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RESUMO 

Objetivos: Caracterização da estrutura cristalina da amostra de calcita, com a 

finalidade de possível uso na dosimetria ambiental e datação geológica. 

Métodos: Para caracterizar a estrutura cristalina do mineral, foram realizados 

os testes de DRX, de TL e de LOE, para o estudo da termoluminescência na 

luz visível e no espectro UV e o teste de fotoluminescência. Resultados: O 

teste de DRX demonstraram compatibilidade da amostra do estudo com 

estrutura a calcita. A emissão de TL foi detectada no espectro UV e espectro 

visível, com picos detectados em 92,9, 118,9 e 150 ºC. Ambos os espectros 

apresentaram boa resposta à irradiação beta entre 5 Gy e 41 Gy. Na região UV, 

a TL resultou picos em 90 ºC e 125 ºC. Todos os picos aumentam com a 

irradiação beta. Os experimentos de branqueamento demostraram que a 

emissão de LOE estar relacionados aos picos de baixas temperaturas 

detectados na TL. Protocolos de doses aditivas para emissão de LOE 

apresentam crescimento linear para doses acima de 100 Gy e o resultado da 

amostra de regeneração total de curva apresentou uma boa resposta a dose de 

4,3 Gy. A LOE de calcita também aumenta com a radiação e sua emissão da 

LOE pode ser correlacionada com os picos da TL de 90 ºC e 125 ºC. Os 

resultados das medidas do espectro de emissão com estímulos em 350 nm, 

exibidos em 4 bandas largas em 413, 440, 470 e 486 nm e, uma pequena 

banda de 300 nm, que podem ser associadas com as vacâncias de oxigênio e 

defeitos em Me-O. Através da análise do diagrama CIE, provou-se que a 

radiação promove uma mudança na cor emitida pela amostra de azul para 

púrpura-azulado. Conclusão: A amostra analisada neste trabalho apresentou 

emissões luminescentes tanto na TL quanto na LOE, tornando possível seu uso 

na dosimetria de radiações ionizantes. 

Palavras-chaves: Termoluminescência, Luminescência Opticamente 

Estimulada, calcita natural amarela, fotoluminescência, cinética de ordem geral 
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ABSTRACT 

Background: To caracterize crystalline structure of yellow calcite sample,  with 

a purpose to use in environmental dosimetry and geological dating. Methods: 
XRD measurement was performed to verify the crystalline structure of the 

sample. TL UV and Vis spectrum, OSL UV and Vis spectrum, and 

photoluminescence emission measurements were performed.  Results: XRD 

confirmed that sample has calcite crystalline structure. TL emission was 

detected with peaks at 92,9, 118,9, and 150 ºC. All peaks responded in the 

range between 5 and 41 Gy. In TL region UV, presented two peaks, at 90 ºC 

and 125 ºC, and it increased with beta irradiation. The bleaching experiments  

demonstrated that OSL emission was related with low temperature peaks. Ad- 

ditive dose protocol for OSL emission showed linear growth up to a dose about 

100 Gy, and in the result of the total regeneration curve the sample showed a 

reasonable response to a dose of 4,3 Gy. The OSL responded growth up with 

radiation, and your emission can be associated with TL peaks at 90 ºC and 125 

ºC. The results of PL with excitation at 350 nm, exhibited four broad bands at 

413, 440, 470, and 486 nm, and a small one at 300 nm, which can be 

associated with oxygen vacancies and Me–O defects. Through the analysis of 

the CIE diagrams, it was proven that the irradiation promoted a change in the 

color emitted by the sample from blue to purplish blue. Conclusion: The 

sample analyzed in this present work showed emissions in both TL and LOE, 

which makes the sample usable in the dosimetry of ionizing radiation. 

Keywords: Thermoluminescence, Optically stimulated luminescence, Natural 

yellow calcite, Photoluminescence, order kinetic theory 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Calcita 

1.1.1 Formação 

 A calcita é um mineral ubíquo na crosta terrestre, sendo o principal 

componente do calcário. Está presente na casca dos ovos das aves e nas 

rochas sedimentares. São formadas através da deposição do carbonato de 

cálcio presente nos mares, proveniente de erosão de rochas, atividades 

vulcânicas e decomposição de crustáceos e moluscos, cujos exoesqueletos 

são compostos por carbonatos de cálcio (CaCO₃) na forma de calcita ou 

aragonita. O processo inverso é observado durante o desenvolvimento do 

exoesqueleto dessas espécimes, com a participação biológica dessas espécies 

incorporando a calcita presente no ambiente durante seu desenvolvimento. O 

processo de formação da calcita também ocorre através da erosão e 

decomposição de rochas que, formam pequenos fragmentos e reagrupam-se 

como cristais calcita, assim como na evaporação da água, responsável pela 

formação do mármore travertino e das espeleotemas (Lippmann, 1973;  Ahr, 

2008; Bessler e Rodrigues, 2008; Meyers et al., 2008; Aquilano et al, 2016; 

Toffolo et al., 2019).  

 No Brasil, as jazidas de calcita são encontradas em quase todos os 

estados brasileiros, estando as maiores delas concentradas em Minas Gerais e  

no Rio Grande do Sul (Sartori, 1975; Juchen, 1999; Sampaio e Almeida, 2009).  

1.1.2 Estrutura cristalina 

 A calcita é composta por carbonato de cálcio (CaCO₃), sendo que sua 

estrutura cristalina é composta por três átomos de oxigênio apresentam uma 

forte e curta ligação a um carbono central, na forma de um triângulo equilátero 

imaginário, fazendo com que a calcita seja o polimorfo do carbonato de cálcio 

mais estável. Cada dois átomos de Ca ligam-se a um carbono do grupo CO₃, 
como ilustrado na Figura 1. Esta estrutura confere à calcita as seguintes 

propriedades físicas: dureza 3 na escala Mohs, transparência e clivagem 

perfeita. 
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Figura 1. Estrutura da calcita e suas ligações (Deer et al., 1977). 

 Dependendo das condições ambientais de pressão, bioquímica e a 

composição diagenética em que a calcita se forma, pode resultar as seguintes 

características estruturais (Figura 2 e Figura 3): forma de prismas hexagonais, 

na forma de escalenoedro e forma romboédrica com ângulos de: a=b= 4,969 Å, 

c = 17,06 Å. 𝛼 = β = 90 o, 𝛾= 120 o (Lippmann, 1973; Tucker e Wright, 1990; 

Ahr, 2008; Bessler; Rodrigues, 2008; Kalita; Wary, 2015; Aquilano et al., 2016).  

 A estrutura da calcita permite que vários cátions sejam capazes de se 

ligar a sua rede cristalina. Por se encontrada em todo o planeta, a 

caracterização da estrutura cristalina calcita é de grande importância para 

vários campos de pesquisa, incluindo a engenharia de construção, a indústria 

química, arqueologia, estudo das ciências ambientais, biomineralização e 

biomateriais e geologia (Meyers et al., 2008; Yildirim; Yazici, 2012; Okumura et 

al., 2018; Toffolo et al., 2019).  
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Figura 2. Estrutura interna da rede cristalina da calcita. A figura superior mostra  

a orientação dos íons de Ca e carbonatos nas camadas no interior da rede 

cristalina. A figura inferior mostra a estrutura hexagonal da calcita (Ahr, 2008). 

 

Figura 3. Estruturas de calcita encontradas na natureza: (a) Escalenoedros (b)  

Romboédrica e (c) Romboédrica hexagonal (Ahr, 2008). 

 Os defeitos encontrados na rede cristalina da calcita podem ser 

complexos, dependendo dos fatores extrínsecos. Esses íons, quando 
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incorporam-se, causam distorções na estrutura cristalina da calcita, que podem 

ser causados ou por substituição de um metal por vacâncias na região do 

cátion Ca2+. O Mn2+ é o íon (impureza) mais comum encontrados na região do 

cátion da Ca, assim como o Ni2+, Fe2+, CO2+, Ag2+, Cu2+, Pb2+, V3+, Fe3+, Y3+, 

Gd3+ e outras terras raras (Marfunin,1979; Calderon et al., 1984; Fisler, Gale, 

Cyran, 2000; Toffolo et al., 2019).  

 A substituição na região do ânion da calcita em CO 32-  pelos radicais 

lives são os responsáveis pelos diversos defeitos na estrutura da calcita. Essas 

impurezas são PO23-, PO03, PO22-,,PO20, entre outros (Marfunin, 1979). 

 Os centros de luminescência encontrados na calcita são Mn2+, Pb2+, 

Ce3+, (UO2)2+, Dy3+, Sm3+, Tb3+, Tm3+, Nd3+, Eu3+. Quando a calcita é induzida 

por radiações ionizantes, o centro de emissão de luminescência é violeta (Gaft 

et al., 2008).  

 A coloração da calcita é relacionada aos defeitos e impurezas presentes 

que formam centros de cores em sua estrutura cristalina. No caso da calcita 

amarela, no entanto, sua coloração amarela pode estar fortemente relacionada 

com a impureza manganês impregnada em sua estrutura (Down et al., 1985; 

Harrell et al., 2007; Yildirim e Yazici, 2012). 

1.2 Dosimetria 

1.2.1 Histórico 

 Em 1895, Roentgen descobriu as características fotográficas, 

fluorescente e fosforescente da radiação durante seus experimentos com o 

tubo de Crookes. Essa nova descoberta foi denominada raios X. Poincaré, 

Niewenglowski e Troost tentaram reproduzir os resultados obtidos por 

Roentgen, testando a fluorescência dos sais, mas não tiveram sucesso. Em 

1896, Becquerel realizou o mesmo experimento fotográfico utilizando duas 

placas metálicas envolvidas em papel negro. Ele as irradiou com sulfato duplo 

de potássio e uranilo (UO2) e o resultando observado foram manchas 

esbranquiçadas. Com este experimento, foi possível determinar que a 

radicação emitida pelo urânio era a responsável pelas impressões no papel. 

Becquerel, em experimentos subsequentes, demonstrou que a emissão 

radioativa do urânio era capaz de penetrar placas finas de metal e podia 

descarregar corpos carregados eletricamente. Pierre Curie e Marie Curie, 
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estudaram as propriedades radioativas dos desconhecidos elementos rádio e 

polônio. Os estudos de Becquerel e de Marie e Pierre Curie possibilitaram que 

os elementos radioativos e os raios X fossem aplicados na indústria e na 

medicina (Curie, 1904; Stabin, 2006). 

 Na indústria, como descrito por DAVISON (1923), a nova tecnologia dos 

raios X foi empregada na Primeira Grande Guerra Mundial, para melhorar a 

qualidade dos materiais, permitindo identificar falhas e imperfeições em 

produtos fabricados pela indústria metalúrgica, para reforçar concreto, fabricar 

isolantes de materiais elétricos e examinar pedras preciosas. O uso da alta 

voltagem permitiu melhora nas forjas. Neste mesmo artigo, o autor escreve 

sobre a necessidade de uso de equipamentos de proteção e telas de proteção.  

 A descoberta dos novos elementos radioativos e dos raios X trouxeram 

novos experimentos na área médica. Em 1901, Henri Dalos e Eugene Block 

testaram sais de rádio em lesões de pele de indivíduos com tuberculose, dando 

início a primeira terapia com materiais radioativos e estudos subsequentes, 

como realizados por Proescher em 1913, pesquisavam o uso de sais de rádio 

para tratamento de doenças sistêmicas (Stabin, 2006). 

 A radiologia médica começa a ser introduzida em hospitais franceses 

com a criação dos primeiros aparelhos de radiografia com finalidade médica. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, unidades móveis de radiografia auxiliaram 

médicos cirurgiões no diagnóstico de lesões e no tratamento dos soldados 

feridos em combate. Terminada a guerra, após os benefícios dos exames 

radiológicos na medicina militar, começa os esforços para a nova tecnologia ser 

acessível a todos os hospitais e abranger toda a população. Os tratamentos de 

radioterapia deixam os laboratórios e começam a ser introduzidos em hospitais 

para o tratamento de algumas patologias como, por exemplo, para o tratamento 

de úlceras (Curie, 1921). 

 As pesquisas do uso da radiação e dos raios X aplicados em novos 

tratamentos continuaram nas décadas seguintes. Com os avanços das 

pesquisas, os efeitos nocivos da radiação eram relatados por cientistas e 

profissionais que trabalhavam com a radiação e dos raios X. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan foi criado com a intenção de 

desenvolver uma nova arma baseada em uma nova descoberta: a fissão 

nuclear. Concomitante com o desenvolvimento da nova bomba, vários projetos 

desenvolveram-se paralelamente. Na área médica, aproveitou-se a 
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oportunidade única para estudar a aplicação da radiação no tratamento de 

neoplasias, metabolismo e exploração dos mecanismos biológicos (Jonas, 

1985). 

 O objetivo da pesquisa médica foi estudar o potencial tóxico e quais 

efeitos adversos eram causados pela radiação em indivíduos super expostos a 

estas fontes de energia e, em paralelo, desenvolveriam medidas de proteção e 

instrumentos capazes de proteger os trabalhadores. Outra preocupação seria 

em desenvolver tratamentos à indivíduos que recebessem altas doses de 

radiação. Durante esse período, dois grupos de pesquisa foram instituídos: um 

grupo seria responsável por estabelecer medidas padrão para as partículas 

alfa, beta e gama e, um segundo grupo seria responsável pelo 

desenvolvimento de filmes e e instrumentos de monitoramento ambiental, além 

de dispositivos de proteção individual. Essa tarefa foi designada para o 

laboratório da Universidade de Rochester e da Universidade de Chicago que 

dedicaram-se a criar dosímetros (Figura 4) a partir do estudo da deposição de 

prata em filmes. Os primeiros estudos dedicaram-se a padronizar as medidas 

dos dispositivos que monitoravam a exposição aos nêutrons. Dr. Failla, na 

Universidade de Columbia e Dr. Ernest Wollan, na Universidade de Chicago 

foram os cientistas que obtiveram maior avanço na área da dosimetria (Allen et 

al., 1966; Jonas, 1985).  

 Em 1944, as pesquisas de Wollan aprimoraram o uso de filmes 

radiológicos odontológicos como dosímetros individuais, estabelecendo 

padrões de medidas tanto em situações de super exposição aos raios X e raios 

gama quanto em indivíduos expostos a pequenas doses durante um período de 

tempo (doses cumulativos) (Pardue, Goldstein, Wollan, 1948;  Allen et al., 

1966). 
 A dosimetria ambiental inicia-se na década de 40, durante o 

monitoramento das águas dos afluentes do rio Columbia que resfriavam os 

reatores nucleares e estavam contaminados por elementos radioativos. Na 

metade da década de 1960, a dosimetria ambiental foi estabelecida usando 

dosímetros individuais, semelhantes aos dosímetros utilizados durante o 

Projeto Manhattan. No Japão, as telhas cerâmicas serviram de dosímetros 

após a detonação da bomba de Hiroshima, sendo possível determinar a 

quantidade de radiação liberada após a detonação da bomba de neutrons 

(Allen et al., 1966; Planque; Gesell, 1982). 
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Figura 4. Trabalhador fazendo pesquisa de radiação beta por instrumentos. O 

trabalhador faz uso de dosímetro preso no bolso esquerdo de seu avental de 

proteção (Allen et al., 1966). 

 Na década de 1960, os programas de monitoramento ambiental 

propõem-se a medir as taxas de exposição à radiação natural e taxas de 

radiação provenientes de locais onde pesquisas com radiação são realizadas, 

tanto a exposição ocupacional, como dos habitantes de locais próximos aos 

reatores, aceleradores e fontes emissoras de raios X. Na década de 1970, 

inicia-se o monitoramento das localidades próximas as usinas de geração 

nuclear. Novas tecnologias desenvolvidas a partir das pesquisas na área da 

radiação, aumentaram o acesso da população e dos profissionais de saúde à 

radiação durante as décadas de 70, 80 e 90.  

 A área médica a tornou-se a maior responsável pela exposição as 

radiações ionizantes, com um número cada vez mais profissionais que 

trabalham nas áreas de diagnóstico por equipamentos de raios X e por 

equipamentos que fazem uso da energia nuclear, além das bem estabelecidas 

terapias radioterápicas. Na década de 1990, o governo americano preocupa-se 

com a necessidade de monitoramento ocupacional desses profissionais 

expostos e dos locais onde os equipamentos usados na medicina nuclear ficam 

7



alojados, a fim de evitar danos à saúde dos funcionários (Planque; Gesell, 

1982; Mettler et al., 2009; UNSCEAR, 2008). 

 Estima-se que em todo o planeta, entre 2000 e 2007, formam realizados 

3,6 bilhões de procedimentos médicos, sendo 3,1 bilhões de radiografias 

diagnósticas, 0,5 bilhões de radiografias odontológicas e 37 milhões de exames 

de medicina nuclear por ano. No mundo todo, a taxa per capta de doses 

efetivas anuais provenientes da área médica totalizou 0,6 mSv. Segundo o 

Conselho Americano de Proteção Radiológica e o Comitê Científico dos Efeitos 

das Radiações Atômicas das Nações Unidas, o total de doses de radiação 

recebidas de todos os tipos de fontes radioativas (somando as fontes 

radioativas de origem médica, industrial, pesquisas científicas e forças 

aramadas) foi igual a 3 mSv. Comparados aos 15 anos anteriores, constata-se 

um aumento duas vezes maior na taxa de indivíduos expostos a fontes 

radioativas de origem odontológica e médica (UNSCEAR, 2008; Mettler et al., 

2009; Holmberg et al., 2010).  

 Outra forma de contaminação por radiação que pode acometer uma 

população ou meio ambiente é a contaminação de forma aguda, ou seja, 

quando grandes quantidades de radiação contaminam um ambiente em um 

curto espaço de tempo, seja de forma intencional em um ataque com armas 

nucleares ou devido a um acidente com fontes radioativas. Exemplos ocorridos 

durante os últimos anos são o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, União 

Soviética (Ucrânia), a exposição ao Césio em Goiânia, Brasil, 1987 e no 

acidente da usina nuclear de Fukushima, Japão, 2011. A dosimetria ambiental 

após acidentes nuclear tornou-se uma importante ferramenta para auxiliar nas 

pesquisas sobre os efeitos da radiação na população e ao meio ambiente 

afetados por altas doses radioativas (UNSCEAR, 2008; UNSCEAR, 2020). 

 Outra aplicação da dosimetria foi iniciada na década de 60, a dosimetria 

espacial. Nas últimas décadas, com o aumento das viagens e missões 

espaciais de longa duração, a dosimetria ambiental estendeu-se para o 

espaço. O estudo da dosimetria de radiação espacial, isto é, cósmica, difere 

totalmente do ambiente encontrado em nosso planeta, com níveis de 

radioatividade muito superiores comparados aos níveis de radiação de 

indivíduos que trabalham expostos à radiação, sendo uma preocupação para 

as futuras missões espaciais que sejam desenvolvidos dosímetros para avaliar 
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a radiação recebida pelas estações espaciais e pelos astronautas (Yukihara et 

al.; 2014; Berger et al., 2016). 

 O estudo de dosímetros para esta forma de exposição ainda não foi bem 

estabelecido, devido à incapacidade de recriar no planeta Terra as condições 

que futuros astronautas encontrarão durante longas viagens no espaço, 

apresentando grandes desafios para o futuro (Narici et al., 2015). 

 Na a rqueo log ia , as p r ime i ras con t r i bu i ções do uso da 

termoluminescência (TL) na datação arqueológica foram realizadas por Martin, 

Aitken e colaboradores. A termoluminescência, técnica usada na geologia, 

começou a ser testada para a determinar a idade de antigas cerâmicas 

encontradas em sítios arqueológicos, já que essas amostras continham 

minerais (quartzo, carbonatos e feldspatos) possíveis de serem submetidos a 

testes de TL. Medjdahl (1969), aprimora a pesquisa da termoluminescência na 

datação, aperfeiçoando um método já desenvolvido por Fleming, fazendo 

medidas de TL em grãos maiores entre 100 e 200 𝜇m de feldspato e quartzo 

das amostras de cerâmicas, sendo possível considerar, assim, que as 

amostras sofreram modificações das radiações presentes do ambiente durante 

o período que permaneceram enterradas. Seu objetivo foi corrigir as 

disparidades de medidas de um sítio arqueológico para o outro (Aitken et al., 

1964; Aitken et al., 1968; Medjdahl, 1969; Szmuk; Watanabe, 1971; Miyamoto; 

Watanabe, 1974; Planque; Gesell, 1982).  

1.2.2 Dosímetros  

 Dosímetros são dispositivos que mensuram a quantidade de radiações 

ionizantes em que um indivíduo ou ambiente foi exposto. Tem como função 

mensurar e assegurar que as quantidades de radiação ionizantes emitidas em 

processos industriais e durante procedimentos médicos estejam de acordo com 

os padrões estabelecidos (Abaza, 2018). 

 Desde o desenvolvimento dos primeiros modelos de dosímetros, novas 

técnicas foram desenvolvidas de acordo com a necessidade e com a aplicação 

da radiação em várias áreas. A radiologia dosimétrica então, desenvolveu  

métodos de mensuração, que são amplamente utilizadas nas áreas de datação 

de sítios arqueológicos e geológicos, dosimetria ambiental, dosimetria espacial, 

dosimetria ocupacional e dosimetria médica (Toffolo et al., 2019). 
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 Nos últimos anos, novas tecnologias foram desenvolvidas com a 

finalidade de aprimorar e desenvolver novos aparelhos de radiação aplicados a 

áreas médica, industrial e de pesquisa. A pesquisa em dosimetria tem o desafio 

de acompanhar as essa evolução, desenvolvendo novos dosímetros (Kitagawa 

et al, 2021).  

 Há décadas, métodos de dosimetrias e dosímetros formam 

desenvolvidos, sendo eles os dosímetros ambientais, que são capazes de 

mensurar as quantidades de radiações em que os indivíduos são expostos. 

São alguns exemplos de dosímetros:  

1. Sistemas dosimétricos de câmaras ionizantes: desenvolvidos para 

uso durante tratamentos de radioterapia e determinação da dose de 

radiação. 

2. Filmes dosimétricos: Os filmes radiográficos de raios X são usados 

para a calibração dos equipamentos de raios X, por serem capazes 

de detectar a radiação. São utilizados também para a dosimetria 

relativa, para detectar a quantidade de dose que o indivíduo está 

exposto. Os filmes radiocrômicos, por serem menos sensíveis em 

comparação com os filmes radiográficos de raios X, são escolhidos 

para detectar exposição de altas doses, como no caso de indivíduos 

que são expostos à tratamentos radioterápicos. 

3. Sistemas dosimétricos de diodo de silício: São usados em curto 

circuito, exibindo uma relação entre a carga mensurada e a dose em 

dosimetria relativa. São úteis para a calibração dos feixes aplicados 

na radioterapia. Importante uso em pacientes em tratamento 

radioterápico. 

4. Dosímetro MOSFET: transistor de diodo de óxido de metal aplicado 

principalmente à radioterapia, verificação da quantidade de dose 

aplicada rotineiramente aos pacientes em tratamento radioterápico e 

mensurações em “phantons".  

5. Dosímetros luminescentes: são os dosímetros que são fabricados a 

partir de materiais que absorvem a energia radioativa em que são 

expostos e formam centros com cargas armadilhadas, criando 

estados metastáveis no interior da rede cristalina. Na medida da TL, 

o material é exposto à radiação, depois aquecido (calor) e libera luz 

(termoluminescência). Na medida de LOE o material é irradiado e 
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excitado opticamente, com luz infravermelha ou visível, e libera 

LOE (Abaza, 2018; Tudela, 2018).  

 Dentre esses métodos, a TL, é um dos métodos mais difundidos. Esta é 

utilizada desde 1938 para o controle de qualidade na fabricação do feldspato 

na indústria de cerâmica, e, posteriormente, teve seu uso ampliado para vários 

tipos de pesquisa, entre eles, a dosimetria. Em 1953, Daniels e colaboradores 

desenvolveram pesquisas aplicando a TL em amostras de cristais de fluoreto 

de lítio. Esses cristais foram ingeridos por indivíduos diagnosticados com 

neoplasias malignas e que estavam em tratamento radioterápico de 

radioisótopos injetáveis. Os cristais ingeridos pelos pacientes eram 

recuperados após um ou dois dias. As doses acumuladas em Roentgen foram 

dosadas através da intensidade TL produzidas pelos cristais (Daniels et al., 

1953).  

  

1.3 Técnicas  

1.3.1 Termoluminescência (TL) 

 Na termoluminescência (TL), um estímulo luminosos é emitido quando o 

cristal é aquecido gradativamente até alcançar 150 oC-500 oC. A intensidade da 

resposta (TL emitida) é proporcional à dose de radiação previamente cedida ao 

cristal. Quando a radiação ionizante incide sobre o cristal, criam-se armadilhas 

liberando em sua rede cristalina, sendo que uma pequena parte dessas cargas 

podem ser aprisionadas nestas armadilhas, formando estados metaestáveis. 

Assim, quando o cristal é aquecido, essas cargas podem se liberar das 

armadilhas, se um elétron se recombinar com um buraco, teremos a emissão 

de luz (TL) (Daniels et al., 1953; McKeever, 1980; Aitken, 1985; Fleming, 1972; 

Tudela, 2018). 

 A calcita tem grande importância na dosimetria da radiação ionizante, 

podendo ser aplicada à dosimetria ambiental, bem como na datação de sítios 

arqueológicos e geológicos, pois ela é muito abundante na crosta terrestre, 

justificando seu uso na TL (Toffolo, 2019). 

 Contudo, a TL da calcita tem sido amplamente estudada não apenas por 

ser um mineral comum, ocorrendo como em estalagmites, conchas e corais, 

mas por suas amostras frequentemente produzirem uma TL muito intensa, 

11



respondendo as medições experimentais mais desafiadoras. (Medlin, 1964; 

Calderon et al, 1984). Mesmo nas tentativas iniciais de medições espectrais de 

calcita, observou-se bandas largas de emissão laranja/ vermelho. Algumas 

bandas mais estreitas no espectro foram atribuídas aos níveis de energia dos 

íons de manganês (Mn⁺) aprisionados nos defeitos da estrutura cristalina da 

calcita (Medlin, 1959; Vsocekas et al, 1973). O Mn⁺ também foi relacionado ao 

pico TL de 300 °C. Khanlary; Towsend (1991) observaram espectros de 

emissão TL, no espectro visível, de amostras de calcita irradiadas com raios X 

com picos em 100 °C, 240 °C e 400 °C. Atualmente, existem vários métodos de 

ajustes teóricos que fazem a deconvolução da curva de emissão TL, com o 

auxílio dos métodos de determinação dos parâmetros das armadilhas, isto é, 

energia de ativação (E) e o fator de frequência (s), a forma do pico (Kitis; 

Pagonis, 2007) e o crescimento inicial (Pagonis et al, 2006). Um exemplo 

dessa aplicação da calcita está no estudo realizado por Kim; Hong (2014).  

Após testes com um cristal coreano, foi observado problemas como saturação 

ou a diminuição da intensidade TL em amostras sintéticas com altas 

concentrações de dopantes ou variações na resposta TL devido a taxas de  

aquecimento diferentes (Chen et.al, 2011; Kalita; Wary, 2015). Os efeitos 

causados pela ação de agentes físicos na resposta TL também são estudados, 

como as implicações da exposição a água, aquecimento, exposição aos raios 

UV, raios solares e ao efeito de tratamentos térmicos (Liritzis, et al, 1996; 

Engin; Güven, 2000; Guibert et al, 2015; Malletzidou et al, 2019).  

 No Brasil existem muitos trabalhos do uso da dosimetria da calcita na 

área da datação de sítios arqueológicos utilizando carbonatos que recobrem 

pinturas rupestres (Sastry et al., 2004; Kinoshita et al, 2014; Watanabe et al. 

2019). Os carbonatos encontrados em cavernas como estactites e “beachrock” 

também vem sendo datados (Tatumi et al, 1989; Tatumi et al., 2003). 

 Recentemente, foi publicado alguns resultados sobre a Luminescência 

Estimulada por Radiação Infravermelha (IRSL) (Kalita; Chitambo, 2019). Foi 

observado a TL e a IRSL de calcário coletado da caverna de Mawsmai, na 

Índia. Após uma dose de 600 Gy, a amostra emitiu três picos TL em 92 0C, 

1650C e 239 0C. Em relação as curvas IRSL, os autores citam que os 

decaimentos são instáveis e as intensidade do IRSL também aumentam com a 

dose em dois valores uniformes diferentes entre 10–100 Gy e 100–1000 Gy. 
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1.3.2. Modelo teórico da TL 

1.3.2.1 Cinética de Primeira Ordem 

 Randall e Wilkins (1945a) e Randall e Wilkins (1945b) propuseram uma 

equação matemática para a emissão TL, neste modelo consideraram nula a 

probabilidade de reaprisionamento do elétron no período de excitação térmica  

(Figura 5) (Tudela, 2018). 

Figura 5. Modelo de Bandas de energia aplicado à emissão TL. A ilustração à 

esquerda, mostra um elétron saindo da armadilha E1 e se recombinando no 

centro V1, e emitindo TL. À direita, o elétron sai da armadilha E2 e pode ser 

rearmadilhado ou se recombinar em V2, emitindo TL. BC=banda de condução. 

BP=banda proibida (Imagem do autor). 

Assim, para este caso, as armadilhas seriam monoenergéticas e a intensidade 

(I) da TL seria proporcional à variação da concentração de elétrons 

aprisionados (n) no tempo (t), ou seja: 

                (1) 

Para uma taxa de aquecimento β e sendo T0 a temperatura inicial do sistema, 

temos: 

I = −
dn
dt
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                     (2) 

          (3) 

Levando em consideração a probabilidade de emissão do elétron da armadilha 

como: 

       (4) 

onde s é o fator de frequência, k a constante de Boltzman e E a energia de 

ativação. A variação da concentração de elétrons armadilhados (n) no tempo (t) 

é dada por: 

               (5) 

Substituindo a equação (4) na equação (5) e fazendo a integral, obteremos: 

 (6) 

sendo que n0 é a concentração inicial de elétrons aprisionados. 

Para a intensidade da TL, equação (1) e levando em consideração um 

aquecimento linear dado pela equação (3), teremos que: 

     (7) 

ou 

   (8) 

β =
dT
dt

T(t) = T0 + βt

p = s exp(−
E
kT )

dn
dt

= − np

n(t) = n0 exp(−s∫ e
−E
kT dt)

I(t) = I0 exp(−
s
β ∫ e

−E
kT dT)

I(t) = n0 s e
−E
kT  exp(−

s
β ∫

T

T0

e
−E
kT dT)
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 A intensidade TL levando em conta o processo da cinética de primeira 

ordem é dada pela equação (8), e a forma da curva do pico de TL para este 

caso adquire uma forma assimétrica conforme mostra a Figura 6. 

1.3.2.1 Cinética de Segunda Ordem  

 No modelo da cinética de segunda ordem, proposta por Galick; Gibson 

(1948), o elétron liberado tem probabilidade de ser rearmadilhado. Assim, o 

elétron teria dois caminhos prováveis que poderia seguir a recombinação ou 

rearmadilhamento (Figura 5). Dessa forma a equação (1) fica: 

      (9) 

Usando a taxa de aquecimento β constante, para (n) obteremos: 

 (10) 

e para a intensidade I: 

(11) 

sendo s’ = s/N (ou s’ = sσn/Nσmn se σn ≠ σmn), a equação (11) descreve a 

Intensidade TL, originando um pico simétrico (Figura 6). 

 

Figura 6. Comparação da forma do pico de TL para cinética de primeira ordem 

(I) e de segunda ordem (II). Modificada de (Mckeever; Chen, 1997). 

dn
dt

= − n2p

n(T ) = n0(1 + n0 s∫ e
−E
kT dT)

−1

I(T ) = n02 s′ e
−E
kT [1 + ( n0s′ 

β )∫
T

T0

e
−E
kT dT]

−2
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1.3.2.3 Cinética de Ordem Geral 
 O modelo da cinética de ordem geral foi proposto por May; Partridge 

(1964). Neste modelo a Intensidade (I) da TL é descrita como: 

     (12) 

Sendo que b é parâmetro de ordem geral e não necessariamente assume 

valores de 1 ou 2 e s” = s’ n0 (b-1), fazendo o desenvolvimento análogo ao que 

foi feito anteriormente, a equação de I fica: 

(13) 

1.3.3 Análise dos Picos TL 

1.3.3.1 Tm-Tstop 

 Este protocolo é utilizado para determinar a quantidade dos picos TL de 

uma amostra e a ordem de cinética deles. Neste procedimento a amostra é: 

• Parcialmente aquecida até uma temperatura, Tstop; 

• Resfriada até temperatura ambiente (RT);  

• Reaquecida até medir toda a sua TL;  

• A posição do Tm é medida e marcada; 

• O processo é repetido várias vezes aumentando o valor do Tstop (2 a 3 graus) 

(Figura 7). 

• Fazer a curva Tm versus Tstop  (Figura 8). 

 

I(t) = nb s′ exp(−
E
kT )

I(t) = n0  s" e
−E
kT  {1 + [(b + 1) s"

β ]∫
T

T0

e
−E
kT dT}

−  b
b − 1
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Figura 7. Simulação da curva TL experimental a ser obtida com o protocolo Tm-

Tstop (Kitis; Pagonis, 2007). 

 

Figura 8. Esquema das curvas protocolo Tm-Tstop, a) pico individual, B-cinética 

de 1ª  ordem, C-cinética de 2ª ordem; b) curva com picos sobrepostos, B 

cinética de 1ª ordem, C-cinética de 2ª ordem; c) distribuição quase-contínua de 

picos com coeficiente angular ~1 (McKeever, 1980). 
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 A Figura 8 mostra os possíveis resultados que podem ocorrer. Figura 

8a seria o caso mais simples, contendo um pico único isolado, se o gráfico Tm 

versus Tstop, resultar em uma reta horizontal seria cinética de 1ª ordem, se foi 

horizontal no começo e subir um pouco no final seria cinética de 2ª ordem. Na 

Figura 8b teríamos o mesmo caso anterior, contudo aplicado a picos 

sobrepostos, e finalmente, na Figura 8c tem-se uma distribuição quase 

contínua de picos provocando o aparecimento de uma reta com coeficiente 

angular de aproximadamente 1.  

1.3.4 Luminescência opticamente estimulada (LOE) 

 Assim como a TL, a Luminescência Opticamente Estimulada também é 

um método adotado pela radiologia dosimétrica. Foi uma técnica desenvolvida 

por Antonov-Romanovskii e seus colaboradores, em 1955, e estudada a  

seguir, em 1965, por Braunlich e colaboradores e por Sanborn e Beard (Bhatt, 

2003; McKeever; Moscovitch, 2003).  

 Semelhante a técnica de TL, a LOE necessita que o material seja 

previamente irradiado, liberando elétrons quando recebem um estímulo óptico  

e criando buracos na estrutura cristalina. Enquanto a TL utiliza estímulos 

térmicos para obter a luminescência, a LOE utiliza estímulos ópticos (Yukihara 

et al., 2008; Oliveira et al., 2016). 

 A TL é amplamente usada na caracterização da calcita, porém, poucos 

os estudos foram realizados usando a técnica de luminescência opticamente 

estimulada em calcita. O primeiro artigo foi publicado a respeito da LOE de 

calcita foi em 1980 por Ugomori; Ikeya (1980), que observaram uma larga 

banda de luminescência em aproximadamente 430 nm, quando estimulada por 

laser de N2 (337 nm) em uma amostra de calcita natural de estalactites, 

“indicava um aumento na intensidade da LOE com a dose irradiada. 

 Galloway (2002) investigou a LOE de calcário, estimulado com 379 nm é 

detectado a 515 nm, concluíram que as amostras de calcita não apresentavam 

repostas de LOE após os estímulos, ao contrário do que acontecia com 

amostras de feldspato ou quartzo, contrário ao apresentado no trabalho de 

Ugumori; Ikeya (1980). Após esses trabalhos, não houveram outras 

publicações significantes na literatura sobre pesquisas de LOE em calcita.  

18



1.3.4.1 Modelo de Bandas aplicado à LOE 

 O modelo mais simples de emissão LOE considera apenas uma 

armadilha e um centro de recombinação. Nele, a luz estimula uma 

concentração n de elétrons armadilhados, liberando-os até a BC numa taxa f, 

seguida da recombinação com os buracos armadilhados com concentração m, 

emitindo uma intensidade ILOE, (Mckeever; Chen, 1997). A equação que 

descreve esse fluxo é dada por:  

                               (14) 

Assumindo a condição de neutralidade e quase equilíbrio e desconsiderando o 

rearmadilhamento, teremos: 

                                (15) 

Cuja solução e dada por: 

  (16) 

Onde, n0 é a concentração inicial de elétrons armadilhados em t = 0, I0 é a 

intensidade inicial em t = 0, e τ = 1/f  é uma constante de decaimento.  

Para duas armadilhas opticamente ativas, com concentrações n1 e n2 e taxas 

de excitação f1 e f2, teremos:  

                                       (17) 

Aplicando a neutralidade de cargas, temos: 

                                                     (18) 

dnc 

dt
=   −

dn
dt

+
dm
dt

ILOE =   −
dm
dt

=   −
dn
dt

= n f

ILOE = n0 fexp {−t f} = I0exp{−
t
τ }  

dm
dt

= −
dn1

dt
−

dn2

dt

n1 +  n2 = m
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Assim: 

 e   (19) 

Portanto: 

(20) 

Assim, a curva de decaimento LOE é dada pela soma das duas exponenciais. 

Para o caso de ordem gerais a curva de decaimento é descrita por: 

                            (21) 

Onde 

  

1.4 Comparação entre as técnicas de TL e a LOE 

 Os dosímetros de TL e LOE são dosímetros populares devido ao seu 

baixo custo, possui alta sensibilidade, possuem tamanho reduzidos e são 

precisos, sendo usados até os dias atuais nas dosimetrias ambiental e 

individual (Kitagawa et al, 2021).  

 Entre as vantagens dos dosímetros de TL sobre os dosímetros de LOE 

são a sua curvas apresentadas, não são sensíveis à luz, podem ser usados 

para quantificar nêutrons e são reutilizáveis. 

 As desvantagens apresentadas são a perda da sensibilidade dosimétrica 

com o aumento de temperatura (McKeever;  Moscovitch, 2003). 

 À favor da técnica de dosimetria da LOE estão os seguintes fatores: não 

requer aquecimento, sua resposta luminescente não é alterada pelo 

resfriamento (têmpera) do material, capacidade de controlar a intensidade de 

luz recebida podendo, escolher entre a intensidade de luz constante, pulsante 

ou intensa, oposto do que acontece na TL, em que o aquecimento não pode 

ser controlado, possibilidade de analisar uma quantidade maior de dosímetros, 

n1 =  n10exp{ − t f1}  n2 =  n20exp{ − t f2}

ILOE = n10 f1exp {−t f1} + n20 f2exp {−t f2} = I10exp{−
t
τ2 }  + I20exp{−

t
τ2 } 

I = I0(1 −
n0 f t
NR )

− b
1 − b

Io =
nbf 
NR
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quando comparada à TL, pode-se refazer leitura do dosímetro várias vezes, 

técnica simples de ser executada (McKeever; Moscovitch, 2003; Yukihara et 

al., 2014; Kitagawa et al., 2021).  

 Entre as desvantagens da LOE comparadas as dosímetros de TL 

destacam-se a pouca quantidade de materiais disponíveis para a técnica de 

LOE, são sensíveis à luz, sendo necessário um ambiente sem nenhuma 

iluminação no momento de que as análises são realizadas, não são tão 

eficientes quando comprados a TL para avaliar novos materiais para o uso da 

dosimetria (McKeever; Moscovitch, 2003; Yukihara et al., 2014; Kitagawa et al., 

2021). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 A calcita é um mineral ubíquo na crosta terrestre e seu potencial para 

datação e dosimetria são bem estabelecidos na literatura (Medlin, 1959; 

Medlin, 1964; Vsocekas et al, 1973; Ugomori; Ikeya, 1980; Calderon et al, 

1984; Tatumi et al, 1989;  Khanlary; Towsend, 1991; Liritzis, et al, 1996; 

Engin; Güven, 2000; Galloway, 2002; Tatumi et al., 2003; Sastry et al., 2004; 

Kinoshita et al, 2014; Guibert et al, 2015; Kalita; Chitambo, 2019; Malletzidou et 

al, 2019; Watanabe et al. 2019).  

 No entanto, são poucos os trabalhos que pesquisaram sobre a 

Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) na calcita. 

 Após a resposta positiva da calcita amarela aos testes iniciais realizados 

em nosso laboratório, considerou-se interessante analisar a LOE da calcita 

detalhadamente, concentrando-se na identificação e estudo das propriedades 

dos defeitos induzidos por radiação ionizante em cristais de calcita amarela, 

através das técnicas de termoluminescência, luminescência opticamente 

estimulada e fotoluminescência. 
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3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho teve como objetivo: 

1. Caracterização morfológica através da medida de Difração de Raios X (DRX) 

para identificar a estrutura cristalina da amostra, verificando se existe mais 

de uma fase na amostra. 

2. Para a análise da luminescência estimuladas por radiações ionizantes, foram 

realizados os testes TL (VIS e UV) e LOE. Curvas de calibrações foram 

elaboradas com a irradiação da amostra com doses crescentes de partículas 

beta. 

3. Determinação das quantidades dos picos TL e suas ordens cinéticas através 

do método Tm-Tstop. 

4. Ajuste teórico das curvas TL utilizando o modelo da cinética de ordem geral. 

5. Estudo da correlação entre os centros TL e LOE. 

6.  Estudar as bandas luminescentes através da fotoluminescência (PL). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Preparação da amostra de calcita  

 A amostra de calcita de coloração amarela, proveniente no estado de 

Minas Gerais - Brasil, conforme ilustrada na Figura 9, de aproximadamente 5 

cm de comprimento foi clivada (Figura 10), triturada com pistilo e almofariz 

(Figura 11) de ágata natural e peneirada em peneiras metálicas de 100 𝜇m, e 

de 100 mm. A granulometria fina obtida foi colocado em estufa e aquecida até a 

temperatura de 500 ºC, durante 5 minutos, aquecendo à 5 ºC/s e resfriamento 

à temperatura ambiente, afim de eliminar os efeitos acumulativos que a 

radiação natural causou a amostra, e assim, evitando respostas de 

termoluminescência e luminescência opticamente estimulada. As amostras 

foram acondicionadas em sacos plásticos e guardadas em caixa, evitando ao 

máximo exposição à luz. Os testes de TL e LOE realizados utilizaram 05 

alíquotas cada. 

 

 

  

 

Figura 9. Foto da calcita amarela 
(CaCO3) utilizada no presente 
trabalho.  

  Figura 10. Calcita clivada     
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4.2 Difração de raios X (DRX) 

 Para a análise de difração de raios X (DRX), uma pequena amostra do 

talco obtido da calcita foi espalhada sobre a superfície de uma placa de vidro 

(Figura 12) e inserida no difratômetro. O aparelho utilizado foi o difratômetro  

MiniFlex 300, Rigaku, com a radiação de CuK𝛼 e os dados foram escaneados 

2𝜃, em um comprimento de onda (𝜆 = 1.5418 Å), a passos de 0,01° durante 14 

minutos, de acordo com o método de Rietveld (Rietveld, 1969). As análises 

foram realizadas com X’Pert HighScore Plus software, com biblioteca 2003 

PDF2 da "International Center for Diffraction Data.  

  
4.3 Termoluminescência (TL) 

 As medidas da TL foram realizadas no aparelho Risø TL/OSL reader 

(modelo DA-20), modelo DTU Nutech, acoplada a fonte de radiação β 90Sr/90Y, 

com doses de 0,081 Gy/s. As doses foram aplicadas entre 5 e 50 Gy. As 

emissões de TL mensuradas entre 0 e 500 ◦C, com taxas de aquecimento de 

5◦C/s, atmosfera de N2, subtração de “background”. O filtro óptico de Schott 

BG39 (300–800 nm) para detecção UV-VIS e o de U-340 para detecção no UV.  

Figura 11. Talco obtido da 
calcita 

Figura 12. Talco obtido da calcita 
colocado no porta DRX 
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4.4 Luminescência opticamente estimulada (LOE) 

 As medidas de LOE também foram feitas no aparelho Risø TL/OSL, 

programada para estimular a amostra com estímulos contínuos, com luz azul 

(LEDs), medidas realizadas à 30 ◦C e com filtro Hoya U-340 (transmissão para 

estimulação óptica entre 270 - 380 nm). 

4.5 Fotoluminescência (PL) 

 As medidas de emissão de espectro foram realizadas usando o 

equipamento Horiba Jobin Yvon Fluorolog 3 fluorimeter, que consiste de uma 

lâmpada de arco voltaico Xenon de 450-W, um estimulador monocromador, um 

emissor monocromador e um fotomultiplicador. Uma sonda de fibra óptica 

bifurcada, composta de um aparato de fibras iluminadoras e fibras coletoras foi 

acoplada ao instrumento. Em um braço da fibra óptica foi conectada o estímulo 

monocromador e estimulado à 300 nm. O sinal fluorescente foi conectado no 

outro braço. A emissão do espectro foi registrada em nas medidas entre 320 e 

600 nm com incrementos de 1 nm. Todas as medidas foram realizadas em uma 

sala escura. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 5.1. Difração de raios X 

 A amostra mostrou-se compatível com a estrutura cristalina da calcita, 

quando comparada com o padrão "cristal dataset 01-085-849", encontrado no 

sistema romboédrico, do grupo espacial R- 3c número 167 e ICSD nomeado 

como carbonato de cálcio (CaCO3).  

 A Figura 13 mostra a correspondência entre os picos experimental e os 

picos padrões do pó da amostra de calcita, com respectivos planos 

cristalográficos. Como ilustrado, os pontos experimentais combinam 

perfeitamente com os picos padrão.  

 A análise da média do tamanho do cristalito foi analisada usando os 

dados experimentais dos três picos de maior intensidade ((104), (110) and 

(202)), e a equação de Scherrer:  

                    (22) 

Onde d é o tamanho do cristalito, k = 1 é o fator forma , λ é o comprimento das 

ondas de radiação (neste caso, a incidência de raios X), β é a largura à meia 

altura do pico de maior intensidade e θ é o ângulo de Bragg. Baseado nesses 

dados, a medida estimada do tamanho do cristalito foi de 46.9 ± 5.1 nm. É raro 

encontrar as medidas do tamanho dos cristalitos da calcita natural e a solução 

encontrada foi verificar alguns resultados determinados em calcitas sintéticas, 

como os resultados obtidos por Sulimai et al. (2019). Os autores sintetizaram 

várias amostras de calcita com diferentes tamanhos de cristalitos, medindo de 

61 à 119 nm (Kim et al., 2014; Sulimai et al.,2019). 
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Figura 13. Resultado da DRX, indicando compatibilidade da amostra de 

calcita amarela com calcita padrão.  

5.2 Termoluminescência 

 Inicialmente foi feito um estudo da TL natural da amostra, pois como se 

trata de um cristal natural, ela tem uma TL residual adquirida pela irradiação do 

ambiente em que ela estava depositada.  

 A Figura 14 mostra as medidas de TL detectadas no UV-VIS, com 

aquecimento de 5 ◦C/s, de 3 alíquotas de amostra natural (Natural 1, 2 e 3). 

Pode-se observar picos à altas temperaturas (próxima de 410 ◦C), com exceção 

da alíquota 1, que apresenta um pico à temperatura de 455 ◦C, 

aproximadamente. A curva nomeada Natural-1 (TL2) foi obtida após a medida 

da TL (Natural 1) e o pico que apareceu na temperatura mais alta não 

desapareceu, aparecendo mesmo sem ser irradiado. Uma quarta alíquota foi 

pré aquecida acima de 500 ◦C, irradiada à 100 Gy e então, a TL foi registrada à 

taxa de aquecimento de 1 ◦C/s ( curva verde 100 Gy). Esta amostra apresentou 

dois picos, um em uma temperatura mais baixa e outro em uma temperatura 

mais alta, semelhante o que foi apresentado na alíquota Natural - 1, apesar 
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dela ter sido obtida com uma temperatura menor, sem modificar a Tm, 

sugerindo que estes resultados não seja uma emissão de TL mas pode ser 

associada a mudanças na estrutura do cristal.  

 No entanto, no caso da TL detectada na região UV, os picos quase 

desaparecem após a primeira leitura (Figura 15). Desta forma, ela se 

comportou conforme esperado para uma emissão TL. 

 

Figura 14. As curvas da TL da calcita amarela natural e irradiada com 100 Gy 

de doses de radiação beta. Detecção em UV-VIS. 
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Figura 15. As curvas da TL da calcita amarela natural e irradiadas com 100 Gy 

de doses de radiação beta. Detecção na região UV. 

 A seguir, foram efetuadas medidas de TL com amostras sem a TL 

residual. As Figura 16 e 18 mostram as curvas de emissão detectadas na TL 

UV-VIS e na região UV, respectivamente. No intervalo de temperaturas mais 

baixa, os picos aumentam de acordo com o aumento da dose que são 

irradiados, como mostrado nas Figuras 17 e 19.  
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Figura 16. A curva de emissão TL da calcita amarela com doses crescentes 

beta, registrada na região UV-VIS. 

 

Figura 17.  Curva de calibração da TL do pico 100 ◦C TL na região UV-VIS. 
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Figura 18. A curva de emissão TL da calcita amarela com doses crescentes 

beta, registradas na região UV. 

 

  

Figura 19.  Curvas de calibração da TL do pico 100 ◦C TL na região UV.  
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 Para avaliar o número de picos individuais contidos na curva de TL 

detectada na região UV-VIS, o método Tm-Tstop foi aplicado (McKeever 1980), 

com uma dose de 41,28 Gy (Figura 20). A Figura 21 apresenta os resultados 

obtidos na região de 0 a 200 ◦C, mostrando os 3 platôs em 102, 137 e 157 ◦C 

aproximadamente. 

  

Figura 20. A curva da TL detectada na região UV-VIS, após amostra irradiada 

com dose de 41,28 Gy. 
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Figura 21. Resultados do Tm-Tstop para a amostra na variação de temperatura de  

de 0 à 200 ◦C. 

 A curva de emissão TL foi ajustada teoricamente, para isso foi usado o 

modelo de cinética de ordem geral e dividida em dois intervalos, o primeiro intervalo 

teve 3 picos individuais em 92,9, 118,9 e 155 ◦C, mostrados na Figura 22. A figura de 

mérito (FOM) obtida foi de 3,7%. Os valores de Tm encontrados foram próximos de 

valores encontrados no Tm-Tstop. O  segundo intervalo apresentou picos à 347 e  

452 ◦C, ajustados ao FOM = 3,9% (Figura 23). A figura de mérito (FOM) é o valor 

utilizado para ajustar a qualidade dos valores das curvas (Balian; Eddy, 1977). 

Segundo os autores, os valores menores que 2,5% indentificam um bom ajuste. Os 

ajustes entre 2,5% e 3,5% tem pequenos defeitos, como uma curva secundária em 

um ajuste simples. Ruídos do sinal experimental podem ser a causa do valor de 

FOM encontrado na amostra do presente trabalho, apresentando picos secundários 

menos intensos. 

 Os parâmetros encontrados nos ajustes estão listados na Tabela 1. 
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Figura 22. Ajustes teóricos dos picos no intervalo de 0 à 200 ◦C, utilizando o modelo 

de cinética de ordem geral. 

 

Figura 23. Ajuste teórico dos picos no intervalo de 300 à 500 ◦C, utilizando modelo 

de cinética de ordem geral. 
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Tabela 1.  Parâmetros obtidos usando a equação geral para a emissão de TL, 

registrada na região UV-VIS da calcita amarela, Imax é a máxima intensidade, Tm é 

a temperatura de pico, E é a energia de ativação, b é a ordem cinética. 

   

 Na TL detectada na UV (Figura 24), observou-se dois picos à 90 e 125◦C, 

como destacado no experimento de Tm-Tstop. Os platôs obtidos neste experimento 

estavam nas regiões de 98 e 129 ◦C. Os parâmetros determinados com a 

deconvolução são mostrados nas Tabelas 1 e 2. Geralmente, a calcita exibe 3 picos 

de TL à 150, 240 e 320 ◦C aproximadamente (Tatumi et al., 1989; Gilbert; Kitis, 2002; 

Yee; Mo, 2018; Watanabe et al., 2019; Kim; Hong, 2014). No entanto, elas são 

amostras de origens e cores diferentes, possuindo diversidade de impurezas e 

defeitos pontuais na rede cristalina, que pode ser observadas nos picos com 

variadas temperaturas. O resultado mais próximo foi apresentado por Kalita; Wary 

(2015), que pesquisaram a TL na calcita laranja e encontraram 3 picos isolados à 49, 

87 e 139  ◦C e não encontraram picos em altas temperaturas.  

 Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5

Imax (a.u.) 17.3 27.4 9 2.0 5.3

Tmax (◦C) 92.9 118.9 155 347 452

E (eV) 0.7 0.8 1.3 0.8 1.05
b 1.01 1.3 2 1.2 1.7
F.O.M = 3.7% F.O.M. = 3,9 %
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Figura 24. Curva experimental de TL após irradiação à 53 Gy e dos picos 

teóricos de deconvolução individuais. 
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Tabela 2. Parâmetros obtidos usando a equação geral para a emissão de TL-

UV na calcita amarela, Im é a máxima intensidade, Tm é temperatura do pico, 

E é a energia de ativação, b é a ordem cinética.  

 

5.3 Luminescência Opticamente Estimulada  

 Nas Figuras 25, 26, 27 e 28 apresenta exemplos de curvas naturais de LOE 

(NLOE), normalizadas de acordo com a massa das alíquotas. A intensidade difere de 

alíquota para alíquota e a máxima intensidade varia de 250 à 450 fótons/canal, 

aproximadamente. O método de doses aditivas foi realizado e foi observado um 

aumento quase linear acima de 100 Gy e então as taxas aumentam, começando a 

decair, como mostrado na curva de calibração (Figura 25 e Figura 26). Porém, como 

é uma curva composta de múltiplas alíquotas, apesar de ter sido normalizadas pela 

massa, a flutuação na resposta da LOE de alíquota para alíquota é de 

aproximadamente 20%, como foi observado, o que torna difícil de ajustar este ponto.  

 Aplicando um protocolo de regeneração total, onde as alíquotas são 

previamente pré-aquecidas à 500 ◦C e então são irradiadas. Assim verificou-se que a 

amostra é capaz de ter resposta em doses razoavelmente baixas variando de 4,3 

Gy, e uma linearidade é observada na dose de 21,5 Gy como mostrada na Figura  

Parâmetros 
Número do pico
1 2

Antes da LOE - Dose = 52.89 Gy FOM: 5 %

Im (a.u.) 4430 1100
Tm (°C) 90 126
E (eV) 0.738 1
b 1.2 2.0
Depois da LOE - Dose = 52.89 Gy                    FOM: 7 %
Imax (a.u.) 1430 1000
Tm (°C) 90 126
E (eV) 0.738 1
b 1.2 2
Bleached TL - Dose = 52.89 Gy                       FOM: 8 %
Imax (a.u.) 2900 345
Tm (°C) 90 120
E (eV) 0.738 1
b 1.0001 2
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27 e Figura 28. Na literatura não se encontrou nenhum resultado de calcita 

emitindo LOE. 

 

Figura 25. Protocolo de doses adicionais, curva de LOE da calcita natural e das 

irradiações adicionais das alíquotas de calcita amarela. 

 

    Figura 26. Curva de crescimento da LOE com doses adicionais.  
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Figura 27. Protocolo de regeneração total de doses, curvas de LOE obtidas depois 

de branqueamento e subsequente irradiação. 

 

Figura 28. Curva de crescimento LOE.  
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5.4 Correlação entre TL e LOE 

 Um novo experimento foi realizado a fim de correlacionar a TL-UV e a LOE. A 

Figura 29 apresenta as curvas da TL antes e depois das medidas da LOE, e mostra, 

que a partir da subtração dessas curvas, que o branqueamento da TL é obtido. Um 

decaimento pode ser observado na intensidade da TL devido à exposição da luz 

azul, quando deconvolucionada (Afouxenidis et al. 2012), esta apresenta dois picos 

em 90 e 126 ◦C (Figura 30) e o pico de 90 ◦C decaiu consideravelmente, enquanto o 

segundo pico mantém sua intensidade após as medidas de LOE (Figura 31). Na 

Figura 32 foi feito o branqueamento das curvas de TL e foi possível verificar a 

predominância do decaimento do pico de 90 ◦C. A temperatura do segundo pico 

muda para 120 ◦C. Todos os parâmetros de adequação são mostrados na Tabela 2. 

Os valores de FOM foram 5, 7 e 8%, apontando altas temperatura, que poderia ser 

um background.  

  

Figura 29. Curva de emissão da TL da calcita amarela registrada na região UV. Os 

pontos pretos representam a curva experimental da TL, os pontos vermelhos são da  

TL registrada após as medidas de LOE e a linha azul é a TL que decaiu (subtração 

das curvas preta e vermelha). 
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Figura 30. Curva de emissão TL experimental deconvoluída em dois picos com 

modelo de cinética de ordens gerais. 

Figura 31. Curva de emissão experimental de TL após irradiação com 

53 Gy e medidas de LOE, deconvoluída com dois picos teóricos com modelo 

de cinética de ordens gerais.  
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Figura 32. Curva de emissão da TL decaída deconvoluída com dois picos 

teóricos com modelo de cinética de ordens gerais.  

5.5 Fluorescência  

 Medidas de fluorescência foram efetuadas para determinar as bandas 

de emissão e bem como tentar associá-las a centros ou defeitos responsáveis 

pela luminescência do cristal.  

 A Figura 33 mostra o espectro de fotoluminescência da amostra sem e 

com dose de 25 Gy e estimulada à 300 nm. Duas bandas foram detectadas, 

uma pequena de 390 nm (espectro UV) e uma maior, iniciando acima de 400 

nm e chegando à 540 nm (espectro infravermelho).  

 A intensidade das bandas aumenta com a dose. Um ajuste com 4 curvas 

gaussianas foi realizada na banda larga, resultando em bandas individuais em  

2,59, 2,65, 2,81, e 2,96 eV (Figura 34). Estas bandas estão associadas aos 

picos de TL e as emissões de LOE emitidas na região visível e região UV. A 

literatura apresenta inúmeros resultados nas bandas da região infravermelha, 

com bandas entre 560 e 700 nm (Down et al., 1985; Khanlary; Townsend, 

1991). 
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 Os resultados nas regiões das bandas visíveis e ultravioleta são raros 

de serem encontradas. A emissão encontrada em 334 nm pode ser atribuídas 

as vacâncias de oxigênio (O*) armadilhando dois elétrons associados com os 

centros de buracos de vacância e as ligações Me–O, os defeitos na estrutura 

do cristal de Si (Correcher et al., 1999a; Correcher et al., 1999b).  

 A banda de 422 nm é associada com os defeitos –O–O– , ou aos 

defeitos intrínsecos de O2− (Stevens-Kalceff; Phillips, 1995; Correcher, Garcia-

Guinea, 2020). A banda de 494 nm pode ser associada a recombinações 

radioativas da excitação da própria armadilha devido a radiólise das ligações 

de oxigênio com fótons que estão localizados na estrutura cristalina da calcita.  

 A fotoluminescência resultante foi convertida para a CIE (Commission 

International de I’eclairage) usando o software Origin, como observado na 

Figura 35 e na Figura 36. 

  As cores da fotoluminescência estão marcadas com uma estrela, 

indicando a cor emitida do fósforo: x = 0.14959, y = 0.11775 (azul) para 

amostras não irradiadas e os seguintes valores: x = 0.14593, y = 0.05921 (azul-

púrpura) para as amostras irradiadas. Conclui-se que a irradiação mudou a cor 

para púrpura.  

Figura 33. Emissão da calcita amarela. A linha verde é a amostra irradiada com 

25 Gy de dose beta e a linha azul correspondem a amostra não irradiada, 

ambos estimuladas à 350 nm. 
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Figura 34. As banda de emissão com deconvolução Gaussiana e segunda 

derivada de intensidade mostrada nas posições das bandas. 

 

Figura 35. Diagrama de cromaticidade CIE da calcita amarela não irradiada. 
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Figura 36. Diagrama de cromaticidade CIE da calcita amarela irradiada. 
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6. CONCLUSÕES 

1. A amostra mostrou estrutura cristalina compatível com calcita romboédrica. 

O  cristalito apresenta aproximadamente 46,9 nm. 

2. A emissão de TL foi detectada no espectro UV e espectro visível, com picos 

detectados em 92,9, 118,9 e 150 ºC. Ambos apresentaram boa resposta à 

irradiação beta entre 5 Gy e 41 Gy. 

  

3. Dois picos em 347 e 453 ºC foram observados, mas possuíam 

características anômalas e não aumentavam proporcionalmente à dose de 

acordo com as doses recebidas. 

4. A TL da região UV resultaram em dois picos, em 90 ºC e 125 ºC. Todos os 

picos aumentam com a irradiação beta. Não foi possível observar os picos de 

temperatura mais altas. Os experimentos de branqueamento demostraram que 

a emissão de LOE estar relacionados aos picos de baixas temperaturas da TL. 

Protocolos de doses aditivas para emissão de LOE apresentam crescimento 

linear para doses acima de 100 Gy e o resultado da amostra de regeneração 

total de curva apresentou uma resposta razoável a dose de 4,3 Gy. 

5. A LOE de calcita também aumenta com a radiação e sua emissão da LOE 

pode ser correlacionada com os picos da TL de 90 ºC e 125 ºC.  

6. Os resultados das medidas do espectro de emissão com estímulos em 350 

nm foram exibidos em 4 bandas largas em 413, 440, 470 e 486 nm e, uma 

pequena banda de 300 nm, que podem ser associadas com as vacâncias de 

oxigênio e defeitos em Me-O. 

7. Através da análise do diagrama CIE, provou-se que a radiação promove uma 

mudança na cor emitida pela amostra de azul para púrpura-azulado. 

8. Geralmente, as amostras de calcitas não emitem luz UV, neste caso, foi 

observada emissões em LOE e TL. Trabalhos futuros são necessários para 

determinar o uso da calcita na dosimetria de radiações ionizantes.  
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