlação igual a 1.  

Tabela 9: Energias de emissão gama do Am-241, Cs-137 e Co-60. 

Nuclídeo Energia (keV) 

Am-241 59,5 

Cs-137 661,7 

Co-60 
1173,24 
1332,50 

 

 Em seguida foi determinada a curva de eficiência de detecção do detector de GeHP. 

Para tanto, foi preparada uma amostra de sedimento misturada com uma fonte padrão de Eu-

152 líquido de atividade 32,72 Bq, em 09/07/2010. Esta amostra foi colocada no recipiente 

plástico utilizado para a análise das amostras de solo, o qual foi levado para o detector GeHP, 

e foi realizada a medida do espectro gama, mantendo-se o mesmo ganho do amplificador, que 

foi utilizado para a obtenção da curva de calibração. 

  A partir do espectro gama obtido, foram determinadas as áreas dos fotopicos 

correspondentes à radiação emitida pelo Eu-152, mostradas na Tabela 10. A eficiência de 

fotopico para cada energia foi determinada pela relação:  
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                                                                        ?= = @=
O. Г                                                                         �8� 

 Onde, C é a contagem correspondente à área do fotopico de energia Ei por unidade de 

tempo; A é a atividade da amostra de Eu-152 e Г é a probabilidade de emissão da radiação de 

energia Ei, mostrada na Tabela 10.  

 A partir dos valores obtidos foi traçada a curva da eficiência em função da energia da 

radiação, mostrado na Figura 28b. O ajuste dos pontos foi realizado através da equação 

exponencial y = 495,51.x-0,925, com coeficiente de correlação próximo de 1.  

 
                                         (a)                                                                   (b)    
Figura 28:  (a) Curva de calibração e (b) curva de eficiência para o espectrômetro Canberra Eagle 5004 na 

geometria de medição adotada. 
 

 

 
Tabela 10: Picos de emissão gama do Eu-152 e suas respectivas probabilidades de emissão (IKEYA, 1993). 
 

Picos de Emissão gama do 
Eu-152 

Energia (keV) Probabilidade de emissão (Г) 

1 121,78 0,2837 

2 244,6 0,0753 

3 344,4 0,2657 

4 779,5 0,1297 

5 964,7 0,1463 

6 1086,6 0,1013 

7 1112,9 0,1354 

8 1409,1 0,2025 
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 As medidas com as amostras de sedimento foram realizadas nas mesmas condições da 

calibração do equipamento. O tempo de medida das amostras de sedimento variou entre 2 e 6 

dias.  Após estas medidas, as áreas dos picos das energias de interesse para a determinação 

das concentrações de U-238, Th-232 e K-40 foram obtidas. As energias utilizadas encontram-

se na Tabela 11. 

 As concentrações de cada elemento de interesse, em Bq/g, foram obtidas utilizando a 

Equação 9 que relaciona as contagens por segundo (CPS) com a massa de cada amostra (m), a 

probabilidade de emissão (Г) de cada nuclídeo e a eficiência do detector (E) para a geometria 

de medição utilizada. As contagens para cada energia foram obtidas dividindo-se cada área 

pelo tempo de medida, em segundos. A conversão de Bq/g para ppm foi obtida através da 

Equação 7, descrita anteriormente no Item 2.2.4. 

 

                                                     @ �DE/F� = &@RS
?. Г  )  × 1

B                                                             �9�  
 
 A partir dos valores das concentrações, em ppm, dos radionuclídeos filhos de U-238 e 

Th-232 foi possível obter a concentração do U-238 e Th-232 presente em cada sedimento. 

Utilizando-se os dados da Tabela 3, foi possível estimar a contribuição da taxa de dose anual 

em função das concentrações dos isótopos radioativos da série do U-238, Th-232 e K-40.  

 

Tabela 11: Energias de emissão que são utilizadas para a determinação das concentrações de U-238, Th-
232 e K-40 através da técnica da espectrometria gama (IKEYA, 1993; HOSSAIN et al., 2002). 

 

Nuclídeo Energia (keV) Probabilidade de emissão (Г) 

Série do 
 U-238 

Pb-214 295,1 0,187 

Pb-214 351,92 0,358 

Bi-214 609,32 0,450 

Bi-214 1129,3 0,149 

Série do 
Th-232 

Pb-212 238,63 0,435 

Ac-228 338,4 0,124 

Ac-228 911,2 0,277 

Ac-228 966,8 0,232 

K-40 K-40 1460,8 0,1066 
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 Como neste estudo foi utilizada a datação pela técnica da inclusão do quartzo, apenas 

a contribuição referente à radiação gama (Dγ) e à radiação cósmica (DC) foi considerada para 

a determinação da taxa de radiação de dose externa.  As taxas de dose de radiação externa 

(DE) são determinadas relacionando as concentrações médias encontradas para o U-238 

[ppm], Th-232[ppm] e K-40 [%] com os valores tabelados para a contribuição gama 

mostrados na Tabela 3, acrescidos da radiação cósmica (IKEYA, 1993). Como as amostras de 

sedimento foram coletadas até uma profundidade de 30 cm da superfície, se faz necessário 

considerar as perdas de Rn-222 e Rn-220 no cálculo das taxas de dose de radiação externa 

(AITKEN, 1985; IKEYA, 1993). Portanto, as taxas de dose de radiação externa (DE) foram 

determinadas segundo a Equação 10. Onde, @V8WXY , @Z[8WXW e @\8]: são as concentrações 

médias em ppm para o U e Th e em % para o K, e os valores pelos quais estão sendo 

multiplicados são os fatores para a contribuição gama desconsiderando o Rn-222 e Rn-220 

obtidos através da Tabela 3. 

 

��  &B^_
��` ) =  �@V8WXY × 0,00248� +  �@Z[8WXW × 0,01935�  + �@\8]: × 0,20287�

+ a�bc�çã` �ógBc�� ��h�                                                                                   �10�  
 

 Como algumas informações necessárias para o cálculo teórico da radiação cósmica 

segundo as equações propostas por Prescott e Hutton (1988) não puderam ser obtidas, 

assumimos neste trabalho o valor de 0,25 mGy/ano para a contribuição da radiação cósmica, 

que representa a média dos valores de radiação cósmica determinados experimentalmente e 

teoricamente para amostras coletadas no Brasil (SALLUN et. al., 2007). 

 

3.4.2.2. Determinação da taxa de dose da radiação interna  

 

Para a determinação da taxa de dose da radiação interna foram removidos pequenos 

fragmentos, de aproximadamente 500 mg de cada amostra, e enviados ao Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) em São Paulo (SP), para serem  submetidos a 

análise por ativação neutrônica para as determinações das concentrações de U-238, Th-232 e 

K-40 presentes nas amostras cerâmicas.  

Inicialmente, os fragmentos cerâmicos foram lavados com água Milli Q, removendo-

se a superfície externa com uma escova de cerdas finas. Posteriormente, foram colocados em 
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uma estufa a 104 oC por 24 horas. Em seguida, a superfície dos fragmentos cerâmicos foi 

eliminada com uma broca rotativa de carbeto de tungstênio, adaptada a uma furadeira com 

velocidade variável, a fim de se evitar qualquer contaminação. Aproximadamente 200 mg de 

amostra, na forma de pó, foram obtidas fazendo-se de 3 a 5 orifícios na parte interna do 

fragmento, evitando-se que a broca atravessasse suas paredes. O pó foi recolhido, secado em 

estufa a 104 oC por 24 horas e armazenado em um dessecador (SANTOS  et al., 2009). 

Para a análise, cerca de 100 mg de cada amostra cerâmica foi pesada em invólucros 

de polietileno e selada usando-se ferro para solda. Os invólucros foram envoltos em folhas de 

papel alumínio. Juntamente com estas amostras também foram analisadas uma série de oito 

amostras, com aproximadamente 100 mg, dos materiais de referência Constituent Elements in 

Coal Fly Ash – Standard Reference Material (SRM 1633b – NIST), utilizado como padrão, e o 

Trace Elements in Soil ( Soil 7 – IAEA,  utilizado como amostra para controle de qualidade. 

As amostras foram submetidas à irradiação por 8 horas no Reator IEA - R1m, localizado em 

São Paulo, e pertencente ao IPEN e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sob 

um fluxo de nêutrons térmicos da ordem de 1012 n cm-2s-1. 

As medidas de atividade gama induzida foram realizadas utilizando-se um detector 

de GeHP da Canberra com supressor Compton, com resolução de 1,90 keV no pico de 1332 

keV do Co-60, uma placa S-100 MCA da Canberra, com 8192 canais e eletrônica associada. 

Os espectros de raios gama foram obtidos e analisados por meio do programa Genie-2000, 

desenvolvido pela Canberra. 

Foram realizadas duas séries de medidas, sendo a primeira delas, após sete dias de 

decaimento para determinar K, La, Lu, Na, Nd, Sb, Sm, U e Yb e, após 12 dias para 

determinar Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Rb, Sc, Ta, Tb, Th e Zn. O tempo de contagem das 

medidas foi de 1 hora para cada amostra e o material de referência. (NUNES et al., 2009). A 

precisão, exatidão e a sensibilidade do método de análise foram estudadas por meio das 

determinações de Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La, Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Th, 

U, Yb e Zn no material de referência Trace Elements in Soil (Soil 7- IAEA). A precisão e a 

exatidão foi ≤ 10% para a maioria dos elementos analisados. 

Uma vez obtidas as concentrações de U-238 [ppm], Th-232[ppm] e K-40 [%] presentes 

nas amostras cerâmicas, a estimativa da taxa de dose da radiação interna (DI) foi realizada 

considerando-se apenas a contribuição da radiação beta. Para tanto, estes valores foram 

relacionados com os valores tabelados para a contribuição beta, mostrados na Tabela 3, que 

consideram a contribuição do Rn-222 e Rn-220, uma vez que as cerâmicas são compactas e 
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dificilmente estes gases conseguiram escapar das mesmas (AITKEN, 1985; IKEYA, 1993). 

Desta forma, as taxas de dose de radiação interna (DI) foram determinadas segundo a Equação 

11. Onde, ij  é o fator de correção para atenuação da radiação beta no corpo da amostra 

cerâmica. , @V8WXY , @Z[8WXW e @\8]: são as concentrações médias em ppm para o U e Th e em 

% para o K, e os valores pelos quais estão sendo multiplicados são os fatores para a 

contribuição beta considerando o Rn-222 e Rn-220 obtidos através da Tabela 3. 

 

��  &B^_��` ) = ijk�@V8WXY × 0,14273� + �@Z[8WXW × 0,02762� + �@\8]: × 0,67805�l  �11� 

 
Segundo a literatura, o valor de ij  nas condições adotadas neste estudo (grãos de 

quartzo com diâmetros entre 75 e 150 µm que sofreram ataque químico com ácido HF diluído 

a 20 % por um período entre 40 e 60 minutos) é aproximadamente 0,90 (MEJDAHL, 1979). 

 

3.4.3. Determinação das idades  

 

 
 Após a determinação das doses acumuladas e das taxas de doses anuais, as idades das 

amostras cerâmicas foram obtidas através da Equação 12. �K! e �KN�  são, respectivamente, o 

valor médio obtido para a dose acumulada e a taxa de dose anual, e Sbmno  e Sbmnp�  são, 

respectivamente, os desvios padrões obtidos com as medidas da dose acumulada e da taxa de 

dose anual. 

                            qb�bC ���`g� =  ,�K! ± Sbmno1 ^_ 
,�KN� ±  Sbmnp� 1 B^_��`                                                             �12� 

 
  A estimativa do desvio padrão associado ao valor da idade determinado para a 

amostra, foi obtido a partir da equação de propagação de erro, ou seja: 

  

                    Sb=sKst ���`g� =  uv 1D��� wW Sb mno W +  v− �K!  
�KN� WwW Sb mnp� W                             �13� 

  

 


