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Resumo 
 

A datação de sedimentos por luminescência opticamente estimulada (optically 
stimulated luminescence, OSL) de grãos de quartzo estimam idades do último episódio 
de exposição dos grãos à luz solar. Para calculá-las, é necessário estimar a dose de 
radiação absorvida (dose equivalente, De) pelos grãos de quartzo desde o último 
episódio de exposição ao sol. Entre as propriedades fundamentais para datação OSL 
têm-se a saturação e a sensibilidade da componente rápida do sinal OSL do quartzo, as 
quais determinam os valores máximos e mínimos de De que podem ser estimados. Para 
aumentar a rapidez na estimativa da De, pode-se utilizar curva dose-resposta padrão 
(standardized growth curve, SGC), que permite avaliar a relação entre a dose de 
radiação e o respectivo sinal OSL para grupo específico de amostras de quartzo. As 
sensibilidades de sinais OSL e de termoluminescência (TL) do quartzo também têm 
sido aplicadas aos estudos de proveniência sedimentar. Para esse propósito, é 
fundamental entender a variabilidade natural das sensibilidades OSL e TL. Esta 
pesquisa busca: i) compreender a variação das propriedades de luminescência do 
quartzo, as quais determinam os limites da estimativa da De e a aplicação dos sinais 
OSL e TL para análise de proveniência sedimentar; ii) estabelecer SGC para estimação 
da De em quartzo de sedimentos brasileiros. Para o primeiro objetivo, foram 
investigadas sensibilidades dos sinais OSL e TL, dose característica (D0) de curvas 
dose-resposta e parâmetros de armadilhas de elétrons do quartzo de sedimentos e de 
rochas fontes da América do Sul. Sensibilidades OSL e TL variaram entre 101 e 105 
cts/Gy e 102 e 105 cts/Gy, respectivamente, e são positivamente correlacionadas. 
Valores de D0 variaram entre 30 e 300 Gy. Baixa sensibilidade OSL e D0 alta foram 
observadas para quartzo de rochas ígneas e metamórficas e de sedimentos de transporte 
curto dos Andes, que demonstraram ter significante contribuição das componentes 
média e lenta no início (1 s) do sinal OSL. Quartzo de sedimentos brasileiros de 
transporte longo apresentou sinal OSL inicial dominado pela componente rápida. A 
relação inversa observada entre a sensibilidade OSL e D0 pode ser relacionada à 
competição entre cargas provenientes de armadilhas de diferentes componentes do sinal 
OSL. Em relação aos parâmetros de armadilhas de elétrons, quartzo com sensibilidades 
contrastantes têm valores de energia de ativação e de fator de frequência 
estatisticamente similares, porém ambos têm maiores variações para quartzo de média e 
baixa sensibilidade OSL. Para o estabelecimento de SCG, foram selecionadas amostras 
de quartzo de diferentes contextos deposicionais com De até 80 Gy. As SGC foram 
construídas através de sinais OSL naturais e de sinais de doses regenerativas, ambos 
corrigidos pelo sinal da dose teste (Dt) e normalizados pela magnitude da Dt. Para a 
primeira maneira, a SGC foi ajustada pelas funções exponencial (SGC-1), exponencial 
+ linear (SGC-2) e linear (De < 1Gy, SGC-3). Para a segunda maneira utilizou-se função 
exponencial (SGC-4). As funções de ajuste apresentaram valores de R2 acima de 0,98 e 
seus parâmetros estão de acordo com os encontrados na literatura. Foram selecionadas 
amostras de quartzo com De estimadas via protocolo de alíquota única (single-aliquot 
regenerative dose, SAR) até 60 Gy (ajustes linear ou exponencial) e maiores que 60 Gy 
(ajuste exponencial + linear) para comparação com valores de De obtidos via SGC. Os 
resultados obtidos indicam que as De estimadas via SGC com ajustes linear e 
exponencial são similares às obtidas via SAR, de forma que a utilização de SGC 
representa alternativa favorável para a datação OSL do quartzo brasileiro. 
 
Palavras-chave: luminescência opticamente estimulada, termoluminescência, 
sensibilidade, datação, quartzo. 
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Abstract 
 

The optically stimulated luminescence (OSL) dating estimates the age of the last 
episode of exposure of quartz sediment grains to sunlight. To calculate the OSL age, it 
is necessary to estimate the radiation dose absorbed (equivalent dose, De) by the quartz 
grains since the last episode of exposure to the sunlight. Saturation and sensitivity of the 
quartz fast OSL component are among fundamental properties for sediment dating 
because they determine the maximum and minimum De values that can be estimated. 
The use of a standardized growth curve (SGC) can facilitate the De estimation, since it 
allows evaluating the relationship between the radiation dose and the respective OSL 
signal for a respective group of quartz samples, without need of establish specific dose 
response curves for single aliquots. The OSL and thermoluminescence (TL) sensitivities 
of quartz have also been applied to sedimentary provenance studies. For this, it is 
essential to understand the natural variability of OSL and TL sensitivities. Thus, the 
aims of this search are: i) to understand the variation of the luminescence properties of 
quartz, which determine the limits of the De estimate and the application of the OSL and 
TL signals for analysis of sedimentary provenance; ii) establish SGC for De estimation 
in quartz of Brazilian sediments. For the first objective, OSL and TL sensitivities, 
characteristic dose (D0) of dose-response curves and electron trap parameters of quartz 
from sediments and rocks from South America were investigated. OSL and TL 
sensitivities ranged between 101-105 counts/Gy and 102-105 counts/Gy, respectively, 
and are positively correlated. D0 values varied between 30 and 300 Gy. Low OSL 
sensitivity and high D0 were observed for quartz from igneous and metamorphic rocks 
and short-transported sediments from the Andes, which demonstrated a significant 
contribution of medium and slow components in the initial (1 s) OSL emission. Quartz 
from long-transported Brazilian sediments showed initial OSL signal dominated by fast 
component. The inverse relationship observed between OSL sensitivity and D0 can be 
related to the competition between charges from traps of the different OSL signal 
components. Regarding the electron trap parameters, quartz with contrasting 
sensitivities has statistically similar activation energy and frequency factor values, but 
both have higher variations for medium and low OSL sensitivity quartz. For the 
establishment of SGC, samples of quartz from different depositional contexts with De 
up to 80 Gy were selected. SGCs were constructed using natural OSL and regenerative 
dose signals, both corrected by the test dose signal (Dt) and normalized by the Dt 
magnitude. For the first way, the SGC was adjusted by the exponential (SGC-1), 
exponential + linear (SGC-2) and linear (De < 1 Gy, SGC-3) functions. For the second 
way, the SGC were adjusted by the exponential function (SGC-4). The adjustment 
functions showed R2 values above 0.98 and their parameters are in line with those found 
in the literature. Quartz sample with De estimated by single-aliquot regenerative (SAR) 
protocol up to 60 Gy (linear or exponential function) and higher than 60 Gy 
(exponential + linear function) were selected for comparison with doses obtained by 
SGC. The results obtained indicate that the De estimated by SGC with linear and 
exponential functions are similar to those obtained by SAR protocol, so that the use of 
SGC represents a reliable alternative for quartz OSL dating of Brazilian sediments. 
 
Keywords: optically stimulated luminescence, thermoluminescence, sensitivity, dating, 
quartz. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da luminescência consiste na emissão de luz por consequência de 

estados eletrônicos excitados. Técnicas de datação por luminescência foram propostas 

na década de 1960, inicialmente para determinar idades de cerâmicas por 

termoluminescência (TL) (Aitken et al., 1964) e, posteriormente, para datação de 

sedimentos a partir de grãos de quartzo e de feldspato (Wintle & Huntley, 1979, 1980; 

Wintle, 1980). A aplicação da luminescência opticamente estimulada (optically 

stimulated luminescence, OSL) em grãos de quartzo e de feldspato para datação de 

sedimentos foi proposta em meados da década de 1980 por Huntley (1985). No entanto, 

a datação OSL de grãos de quartzo só passou a ser amplamente utilizada a partir do final 

da década de 1990 e início dos anos 2000, quando foi estabelecido o protocolo para 

medida de dose de radiação absorvida em alíquota única (protocolo Single-Aliquot 

Regenerative-dose, SAR, Murray & Roberts, 1998; Murray & Wintle, 2000) e com o 

desenvolvimento e popularização de leitores TL/OSL automatizados (Bøtter-Jensen et 

al, 2000). 

A datação OSL destaca-se como um dos únicos métodos capazes de determinar 

idades de deposição de sedimentos terrígenos (Huntley, 1985). As idades representam o 

último episódio de exposição do sedimento (grãos de quartzo ou feldspato) à luz do sol 

e são obtidas mediante a razão entre a dose de radiação ionizante absorvida (dada em 

Gray, 1 Gy = 1 J/kg, conhecida como dose equivalente, De) desde a última exposição 

solar e a taxa de dose de radiação do ambiente de deposição. A dose equivalente é 

estimada em laboratório através da luminescência emitida durante iluminação 

(estímulo) dos grãos de quartzo ou feldspato por meio de curvas de calibração 

construídas pela regeneração do sinal de luminescência com irradiação no laboratório e 

chamadas de curvas dose-resposta. Esta técnica permite estimar idades de algumas 

décadas até cerca de 150 ka em quartzo (Murray & Wintle, 2000; Wintle & Murray, 

2006). 

A vantagem da datação de sedimentos por OSL está no fato do quartzo ser um 

mineral abundante e resistente ao intemperismo. Com propriedades luminescentes 

(curvas de emissão TL e OSL) intensamente estudadas desde a década de 1960, sabe-se 

que o sinal OSL do quartzo é facilmente fotoesvaziado e estável em temperaturas 

superficiais (< 50º C), enquanto que sinais de luminescência do feldspato têm 

fotoesvaziamento lento e instabilidade atérmica (anomalous fading). Isto tornaria a 
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datação do quartzo vantajosa em relação à datação de feldspato. As propriedades 

luminescentes do quartzo, porém, podem variar de acordo com sua condição de 

cristalização e processos de deposição e erosão (Preusser et al., 2008; 2009) de forma 

que grãos de quartzo de diferentes contextos geológicos apresentam comportamento 

variável para datação OSL.  

Uma das limitações do método de datação por OSL em quartzo está relacionada 

aos limites na medida de dose equivalente, que varia de algumas dezenas de mGy 

(Madsen & Murray, 2009) a cerca de 100-150 Gy (Wintle & Murray, 2006) em medidas 

de grãos múltiplos e curva dose-resposta ajustada por função exponencial (embora 

alguns autores descreveram “supergrãos” com limites superiores a 400 Gy por outras 

técnicas dentro do método, Arnold et al., 2016; Yoshida et al., 2000). Este valor 

máximo é consequência da saturação da componente rápida do sinal OSL (Murray & 

Wintle, 2000), a qual reúne as propriedades desejáveis para datação (rápido 

fotoesvaziamento e estabilidade atérmica). Além da saturação do sinal OSL, outro fator 

que pode ser limitante na datação do quartzo é a sensibilidade da componente rápida do 

sinal OSL (Duller, 2008). A sensibilidade é dada pela quantidade de luz emitida por 

dose de radiação absorvida por massa de grãos de quartzo. Quartzo com baixa 

sensibilidade do sinal OSL apresenta maior dificuldade na estimativa de dose 

equivalente (relação sinal-ruído) e, consequentemente, gera incertezas ou impede a 

determinação do sinal OSL até a dose mínima necessária para geral sinal mensurável 

(Preusser et al., 2008; Rhodes, 2011). Sedimentos juvenis, ou seja, que não passaram 

por muitos ciclos sedimentares desde a sua geração a partir de rochas ígneas e 

metamórficas, podem conter quartzo com baixa sensibilidade OSL (Moska & Murray, 

2006; Sawakuchi et al., 2011), sendo esta uma das razões para o limite de dose inferior 

(idade mínima) do método (Madsen & Murray, 2009). Assim, a baixa sensibilidade 

OSL é encontrada em sedimentos com curta história sedimentar (Sawakuchi et al., 

2011), especialmente sedimentos aluviais e fluviais depositados nas adjacências de 

cadeias de montanhas (Preusser et al., 2006; Jaiswal et al., 2008; Del Rio et al., 2019). 

Em cristais de quartzo presentes em rochas ígneas e metamórficas, também é 

encontrada baixa sensibilidade OSL (Chithambo et al., 2007; Guralnik et al., 2015a). 

Estudos sobre a variação da sensibilidade OSL do quartzo (Moska & Murray, 2006; 

Pietsch et al., 2008 e Sawakuchi et al., 2011) identificaram o aumento da sensibilidade 

OSL conforme grãos passam por ciclos de irradiação e iluminação. Outros trabalhos 

identificaram a variação da sensibilidade OSL devido a aquecimentos (Bøtter-Jensen et 
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al., 1995; Guralnik et al., 2015a).  Além da sua relevância para a datação de sedimentos, 

esta variabilidade da sensibilidade OSL tem sido aplicada em estudos de proveniência 

sedimentar (Zular et al., 2015; Sawakuchi et al., 2018; Gray et al., 2019; Mendes et al., 

2019).  

A datação OSL de quartzo tem sido aplicada de modo crescente aos sedimentos 

Quaternários. Para citar alguns exemplos no Brasil, têm-se os estudos de sedimentos 

fluviais do Holoceno ao Pleistoceno do Pantanal (Assine et al., 2014; Pupim et al., 

2017), da bacia do rio Paraná (Oliveira et al., 2019) e da Bacia do rio Amazonas 

(Rossetti et al., 2015; Cremon et al., 2016; Pupim et al., 2019). Em sistemas costeiros, 

foram datados sedimentos holocênicos do sul do Brasil (Guedes et al., 2011; Zular et al. 

2013) e pleistocênicos do nordeste brasileiro (Barreto et al., 2002). Sedimentos eólicos 

brasileiros têm sido amplamente datados em diversos estudos (Sawakuchi et al. 2008, 

Nascimento et al.; 2018; Rodrigues et al., 2020). A datação OSL também tem auxiliado 

em diversas pesquisas arqueológicas no Brasil (Feathers et al., 2010; Cano et al., 2014). 

Esses são apenas alguns poucos exemplos diante de todos os recentes trabalhos 

realizados no país, com destaque para estudos sobre sedimentação, geomorfologia e 

mudanças climáticas e ambientais. 

Para facilitar a estimação de dose equivalente necessária ao cálculo da idade de 

deposição de sedimentos, Roberts & Duller (2004) propuseram o estabelecimento de 

curva dose-resposta padrão. Esta técnica exige medidas em tempo reduzido, já que não 

há necessidade de elaborar curva dose-resposta específica para cada alíquota, o que 

torna a datação por OSL mais rápida. Li et al. (2015; 2016) fizeram ajustes neste 

procedimento e sugeriram a possibilidade da existência de uma curva dose resposta 

global para o quartzo. Esta abordagem foi aplicada por diversos autores em escalas 

regionais (Long et al., 2010; Yang et al., 2011; Li et al., 2016) e, em um estudo recente, 

em escala continental (Fu et al., 2020). Porém, o teste e aplicação aos sedimentos 

brasileiros são restritos a poucos trabalhos (Rossetti et al., 2011; Gandini et al, 2014). 

Esta técnica seria vantajosa para ser utilizada de forma em situações que envolvem 

grande quantidade de amostras e/ou com necessidades de se obter informações 

geocronológicas rápidas. 

Este trabalho propõe avaliar a variabilidade das sensibilidades OSL e TL e da 

saturação do sinal OSL do quartzo em sedimentos da América do Sul. Portanto, visa 

caracterizar as propriedades OSL do quartzo em escala continental. Compreender as 

variações da sensibilidade OSL irá auxiliar tanto em trabalhos futuros de datação OSL, 
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ao contribuir para definição de doses mínimas que podem ser medidas, quanto em 

estudos de proveniência sedimentar, já que a sensibilidade OSL permite a discriminação 

dos sedimentos. Além disto, a compreensão sobre a saturação do sinal OSL favorecerá 

estudos sobre os limites máximos da datação OSL e sobre o comportamento 

dosimétrico das diferentes componentes da curva de decaimento OSL, de forma a 

auxiliar no entendimento dos processos responsáveis pelo sinal OSL do quartzo. Como 

alternativa para datação de sedimentos com dose equivalente além dos limites do 

método, ou seja, sedimentos com saturação do sinal OSL, este trabalho propõe testar o 

uso de uma curva dose-resposta padrão. Este recurso também permitirá facilitar a 

estimativa de dose equivalente, devido ao menor tempo de uso de equipamento em 

laboratório. Destaca-se ainda que caracterizar amostras de quartzo provenientes de 

sedimentos de diferentes contextos geológicos auxilia na compreensão da relação entre 

as propriedades de luminescência e processos superficiais terrestres. 

 

1.1.  Problemas e Objetivos 

 

O primeiro problema que motiva esta pesquisa envolve compreender a variação 

das propriedades de luminescência que determinam os limites da estimativa da dose 

equivalente, a saber: sensibilidade dos sinais TL e OSL, componentes do sinal OSL, 

dose característica e parâmetros de armadilhas do sinal OSL. Para isto, amostras de 

quartzo de rochas e de sedimentos de diferentes contextos geológicos da América do 

Sul são comparadas quanto à dose característica e a sensibilidade OSL, que limitam a 

dose máxima que pode ser medida por determinado sinal de luminescência e a medição 

de sinal OSL, respectivamente, a fim de compreender suas variações na natureza. 

Destaca-se também que as sensibilidades OSL e TL são fundamentais para estudos de 

proveniência sedimentar. Assim, o pico de TL-110°C do quartzo (Murray & Roberts, 

1998) também é investigado para avaliar se sua sensibilidade natural correlaciona-se 

com a sensibilidade OSL. Os parâmetros de armadilha OSL conhecidos como energia 

de ativação (E, em eV) e fator de frequência (s, em s-1) (Jain et al., 2003b; Bailey, 2004) 

são caracterizados para amostras de quartzo com diferentes sensibilidades OSL. A 

importância desta caracterização está no fato de que os estudos anteriores (Jain et al., 

2003b; Bailey, 2004) são principalmente focados em quartzo originários da Europa, 

América do Norte, Austrália e Ásia. 



5 
  

Como segundo problema, tem-se a busca por uma curva dose-resposta padrão 

para estimar a dose equivalente do quartzo em sedimentos brasileiros. Embora esta 

abordagem já tenha sido utilizada no Brasil de forma local (Rossetti et al., 2011; 

Gandini et al, 2014), este estudo propõe-se a desenvolver uma curva padrão em escala 

continental, com amostras de sedimentos de diferentes localidades do Brasil. O uso da 

curva padrão permitiria reduzir o tempo de equipamento por amostra analisada, o que 

restringe a datação de grande número de amostras (centenas), necessário para investigar 

unidades sedimentares de dimensão continental. Consequentemente, poderiam ser 

estimadas idades de maior número de amostras em tempo reduzido, que também 

proporcionaria redução dos custos laboratoriais. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1.  Origem da Luminescência 

 

O fenômeno da luminescência consiste na emissão de luz por material 

previamente exposto à radiação ionizante e estimulado por agente excitante. A 

luminescência pode ser classificada quanto ao agente excitante como, por exemplo, 

termoluminescência (TL) e luminescência opticamente estimulada (OSL) nas quais os 

agentes excitantes são, respectivamente, o calor e a luz. O fenômeno da luminescência, 

que ocorre em materiais semicondutores ou isolantes (sendo a maioria deles cristais), 

pode ser explicado segundo a teoria de bandas dos sólidos (Figura 2.1), na qual os 

níveis de energia do material estão distribuídos em bandas (Yukihara & McKeever, 

2011). A banda de menor energia, conhecida como banda de valência, corresponde aos 

elétrons mais externos aos átomos. A banda de maior energia, conhecida como banda de 

condução, corresponde aos elétrons que não estão ligados aos átomos e que, portanto, 

podem circular livremente pelo material, aqui representado pelo quartzo. Os cristais de 

quartzo possuem defeitos gerados por átomos faltantes ou impurezas como, por 

exemplo, átomos estranhos à rede cristalina. Estas imperfeições na rede cristalina fazem 

com que existam níveis de energia específicos na banda proibida, chamados de 

armadilhas. As armadilhas de elétrons podem aprisionar elétrons da banda de condução, 

já as armadilhas de lacunas (ou buracos) podem aprisionar cargas positivas virtuais 

representadas por estados vazios da banda de valência.  
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Figura 2.1 - Fenômeno da luminescência segundo diagrama da teoria de bandas dos sólidos. Em (a) 
ocorre a exposição do cristal à radiação ionizante e formação dos pares elétron-lacunas. Em (b) ocorre 
aprisionamento das cargas em suas respectivas armadilhas. Em (c), a estimulação do cristal e consequente 
recombinação de cargas, resultando na emissão de luz (modificado de Yukihara & McKeever, 2011). 

 

Quando um cristal é exposto à radiação ionizante (Figura 2.1a), pares elétrons-

lacunas são criados. Os elétrons são excitados da banda de valência para a banda de 

condução e podem ser capturados pelas armadilhas de elétrons. As lacunas, causadas 

pelas ausências dos elétrons excitados, podem se mover livremente pela banda de 

valência e também serem capturadas pelas armadilhas de lacunas (Yukihara & 

McKeever, 2011). Este sistema permanece em equilíbrio metaestável (Figura 2.1b) até 

que lhe seja fornecido energia, por exemplo, calor ou luz. A energia fornecida pode 

fazer com que os elétrons escapem das armadilhas (Figura 2.1c), podendo ser 

recapturados ou se recombinarem nos chamados centros de luminescência (ou de 

recombinação). Centros de luminescência são armadilhas com probabilidade maior de 

capturar uma lacuna antes de o elétron escapar, causando a recombinação de ambos. A 

probabilidade (p) de estimulação térmica de uma carga escapar de uma armadilha com 

energia de ativação E (em eV) é dada pelar Equação 2.1, na qual s é o fator de 

frequência (em s-1), k é a constante de Boltzmann e T (K) é a temperatura (Yukihara & 

McKeever, 2011). O tempo que o elétron permanece em dada armadilha é chamado de 
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tempo de vida (lifetime, τ), que varia de acordo com a energia da armadilha e 

corresponde ao inverso da Equação 2.1. 

𝑝 = 𝑠 𝑒                                                        (2.1) 

 

Para estimulação óptica, a probabilidade de transição da carga (p) é proporcional à 

seção de choque de fotoionização (σ, em cm²) e ao fluxo de fótons incidentes (Φ) 

(Equação 2.2). 

𝑝 =  𝜎 𝛷                                                      (2.2) 

 

A recombinação de elétrons e lacunas causa liberação de energia através da 

emissão de luz (Figura 2.1c). O par elétron-lacuna retorna à banda de valência e o 

elétron volta ao seu estado de menor energia. A cor (energia) da luz emitida no processo 

é característica dos centros de luminescência, ou seja, depende da energia do centro de 

recombinação (Aitken, 1998). A intensidade da luz emitida é proporcional ao número de 

recombinações e, portanto, relaciona-se ao número de elétrons que foram armadilhados 

inicialmente (Yukihara & McKeever, 2011). Assim, a luz emitida é relacionada com a 

energia absorvida pelo cristal durante a exposição à radiação ionizante. Esta quantidade 

de energia absorvida por massa do material é chamada de dose de radiação absorvida 

(1Gy = 1J/kg) e que, portanto, pode ser estimada através do registro da emissão da luz. 

Como o número de armadilhas é limitado, existe uma dose máxima (dose de saturação), 

na qual todas as armadilhas de elétrons estão preenchidas, que pode ser estimada pela 

emissão da luz (Preusser et al., 2008).  

 

2.2.  Curvas de Termoluminescência e de Luminescência Opticamente 

Estimulada do Quartzo 

 

As medidas TL e OSL são representadas por curvas de intensidade da luz (L) 

emitida em função da temperatura ou do tempo, respectivamente (Figura 2.2). As 

emissões TL do quartzo ocorrem principalmente nas faixas 360-440 nm (ultravioleta, 

UV), 460-500 nm (azul) e 600-650 nm (vermelho) (Krbetschek et al., 1997). Os 

principais picos usados em datação TL ocorrem em 110º C (380 nm, UV), 325º C (430 

nm, UV) e 375º C (emissão tanto na faixa azul quanto vermelha) (Aitken, 1985). 

Exemplo de curva TL com emissão na banda UV (com taxa de aquecimento de 5º C/s) é 
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apresentado na Figura 2.2b. Cada pico de TL representa grupo especifico de armadilhas 

de elétron que é ativado durante o aquecimento do quartzo. A estimulação óptica para 

medida de OSL pode ser feita com intensidade constante da luz de estimulação 

(Continuous-Wave-OSL, CW-OSL), sendo que para a detecção da OSL na faixa 

ultravioleta (~365-380 nm) utiliza-se estimulação por luz de maior comprimento de 

onda, geralmente violeta (~405 nm), azul (~470 nm) ou verde (~520 nm) (Krbetschek et 

al., 1997; Preusser et al., 2009). A curva CW-OSL é apresentada como um decaimento 

exponencial (Figura 2.2a). A medida de OSL também pode ser feita com aumento linear 

da intensidade da luz de estimulação (Linear-Modulated OSL, LM-OSL). Neste caso, a 

curva OSL apresenta picos de emissão (Figura 2.2c). Nesse estudo, emissão registrada 

sobre estimulação constante será referida como “OSL”, enquanto que a emissão 

registrada sob estímulo de intensidade crescente será especificada como “LM-OSL”. 

 

 
Figura 2.2 – Exemplo de curvas OSL e TL de quartzo (amostra L0229). (a) Curva CW-OSL (estímulo por 
luz azul a 125º C). (b) Curva de emissão TL (taxa de aquecimento de 5º C/s). (c) Curva LM-OSL. Todas 
as curvas correspondem à emissão na faixa do ultravioleta (360-400 nm). 
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A curva CW-OSL pode ser descrita como decaimento exponencial, considerando 

a cinética de primeira ordem, segundo a Equação 2.3, na qual, L0 é a intensidade inicial 

do sinal OSL (proporcional à quantidade de elétrons aprisionados no instante zero e à 

probabilidade de escape da armadilha) e τ é a constante de decaimento (lifetime) do 

sinal OSL. Entretanto, a curva de decaimento do sinal OSL pode não seguir o 

decaimento exponencial (Equação 2.3). Isto ocorre devido aos processos de 

reaprisionamento, competição entre armadilhas e múltiplos centros de recombinação 

(McKeever et al., 1997; McKeever & Chen, 1997), que podem contribuir para 

decaimentos diferentes da primeira ordem (Kuhns et al., 2000). 

Já a curva LM-OSL é dada pela Equação 2.4, na qual n0 é proporcional à 

concentração de cargas inicialmente aprisionadas, P é a máxima intensidade de 

estimulação, T é o tempo total da medida e σ é a seção de choque de fotoionização. 

 

𝐿 (𝑡) = 𝐿  𝑒                                                         (2.3) 

𝐿  (𝑡) =  𝑛  𝑒
²

                                              (2.4) 

 

Estudos de curvas LM-OSL identificaram que algumas amostras de quartzo 

podem ser decompostas em até 7 componentes, ultrarrápida, rápida, média, lenta-s1, 

lenta-s2, lenta-s3 e lenta-s4, cada uma associada a um grupo de armadilhas de elétrons 

(Jain et al., 2003b). Contudo a discriminação de 7 componentes nem sempre é evidente 

e o sinal OSL pode ser razoavelmente bem descrito por apenas três componentes 

(rápida, média e lenta). Assim, cada grupo de armadilhas de elétrons tem suas 

características próprias, como seção de choque de fotoionização, estabilidade térmica e 

dose de saturação (Wintle, 2008). A emissão da componente rápida do sinal OSL ocorre 

com alguns segundos de estimulação (luz azul), enquanto que a componente lenta 

permanece mesmo após 40 s de estimulação (Wintle & Murray, 2006). Deste modo, 

para o primeiro segundo de estimulação em uma curva de decaimento OSL se espera 

que o sinal seja dominado pela componente rápida. A contribuição das componentes 

média e lenta pode ser significativa durante o inicio da estimulação e deve ser 

considerada no isolamento da emissão da componente rápida, a qual é utilizada na 

datação (Wintle & Murray, 2006). Assim, considera-se o primeiro 0,8 s da estimulação 

como o sinal OSL dominado pela componente rápida (Wintle & Murray, 2006) e como 

background (BG) o sinal de alguns segundos subsequentes (early background) 
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(Ballarini et al., 2007), caso exista emissão relativamente significativa das componentes 

média e lenta ou ainda dos últimos segundos da estimulação (late backgroud) (Wintle & 

Murray, 2006). Embora a maioria dos estudos indique a predominância da componente 

rápida na parte inicial (1 s) da curva OSL, é possível encontrar sinais dominados pelas 

componentes OSL média e lenta ou que não apresentem a componente rápida 

(Tsukamoto et al., 2003; Wintle & Murray; 2006, Preusser et al., 2009). A presença de 

outras componentes predominantes na parte inicial do decaimento OSL pode gerar 

problemas em medidas de dose equivalente, uma vez que as componentes média e lenta 

podem apresentar instabilidade atérmica ou fotoesvaziamento lento durante o transporte 

sedimentar (Seção 2.4). 

O modelo apresentado por Bailey (2001; 2004) ajuda a compreender de forma 

simplificada o sistema de armadilhas de elétrons e lacunas, centros de recombinação e 

níveis de energia responsáveis pelas diferentes componentes dos sinais OSL e pelos 

picos TL do quartzo (Figura 2.3). Valores encontrados na literatura para energia de 

ativação (E, eV), fator de frequência (log s, s-1), tempo de vida  (lifetime, τ) e seção de 

choque (σ, cm²) de fotoionização das armadilhas estão resumidos na Tabela 2.1. 

 

 
Figura 2.3 - Modelo de armadilhas de elétrons (níveis “i”) e de lacunas (níveis “j”), responsáveis pelos 
sinais de luminescência do quartzo. Transições de cargas são indicadas pelas setas. Nível 1 - armadilha de 
elétrons responsável pelo pico TL-110° C. Nível 2 - armadilha de elétrons, com média estabilidade, 
responsável pelo pico TL-230º C. Níveis 3 e 4 - armadilhas responsáveis pelas componentes rápida e 
média do sinal OSL e pico TL-325º C. Níveis 5, 6 e 7 - armadilhas responsáveis pelas componentes lentas 
do sinal OSL. Nível 8 - armadilha de elétrons termicamente estável (“deep”). Nível 9 - centro de 
recombinação termicamente estável (centro de luminescência, centro-L), responsável pelas emissões TL e 
OSL. Nível 10 - centro termicamente estável (centro-K). Níveis 11 e 12 - centros de recombinação 
termicamente instáveis (reservatórios de lacunas, centros-R). Modificado de Bailey, 2001; 2004. 
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Tabela 2.1 - Valores encontrados na literatura para energia de ativação (E, eV), fator de frequência (log s, 
s-1), tempo de vida (lifetime, τ) e seção de choque (σ, cm²) de fotoionização das armadilhas de cargas do 
quartzo apresentados na Figura 2.3. 

 Bailey, 2004 Singarayer & Bailey, 2003 
Jain et 

al., 2003b 
* 

Nível 
E 

(eV) 
log s 
(s-1) 

τ  
(a 20º C) 

σ 
(cm2) 

E 
(eV) 

log s 
(s-1) 

τ 
(a 20º C) 

σ 
(cm2) 

σ 
(cm2) 

1 - TL 110º C 0,97 12,7 
9,8 x 103 

s 
1 x 

10-19 
- - - - - 

2 - TL 230º C 1,55 14,7 
29 
ka 

0 - - - - - 

3 - OSLf 1,7 12,7 
1100  
Ma 

1 x 
10-16 

1,74 13.9 
310 
Ma 

2,5 x 
10-17 

2,3 x 10-17 

4 -– OSLm 1,72 13,7 
250  
Ma 

3 x 
10-17 

1,8 13.2 
19000 

Ma 
5,9 x 
10-18 

5,6 x 10-18 

5 - OSLs1 1,8 13,7 
5.9 x 106  

Ma 
4 x 

10-18 
2,02 14,8 

2,6 x 106 

Ma 
2,1 x 
10-19 

1,3 x 10-18 

6 - OSLs2 1,65 13,7 
15  
Ma 

3 x 
10-19 

1,23 10,7 1 ka 
1,2 x 
10-20 

2,1 x 10-19 

7 - OSLs3 2,6 13,7 
3,4 x 

1017 Ma 
2 x 

10-21 
- - - 

1,9 x 
10-21 

2,1 x 10-20 
(s3) 

2,8 x 10-21 
(s4) 

8 - Deep 2,0 10,0 
8,2 x 

1010 Ma 
- - - - - - 

9 - Centro-L 5,0 13,0 
3,4 x 
1065 a 

- - - - - - 

10 - Centro-K 5,0 13,0 
3,4 x 
1065 a 

- - - - - - 

11 - Centro-R1 1,75 14,7 
81 
Ma 

- - - - - - 

12 - Centro-R2 1,43 13,7 
2,5 x 103  

a 
- - - - - - 

*Jain et al., 2003b encontraram número maior de componentes para o sinal OSL, que não correspondem 
exatamente às de outros autores. 
 

2.3.  Datação por Luminescência Opticamente Estimulada do Quartzo 

 

O princípio da datação de sedimentos baseia-se no fotoesvaziamento do sinal OSL 

durante o transporte na superfície e posterior absorção da radiação ionizante ao longo do 

tempo de soterramento dos grãos de quartzo. Os sedimentos são constantemente 

expostos à radiação ionizante ambiental devido aos radionuclídeos das séries do tório e 

do urânio, ao potássio-40, disseminados nos minerais, e à radiação cósmica. As 

armadilhas de cargas (elétrons e lacunas) são fotossensíveis, portanto, se recombinam e 
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emitem OSL quando os grãos de quartzo são expostos à luz do sol. Deste modo, há 

fotoesvaziamento das armadilhas e não há acúmulo de cargas para registrar a dose de 

radiação. Quando estão soterrados e protegidos da luz do sol, os grãos de quartzo do 

sedimento acumulam cargas nas suas respectivas armadilhas, as quais registram a dose 

de radiação ionizante ambiental desde o ultimo episódio de fotoesvaziamento. Para a 

datação de sedimentos, assume-se que o último episódio de fotoesvaziamento 

corresponde ao momento imediatamente anterior à deposição dos grãos de quartzo, ou 

seja, indica o tempo desde o último evento de exposição solar. Comparando o sinal OSL 

natural, ou seja, adquirido durante o soterramento, com sinais OSL regenerados no 

laboratório por meio da irradiação com doses conhecidas, pode-se estimar a dose 

equivalente (De). A taxa de dose de radiação (dada em Gy ka-1) fornecida à amostra pelo 

ambiente pode também ser calculada. A taxa de dose corresponde à soma das taxas de 

dose referentes às radiações cósmica, alfa, beta e gama, considerando fatores de 

atenuação como tamanho dos grãos e o conteúdo de água no sedimento. Devido à baixa 

capacidade de penetração da radiação alfa nos minerais (~20 μm), sua contribuição para 

a taxa de dose é considerada apenas no cálculo de idades obtidas em silte (4-11 μm), já 

que em grãos de quartzo na fração areia, pode-se eliminar a camada externa afetada pela 

radiação alfa por meio de dissolução ácida (Aitken, 1998). 

A razão entre a dose equivalente (De) e a taxa de dose (Dr) permite, então, estimar 

a idade (Equação 2.5) do último episódio de exposição à luz do sol (Rhodes, 2011). 

 

𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑎𝑛𝑜𝑠) =  
 ( )

(  )
                                     (2.5) 

 

A datação OSL apresenta limites de idade máximos e mínimos que dependem da 

sensibilidade e dose de saturação do sinal OSL. O limite mínimo (anos, Ballarini et al., 

2007; Madsen & Murray, 2009) é definido pelas sensibilidades do sinal OSL da amostra 

de quartzo e do sistema de medida, os quais determinarão a dose mínima capaz de ser 

medida. Uma vez que se usa o sinal OSL da componente rápida para estimação da dose 

equivalente, o limite superior para a datação é dado pela saturação do sinal OSL, ou 

seja, tempo necessário para preencher as armadilhas de cargas disponíveis em 

determinada amostra de quartzo (Preusser et al., 2009; Rhodes, 2011). Geralmente, os 

limites superiores da datação OSL em quartzo são cerca de 200 ka, embora este valor 

seja variável e dependente da taxa de dose (Wintle & Murray, 2006; Preusser et al., 
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2008). Alguns autores calcularam idades superiores a esta, porém obtidas devido aos 

valores baixos de taxa de dose (< 1 Gy/ka), às medidas em grão único de quartzo ou à 

técnica utilizada para estimação da dose equivalente (Rhodes et al, 2006; Yoshida et al., 

2000; Preusser et al., 2009; Timar-Gabor et al., 2011; Arnold et al., 2016). Instabilidade 

térmica e atérmica do sinal e fotoesvaziamento (bleaching) incompleto são outros 

obstáculos na estimação da dose equivalente (Preusser et al., 2008). Para a estimação da 

dose em grãos de quartzo, deve-se evitar a contaminação por grãos de feldspato, que 

também emitem OSL na faixa do ultravioleta, mas apresentam comportamento 

dosimétrico distinto quanto à estabilidade do sinal, tempo para fotoesvaziamento e taxa 

de dose. 

 

2.4.  Protocolo SAR para Estimativa de Dose Equivalente 

 

As primeiras medidas de OSL foram realizadas por Huntley (1985). Doses 

equivalentes passaram a ser amplamente utilizadas na resolução de problemas 

geológicos apenas a partir da proposição de protocolo de alíquota única para estimativa 

de dose equivalente em quartzo na década de 1990 por Murray & Roberts (1998) e 

posterior aperfeiçoamento do protocolo SAR (Single-Aliquot Regenerative-dose, Tabela 

2.2) por Murray & Wintle (2000), estabelecido para corrigir as variações de 

sensibilidade da luminescência decorrentes de procedimentos de medida.  

 
Tabela 2.2 - Protocolo SAR (Murray & Wintle, 2000) para estimativa de dose equivalente pelo sinal OSL 
do quartzo. 

 SAR-OSL 
1 Dose (Dx) 

2 Pré-aquecimento (160º C - 260º C) por 10s 

3 OSL a 125º C por 40s (Lx) 

4 Dose teste (Dt) 

5 Pré-aquecimento (160º C - 240º C) 

6 OSL a 125º C por 40s (Tx) 

7 Fotoesvaziamento com LEDs azuis a 280º C por 40s 

Dx: D1<D2<D3<D4; D5=0 Gy, D6=D1; D7=D6 (com estimulação por IR antes de OSL). 
 

No primeiro ciclo do protocolo SAR, o primeiro sinal OSL corresponde à dose 

que se deseja determinar, conhecida como dose equivalente (De). Em um estudo de 

datação, corresponde à dose absorvida pelo quartzo desde a última exposição solar. A 
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dose teste (Dt) é uma dose fixa dada para corrigir o sinal OSL correspondente à dose 

natural ou de regeneração no laboratório, uma vez que a sensibilidade do sinal OSL do 

quartzo sofre variações devido aos repetidos passos de pré-aquecimento, estimulação e 

irradiação (Murray & Wintle, 2003; Pietsch et al., 2008). Já o tratamento térmico (pré-

aquecimento) do protocolo SAR é necessário para esvaziar armadilhas instáveis 

sensíveis à luz e isolar o sinal OSL estável no intervalo de tempo alvo da datação 

(Murray & Wintle, 2003). Porém, o pré-aquecimento pode causar mudanças na 

sensibilidade OSL (relação entre dose e sinal OSL de determinada alíquota) e 

transferência térmica de cargas para armadilhas OSL. Isto faz com que a relação entre o 

sinal OSL e a dose natural (De) seja diferente da relação entre sinal OSL e dose de 

regeneração laboratorial. A determinação da temperatura de pré-aquecimento adequada 

para determinada amostra e intervalo de dose equivalente é feita por meio de testes em 

laboratório (medidas de doses conhecidas com diferentes temperaturas de pré-

aquecimento) para cada amostra (ou conjunto de amostras semelhantes). 

O primeiro ciclo do protocolo SAR permite calcular o sinal OSL natural (Ln) 

corrigido pelo sinal da dose teste (Tn). Assim, é obtido o sinal OSL natural corrigido 

(Ln/Tn). A sequência de passos do protocolo é repetida administrando doses de 

regeneração conhecidas (Dx, dadas em laboratório) a fim de se obter valores de sinais 

OSL (Lx) corrigidos pelo sinal de dose teste constante (Tx) para determinada alíquota de 

quartzo. A partir dos valores dos sinais OSL corrigidos (Lx/Tx) em função das doses de 

regeneração (Dx) é construída uma curva de calibração (curva dose-resposta, Figura 2.4) 

de determinada alíquota. A curva dose-resposta pode ser representada por uma função 

de exponencial única de saturação (Equação 2.6), na qual I (D) é a intensidade OSL 

para a dose D (Gy), I0 é intensidade OSL máxima e D0 (dose característica, Gy) é a dose 

que caracteriza a taxa de início da saturação do sinal. Assim, através da curva dose-

resposta e com o sinal OSL natural corrigido (Ln/Tn) pode-se obter a dose natural 

absorvida (De).  
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Figura 2.4 - Exemplo de curva dose-resposta com ajuste de exponencial única. A partir do sinal Ln/Tn é 
possível calcular a dose equivalente (De). 

 

I (𝐷) = I 1 − exp                                               (2.6) 

 

Para determinar doses equivalentes baixas (de até alguns Gy), pode-se considerar 

o fato de que o crescimento da curva dose-resposta é próximo ao linear (Equação 2.7), 

na qual K é uma constante (Murray & Wintle, 2000; Madsen & Murray, 2009).  

 

I (𝐷) = I  𝐷 + 𝐾                                                         (2.7) 

 

Já para doses equivalentes altas (dezenas a centenas de Gy), pode-se incluir uma 

componente linear à Equação 2.6, de forma que o ajuste é a curva dose-resposta seja 

descrita pela Equação 2.8, na qual A é uma constante (Wintle & Murray, 2006, Murray 

et al., 2008) A curva dose-resposta também pode ser representada por função soma de 

exponenciais (Equação 2.9, Murray et al., 2007; Timar-Gabor et al., 2012), que dá 

origem a dois valores de doses características, D01 e D02. Contudo, é preciso destacar 

que a função exponencial somada à linear e a função soma de exponenciais precisam ser 

mais investigadas e elas não refletem necessariamente processos físicos responsáveis 

pelo preenchimento de armadilhas e recombinação de cargas (Wintle & Murray, 2006; 

Timar-Gabor et al., 2012). 
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I (𝐷) = I 1 − exp +  A 𝐷                                   (2.8) 

I (D) = I 1 − exp + I 1 − exp                       (2.9) 

 

Após a administração das doses regenerativas utilizadas para a construção da 

curva dose-resposta, são dadas doses cujos sinais OSL serão utilizados em testes de 

validação da dose equivalente estimada para determinada alíquota de quartzo. O teste de 

recuperação do sinal OSL é realizado administrando uma dose de 0 Gy, cujo sinal OSL 

deve ser idealmente zero. Pode haver, porém, transferência térmica de cargas de 

armadilhas opticamente insensíveis para sensíveis e, por consequência, detecção de 

sinal sem relação com as armadilhas OSL de interesse para a datação (componente OSL 

rápida). Recomenda-se que o sinal detectado seja expresso em porcentagem do sinal 

OSL natural, não devendo exceder 5% (Murray & Wintle, 2000). O teste de reciclagem 

consiste em administrar uma dose igual à primeira dose de regeneração para verificar se 

as variações na sensibilidade do sinal OSL estão sendo corrigidas. Recomenda-se que a 

razão entre os sinais OSL corrigidos obtidos com as mesmas doses de regeneração 

esteja entre 0,90 e 1,10 (Murray & Wintle, 2000). Também deve ser testada a pureza 

das alíquotas de quartzo, pois pode haver presença de grãos remanescentes de feldspato. 

Para isto, mede-se o sinal com estímulo por IR seguido de medida OSL após 

administrar dose igual à primeira dose de regeneração. A presença de feldspato é 

indicada tanto pela presença de luminescência estimulada por IR (infrared stimulated 

luminescence, IRSL) quanto pela comparação entre sinais OSL medidos sem e com 

estimulação prévia por IR, pois a emissão IRSL ocorre em feldspato e não ocorre em 

quartzo. 

Para estimar a dose equivalente final de uma amostra, são medidas diversas 

alíquotas seguindo o protocolo SAR descrito, de modo a obter uma distribuição 

estatística de doses equivalentes da amostra. Para distribuições simétricas pode-se 

utilizar a média da distribuição das doses equivalentes das alíquotas determinada 

segundo o modelo de idade central (Central Age Model, CAM, Galbraith et al., 1999), 

que leva em conta a dispersão entre as medidas individuais. 
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2.5.  Sensibilidade dos Sinais de Luminescência Opticamente Estimulada e da 

Termoluminescência de Quartzo 

 

A sensibilidade de um sinal de luminescência é dada pela quantidade de luz 

emitida por dose de radiação absorvida por massa da alíquota (Pietsch et al., 2008; 

Sawakuchi et al., 2020). Em alíquotas de grãos de quartzo, geralmente poucos grãos 

(<10%) são responsáveis pela maior contribuição (> 90%) do sinal OSL (Jacobs et al., 

2003; Preusser, 2009). Alíquotas de quartzo com maior sensibilidade OSL também 

apresentam maior proporção de grãos luminescentes e curva de decaimento OSL com 

maior contribuição do componente rápido (Sawakuchi et al., 2011). A sensibilidade 

OSL de grãos de quartzo pode variar algumas ordens de magnitude (Moska & Murray, 

2006; Pietsch et al., 2008; Sawakuchi et al., 2011) e esta variação pode ser utilizada 

como indicador de proveniência sedimentar (Lü & Sun, 2011; Sawakuchi et al., 2018; 

Nian et al., 2019). Semelhante à sensibilidade OSL, a sensibilidade TL de grãos de 

quartzo tem sido usada com sucesso para análise de proveniência sedimentar (Zular et 

al., 2015; Mendes et al., 2019), embora ainda sejam necessários mais estudos para 

compreender a variação da sensibilidade TL em sedimentos. 

Preusser et al. (2006) observaram que cristais de quartzo de rochas ígneas ou 

metamórficas podem ter sensibilidade OSL até 300 vezes menor que os grãos quartzo 

de sedimentos. Estudos indicam que quartzo com baixa sensibilidade do sinal OSL 

apresenta maior contribuição de componentes OSL média e lenta no primeiro segundo 

da estimulação (Lukas et al., 2007; Baly et al., 2021). Moska & Murray (2006) e Pietsch 

et al. (2008) observaram que repetidos ciclos de irradiação e fotoesvazimento que 

ocorrem durante o transporte sedimentar resultam em aumento na sensibilidade OSL de 

grãos de quartzo. Assim, grãos de quartzo que passaram por maior número de ciclos de 

deposição e erosão (ou seja, retrabalhamento sedimentar) apresentam alta sensibilidade 

OSL (Rhodes, 2011). No entanto, os ciclos de irradiação e fotoesvaziamento não 

sensibilizam necessariamente da mesma maneira todas as componentes do sinal OSL 

(Jain et al., 2003b). Sawakuchi et al. (2018) observaram que há correlação entre a 

sensibilidade OSL de grãos de quartzo e a taxa de denudação em áreas fontes de 

sedimentos, sugerindo que a sensibilização OSL depende do tempo de permanência dos 

grãos de quartzo próximo da superfície. Portanto, grãos de quartzo que foram erodidos 

recentemente da rocha fonte possuem baixa sensibilidade OSL (Rhodes, 2011, Preusser 

2009). Chithambo et al. (2007) observaram a relação entre a variação da sensibilidade 
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OSL e o tempo de vida (lifetime) de armadilhas de luminescência, sugerindo que existe 

uma possível relação entre processos de recombinação e sensibilidade OSL. 

Uma possível explicação para a variação da sensibilidade OSL seria a competição 

entre os centros de luminescência (centros-L) e os centros não-radiativos (centros-R) 

(Wintle & Murray, 2006; Pietsch et al., 2008; Preusser et al., 2009). Pietsch et al. (2008) 

sugerem haver conversão de centros-R em centros-L durante os ciclos em laboratório 

que causariam o aumento da sensibilidade OSL. Baixa sensibilidade do sinal OSL do 

quartzo também tem sido relacionada com a ausência ou não predominância do 

componente rápido (Preusser et al., 2009; Choi et al., 2006).  

 

2.6.   Saturação do Sinal OSL do Quartzo e Dose Característica 

 

Há um número limitado de armadilhas responsáveis por cada componente do sinal 

OSL. Em consequência disto, existe um sinal de luminescência de máxima intensidade 

que ocorre quando todas as armadilhas estão preenchidas por elétrons. Geralmente, a 

componente OSL rápida apresenta saturação do sinal OSL em doses mais baixas (< 200 

Gy) e, portanto, limitação para datação de sedimentos depositados antes de 200 ka 

(Preusser et al., 2009). De acordo com Wintle & Murray (2006), o dobro da dose 

característica (2D0), valor no qual o sinal OSL alcança 85% da sua máxima intensidade, 

é o limite superior recomendado para estimação de dose equivalente do quartzo. A partir 

dessa dose, qualquer incerteza no sinal natural corrigido implica em incertezas maiores 

na dose equivalente medida devido à curvatura da curva dose-resposta.  

A dose característica varia para cada componente do sinal OSL do quartzo 

(Singarayer & Bailey, 2003). Valores de dose característica de curvas dose-resposta 

dominadas pela componente rápida podem variar entre 55 Gy e 190 Gy (Wintle & 

Murray, 2006). A componente lenta apresenta dose de saturação muito maior que as 

componentes rápida e média (Bailey et al. 1997, Bulur et.al., 2000). Para a componente 

lenta do sinal OSL, Singarayer & Bailey (2003) encontraram valores de D0 de até 850 

Gy (componente lenta-s3). Para a componente média do sinal OSL, Singarayer & 

Bailey (2004) observaram valor de 127 Gy. 

Alguns autores, porém, relataram grãos de quartzo com saturação do sinal OSL 

em doses superiores (> 400 Gy) ao realizarem medidas em grão único (single grain) 

(Yoshida et al., 2000; Arnold et al., 2016). Ao considerar a função soma de 

exponenciais para ajuste da curva dose-resposta, foram estimados valores de dose 
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características em cerca de 50 Gy (D01) e até 600 Gy (D02) (Murray et al., 2007; Pawley 

et al., 2010; Timar-Gabor et al., 2012). Timar-Gabor et al. (2012) relataram também 

doses características de 175 Gy (D01) e 1800 Gy (D02) em grãos de quartzo na fração 

areia fina e medidas com doses regenerativas altas (de 1 kGy até 15 kGy). Timar-Gabor 

et al. (2017) também demonstraram que há variação da dose característica com o 

tamanho do grão estudado, de forma que o valor cresce conforme o tamanho dos grãos 

de quartzo diminui. 

 

2.7. Curva Dose-Resposta Padrão 

 

A proposta de estabelecer uma curva dose-resposta padrão (SGC, Standardized 

growth curve) foi feita primeiramente por Roberts & Duller (2004). Estes autores 

concluíram que a resposta à dose teste poderia servir como normalização entre alíquotas 

e amostras de diferentes continentes. Esta normalização é feita com ajuste do sinal OSL 

corrigido pelo sinal da dose teste (Lx/Tx) pela magnitude da dose teste (em Gy), de 

forma que a resultante é um sinal OSL padronizado (Lx/Tx x Dt). A curva dose-resposta 

padrão é construída a partir do sinal OSL corrigido e normalizado pela dose teste em 

função das doses regenerativas dadas em laboratório. É possível determinar a dose 

equivalente de uma alíquota medindo apenas o sinal natural, corrigido pelo sinal da 

dose teste, normalizando-o pela dose teste (Ln/Tn x Dt). 

Desde então, outros estudos seguindo essa proposta foram realizados. A fim de 

testar a aplicabilidade do método em escalas regionais, foram relatados estudos em 

depósitos arqueológicos na Escócia (Burbidge et al., 2006), amostras lacustres (Long et 

al., 2010), eólicas (Yang et al., 2011) e loess (Lai, 2006) da China e fluviais dos EUA 

(Shen & Mauz, 2011). No Brasil, alguns estudos com datação OSL aplicaram SGC de 

forma regional (Rossetti et al., 2011; Gandini et al., 2014) Em escala continental, tem-se 

o estudo com amostras de diferentes depósitos (eólico, fluvial, costeiro e caverna) da 

Austrália (Fu et al., 2020). Já em escala global, foi sugerida uma curva padrão para 

diferentes continentes em estudo com loess da Ásia, África, Europa e América do Norte 

propõe (gSGC, Lai et al., 2007; Li et al., 2015). 

Apesar de promissor, alguns autores indicam certas limitações no método. Stevens 

et al., 2007 sugerem que a SGC só deve ser usada para amostras de mesma seção, já Lai 

(2006) concluiu que o método era melhor aplicado para amostras com menos de 270 ka 

(loess chinês). Alguns autores recomendam ainda uma limitação na dose equivalente 
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determinada por SGC em 50 Gy, devido aos efeitos de subestimação da dose causados 

pela curvatura da curva dose-resposta (Telfer et al., 2008; Li et al., 2016, Fu et al., 

2020). 

Há, no entanto, um consenso de que o cálculo de dose equivalente por SGC é um 

método mais rápido, uma vez que reduz o tempo de uso de máquina. Essa redução é 

notória para estimativas de doses altas, quando seriam necessárias doses de regeneração 

mais elevadas seguindo o protocolo SAR. Na estimativa de doses equivalentes baixas, o 

uso de SGC apresenta a vantagem de reduzir os processos de pré-aquecimento em grãos 

de quartzo e, consequentemente, há a redução das variações de sensibilidade OSL 

(Telfer et al., 2008). 
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3. MÉTODOS E MATERIAIS 

 

3.1.  Equipamentos 

 

Os leitores automatizados TL e OSL utilizados neste estudo permitem irradiar, 

aquecer, estimular opticamente alíquotas ou grãos individuais de minerais. O 

Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência (LEGaL) do Instituto de 

Geociências da USP é equipado com dois leitores Risø TL/OSL DA-20 e um leitor 

Lexsyg Smart (Figura 3.1).  Os leitores Risø TL/OSL DA-20 são equipados com fontes 

de Sr90/Y90 que emitem partículas beta com energia máxima de 2,27 MeV, atividade de 

cerca de 1,48 GBq e taxas de dose de 0,08 Gy/s e 0,11 Gy/s (calibração feita a partir de 

quartzo de calibração em discos de aço inoxidável, Hansen et al., 2015). O leitor Lexsyg 

Smart é equipado com fonte de Sr90/Y90 que emite partículas beta com energia máxima 

de 2,27 MeV, atividade de cerca de 1,85 GBq e taxa de dose de 0,11 Gy/s (calibração 

feita a partir de quartzo de calibração em discos de aço inoxidável, Hansen et al., 2015). 

A fonte beta está alocada em roda giratória no leitor Risø TL/OSL DA-20 e em módulo 

com dispositivo “abre-fecha” no leitor Lexsyg Smart. A quantidade de dose entregue à 

amostra é definida pelo tempo em que a fonte fica na posição de irradiação. Para a 

estimulação são utilizados LEDs azuis (pico de emissão em 470 nm) e LEDs IR (pico 

de emissão em 870 nm). O filtro utilizado para selecionar a luz de estimulação é o GG-

420, que minimiza a quantidade de luz azul que chega ao sistema de detecção. O filtro 

de detecção utilizado é o Hoya U-340, que permite a transmissão dos comprimentos de 

onda entre aproximadamente 200 nm e 400 nm, com pico em cerca de 340 nm (região 

ultravioleta do espectro). As análises dos sinais OSL e TL são feitas no software 

Analyst (Duller, 2016). 
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Figura 3.1 - Leitores de Luminescência: (a) Risø TL/OSL DA-20, (b) Lexsyg Smart (Richter & Kumar, 
2014). 

 

3.2.  Preparação de Amostras 

 

A preparação dos concentrados de quartzo utilizados neste estudo seguiu os 

procedimentos descritos em Aitken (1998). As amostras de sedimentos foram 

peneiradas a úmido para isolar os grãos na fração de 180μm a 250μm. A fração alvo foi 

tratada quimicamente com peróxido de hidrogênio (H2O2) e solução de ácido clorídrico 

(HCl 10%) para eliminação de matéria orgânica e de carbonatos, respectivamente. A 

separação de grãos de quartzo e de feldspato foi feita em solução de metatungstato de 

lítio (LMT, lithium metatungstate) com densidade de 2,62 g/cm³. A separação de 

minerais pesados foi realizada em solução de LMT com densidade de 2,75 g/cm³. Após 

esta etapa, os grãos de quartzo foram tratados em solução de ácido fluorídrico (HF 38%) 

por 40 minutos para eliminação da camada externa de grãos de quartzo e grãos de 

feldspatos remanescentes. Devido à redução do tamanho dos grãos de quartzo, as 

amostras foram peneiradas a seco para selecionar somente os grãos na fração no 

intervalo desejado. A preparação de amostras de quartzo de rochas seguiu protocolo 

semelhante. Cristais de quartzo foram fragmentados para obtenção da fração 

granulométrica alvo. A exceção é que a separação de minerais pesados foi feita com 

bromofórmio (CHBr3, ρ = 2,85 g/cm3). 

As amostras de grãos de quartzo preparadas foram montadas em discos de aço 

inoxidável utilizando óleo de silicone (Figura 3.2). Contaminação por feldspato foi 

avaliada por estimulação por LEDs infravermelhos (IR) a 60° C nos leitores Risø 

TL/OSL DA-20 e Lexsyg Smart. Amostras que apresentam sinal IR foram tratadas com 
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ciclos de HF 5% por 24 horas até completa remoção de feldspato (indicado pela 

ausência do sinal IR). 

 

 
Figura 3.2 - Discos com grãos de quartzo no carrossel para medidas no leitor Risø TL/OSL DA-20. 

 

3.3.  Amostras de Quartzo de Rochas e de Sedimentos para Caracterização de 

Propriedades de Luminescência 

 

Propriedades de luminescência foram caracterizadas em amostras de cristais de 

quartzo derivados de rochas ígneas e metamórficas e em amostras de grãos de quartzo 

de sedimentos quaternários. Amostras de rochas ígneas (granito, riolito e veio 

hidrotermal) e metamórficas (xisto azul) representam diferentes condições de 

cristalização de quartzo e amostras de sedimentos de diferentes ambientes deposicionais 

(costeiro, fluvial e aluvial) da América do Sul. A única exceção é a amostra de quartzo 

de riolito, coletada na América do Norte. A Figura 3.3 apresenta os locais de coleta das 

amostras de quartzo estudadas. Os cristais de quartzo de rochas foram extraídos de 

rochas metamórficas dos Andes Chilenos (BS223), de rochas vulcânicas de Valles 

Caldeira (LA1) em Los Alamos (New Mexico, USA), de veios hidrotermais localizados 

em rochas sedimentares permianas da Bacia do Paraná (IP22) e em granitos 

neoproterozoicos da Faixa de Dobramentos Ribeira (VR12 e ITA1) no sudeste do 

Brasil. Descrições mais detalhadas de condições de formação dos cristais de rochas são 

apresentados em Sawakuchi et al. (2011). A amostra de sedimento chileno (L0674) foi 

coletada em leque aluvial do sul dos Andes (del Río et al., 2019), enquanto as outras 

amostras de sedimentos (L0001, L0017, L0698, L0229, L0231 e L0688) foram 

coletadas em locais das regiões norte, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. A amostra 

de sedimento dos Andes tem quartzo proveniente de rochas do Cenozoico tardio, 
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depositado nas proximidades da área fonte. Assim, tem curta história sedimentar quando 

comparado com amostras de sedimentos do Brasil, que são provenientes de rochas 

fontes mais antigas (Pré-Cambriano ao Cenozoico) ou que foram transportadas por 

longas distancias (103 km) desde suas áreas fontes. Informações adicionais sobre as 

amostras de quartzo, suas condições e idades de cristalização ou de sedimentação e 

localização são apresentadas na Tabela 3.1.  

 

  
Figura 3.3 - Local de coleta das amostras estudadas para caracterização das propriedades de 
luminescência do quartzo de rochas (estrelas vermelhas, BS223, IP22, VR12, LA1 e ITA1) e de 
sedimentos (estrelas amarelas, L0001, L0017, L0229, L0231, L0674, L0688 e L0698). 
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Tabela 3.1 - Características geológicas das amostras de rochas e de sedimentos estudadas . 

 
 

Código Tipo 

Condição de 
cristalização (rochas) 

ou deposição 
(sedimentos) 

Idade de 
cristalização 
(rochas) ou 
deposição 

(sedimentos) 

Local 

Rochas 

VR12 Granito 
Plutônica (610-665°C, 
3-12 kbar)a 

Neoproterozoico 

Faixa da Ribeira, 
maciço Guaraú, 
(Cajati, São Paulo, 
Brasil) 

ITA1 Granito 
Plutônica (610-665°C, 
3-12 kbar)a 

Neoproterozoico 

Faixa da Ribeira, 
maciço Itacoatiara 
(Niterói, Rio de 
Janeiro, Brasil) 

LA1 Riolito 
Vulcânica (700-850°C, 
< 2 kbar)b 

Pleistoceno 
Valles Caldera, Los 
Alamos (New 
Mexico, USA) 

IP22 
Veio 
hidrotermal 

Hidrotermal 
(< 300o C)c 

Permiano 

Formação Teresina, 
Bacia sedimentar do 
Paraná (Anhembi, São 
Paulo, Brasil) 

BS223 Xisto azul 
Metamorfismo na fácies 
xisto azul (Alta pressão 
e baixa temperatura) 

Cenozoico 
Cordilheira dos Andes 
(Diego Del Almagro, 
Chile) 

Sedimentos 

L0001 
Areia 
costeira 

Areia de sistema 
costeiro dominado por 
ondas. Longo transporte 
sob clima úmido. 

Pleistoceno 
Costa sul do Atlântico 
(Sul do Brasil) 

L0017 Areia fluvial 

Terraço de sistema 
fluvial contributário. 
Médio a longo 
transporte sob clima 
úmido. 

Pleistoceno 
Amazônia Central 
(Norte do Brasil) 

L0698 Areia fluvial 

Barra de areia de 
sistema fluvial 
contributário. Médio a 
longo transporte sob 
clima úmido. 

Holoceno 
Amazônia ocidental 
(Norte do Brasil) 

L0229 Areia fluvial 

Terraço de sistema 
fluvial distributário. 
Transporte longo sob 
clima úmido. 

Pleistoceno 
Pantanal (Centro-
Oeste do Brasil) 

L0231 Areia fluvial 

Barra de areia de 
sistema fluvial 
distributário. Transporte 
longo sob clima úmido. 

Holoceno 
Pantanal (Centro-
Oeste do Brasil) 

L0688 Areia fluvial 

Terraço de sistema 
fluvial contributário. 
Transporte longo sob 
clima úmido. 

Holoceno 
Bacia do rio Paraná 
(Sudeste do Brasil) 

L0674 
Areia 
aluvial 

Sistema de leque 
aluvial. Curto transporte 
sob clima árido. 

Pleistoceno 
Costa Andina, 
Atacama,Península de  
Mejillones (Chile) 

a Estimativas de temperaturas por fusão de muscovita-granito na presença de água (Huang & Wyllie, 
1973) e pressão máxima estimada por paragênese metamórfica (fácies anfibolito) da rocha encaixante. 
b Estimativas de temperatura e pressão para Tufo Bandelier  (Warshaw & Smith, 1988). 
c Temperatura máxima estimada por inclusões fluidas para a diagênese e/ou hidrotermalismo na Formação 
Teresina (Nomura et al., 2014).  
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3.4.  Medidas de Luminescência 

 

As alíquotas de grãos de quartzo foram montadas em discos de aço inoxidável 

utilizando amostrador de acrílico com orifício de 1470 μm de diâmetro por 1860 μm de 

profundidade a fim de permitir a padronização de volume e massa. Cada alíquota 

contém aproximadamente 150 a 200 grãos de areia e massa média de 8.1 ± 0.9 mg 

(Sawakuchi et al., 2018). O protocolo de medidas de luminescência para o cálculo das 

sensibilidades TL e OSL está descrito na Tabela 3.3. A sensibilidade TL foi 

determinada pelo pico de emissão TL110°C com limites de integração de 75° C a 125° C, 

normalizado pela dose. A sensibilidade OSL corresponde à integração das contagens do 

0,8 s inicial de emissão de luz e subtração dos últimos 10 s como background, 

normalizadas pela dose. A dose dada foi de 10 Gy de forma que a sensibilidade OSL foi 

calculada para a região linear da curva dose-resposta, evitando influência do nível de 

saturação do sinal e permitindo comparações uniformes entre as amostras. 

Amostras de rochas de granito (VR12) e de veio hidrotermal (IP22) foram 

selecionadas para simular em laboratório o processo de sensibilização do sinal OSL por 

ciclos de irradiação (soterramento) e iluminação (exposição solar), que ocorreriam 

durante o transporte de sedimentos. O experimento consistiu em realizar 96 ciclos de 

irradiação (50 Gy) e fotoesvaziamento do sinal OSL em cristais de quartzo extraídos de 

rochas ígneas (Tabela 3.2), sendo que foram utilizadas 3 alíquotas de cada amostra 

selecionada. A sensibilidade OSL corresponde à integração das contagens do 0,8 s 

inicial da emissão de luz, subtraída a integração do 1,7 s seguinte.  

 

Tabela 3.2 - Protocolo do experimento de sensibilização. A sequência foi repetida 96 vezes. 

 Experimento de sensibilização 
1 Dose: 50 Gy 

2 Pré-aquecimento: 50°C (5°C/s) por 300 s 

3 OSL a 125°C por 40 s (Sensibilidade OSL) 
 

Curvas dose-resposta foram construídas seguindo o protocolo SAR (Tabela 2.2), 

sendo considerada a integral do primeiro 0,8 s da curva de decaimento do sinal OSL e, 

como background, a integral do 1,7 s seguinte (early background). Para obtenção de 

curvas dose-resposta foram aplicados critérios de rejeição nas alíquotas de quartzo 

estudadas baseados em testes de reciclagem (1,0 ± 0,1), de recuperação (< 5%) e 
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ausência de sinal por estimulação por IR a fim de garantir que todas as alíquotas 

tivessem comportamento dosimétrico confiável, ou seja, correções das alterações na 

sensibilidade, insignificante recuperação e ausência de contaminação por feldspato. 

Curvas dose-resposta foram obtidas para cinco ou seis alíquotas de quartzo para 

amostras de sedimentos. Para as amostras de quartzo de rochas foram obtidas curvas 

dose-resposta para uma, duas, três, quatro e cinco alíquotas, respectivamente para as 

amostras IP22, ITA1, BS223, LA1 e VR12. 

As doses características (D0) e suas incertezas foram determinadas pela função de 

exponencial única (Equação 2.6). As curvas doses-respostas também foram ajustadas 

pela função soma de exponenciais (Equação 2.9), obtendo dois valores de doses 

características e suas incertezas (D01 e D02), uma vez que esta função aparenta ser ajuste 

mais adequado para algumas alíquotas. As doses características e as sensibilidades OSL 

e TL foram medidas nas mesmas alíquotas a fim de realizar comparações livres da 

variabilidade inter-alíquota. 

Curvas de LM-OSL (Linear Modulated OSL) foram adquiridas para caracterizar a 

contribuição relativa das componentes OSL rápida, média e lenta das amostras de 

quartzo estudadas. As medidas de LM-OSL (Tabela 3.3) foram feitas em três alíquotas 

por amostra. As curvas LM-OSL foram ajustadas e deconvoluídas seguindo os 

processos descritos em Bulur (1996). 

Para medidas dos parâmetros das armadilhas através de experimentos de 

armazenamento isotérmico (Guralnik et al., 2015b) (Tabela 3.3), foram selecionadas 

amostras de quartzo de sedimentos com baixa (L0674), média (L0698) e alta (L0229) 

sensibilidade OSL. Foram utilizadas quatro alíquotas para cada amostra. Todas as 

alíquotas foram testadas com estimulação por IR para confirmar ausência de feldspato. 

No experimento de armazenamento isotérmico, o sinal OSL foi calculado pela integral 

do 0,8 s inicial da curva de decaimento OSL e subtraindo o background correspondente 

à integral do 1,76 s seguinte. O sinal OSL corrigido pelo sinal da dose teste foi 

normalizado pelo sinal OSL medido sem armazenamento isotérmico. Os parâmetros das 

armadilhas, energia de ativação E (eV) e fator de frequência s (s-1), foram calculados de 

acordo com o modelo de cinética de ordem geral (General kinetic order model, GOK, 

Equação 3.1) e com o modelo Gaussiano (Gaussian trap depth model, Equação 3.2), 

conforme proposto por Guralnik et al. (2015b) e Lambert (2018):  
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𝐿 =  𝐿 [1 + 𝑡 𝑠 𝑒𝑥𝑝(− 𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑐] ⁄                               (3.1) 

𝐿 =  𝐿 ∫ 𝑒𝑥𝑝 −
′

√
 𝑒𝑥𝑝[− 𝑡 𝑠 𝑒𝑥𝑝(− 𝐸′ 𝑘𝑇⁄ )]

∞
𝑑𝐸′,                (3.2) 

 

nas quais Lmax é a soma da emissão inicial, t (s) é o tempo de armazenamento, k é a 

constante de Boltzmann e T (K) é a temperatura, c>0 é relacionado à ordem cinética e 

σE>0 é o desvio-padrão da energia de ativação da armadilha. 

 

 

Tabela 3.3 - Protocolos de medidas aplicados para determinar sensibilidades OSL e TL, doses 
características (D0), curvas LM-OSL e para realizar o experimento de armazenamento isotérmico 
utilizado para o cálculo dos parâmetros das armadilhas OSL. 

 
Sensibilidades OSL e 

TL 

Curvas doses-
respostas para 

determinação de D0 
(Protocolo SAR) 

Curvas LM-OSL 
Armazenamento 

isotérmico a 

1 
Fotoesvaziamento com 
LEDs azuis a 125° C 
por 100 s 

Dose (D: 10, 15, 30, 
60, 125, 250, 500 e 
1000 Gy) 

Fotoesvaziamento 
com LEDs azuis a 
125° C por 100 s 

Dose: 50 Gy 

2 Dose: 10 Gy 
Pré-aquecimento a 
200°C por 10s 

Dose: 200 Gy 
Pré-aquecimento a 
200°C por 10s 

3 
TL até 190°C (5°C/s) 
(Sensibilidade TL110° C) 

OSL a 125°C por 40 s 
(Li) 

TL até 200° C 
(2°C/s) 

TL até Tempi (°C), 
mantida por tj (s) 
(5°C/s) 

4 
OSL a 125° C por 100 s 
(sensibilidade OSL) 

Dose teste (Dt: 50 Gy) 

LM-OSL a 125° C 
(2°C/s) por 5000 s 
(de 0 a 90% de 
potência) 

OSL a 125° C por 40 s 
(Ln=ij) 

5  
Pré-aquecimento a 
160°C 

 Dose teste (Dt: 12.5 Gy) 

6  
OSL a 125°C por 40 s 
(T) 

 
Pré-aquecimento a  
160° C 

7  
Fotoesvaziamento com 
LEDs azuis a 280°C 
por 40 s 

 
OSL a 125°C por 40 s 
(Tn=ij) 

8    
Fotoesvaziamento com 
LEDs azuis a 280° C 
por 40s 

a Omissão do primeiro ciclo do protocolo SAR para medir o sinal natural.  
Se, i = 200°C: j = 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 e 20000 s; 
     i = 220°C: j = 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10000 s; 
     i = 240°C: j = 20, 50, 80, 100, 200, 500, 1000, 2000 e 5000 s. 
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3.5.  Amostras de Quartzo de Sedimentos para Elaboração de Curva Dose-

Resposta Padrão 

 

Amostras de quartzo de sedimentos do Brasil de diferentes ambientes 

deposicionais, datadas em estudos anteriores, foram selecionadas (Figura 3.4, Tabela 

3.4) para elaboração de curva dose-resposta padrão. Foram escolhidas 12 amostras com 

dose equivalente de até 1 Gy, 3 amostras com doses equivalentes entre 1 Gy e 10 Gy, 5 

amostras com doses entre 10 Gy e 30 Gy e 7 amostras com doses equivalentes maiores 

que 30 Gy. Todas as amostras foram medidas na fração 180-250 μm, exceto a amostra 

L0545 (areia fluvial do Pantanal) que foi medida na fração 125-180 μm. 

 
Figura 3.4 - Localização das amostras selecionadas para o estudo da curva dose-resposta padrão do 
quartzo presente em sedimentos brasileiros. As amostras selecionadas para elaboração de curvas dose-
resposta padrão são representadas por estrelas azuis (Tabela 3.4). Já as localizações das amostras 
selecionadas para validação das curvas dose-resposta padrão são representadas por estrelas vermelhas 
(Tabela 3.6). 
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Tabela 3.4 - Características (localização, idade de sedimentação e dose equivalente) das amostras 
utilizadas para elaboração das curvas dose-resposta padrão.  

Código Tipo Modo de deposição Localização 
Idade de 

sedimentação 
(anos) 

Dose 
equivalente 
(CAM, Gy) 

L0592 
Areia 
fluvial 

Barra fluvial 
Rio Tocantins, 
Marabá, Pará 

11 ± 2 0,019 ± 0,004 

L1364 
Areia 
eólica 

Barreira costeira 
Jaguaruna, Santa 

Catarina 
73 ± 9 0,040 ± 0,004 

TAP19 
Areia 
fluvial 

Barra fluvial 
Rio Tapajós, 

Santarém, Pará 
63 ± 14 0,054 ± 0,013 

NE17 
Areia 
fluvial 

Barra fluvial 
Planície do Rio 

Negro, Mato Grosso 
do Sul 

120 ± 20 0,071 ± 0,015 

L0034 
Areia 
eólica 

Barreira costeira 
Cassino, Rio Grande 

do Sul 
88 ± 14 0,076 ± 0,003 

L0033 
Areia 
eólica 

Barreira costeira 
Cassino, Rio Grande 

do Sul 
224 ± 22 0,180 ± 0,026 

L0828 
Areia 
eólica 

Planície de deflação 
e barreira costeira 

Planície costeira 
entre Passo de Torres 
e Araranguá, Santa 

Catarina 

479 ± 41 0,223 ± 0,014 

L1353 
Areia 
fluvial 

Depósito fluvial em 
sistema cárstico 

Rio Corrente, 
Mambaí, Goiás 

504 ± 122 0,253 ± 0,044 

L0871 
Areia 
fluvial 

Paleocinturão de 
meandros 

Rio Paraguai, 
Corumbá, Mato 
Grosso do Sul 

819 ± 51 0,253 ± 0,011 

L0991 
Arenito 
eólico 

(eolianito) 

Retrocordão em 
planície costeira 

Planície costeira do 
entre Macau e São 

Miguel do Gostoso, 
Rio Grande do Norte 

67 ± 7 0,269 ± 0,023 

L1023 
Areia 
fluvial 

Cinturão de canal de 
sistema fluvial 
contributivo 

Rio São Francisco, 
Xique-Xique, Bahia 

380 ± 36 0,317 ± 0,016 

GC06 - 
Tijolo de construção 

histórica 
Salvador, Bahia 100 ± 8 0,332 ± 0,004 

L1352 
Areia 
fluvial 

Depósito fluvial em 
sistema cárstico 

Rio Corrente, 
Mambaí, Goiás 

3147 ± 323 3,06 ± 0,16 
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L0815 
Areia 
eólica 

Lençol de areia 
eólica 

Planície costeira 
entre Passo de Torres 
e Araranguá, Santa 

Catarina 

14374 ± 1239 7,10 ± 0,38 

L0985 
Arenito 
eólico 

(eolianito) 

Rastro linear eólico 
residual em planície 

costeira 

Planície costeira 
entre Macau e São 

Miguel do Gostoso, 
Rio Grande do Norte 

2877 ± 272 8,22 ± 0,43 

L1020 
Areia 
eólica 

Duna eólica 
parabólica 

estabilizada. 

Rio São Francisco, 
Xique-Xique, Bahia 

54259 ±7823 18,35 ± 0,60 

NE54 
Areia 
fluvial 

Planície aluvial 
Megaleque do rio 
Aquidauana, Mato 

Grosso do Sul 
29500 ± 1930 23,12 ± 0,92 

L0982 
Arenito 
eólico 

(eolianito) 

Rastro linear eólico 
residual. 

Planície costeira 
entre Macau e São 

Miguel do Gostoso, 
Rio Grande do Norte 

65215±10327 25,27 ± 1,85 

L0545 
Areia 
fluvial 

Canais meandrantes 
e bacia de inundação 

fluvial 

Rio Paraguai, 
Corumbá, Mato 
Grosso do Sul 

22032 ± 1505 25,95 ± 0,42 

L0812 
Areia 
eólica 

Lençol de areia 
eólica. 

Planície costeira 
entre Passo de Torres 
e Araranguá, Santa 

Catarina 

48051 ± 3504 29,44 ± 1,32 

L1010 

 
Arenito 
eólico 

(eolianito) 

Rastro linear eólico 
residual em planície 

costeira 

Planície costeira 
entre Macau e São 

Miguel do Gostoso, 
Rio Grande do Norte 

57836 ± 6140 40,48 ± 3,69 

L1349 
Areia 
eólica 

Lençol de areia 
eólica. 

Planície costeira 
entre Passo de Torres 
e Araranguá, Santa 

Catarina 

42930 ± 3271 46,90 ± 1,81 

NE10 
Areia 
fluvial 

Lagoa/Salina 

Megaleque do rio 
Taquari, 

Nhecolândia, Mato 
Grosso do Sul 

40970 ± 
3.810 

49,46 ± 3,78 

L0030 
Areia 
eólica 

Barreira costeira 
Cassino, Rio Grande 

do Sul 
97849 ± 6731 57,18 ± 1,79 

L1030 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema 
fluvial contributivo 

Rio São Francisco, 
Xique-Xique, Bahia 

87669±12709 58,38 ± 5,14 

L1356 
Areia 
fluvial 

Depósito fluvial em 
sistema cárstico 

Rio Corrente, 
Mambaí, Goiás 

23382 ± 2024 62,07 ± 3,81 

L1360 
Areia 
fluvial 

Depósito fluvial em 
sistema cárstico 

Rio Corrente, 
Mambaí, Goiás 

60565 ± 5056 80,43 ± 3,20 

Mais informações sobre as amostras em Hartmann et al., 2010; Mendes, 2014; Dillenburg et al., 2017; 
Macedo, 2017;  Arias, 2021; Leal et al, in press e Mescolotti et al., 2021. 
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3.6.  Elaboração de Curva Dose-Resposta Padrão 

 

As amostras selecionadas para a elaboração da curva dose-resposta padrão 

(standardized growth curve, SGC) já haviam sido previamente submetidas ao teste de 

recuperação de dose (dose recovery test, Murray & Wintle, 2003; Wintle & Murray, 

2006). Este teste consiste fotoesvaziar alíquotas da amostra sob a luz solar ou fonte de 

luz artificial em tempo suficiente (3-4h) para eliminação do sinal OSL natural. Esse 

processo pode ainda ser realizado no próprio leitor de luminescência. As alíquotas são, 

então, irradiadas com dose conhecida para estimativa de dose equivalente pelo 

protocolo SAR (Tabela 2.2). A dose equivalente estimada deve ser igual à dose 

conhecida que foi dada inicialmente, considerando diferença de no máximo 10%. Este 

teste permite avaliar a adequabilidade dos parâmetros (temperatura de pré-aquecimento, 

por exemplo) do protocolo SAR para estimativa de dose e se o sinal OSL é 

fotoesvaziado. Assim, busca-se validar os resultados de dose equivalente obtidos 

posteriormente para datação. Dessa forma, as medidas de dose realizadas estão de 

acordo com os testes de dose recovery processados anteriormente e com as temperaturas 

de pré-aquecimentos determinadas para cada amostra. Em todas as alíquotas estudadas, 

foram aplicados os testes de reciclagem (1,0 ± 0,1), de recuperação (< 5%) e de 

ausência de sinal por estimulação por IR. 

Importante ressaltar que as leituras de luminescências foram realizadas em leitores 

diferentes e as massas das alíquotas medidas não são padronizadas. Estimativas das 

sensibilidades das amostras foram feitas a partir da curva de decaimento do sinal OSL 

natural, calculadas pela razão entre integral do primeiro 0,8 s da curva de decaimento do 

sinal OSL e a integral do sinal total. As curvas dose-resposta de cada alíquota foram 

construídas seguindo o protocolo SAR (Tabela 2.2). Foram consideradas as integrais do 

primeiro 0,8 s da curva de decaimento OSL e do 1,7 s seguinte como background para 

cálculo do sinal. Doses equivalentes (Tabela 3.4) foram estimadas pelo ajuste de função 

linear (Equação 2.7) para doses menores que 1 Gy. Para doses maiores que 1 Gy, o 

ajuste foi feito pela função exponencial (Equação 2.6), a partir da qual também foram 

obtidos os valores de dose característica para cada amostra.  

A construção de curva dose-resposta padrão foi realizada de duas maneiras. Para a 

primeira, consideraram-se os sinais OSL das doses naturais, corrigidos pelo sinal da 

dose teste e normalizados pela magnitude da dose teste (Ln/Tn x Dt) em função das 

doses equivalentes (doses naturais). Na segunda, sinais OSL corrigidos pela dose teste e 



34 
  

normalizados pela magnitude da dose teste (Lx/Tx x Dt) foram representados em função 

das doses regenerativas dadas em laboratório. Quantidade de alíquotas por amostra, 

valor das respectivas doses testes e temperaturas de pré-aquecimento utilizadas são 

apresentadas na Tabela 3.5. 

As SGCs foram ajustadas pelas funções exponencial única (Equação 3.3), linear 

(para doses menores que 1 Gy, Equação 3.4) e linear + exponencial (Equação 3.5), nas 

quais Y(D) é o sinal OSL corrigido e normalizado pela dose teste (Lx/Tx x Dt), D (em 

Gy) é a dose regenerativa ou equivalente, Y0 (em Gy) é a intensidade do sinal OSL 

normalizada pela dose teste para a dose característica (D0, em Gy) e K (em Gy) e A são 

constantes associadas à função linear ou à componente linear. 

Y(𝐷) = Y 1 − exp                                             (3.3) 

Y (𝐷) = Y  𝐷 + K                                                   (3.4) 

Y (𝐷) = Y 1 − exp +  A 𝐷                                     (3.5) 

 

Tabela 3.5 - Número de alíquotas, temperaturas de pré-aquecimento e doses testes das amostras utilizadas 
para elaboração das curvas doses-respostas padrões. 

Código 
Número de 
alíquotas 

Pré-aquecimento 
(dose - dose teste) (° C) 

Dose teste 
(Gy) 

L1364 21 200-160 0,23 / 0,30 

L0592 12 200-160 0,37 

GC06 24 200-160 0,42 

TAP19 6 200-160 0,44 

L1353 17 200-160 0,38 

L1023* 12 260-160 0,23 

L0828 7 200-160 0,15 

L0991 5 160-160 0,38 

L0871 24 200-160 0,23 

NE17 11 200-160 0,44 

L0033 22 200-160 0,42 

L0034 23 200-160 0,42 

L1352 24 200-160 0,76 

L0815 23 200-160 1,15 

L0985 20 160-160 1,53 

L1360 3 240-160 17,11 
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L1356 10 240-160 17,11 

L0812 24 240-160 7,68 

L1349 22 200-160 9,46 

L1010 3 200-160 6,10 

L0982 12 200-160 3,82 / 6,10 

L1020 24 240-160 3,80 

L1030 10 260-160 11,87 

NE10 16 200-160 8,80 

NE54 12 200-160 7,04 

L0545 22 200-160 5,41 

L0030 5 200-160 6,12 

* Protocolo SAR sem o passo final de fotoesvaziamento por LEDs azuis a 280° C. 
 
 

3.7.  Validação das Curvas Dose-Resposta Padrão 

 

A validação das curvas dose-resposta padrão foi feita por meio da comparação das 

doses equivalentes estimadas pelas SGCs com as doses equivalentes estimadas pelo 

método de alíquota única (protocolo SAR). Para isso, foram selecionadas 25 amostras 

aleatórias, previamente datadas e estudadas (Figura, 3.4, Tabela 3.6). As doses 

equivalentes obtidas pelo protocolo SAR foram calculadas considerando os limites de 

integração do primeiro 0,8 s da curva de decaimento e do 1,7 s seguinte como 

background, bem como foram aplicados os critérios de aceite de alíquotas (teste de 

reciclagem, teste de recuperação e ausência de sinal quando estimulada por IR). As 

doses equivalentes das amostras foram estimadas pelo modelo de idade central (CAM). 

As alíquotas não tiveram suas massas padronizadas e as amostras foram medidas em 

leitores de luminescência diferentes. As amostras já haviam sido submetidas ao teste de 

recuperação de dose (dose recovery test) para aferir os parâmetros de medida do 

protocolo SAR.  

Para determinar as doses equivalentes através das SGCs, foram calculadas as 

médias e desvios padrões dos sinais OSL naturais corrigidos pela dose teste e 

normalizados pela magnitude da dose teste (Ln/Tn x Dt) das amostras. Então, as doses 

equivalentes das amostras e seus respectivos erros foram estimados pelas diferentes 

funções de ajustes das SGCs construídas. Dessa forma, podem-se comparar as doses 

equivalentes obtidas pelos métodos SAR e SGC para diferentes intervalos de doses. 
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Quantidade de alíquotas por amostra, valor das respectivas doses testes e temperaturas 

de pré-aquecimento utilizadas são apresentadas na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.6 - Tipo, condição de deposição, localização e doses equivalentes das amostras utilizadas para 
validação das curvas doses-respostas padrão.  

Amostra Tipo Condição de deposição Localização 
Dose 

(CAM, Gy) 

L0595 
Areia 
fluvial 

Barra arenosa longitudinal.  
Rio Tocantins, 
Marabá, Pará 

0,037 ± 0,002 

XNG47.2a* 
Areia 
fluvial 

Barra arenosa longitudinal 
Baixo rio Xingu, 

Pará 
0,050 ± 0,001 

PIN01a* 
Areia 

costeira 
Barreira costeira 

Pinheira, Santa 
Catarina 

0,050 ± 0,001 

L0029 
Areia 
eólica 

Barreira costeira 
Cassino, Rio Grande 

do Sul 
0,209 ± 0,003 

XNG47.2b* 
Areia 
fluvial 

Barra arenosa longitudinal 
Baixo rio Xingu, 

Pará 
0,420 ± 0,003 

PIN01b* 
Areia 

costeira 
Barreira costeira 

Pinheira, Santa 
Catarina 

0,420 ± 0,004 

L1358 
Tufa 

calcária 
Depósito fluvial em sistema 

cárstico 
Rio Corrente, 

Mambaí, Goiás 
0,621 ± 0,026 

L0960 
Areia 

costeira 
Barreira costeira 

Rio Ribeira do 
Iguape, Planície da 
Jureia, São Paulo 

3,24 ± 0,10 

L0943 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial 
contributivo 

Rio Solimões, 
Amazônia central 

3,28 ± 0,19 

L0872 
Areia 
fluvial 

Paleocinturão de meandros 
Rio Paraguai, 

Corumbá, Mato 
Grosso do Sul 

3,80 ± 0,06 

NE02 
Areia 
fluvial 

Planície de inundação 
Rio Negro, 

Mato Grosso do Sul 
3,95 ± 0,14 

L1330 
Areia 
fluvial 

Barra de arenosa 
Rio Itacaiúnas, 
Marabá, Pará 

5,84 ± 0,56 
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L0826 
Areia 
eólica 

Lençol de areia eólica 

Planície costeira 
entre Passo de 

Torres e Araranguá, 
Santa Catarina 

9,23 ± 0,77 

L1014 
Areia 
eólica 

Duna eólica parabólica 
Rio São Francisco, 
Xique-Xique, Bahia 

11,96 ± 0,62 

NE12 
Areia 
fluvial 

Planície de inundação 

Megaleque do 
rioTaquari, 

Nhecolândia, Mato 
Grosso do Sul 

20,13 ± 1,21 

L1339 
Areia 
fluvial 

Terraço fluvial 
Rio Quebra Anzol, 

Perdizes, Minas 
Gerais 

23,41 ± 2,45 

L1181 
Areia 

aluvial 
 

Leque aluvial Marabá, Pará 31,91 ± 1,13 

PIN01c* 
Areia 

costeira 
Barreira costeira 

Pinheira, Santa 
Catarina 

33,46 ± 0,46 

L1029 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial 
contributário 

Rio são Francisco, 
Xique-Xique, Bahia 

37,69 ± 1,59 

L1012 
Arenito 
eólico 

(eolianito) 
Rastro eólico linear residual 

Planície costeira do 
entre Macau e São 

Miguel do Gostoso, 
Rio Grande do Norte 

57,78 ± 6,32 

L0476** 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial 
tributário 

Rio Solimões, 
Amazonas 

62,50 ± 7,40 

L0503** 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial Rio Içá, Amazonas 63,39 ± 6,41 

L0941** 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial 
tributário 

Rio Solimões, 
Amazonas 

108,10 ± 6,10 

L1421** 
Areia 
fluvial 

Terraço de sistema fluvial 
contributário 

Rio Purus, 
Amazonas 

144,40 ± 11,50 

L1361** 
Areia 
fluvial 

Terraço fluvial em caverna 
Caverna Tarimba, 

Goiás 
182,42 ± 17,16 

* Doses equivalentes não naturais. Irradiação feita em leitor Risø TL/OSL DA-20 
**Dose equivalente calculada pelo ajuste exponencial +linear. 
Mais informações sobre as amostras em Mendes, 2014; Dillenburg et al., 2017; Macedo, 2017; Martins, 
2019; Pupim et al., 2019; Souza, 2019; Jesus, 2020; Arias, 2021; Caldeira et al., 2021e Mescolotti et al., 
2021. 
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Tabela 3.7 - Número de alíquotas, temperaturas de pré-aquecimento e doses testes das amostras utilizadas 
para validação das curvas dose-resposta padrão. 

Amostra Alíquotas 
Pré-aquecimento 

(dose-dose teste) (° C) 
Dose teste (Gy) 

L0595 22 200-160 0,37 

XNG47.2a 12 200-160 0,05 

PIN01a 12 200-160 0,05 

L0029 24 200-160 0,42 

XNG47.2b 12 200-160 0,42 

PIN01b 12 200-160 0,42 

L1358 19 200-160 0,59 

L0960 24 200-160 0,53 

L0943 24 240-160 0,77 

L0872 22 200-160 0,77 

NE02 17 200-160 0,79 

L1330 22 200-160 1,75 

L0826 24 200-160 0,75/1,51 

L1014 23 240-160 2,28 

NE12 15 200-160 3,52 

L1339 27 240-160 7,58/5,88 

L1181 24 200-160 5,76 

PIN01c 12 200-160 8,33 

L1029* 22 240-160 6,83 

L1012 17 200-160 7,63 

L0503 23 200-160 10,88 

L0476 48 200-160 10,88 

L1361 10 240-160 17,10 

L0941 22 240-160 14,90 

L1421 5 260-220 27,89 

* Protocolo SAR sem o passo final de fotoesvaziamento por LEDs azuis a 280° C. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  Variação das Sensibilidades OSL e TL, Dose Característica e Parâmetros 

Cinéticos de Quartzo de Rochas e de Sedimentos 

 

4.1.1. Variação das sensibilidades OSL e TL 

 

Inicialmente foram obtidas medidas de sensibilidade OSL e TL para as amostras 

de quartzo de rochas e de sedimentos a partir de curvas de decaimentos do sinal OSL e 

de emissão TL. A Figura 4.1 apresenta curvas de decaimentos do sinal OSL para 

amostras de quartzo com sensibilidades OSL contrastantes. A amostra de quartzo fluvial 

da Bacia do rio Paraná (L0688) apresenta alta sensibilidade OSL, com valor médio de 9 

x 104 contagens/Gy (Figura 4.1a). Já a amostra de quartzo aluvial do Chile (L0674) 

apresenta baixa sensibilidade OSL (Figura 4.1b), com valor médio de 1,7 x 10¹ 

contagens/Gy. 

 

 
Figura 4.1 - Curvas de decaimentos OSL: em (a) para amostra de quartzo de areia fluvial do sudeste 
brasileiro (L0688) e dose de 10 Gy e em (b) para amostra de quartzo de areia aluvial chilena (L0674) e 
dose de 50 Gy 

 

A sensibilidade do sinal OSL (Figura 4.2a) das amostras de quartzo estudadas 

varia seis ordens de magnitude (10-1 a 105 contagens/Gy), de 10-1 a 101 contagens/Gy 

para quartzo de rochas e de 103 a 105 contagens/Gy para quartzo de sedimentos, com 

exceção do quartzo aluvial do Chile (L0674) que apresenta sensibilidade OSL similar à 

de amostras estudadas de quartzo de rochas. As amostras de quartzo de granito (ITA1) e 

de veio hidrotermal (IP22) apresentaram as menores sensibilidades OSL, enquanto que 
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a amostra de areia fluvial da Bacia do rio Paraná (L0688) apresenta a maior 

sensibilidade OSL (Figura 4.2a). A sensibilidade TL (Figura 4.2b) também apresenta 

grande diferença entre quartzo de rochas e de sedimentos com variação em quatro 

ordens de magnitude, de 102 a 105 contagens/Gy. O quartzo da amostra de veio 

hidrotermal (IP22) apresenta a menor sensibilidade TL e da amostra de areia fluvial da 

Bacia do rio Paraná (L0688) apresenta a maior sensibilidade TL. Assim, as 

sensibilidades OSL e TL possuem padrões de variação similares, com baixa 

sensibilidade (102-103 contagens/Gy) em quartzo de rochas e de sedimento pouco 

transportado (L0674) em comparação ao quartzo de sedimentos fluviais de longa 

história de transporte (104-105 contagens/Gy), de forma que se pode verificar também 

que existe correlação positiva entre as sensibilidades OSL e TL (Figura 4.3). Todos os 

valores de sensibilidade OSL e TL são apresentados na Tabela 4.2. 

 

 
Figura 4.2 - Boxplots das sensibilidades OSL (à esquerda) e TL (à direita) para amostras de quartzo de 
sedimentos e rochas. 
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Figura 4.3 - Correlação positiva entre as sensibilidades OSL (OSL1s) e TL (TL110°C) das amostras de 
quartzo estudadas. 

 

Para o experimento de sensibilização (Tabela 3.2, Figura 4.4) realizado com 

cristais de rochas de veio hidrotermal (IP22) e de granito (VR12), a sensibilidade OSL 

(OSL0,8s) foi representada tanto em contagens por dose dada (cts/Gy) (Figuras 4.4a e 

4.4b) quanto pela porcentagem em relação ao sinal OSL total (OSLtot) (Figuras 4.4c e 

4.4d). A amostra de veio hidrotermal (IP22) apresentou alíquotas com sensibilidade 

mais heterogêneas quando comparadas a amostra de granito (VR12). A variação da 

sensibilidade OSL, dada em contagens por dose (cts/Gy, Figuras 4.4a e 4.4b), de cada 

alíquota estudada foi de até 2 ordens de magnitude. Para a sensibilidade apresentada 

pela porcentagem do sinal inicial em relação ao sinal total (OSL0,8s/OSLtot), observa-se 

para as alíquotas de quartzo de veio hidrotermal (IP22) que ocorre diminuição (cerca de 

45% para 20 %) da sensibilidade OSL em pelo menos 2 alíquotas (Figura 4.4c). Para as 

alíquotas de cristais de quartzo extraídos de granito (VR12), observa-se leve aumento 

(cerca de 4% para 9%) da sensibilidade OSL (Figura 4.4d). 
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Figura 4.4 - Sensibilidade OSL em termos de ciclos de irradiação e fotoesvaziamento. Cada curva 
representa uma alíquota de quartzo: em (a) e (c) de veio hidrotermal (IP22) e em (b) e (d) de granito 
(VR12). Sensibilidade OSL é representada em (a) e (b) por contagens por dose (cts/Gy) e em (c) e (d) 
pela porcentagem do componente rápido (0.8 s) do sinal OSL em relação ao total. 

 

4.1.2. Curvas LM-OSL 

 

A fim de caracterizar as contribuições relativas das componentes rápida, média e 

lenta do sinal OSL, obteve-se curvas de LM-OSL (Figura 4.5). As curvas LM-OSL 

mostram que grãos de quartzo de amostras de sedimentos fluviais com transporte longo 

(areia fluvial do Pantanal, L0229) ou médio (areia fluvial da Amazônia central, L0017) 

têm picos de emissão de 104 contagens/s e 103 contagens/s, respectivamente, no 

intervalo de estimulação entre 10 s e 100 s (Figuras 4.5). Em comparação (Figura 4.6), 

quartzo do sedimento chileno de transporte curto (L0674) e de xisto azul (BS223) tem 

um pico de cerca de 100 contagens/s no intervalo de estimulação entre 10 s e 100 s. 

Essas três amostras de sedimentos (L0229, L0017 e L0674) representam, 

respectivamente, quartzo com alta, média e baixa sensibilidade OSL.  

 



43 
  

 
Figura 4.5 - Curvas LM-OSL obtidas para em alíquotas de quartzo das amostras de sedimento (L0688, 
L0229, L0001, L0017 e L0674) e de rochas (LA01, BS223 e VR12). Amostras ordenadas da esquerda 
para a direita em termos da sensibilidade OSL (Tabela 4.1). 

 

 
Figura 4.6 - Curvas LM-OSL das amostras L0229 (areia fluvial de longo transporte), L0017 (areia fluvial 
de médio a longo transporte) e L0674 (areia aluvial de curto transporte) que representam, 
respectivamente, amostras de quartzo com alta, média e baixa sensibilidade. Curva LM-OSL de quartzo 
de baixa sensibilidade de rochas é exemplificada pela amostra BS223 (xisto azul). 

 

A deconvolução das curvas LM-OSL (Figura 4.7 e Tabela 4.1) resulta em quatro, 

cinco ou seis componentes OSL para as amostras de sedimentos estudadas, exceto para 
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o sedimento chileno (L0674) que apresenta apenas duas componentes. Curvas LM-OSL 

de quartzo de amostras de rochas ígneas e metamórficas têm três ou cinco componentes. 

Os valores de seção de choque de fotoionização (σ) são apresentados na Tabela 4.1. Em 

amostras de quartzo de sedimentos, para a componente de mais rápido decaimento, os 

valores de σ estão em torno de 10-17 cm2.  A exceção é o quartzo da amostra de 

sedimento chileno, cujo valor de σ está em torno de 10-18 cm2, similar aos valores para 

quartzo da amostra de riolito (LA1) e de granito (VR12). Para a amostra de xisto azul 

(BS223), duas alíquotas resultaram em valores de σ de 10-18 cm2 e de 10-17 cm2. Os 

valores de seção de choque de 10-17 e 10-18 cm2 são associados, respectivamente, às 

componentes rápida e média do sinal OSL (Jain et al., 2003b). O valor de 10-18 cm2 de 

seção de choque indica, portanto, a ausência da componente OSL rápida para a amostra 

de sedimento chileno e para as amostras quartzo de rochas ígnea (riolito e granito) e 

metamórfica (xisto azul). 

 

 
Figura 4.7 - Deconvolução das curvas LM-OSL obtidas para quartzo de alta (L0229), média (L0017) e 
baixa (L0674) sensibilidade OSL a partir de amostras de sedimentos. Para comparação, a deconvolução 
da curva LM-OSL para quartzo de rocha de baixa sensibilidade OSL (xisto azul, BS223) também é 
mostrada. 
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Tabela 4.1 - Valores de seção de choque de fotoionização para amostras de quartzo de sedimentos 
(L0688, L0229, L0001, L0017 e L0674) e de rochas (LA01, BS223 e VR12). 

Amostra R2 
Componente 

1 (cm2) 2 (cm2) 3 (cm2) 4 (cm2) 5 (cm2) 

L0688 

0,9009 5,68 x10-17 3,79 x10-18 3,56 x10-20 3,49 x10-21 - 

0,9082 5,33 x10-17 3,78 x10-18 3,41 x10-20 3,25 x10-21 - 

0,9124 5,09 x10-17 4,50 x10-18 3,39 x10-20 2,94 x10-21 - 

L0229 

0,9129 4,86 x10-17 2,48 x10-18 4,11 x10-20 4,40 x10-21 - 

0,9208 5,08 x10-17 5,37 x10-18 4,08 x10-19 2,70 x10-20 4,25 x10-21 

0,9166 4,93 x10-17 4,09 x10-18 4,04 x10-20 6,15 x10-21 - 

L0001 

0,9098 5,66 x10-17 5,25 x10-17 1,36 x10-17 6,04 x10-20 5,31 x10-21 

0,9252 4,64 x10-17 5,95 x10-18 3,43 x10-19 3,05 x10-20 3,84 x10-21 

0,9341 4,16 x10-17 5,49 x10-18 3,75 x10-19 2,86 x10-20 2,29 x10-21 

L0017 

0,9556 4,51 x10-17 8,05 x10-18 7,30 x10-19 9,68 x10-20 3,02 x10-20 

0,9523 4,99 x10-17 3,34 x10-18 2,25 x10-19 3,74 x10-20 1,64 x10-21 

0,9656 5,24 x10-17 5,51 x10-18 1,04 x10-18 1,24 x10-19 3,34 x10-20 

L0674 0,8345 6,58 x10-18 2,11 x10-21 - - - 

LA01 
0,8636 4,80 x10-18 2,74 x10-19 2,31 x10-22 - - 

08529 3,37 x10-18 2,24 x10-19 2,08 x10-22 - - 

BS223 
0,8647 3,03 x10-17 3,57 x10-18 7,63 x10-19 5,76 x10-20 2,61 x10-27 

0,8100 2,21 x10-18 1,14 x10-19 2,34 x10-22 - - 

VR12 0,7354 1,07 x10-18 5,69 x10-20 2,08 x10-22 - - 

 

 

4.1.3. Curvas de dose-resposta e variação da dose característica entre 

amostras de quartzo de rochas e de sedimentos 

 

Foram construídas curvas dose-resposta (Figura 4.8) para as amostras de quartzo 

de sedimentos (L0001, L0017, L0229, L0231, L0688, L0698 e L0674, Figura 4.8a) e de 

rochas (BS223, ITA1, VR12, LA1 e IP22, Figura 4.8b) até que fossem alcançadas as 

saturações do sinal OSL. Entretanto, para as amostras de xisto azul (BS223) e de granito 

(ITA1), bem como para a amostra de sedimento aluvial chileno (L0674), a saturação do 

sinal não foi alcançada até doses de 1000 Gy.  
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Figura 4.8 - Curvas dose-resposta de quartzo de (a) sedimentos e de (b) rochas. Doses dadas: 10, 15, 30, 
60, 125, 250, 500 e 1000 Gy. As alíquotas de quartzo em (a) de areia aluvial (L0674) e em (b) de xisto 
azul (BS223) e de granito (ITA1) não alcançaram a saturação do sinal OSL até 1000 Gy. 

 

Os valores de qui-quadrado reduzido (Tabela 4.2) indicam que as curvas dose-

resposta de amostras de sedimentos, exceto de areia aluvial chilena (L0674), são 

melhores descritas pela função soma de exponenciais (Equação 2.9), do que por 

exponencial única (Equação 2.6). Por exemplo, a curva dose-resposta da amostra de 

quartzo com alta sensibilidade (Bacia do rio Paraná, L0688, Figura 4.9a) é ajustada pela 

função soma de exponenciais e as doses características (D01 e D02) obtidas são 15 Gy e 

134 Gy. Entretanto, para as amostras de quartzo de rochas (BS223, ITA01, LA1, VR12) 

e de sedimento aluvial chileno (L0674), que apresentam baixa sensibilidade OSL, as 

curvas dose-resposta são melhores descritas pela função exponencial única (Equação 
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2.6). Assim, por exemplo, para a amostra de quartzo de baixa sensibilidade (areia 

aluvial chilena, L0674) da Figura 4.9b, a dose característica (D0) calculada a partir da 

curva dose-resposta ajustada é cerca de 410 Gy. 

 

 
Figura 4.9 - Curvas dose-resposta: em (a) para quartzo da amostra de areia fluvial do sudeste brasileiro 
(L0688) com ajuste de soma de exponenciais e em (b) para quartzo da amostra de areia aluvial chilena 
(L0674) com ajuste de única exponencial. 

 

As doses características (Figura 4.10) obtidas pelo ajuste de exponencial única 

variam três ordens de grandeza, de 31 Gy para a amostra de granito do sudeste brasileiro 

(VR12) a 3520 Gy para a amostra de xisto azul chileno (BS223). A maior variabilidade 

do valor de dose característica dentro de uma mesma amostra (Figura 4.10), com 

valores entre 960 Gy a 3520 Gy, é encontrada na amostra de xisto azul chileno (BS223). 

A menor variação entre doses características é observada em quartzo de sedimentos 

(Figura 4.10). 

Já para as curvas que alcançaram saturação do sinal OSL (e que são melhores 

descritas pela função soma de exponenciais, Equação 2.9), a dose característica da 

primeira exponencial (D01) varia de 14 Gy (areia fluvial da Bacia do rio Paraná, L0688) 

a 66 Gy (areia fluvial do oeste amazônico, L0698) (Figura 4.11a). Enquanto que a dose 

característica da segunda exponencial (D02, Figura 4.11b) varia de 121 Gy (areia fluvial 

da Bacia do rio Paraná, L0688) a 644 Gy (quartzo hidrotermal, IP22). Como as curvas 

dose-resposta para as amostras de quartzo ITA1 (granito), LA1 (riolito), BS223 (xisto 

azul) e L0674 (areia aluvial chilena) não se ajustam à função soma de exponenciais, o 

valor de dose característica foi avaliado apenas pela função exponencial única. Todos os 

valores de dose característica e intensidade máxima do sinal OSL obtidos para as 

funções exponencial única e soma de exponenciais são apresentados na Tabela 4.2. 
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Figura 4.10 - Boxplots dos valores de dose característica (D0) obtidos a partir de curvas dose-resposta 
ajustadas pela função de única exponencial. 

 

 
 
Figura 4.11 - Boxplots dos valores de doses características, (a) D01 e (b) D02, obtidos a partir de curvas 
dose-resposta ajustadas pela função soma de exponenciais. Somente foi possível este ajuste para as 
amostras de sedimentos com quartzo de alta e média sensibilidade e para quartzo de granito (VR12) e de 
veio hidrotermal (IP22). 

 

 
 
 
 
 



49 
  

Tabela 4.2 - Valores dos parâmetros das curvas dose resposta (D0 e I0) obtidos pelos ajustes de 
exponencial única e de soma de exponenciais. Valores de qui-quadrado reduzido indicam a qualidade do 
ajuste. Valores de sensibilidades OSL e TL também são apresentados. 

Amostra 

Exponencial única Soma de exponenciais Sensibilidade 

D0 
(Gy) 

I0 

             
Qui- 

quadrado 
reduzido 

D01 
(Gy) 

I01 
D02 

(Gy) 
I02 

Qui-
quadrado 
reduzido 

(x10-4) 

OSL 
(cts/Gy) 

TL 
(cts/Gy) 

L0688 

37,8 ± 1,0 2,17 ± 0,02 40,1 15 ± 2 1,06 ± 0,08 146 ± 14 1,37 ± 0,07 6,86 95377 464399 

42,0 ± 1,1 2,12 ± 0,02 29,4 19 ± 2 1,28 ± 0,09 143 ± 15 1,06 ± 0,09 5,22 98030 414387 

43,6 ± 1,1 2,18 ± 0,03 41,6 14 ± 1 1,56 ± 0,06 133 ± 8 0,87 ± 0,06 3,67 83473 500799 

45,5 ± 1,2 2,30 ± 0,03 33,1 16 ± 2 0,92 ± 0,07 130 ± 9 1,61 ± 0,07 3,82 79941 457034 

39,7 ± 1,1 2,18 ± 0,02 34,0 15 ± 2 1,01 ± 0,08 133 ± 11 1,40 ± 0,07 4,66 83905 414674 

35,4 ± 1,0 2,15 ± 0,02 31,8 14 ± 1 1,04 ± 0,08 122 ± 10 1,31 ± 0,07 4,60 68605 347264 

L0229 

36,3 ± 1,0 2,17 ± 0,02 46,9 14 ± 1 1,10 ± 0,03 158 ± 6 1,38 ± 0,03 1,14 51435 324031 

40,8 ± 1,1 2,24 ± 0,03 31,1 17 ± 1 1,42 ± 0,06 133 ± 8 1,05 ± 0,06 2,35 48135 393879 

64,1 ± 1,6 2,54 ± 0,03 52,6 20 ± 3 0,88 ± 0,08 195 ± 13 2,06 ± 0,07 6,68 59701 316071 

47,3 ± 1,2 2,33 ± 0,03 21,1 21 ± 2 1,48 ± 0,07 130 ± 8 1,04 ± 0,07 1,82 54213 245412 

54,5 ± 1,4 2,34 ± 0,03 43,6 15 ± 1 1,85 ± 0,03 146 ± 4 0,78 ± 0,03 1,04 34797 268595 

34,8 ± 1,0 2,11 ± 0,02 31,7 15 ± 1 1,09 ± 0,04 130 ± 7 1,24 ± 0,04 1,59 57419 304114 

L0231 

51,0 ± 1,3 2,15 ± 0,03 46,6 19 ± 3 1,85 ± 0,09 171 ± 15 0,98 ± 0,10 8,90 81506 290258 

51,6 ± 1,3 2,59 ± 0,03 14,0 22 ± 2 1,15 ± 0,08 178 ± 13 1,57 ± 0,07 3,79 69805 310715 

44,1 ± 1,2 2,31 ± 0,03 53,3 17 ± 3 1,71 ± 0,10 213 ± 27 1,00 ± 0,11 19,6 42857 226705 

42,7 ± 1,1 2,27 ± 0,03 51,5 18 ± 2 1,01 ± 0,08 166 ± 13 1,68 ± 0,08 6,28 32899 198812 

L0001 

54,6 ± 1,4 2,59 ± 0,03 26,6 21 ± 1 1,83 ± 0,04 141 ± 4 1,00 ± 0,04 0,77 35051 170737 

50,4 ± 1,2 2,31 ± 0,03 13,8 25 ± 1 1,03 ± 0,05 121 ± 4 1,42 ± 0,05 0,39 15505 110646 

50,0 ± 1,3 2,37 ± 0,03 41,8 19 ± 2 1,67 ± 0,07 170 ± 12 1,03 ± 0,07 4,56 27297 184537 

52,6 ± 1,3 2,42 ± 0,03 36,5 21 ± 1 1,03 ± 0,05 169 ± 8 1,69 ± 0,05 1,80 17898 135191 

98,3 ± 2,3 3,16 ± 0,04 25,2 28 ± 4 0,65 ± 0,08 184 ± 7 2,81 ± 0,08 2,76 26911 94639 

72,4 ± 1,8 2,77 ± 0,04 62,9 21 ± 3 2,39 ± 0,08 226 ± 16 0,90 ± 0,09 9,22 10603 76810 

L0017 

83,1 ± 2,2 2,40 ± 0,03 43,4 32 ± 1 1,98 ± 0,02 313 ± 8 0,97 ± 0,02 0,50 1096 21002 

66,3 ± 1,7 2,14 ± 0,03 21,4 34 ± 2 1,31 ± 0,06 231 ± 17 1,10 ± 0,07 1,78 1996 32966 

56,7 ± 1,6 1,99 ± 0,03 55,6 23 ± 1 1,53 ± 0,01 308 ± 6 0,98 ± 0,01 0,23 1024 19290 

67,1 ± 1,8 2,14 ± 0,03 33,1 30 ± 1 1,50 ± 0,03 265 ± 11 1,03 ± 0,03 0,81 1174 20538 

69,3 ± 1,9 2,15 ± 0,03 55,9 28 ± 4 1,76 ± 0,07 346 ± 41 0,99 ± 0,08 8,89 1029 18335 

125 ± 3 3,48 ± 0,05 52,3 28 ± 2 0,75 ± 0,04 313 ± 8 3,52 ± 0,03 1,90 1963 22089 

L0698 

127 ± 3 2,99 ± 0,05 25,2 54 ± 7 1,02 ± 0,12 346 ± 28 2,52 ± 0,10 3,40 1307 8014 

173 ± 5 3,16 ± 0,05 27,0 66 ± 16 3,01 ± 0,15 418 ± 51 0,81 ± 0,20 6,29 1865 12865 

137 ± 3 3,12 ± 0,05 14,9 57 ± 5 0,98 ± 0,10 304 ± 16 2,56 ± 0,09 1,32 4186 15700 

155 ± 5 3,07 ± 0,06 36,2 23 ± 6 3,18 ± 0,06 322 ± 17 0,44 ± 0,07 7,64 1220 16864 

198 ± 6 3,75 ± 0,07 42,6 25 ± 7 0,40 ± 0,07 389 ± 19 4,17 ± 0,06 8,35 1772 8538 

L0674 

402 ± 46 5,0 ± 0,3 0,6 - - - - - 7 266 

616 ± 94 3,4 ± 0,3 0,7 - - - - - 6 253 

558 ± 81 3,8 ± 0,3 1,2 - - - - - 15 313 

361 ± 32 3,1 ± 0,1 0,6 - - - - - 26 317 

395 ± 35 3,9 ± 0,2 1,0 - - - - - 20 199 

545 ± 64 3,3 ± 0,2 1,7 - - - - - 12 246 

LA1 

117 ± 4 2,69 ± 0,04 5,5 - - - - - 38 1370 

103 ± 3 2,77 ± 0,04 14,8 - - - - - 81 2142 

102 ± 3 2,72 ± 0,04 13,7 - - - - - 49 1846 
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102 ± 3 2,65 ± 0,04 8,9 - - - - - 38 1823 

VR12 

31,2 ± 2,0 2,24 ± 0,05 17,0 16 ± 5 1,42 ± 0,24 264 ± 105 1,45 ± 0,21 135 53 1887 

247 ± 29 3,48 ± 0,23 3,3 17 ± 21 3,63 ± 0,20 391 ± 75 0,32 ± 0,21 126 35 790 

184 ± 34 3,25 ± 0,32 0,9 - - - - - 19 497 

154 ± 15 3,11 ± 0,15 2,0 20 ± 8 2,98 ± 0,08 244 ± 15 0,38 ± 0,09 12,1 39 1107 

IP22 61,5 ± 1,45 2,00 ± 0,02 18,7 46 ± 21 0,40 ± 0,12 644 ± 245 1,46 ± 0,14 12,5 2 108 

ITA1 

478 ± 44 7,25 ± 0,42 1,1 - - - - - 3 1835 

575 ± 84 7,23 ± 0,44 0,5 - - - - - 1 2204 

566 ± 50 8,11 ± 0,49 1,0 - - - - - 4 3439 

BS223 

1730 ± 484 20,1 ± 5,0 1,7 - - - - - 34 329 

3520 ± 1710 38,6 ± 17,7 1,2 - - - - - 61 209 

962 ± 210 12,3 ± 2,2 1,7 - - - - - 31 220 

 

 

4.1.4. Relação entre sensibilidade OSL/TL e dose característica 

 

Os dados mostram que amostras de quartzo com maior sensibilidade luminescente 

apresentam baixos valores médios de dose característica. Amostras de quartzo com 

baixa sensibilidade luminescente, entretanto, apresentam maior variabilidade no valor 

de dose característica. Esses comportamentos são observados tanto no ajuste com 

função exponencial única (Figura 4.12) quanto com função soma de exponenciais 

(Figura 4.13). Quartzo com sensibilidade OSL maior que 104 contagens/Gy apresenta 

dose característica menor que 100 Gy, enquanto que quartzo com dose característica 

acima de 200 Gy apresenta sensibilidade OSL inferior a 102 contagens/Gy (Figura 

4.12a). O comportamento é similar quando se compara a sensibilidade TL e dose 

característica (Figura 4.12b). Para o ajuste das curvas dose-resposta pela função soma 

de exponenciais (Figura 4.13), quartzo com baixa sensibilidade (veio hidrotermal, IP22) 

tem a maior dose característica (D02 = 650 Gy). Entretanto, com relação à primeira 

exponencial, a dose característica do quartzo de veio hidrotermal (IP22) é similar ao 

valor médio (D01 ~45 Gy) obtido para a areia fluvial da Amazônia ocidental (média 

sensibilidade, L0698). 
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Figura 4.12 - Comparação entre sensibilidades (a) OSL e (b) TL e dose características (D0) determinadas 
pelo ajuste de única exponencial. 

 

Figura 4.13 - Comparação entre sensibilidades OSL e doses características (D01 e D02) obtidas pela função 
soma de exponenciais. 

 

4.1.5. Parâmetros das armadilhas OSL 

 

Os parâmetros das armadilhas OSL, energia de ativação (E, em eV) e fator de 

frequência (s, em s-1), foram calculados para alíquotas de quartzo de amostras de 

sedimentos fluviais do Pantanal (L0229) e da Amazônia ocidental (L0698) e aluvial 

chilena (L0674). Estas amostras representam, respectivamente, quartzo com alta, média 

e baixa sensibilidades OSL e TL. Ressaltasse que, de acordo com os dados obtidos 

através das curvas de LM-OSL, a amostra aluvial chilena (L0674) não apresenta a 

componente rápida do sinal OSL. O sinal corrigido em função do tempo de 

armazenamento isotérmico para temperaturas de 200° C (linha azul), 220° C (linha 

verde) e 240° C (linha vermelha) é apresentado na Figura 4.14. Foram considerados os 

modelos GOK (Figura 4.14, superior) e distribuição Gaussiana (Figura 4.14, inferior) de 

energia das armadilhas para o cálculo dos parâmetros das armadilhas do sinal OSL 

(Equações 3.1 e 3.2). Para quartzo de alta sensibilidade sugere-se que há um 
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comportamento de primeira ordem cinética (β → 1 e σE → 0), como mostram as curvas 

de decaimento isotérmico apresentadas nas Figuras 4.14a e 4.14d. Por outro lado, um 

comportamento de não-primeira ordem é observado para as alíquotas da amostra de 

quartzo de baixa sensibilidade OSL (Figuras 4.14c e 4.14f). Já para as alíquotas de 

quartzo com média sensibilidade OSL (Figuras 4.14b e 4.14e) observa-se uma mistura 

de comportamentos. Os valores médios dos parâmetros das armadilhas OSL obtidos são 

apresentados na Tabela 4.3. 

 

 
Figura 4.14 - Parâmetros cinéticos obtidos a partir de experimentos de armazenamento isotérmico para 
alíquotas de quartzo de alta (L0229, areia fluvial), média (L0698, areia fluvial) e baixa (L0674, areia 
aluvial) sensibilidades OSL. Painéis superiores e inferiores representam os mesmos dados obtidos pelas 
Equações 3.1 (painéis superiores, GOK) e 3.2 (painéis inferiores, Gaussiano). 

 

Tabela 4.3 - Valores médios dos parâmetros das armadilhas OSL obtidos pelo experimento de 
armazenamento isotérmico. 

Amostra 
com 

sensibilidade: 

GOK Gaussiana 

E 
(eV) 

log10s 
(s em s-1) 

Beta 
(sem 

unidade) 

E 
(eV) 

log10s 
(s em s-1) 

σE 
(meV) 

Alta: 
L0229 

1,73 ± 0,02 14,27 ± 0,25 1,20 ± 0,09 1,72 ± 0,02 14,15 ± 0,21 21 ± 4 

Média: 
L0698 

1,70 ± 0,07 14,18 ± 0,52 1,90 ± 0,38 1,70 ± 0,05 14,34 ± 0,29 61 ± 24 

Baixa: 
L0674 

1,64 ± 0,20 14,67 ± 2,40 2,45 ± 0,59 1,55 ± 0,20 13,47 ± 2,12 84 ± 27 
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A variação dos parâmetros de armadilhas de sinal OSL em relação à dose 

característica (D0, considerando a função exponencial única) é apresentada na Figura 

4.15. Embora haja incertezas nos ajustes de dados para quartzo com baixa e média 

sensibilidade OSL, nota-se que os valores médios da energia de ativação (Figuras 4.15a 

e 4.15d) e do fator de frequência (Figuras 4.15b e 4.15d) são indistinguíveis para 

amostras de quartzo com diferentes sensibilidades OSL, considerando as incertezas das 

medidas. Entretanto, o desvio padrão da energia de ativação da armadilha (σE) e a 

ordem cinética (β) apresentam correlação positiva com a dose característica (Figuras 

4.15c e 4.15f), indicativo de que amostra de quartzo com maior D0 tem um maior grau 

de desvio da cinética de primeira ordem. Estes resultados podem ser associados à 

ausência da componente OSL rápida para a amostra de baixa sensibilidade (L0674), 

bem como com a contribuição de diferentes componentes OSL para a amostra de média 

sensibilidade (L0698). Assim, os valores dos parâmetros de armadilhas obtidos para as 

amostras de baixa e média sensibilidade não representariam valores para a componente 

OSL rápida. 

 

 
Figura 4.15 - Eixo y representa as variações da energia de ativação da armadilha OSL (a, d), do fator de 
frequência (b, e) e do parâmetro de não linearidade do modelo (c, f) em relação à dose característica no 
eixo x. Em cada quadro são apresentados, em ordem, os valores amostras L0229, L0698 e L0674. A linha 
horizontal em vermelho representa o valor médio da medida. 
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4.2.  Estimação de Dose Equivalente a Partir de Curva Dose-Resposta Padrão 

 

4.2.1. Características das amostras selecionadas: curvas de decaimento OSL, 

sensibilidade OSL, curvas dose-resposta e doses características 

 

Primeiramente, foram analisadas as curvas de decaimento do sinal OSL das 

amostras selecionadas (Tabela 3.4) a partir de medidas de datações OSL em estudos 

anteriores. A Figura 4.16 apresenta algumas curvas de decaimento do sinal OSL de 

doses naturais e de regeneração para as amostras estudadas. Curvas de decaimento do 

sinal OSL para todas as amostras estudadas são apresentadas na Figura S1. As curvas de 

decaimento são normalizadas pelas contagens do primeiro 0,1 s da estimulação do sinal. 

São apresentadas curvas de decaimento do sinal OSL para dose natural menor que 1 Gy 

(Figuras 4.16a e 4.16b), doses naturais entre 3 Gy e 30 Gy (Figuras 4.16c, 4.16d e 

4.16e) e para doses naturais maiores que 30 Gy (Figuras 4.16f e 4.16g). A forma de 

decaimento das curvas OSL varia de acordo com a contribuição das componentes 

rápida, média e lenta do sinal OSL. Valores de sensibilidade natural foram estimados a 

partir da curva de decaimento do sinal OSL natural, calculados pela razão entre integral 

das contagens do primeiro 0,8 s da curva de decaimento do sinal OSL e a integral do 

sinal total (Tabela 4.4). A variação da sensibilidade OSL do sinal natural em função da 

dose equivalente é apresentada na Figura 4.17. Amostras com dose equivalente abaixo 

de 1 Gy (por exemplo, amostra L1364, 0,084 Gy, Figura 4.16a) apresentam 

sensibilidade OSL menor que 30 % (Figura 4.17). Amostras com dose equivalente 

acima de 1 Gy apresentam maior variabilidade (entre 15% e 75%) da sensibilidade OSL 

(Figura 4.17). Destaque para as amostras de arenito eólico do nordeste brasileiro 

(L0982, L1010 e L0985) com doses maiores que 1 Gy e sensibilidade menor que 15% 

(Figura 4.17). 
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Figura 4.16 - Curvas de decaimento de sinais OSL naturais e de doses regenerativas. Em (a) e (b) doses 
naturais menores que 1 Gy; em (c), (d), (e) doses naturais entre 1 e 30 Gy; e em (f) e (g) doses naturais 
acima de 30 Gy. 

 

 
Figura 4.17 - Sensibilidade OSL do sinal natural em função da dose equivalente (De). A sensibilidade 
OSL é dada pela porcentagem da integral do primeiro 0,8 s do decaimento OSL em relação a integral do 
sinal OSL total. 
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Curvas dose-resposta obtidas pelo protocolo SAR (Tabela 2.2) de diferentes 

alíquotas de quartzo para as mesmas amostras da Figura 4.16 são apresentadas na 

Figura 4.18. Para dose equivalente inferior a 1 Gy (Figura 4.18a, b) foi utilizada a 

função linear (Equação 2.7) e para as doses maiores (Figuras 4.18c, d, e, f, g) foi 

utilizada a função exponencial (Equação 2.6), em ambos os ajustes as curvas passam 

pela origem. Todas as curvas dose-resposta são apresentadas na Figura S2. Valores 

médios das doses características (D0) para as amostras curva dose-resposta ajustadas 

pela função exponencial e de sensibilidades OSL das amostras estudadas são 

apresentados na Tabela 4.4. 

 
Figura 4.18 - Curvas dose-resposta obtidas pelo protocolo SAR. Em (a) e (b) foram feitos ajustes lineares. 
Em (c), (d), (e), (f) e (g) foram feitos ajustes exponenciais. 
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Tabela 4.4 - Valores de sensibilidade OSL e dose característica (D0) média. Valores de D0 obtidos pelo 
ajuste de exponencial única para amostras com dose equivalente maior que 1 Gy. 

Código Sensibilidade (%) D0 (Gy) 

L1364 9,55 ± 5,90 - 

L0592 4,06 ± 0,88 - 

GC06 23,52 ± 4,59 - 

TAP19 6,40 ± 2,09 - 

L1353 15,18 ± 9,27 - 

L1023 12,69 ± 3,56 - 

L0828 27,44 ± 9,43 - 

L0991 9,89 ± 6,26 - 

L0871 7,78 ± 2,51 - 

NE17 5,40 ± 2,95 - 

L0033 27,64 ± 5,56 - 

L0034 22,92 ± 4,14 - 

L1352 38,14 ± 10,85 - 

L0815 56,75 ± 7,00 - 

L0985 20,39 ± 11,10 - 

L1360 62,40 ± 5,56 42,34 ± 0.56 

L1356 67,86 ± 4,70 45,11 ± 0,61 

L0812 67,48 ± 7,38 36,38 ± 0,39 

L1349 69,00 ± 6,98 50,74 ± 0,55 

L1010 16,52 ± 6,62 50,26 ± 4,44 

L0982 14,67 ± 4,85 53,14 ± 7,21 

L1020 45,94 ± 11,80 26,60 ± 0,57 

L1030 53,52 ± 11,09 45,41 ± 0,60 

NE10 59,42 ± 9,73 37,96 ± 0,44 

NE54 60,41 ± 5,74 23,22 ± 0,40 

L0545 59,66 ± 4,62 38,08 ± 0,53 

L0030 59,97 ± 14,97 43,69 ± 0,98 

 

4.2.2. Estabelecimento de uma curva dose resposta padrão 

 

 A curva dose-resposta padrão, apresentada na Figura 4.19, foi construída a partir 

dos sinais OSL naturais corrigidos e normalizados pela dose teste (Ln/Tn x Dt) em 

função das suas respectivas doses equivalentes (De). A curva é ajustada tanto pela 
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função exponencial (Equação 3.3, SGC-1) quanto pela função exponencial somada à 

função linear (exponencial + linear, Equação 3.5, SGC-2). Os valores de dose 

característica obtidos pelas funções exponencial e exponencial + linear são, 

respectivamente, cerca de 80 Gy e 40 Gy. A fim de elaborar uma curva dose-resposta 

padrão para doses baixas, considerou-se apenas dose inferior a 1 Gy da curva da Figura 

4.19. Dessa forma, tem-se a Figura 4.20 cuja curva é ajustada por função linear (SGC-3, 

Equação 3.4). Os resultados dos parâmetros obtidos estão descritos na Tabela 4.5.  

 

 
Figura 4. 19 - Curva dose-resposta padrão (SGC) obtida a partir das doses equivalentes e seus respectivos 
sinais naturais corrigidos pela dose teste (Ln/Tn x Dt). A SGC foi ajustada pelas funções única exponencial 
(SGC-1) e exponencial + linear (SGC-2). 
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Figura 4.20 - Ajuste linear feito para a curva dose-resposta padrão obtida através dos sinais naturais 
corrigidos pela dose teste (Ln/Tn x Dt) para doses inferiores a 1 Gy (SGC-3). 

 

A Figura 4.21 apresenta a curva dose-resposta construída a partir dos sinais OSL 

de doses regenerativas, corrigidos e normalizados (Lx/Tx x Dt), em função das doses. A 

curva é ajustada pela função exponencial (Equação 3.3, SGC-4) e o valor da dose 

característica é cerca de 60 Gy. Os resultados dos parâmetros estão descritos na Tabela 

4.5. 

 
Figura 4.21 - Curva dose-resposta padrão (SGC-4) obtida a partir das doses regenerativas, seus 
respectivos sinais corrigidos e normalizados pela dose teste (Lx/Tx x Dt) e ajustada pela função de única 
exponencial. 
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Tabela 4.5 - Parâmetros das funções de ajustes das curvas dose-resposta padrões: única exponencial, 
linear e exponencial + linear. As funções seguem as Equações 3.3, 3.5 e 3.6, respectivamente. Valor de R2 
é associado à qualidade do ajuste. 

 

4.2.3. Comparação entre doses estimadas pela curva dose-resposta padrão e 

obtidas através do protocolo SAR  

 

Foram calculados os valores dos sinais OSL naturais corrigidos pela dose teste e 

normalizados pela magnitude da dose teste (Ln/Tn x Dt) das amostras selecionadas para 

comparação entre os métodos SAR e SGC (amostras apresentadas na Tabela 3.6). A 

partir das médias desses valores para cada amostra e das funções de ajuste da SGC 

foram estimadas as doses equivalentes por este método (Tabela 4.6). As amostras com 

dose equivalente até 60 Gy (protocolo SAR) foram selecionadas para estimar doses 

obtidas via SGC-1 e SGC-4 (ajustes exponenciais), as amostras com dose equivalente 

menor que 1 Gy (protocolo SAR) foram selecionadas para estimar doses pela SGC-3 

(ajuste linear) e as amostras com doses equivalentes maiores que 35 Gy (protocolo 

SAR) foram selecionadas para estimar doses via SGC-2 (ajuste exponencial +linear). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinal Figura Ajuste R² Y0 (Gy) D0 (Gy) A K (mGy) 

Ln/Tn x 
Dt 

4.19 1- Exponencial 0,994 75,0 ± 1,8 79,3 ± 2,3 - - 

4.19 
2- Exponencial 

+ Linear 
0,994 24,3 ± 5,8 40,1 ± 0,5 0,4 ± 0,1 - 

4.20 
3- Linear (< 1 

Gy) 
0,999 0,964 ± 0,004 - - 0,13 ± 0, 35 

Lx/Tx x 
Dt 

4.21 4- Exponencial 0,981 58,6 ± 0,6 59,3 ± 2,8 - - 
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Tabela 4.6 - Valores calculados do sinal OSL natural corrigido e normalizado pela dose teste (Ln/Tn x Dt) 
e doses equivalentes (e respectivos erros) estimadas pelas curvas dose respostas com ajustes exponencial 
(SGC-1), exponencial + linear (SGC-2), linear (SGC-3) e exponencial (SGC-4, doses regenerativas). 

Amostra 
(Ln/Tn)x Dt 

(Gy) 

Dose, SGC (Gy) 

SGC-1 
Exponencial 

SGC-2 
Exponencial + 

Linear 

SGC-3 
Linear 

SGC-4 
Exponencial 

L0595 0,037 ± 0,012 0,039 ± 0,013 - 0,039 ± 0,115 0,038 ± 0,013 

XNG47.2a 0,050 ± 0,002 0,053 ± 0,003 - 0,052 ± 0,044 0,050 ± 0,002 

PIN01a 0,051 ± 0,002 0,054 ± 0,003 - 0,053 ± 0,050 0,052 ± 0,002 

L0029 0,216 ± 0,031 0,228 ± 0,034 - 0,224 ± 0,180 0,219 ± 0,032 

XNG47.2b 0,416 ± 0,006 0,441 ± 0,018 - 0,431 ± 0,080 0,422 ± 0,009 

PIN01b 0,413 ± 0,015 0,438 ± 0,023 - 0,428 ± 0,126 0,419 ± 0,016 

L1358 0,621 ± 0,148 0,659 ± 0,160 - 0,644 ± 0,393 0,632 ± 0,152 

L0960 3,05 ± 0,55 3,29 ± 0,62 - - 3,75 ± 0,57 

L0943 2,88 ± 1,03 3,11 ± 1,14 - - 2,99 ± 1,10 

L0872 3,52 ± 0,24 3,81 ± 0,30 - - 3,67 ± 0,26 

NE02 3,59 ± 0,52 3,89 ± 0,60 - - 3,75 ± 0,57 

L1330 5,51 ± 2,41 6,05 ± 2,76 - - 5,85 ± 2,70 

L0826 9,72 ± 3,63 11,01 ± 4,43 - - 10,76 ± 4,41 

L1014 9,51 ± 1,95 10,75 ± 2,40 - - 10,50 ± 2,37 

NE12 15,99 ± 2,91 19,02 ± 3,99 - - 19,90 ± 4,07 

L1339 18,25 ± 5,80 22,11 ± 8,15 - - 22,13 ± 8,54 

L1181 27,57 ± 6,14 36,33 ± 10,37 36,91 ± 10,36 - 37,69 ± 11,75 

PIN01c 26,55 ± 0,67 34,65 ± 1,82 35,21 ± 1,11 - 35,78 ± 1,43 

L1029 27,60 ± 4,06 36,39 ± 6,97 36,97 ± 6,86 - 37,76 ± 7,81 

L1012 39,09 ± 9,62 58,38 ± 21,40 58,32 ± 19,53 - 61,45 ± 29,25 

L0503 41,72 ± 12,91 - 63,78 ± 27,20 - - 

L0476 47,00 ± 23,19 - 97,18 ± 67,15 - - 

L1361 64,66 ± 8,91 - 118,65 ± 23,31 - - 

L0941 52,41 ± 11,18 - 87,86 ± 26,70 - - 

L1421 40,88 ± 5,61 - 62,01 ± 11,69 - - 

 

A Figura 4.22 apresenta as comparações entre as doses equivalentes calculadas 

pelo protocolo SAR e pelas SGC-1 (exponencial, Figura 4.22a), SGC-2 (exponencial + 

linear, Figura 4.22b), SGC-3 (linear para doses menores que 1 Gy, Figura 4.22c) e 

SGC-4 (exponencial, Figura 4.22d). 
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Figura 4.22 - Comparação entre doses equivalentes calculadas por protocolo SAR e por SGCs. Em (a) 
SGC-1, doses equivalentes até 60 Gy (ajuste exponencial), em (b) SGC-2, doses equivalentes maiores que 
30 Gy (ajuste exponencial + linear), em (c) SGC-3, doses equivalentes menores que 1 Gy (ajuste linear) e 
em (d) SGC-4, doses equivalentes até 60 Gy (ajuste exponencial). 

 

As razões entre as doses equivalentes estimadas pelas SGC e pelo protocolo SAR 

são apresentadas na Tabela 4.7. A Figura 4.23 apresenta a razão entre as doses 

equivalentes estimadas pela SGC-4 (ajuste exponencial a partir de doses regenerativas) 

e pelo protocolo SAR. Razões semelhantes foram feitas para diferentes intervalos de 

doses (Figura 4.24). As Figuras 4.24a, 4.24b e 4.24c apresentam os melhores resultados 

para os intervalos de doses: menor que 1 Gy (SGC-4), entre 1 e 20 Gy (SGC-1) e 

maiores que 20 Gy (SGC-1), respectivamente. Todas as figuras com as razões são 

apresentadas no Apêndice A e os resultados são semelhantes (Figuras S3, S4, S5, S6). 
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Tabela 4.7 - Razão entre as doses equivalentes estimadas via SGCs e protocolo SAR. 

Intervalo 
de dose 

Amostra 

Razão SGC:SAR 

SGC-1 
Exponencial 

SGC-2 
Exponencial + 

Linear 

SGC-3 
Linear 

SGC-4 
Exponencial 

< 1 Gy 

L0595 1,07 ± 0,36 - 1,04 ± 3,11 1,02 ± 0,34 

XNG47.2a 1,06 ± 0,05 - 1,03 ± 0,89 1,01 ± 0,04 

PIN01a 1,07 ± 0,06 - 1,05 ± 0,99 1,03 ± 0,05 

L0029 1,09 ± 0,16 - 1,07 ± 0,86 1,05 ± 0,15 

XNG47.2b 1,05 ± 0,04 - 1,03 ± 0,19 1,01 ± 0,02 

PIN01b 1,04 ± 0,06 - 1,02 ± 0,30 1,00 ± 0,04 

L1358 1,06 ± 0,26 - 1,04 ± 0,63 1,02 ± 0,25 

1 - 20 Gy 

L0960 1,02 ± 0,19 - - 0,98 ± 0,18 

L0943 0,95 ± 0,35 - - 0,91 ± 0,34 

L0872 1,00 ± 0,08 - - 0,97 ± 0,07 

NE02 0,99 ± 0,16 - - 0,95 ± 0,15 

L1330 1,04 ± 0,48 - - 1,00 ± 0,47 

L0826 1,19 ± 0,49 - - 1,17 ± 0,49 

L1014 0,90 ± 0,21 - - 0,88 ± 0,20 

> 20 Gy 
NE12 0,94 ± 0,21 - - 0,94 ± 0,21 

L1339 0,94 ± 0,36 - - 0,95 ± 0,38 

> 30 Gy 

L1181 1,14 ± 0,33 1,10 ± 0,31 - 1,18 ± 0,37 

PIN01c 1,04 ± 0,06 1,01 ± 0,03 - 1,07 ± 0,05 

L1029 0,97 ± 0,19 0,91 ± 0,17 - 1,00 ± 0,21 

L1012 1,01 ± 0,39 0,92 ± 0,32 - 1,06 ± 0,52 

L0503 - 1,01 ± 0,44 - - 

L0476 - 1,56 ± 1,09 - - 

L1361 - 0,65 ± 0,14 - - 

L0941 - 0,81 ± 0,25 - - 

L1421 - 0,43 ± 0,09 - - 
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Figura 4.23 - Razão entre as doses equivalentes calculadas pela SGC-4 (ajuste exponencial a partir de 
doses regenerativas) e pelo método SAR. Em (a) as razões entre De via SGC e SAR. Em (b) radial plot 
dos mesmos dados apresentados em (a). 

 

 
Figura 4.24 - Radial plot das razões entre as doses equivalentes estimadas via SGC e SAR. Em (a) para 
doses menores que 1 Gy pela SGC-4, em (b) para doses entre 1 e 20 Gy pela SGC-1 e em (c) para doses 
maiores que 20 Gy pela SGC-1. 
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5. DISCUSSÕES 
 

5.1.  Propriedades Limitantes da Datação OSL 

 

5.1.1. Sensibilidades OSL/TL 

 

A sensibilidade OSL determina a dose equivalente mínima que pode ser medida 

por meio de determinada alíquota ou grão de quartzo e, portanto, define o limite mínimo 

da datação OSL em quartzo. Quartzo com elevada sensibilidade OSL permite estimar 

doses da ordem de dezenas de mGy e datar sedimentos na escala de anos (Murray & 

Mohanti, 2006; Madsen & Murray, 2009). Já o quartzo de baixa sensibilidade limita a 

precisão da datação de sedimento, visto que são necessárias doses elevadas para obter 

um sinal OSL detectável. Por exemplo, del Rio et al. (2019) reportaram sinais OSL 

detectáveis apenas acima de doses da ordem de 20 Gy. A variação das sensibilidades 

OSL e TL também é importante para definir a capacidade de discriminação de grãos de 

quartzo de proveniência distinta. Neste estudo, a sensibilidade OSL medida nas 

amostras de quartzo varia cerca de seis ordens de magnitude (10-1 - 105 cts/Gy), 

enquanto que a sensibilidade TL varia cerca de quatro ordens de magnitude (102 - 105 

cts/Gy). Considerando a escala continental de distribuição das amostras estudadas, estes 

intervalos podem representar as variações da sensibilidade OSL e TL do quartzo na 

natureza. Portanto, isto representa a capacidade de discriminação das sensibilidades 

OSL e TL de quartzo para análises de proveniência sedimentar. A sensibilidade do pico 

TL-110°C das amostras estudadas tem padrão semelhante ao observado para a 

sensibilidade OSL (Figura 4.2), reforçando a correlação positiva entre as sensibilidades 

OSL e TL (Figura 4.3) já descrita na literatura (Murray & Roberts, 1998; Murray & 

Wintle, 2000; Jain et al., 2003a, b; Zular et al., 2015). Este estudo também confirma que 

cristais de quartzo extraídos de rochas ígneas ou metamórficas têm baixa sensibilidade 

OSL (entre 10-1 - 101 cts/Gy) quando comparados aos grãos de quartzo de sedimentos 

(102 - 105 cts/Gy). Isto ocorreria pelo fato dos cristais de quartzo de rochas ígneas e 

metamórficas não terem passado pelos repetidos ciclos de irradiação e fotoesvaziamento 

que ocorre durante o transporte e deposição dos sedimentos, o que está de acordo com 

estudos anteriores (Chithambo et al., 2007; Sawakuchi et al., 2011, Guralnik et al., 

2015a). Entretanto, foi observada a exceção para o quartzo da amostra de sedimento 

chileno (L0674), cuja sensibilidade OSL (100 - 101 cts/Gy) é similar à de quartzo de 
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rochas como o granito (ITA1) e o xisto azul (BS223). A baixa sensibilidade OSL dos 

grãos de quartzo do sedimento chileno está de acordo com o padrão encontrado em 

grãos de quartzo que tiveram um curto transporte a partir de suas rochas fontes, como 

sedimentos depositados nos Andes (del Rio et al., 2019) ou outras cadeias de montanhas 

jovens como os Alpes da Nova Zelândia (Preusser et al., 2006) e os Himalaias (Jaiswal 

et al., 2008). 

As medidas de LM-OSL indicam que todas as componentes OSL são 

sensibilizadas quando cristais de quartzo de rochas são convertidos em grãos de 

sedimentos e que, portanto, tenham passado por processos de transporte e deposição. 

Entretanto, grãos de quartzo com maior sensibilidade OSL têm maior contribuição da 

componente rápida, indicando que as componentes OSL têm diferentes respostas aos 

ciclos de irradiação e esvaziamento. 

Estudos anteriores propuseram que a sensibilização da luminescência de grãos de 

quartzo estaria relacionada aos ciclos de soterramento e exposição solar em sistemas 

sedimentares (Moska & Murray, 2006; Pietsch et al., 2008) e às taxas de erosão em 

áreas fontes de sedimentos (Sawakuchi et al., 2018). Sharma et al. (2017) demonstraram 

que existe uma correlação negativa entre a sensibilidade OSL e o conteúdo de água 

dentro dos grãos de quartzo. Embora vários estudos demonstrem que a sensibilização da 

luminescência ocorre após o quartzo ser liberado de sua rocha fonte (ígnea ou 

metamórfica), não há consenso sobre o processo natural que conduz à sensibilização. O 

aumento da sensibilidade OSL é geralmente associado à maior sensibilização da 

componente rápida (Sawakuchi et al., 2011), que pode estar relacionada ao aumento da 

probabilidade de recombinação dos pares elétrons-lacunas durante os ciclos de 

preenchimento das armadilhas durante o soterramento e fotoesvaziamento pela 

exposição solar durante o transporte sedimentar (Moska & Murray, 2006). A baixa 

intensidade da componente rápida do sinal OSL não implica necessariamente que a 

armadilha de elétrons associada à componente rápida está ausente no sistema, sendo 

mais provável que esteja relacionada à densidade de lacunas nos centros de 

recombinação radiativos (Zimmermann, 1971; Guralnik et al., 2015a; Preusser et al., 

2009). Niyonzima et al. (2020) realizaram medidas de radiofluorescência (RF) espectral  

nas mesmas amostras de quartzo deste estudo e encontraram correlação positiva entre as 

sensibilidades OSL/TL e a intensidade de RF. De acordo com Niyonzima et al. (2020), 

quartzo com maiores sensibilidades OSL e TL tem maior emissão de RF na banda da 

luz ultravioleta quando comparada com a banda azul. Este padrão sugere que a 
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sensibilização está de alguma forma relacionada com a competição entre diferentes 

centros de recombinação (violeta versus azul, por exemplo). Estudos feitos em 

laboratório para simular a sensibilização do sinal OSL, com experimentos de irradiação 

e fotoesvaziamento em grãos de quartzo de sedimentos (Moska & Murray 2006; Pietsch 

et al., 2008) e de cristais de quartzo de rochas (Tabela 3.2, Figura 4.4), não foram 

capazes de reproduzir a variação da sensibilidade do sinal OSL na natureza (6 ordens de 

grandeza neste estudo). A sensibilidade do sinal OSL de quartzo de rochas em 

experimentos feitos em laboratório não variou mais que duas ordens de magnitude 

(Figura 4.4). Portanto, as condições naturais de sensibilização do sinal OSL não podem 

ser completamente reproduzidas em laboratório e mais estudos são necessários para 

compreender sobre os processos de sensibilização do quartzo na superfície terrestre. 

 

5.1.2. Dose característica (D0) 

 

O limite superior da datação OSL é determinado pela saturação do sinal OSL e 

esta é alcançada quando todas as armadilhas de elétrons são preenchidas. A dose em que 

isto ocorre é variável para cada amostra. A sugestão de Wintle & Murray (2006) é 

trabalhar com sinais naturais (Ln/Tn) que correspondam a 85% ou menos do valor 

máximo do sinal OSL. E este valor é alcançado para dose igual ao dobro da dose 

característica (2D0, exponencial única, Equação 2.6). Neste estudo, os valores de dose 

característica, considerando o ajuste pela função de exponencial única, variam de 30 Gy 

(granito, VR12) a mais de 3000 Gy (xisto azul, BS223). Uma vez que as análises foram 

feitas considerando a emissão inicial (primeiro 0,8s) do sinal OSL e que cada 

componente OSL tem um valor particular de dose característica (Singarayer & Bailey, 

2003), é esperado que contribuições diferentes de cada componente do sinal OSL 

possam resultar em diferentes doses características. Segundo Singarayer & Bailey 

(2003), as componentes rápida, média e lenta S1 do sinal OSL têm doses características 

similares em torno de 200 Gy (areia eólica de duna do Marrocos). A componente lenta 

S2 tem dose característica menor, cerca de 30 Gy e para a componente lenta S3, o valor 

estimado é de 850 Gy (Singarayer & Bailey, 2003). Contudo, destaca-se que a 

componente lenta S3 de Singarayer & Bailey (2003) difere da proposta por Jain et al. 

(2003b). Portanto, os valores altos de doses características (maiores que 300 Gy para a 

função exponencial) calculados para o quartzo de rochas ígneas (granito ITA1) e 

metamórficas (xisto azul) e para o sedimento chileno (L0674) deste estudo indicam que 
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esses valores podem estar relacionados à contribuição de componentes lentas na 

emissão inicial do sinal OSL. Assim, a variação das doses características das amostras 

estudadas resultaria da variação das contribuições das componentes OSL média e lenta 

na emissão inicial do sinal OSL (primeiro 0,8 s), mesmo considerando como 

background a emissão OSL dos segundos seguintes ao do sinal (early BG). Já para as 

amostras de quartzo de sedimentos brasileiros (L0001, L0017, L0229, L0231, L0688 e 

L0698), os valores de dose característica indicam que o sinal OSL (0,8 s) seria 

dominado pela componente rápida ou que possui contribuição mais balanceada das 

componentes rápida, média e lentas (S1 e S2). Os valores de dose característica obtidos 

pela função soma de exponenciais (D01 entre 10 e 70 Gy e D02 entre 120 e 650 Gy) estão 

de acordo com os descritos na literatura. Murray et al. (2007) relataram doses 

características de 44 e 450 Gy, similares aos valores (50 e 320 Gy) encontrados por 

Pawley et al. (2010). Já Timar-Gabor et al. (2012), obtiveram valores de 55 e 600 Gy. 

Neste trabalho, foi observado que o quartzo com maior sensibilidade OSL/TL 

apresenta menor variabilidade dos valores de dose característica, quando comparado 

com quartzo de menor sensibilidade. Este padrão é resultante do aumento da 

dominância da componente rápida em amostras de maior sensibilidade, uma vez que 

amostras de menor sensibilidade podem apresentar contribuições variadas das diferentes 

componentes OSL na parte inicial da emissão. Isto está de acordo com a variação dos 

parâmetros de armadilhas de elétrons estimados para as amostras de quartzo com baixa, 

média e alta sensibilidades OSL. A amostra de quartzo com baixa sensibilidade (L0674, 

areia aluvial chilena) apresenta maior variação na energia de ativação, fator de 

frequência e desvio de cinética de primeira ordem (Figuras 4.14 e 4.15, Tabela 4.3).  

A deconvolução das curvas LM-OSL confirma que o sinal do primeiro segundo 

de decaimento da curva OSL para os grãos de quartzo de média e alta sensibilidade 

OSL é dominado pela componente rápida, enquanto que grãos de quartzo de baixa 

sensibilidade OSL (amostras de rochas e do sedimento chileno) são dominados pelas 

componentes média e lenta do sinal OSL. Estes resultados são ratificados pelos valores 

de seção de choque de fotoionização obtidos neste estudo, já que as amostras de alta 

dose característica (L0674, VR12 e uma das alíquotas da amostra BS223) apresentaram 

valores de seção de choque associados aos da componente OSL média (10-18 cm²) e não 

aos da componente rápida (10-17 cm²) (Singarayer & Bailey, 2003; Jain et al., 2003b; 

Durcan & Duller 2011). 



69 
  

Timar-Gabor et al. (2017) observaram significativa variação no nível de saturação 

do sinal OSL do quartzo proveniente de amostras de sedimentos (loess da Ásia e 

Europa, eolianito da Europa e areia de sedimentos marinhos da Europa) e demonstraram 

que o valor da dose característica aumenta conforme o tamanho do grão de quartzo 

diminui. Assim, o tamanho do grão pode desempenhar papel importante para as 

propriedades luminescentes de grãos de quartzo, possivelmente devido às variações dos 

efeitos relacionados à radiação alfa provenientes dos radionuclídeos naturais 

distribuídos no entorno dos grãos de quartzo (Timar-Gabor, 2018). Entretanto, foram 

observadas neste estudo significantes mudanças nos valores de dose característica de 

quartzo de sedimentos com o mesmo tamanho de grão, mas de diferentes contextos 

geológicos. Isto indica que processos geológicos como reciclagem em sistemas 

sedimentares também podem influenciar nos valores de dose característica. 

 

5.1.3. Comparação entre sensibilidade, dose característica e parâmetros das 

armadilhas de elétrons  

 

Os resultados apresentados indicam que quanto maior a sensibilidade OSL, menor 

é a saturação do sinal, implicando em curvas dose-resposta com menores doses 

características. Este padrão foi investigado em termos de parâmetros das armadilhas de 

elétrons estimados para quartzo de baixa, média e alta sensibilidade. Dois modelos (de 

cinética de ordem geral e gaussiano) para determinação da profundidade da armadilha e 

fator de frequência foram aplicados. Os modelos de cinética de ordem geral e gaussiano 

indicam que o decaimento térmico observado do sinal OSL difere do comportamento de 

primeira ordem para a amostra de baixa sensibilidade. Por esses modelos, os dados 

sugerem que a contribuição de mecanismos não-lineares diminui conforme a 

sensibilidade OSL aumenta. Entretanto, os valores de energia de ativação são 

estatisticamente indistinguíveis. Este comportamento pode ser devido à componente 

OSL rápida não ser dominante em quartzo de baixa e média sensibilidade (amostras 

L0674 e L0698) conforme discutido na seção anterior, mesmo tendo sido utilizado 

como background a integral do 1,7 s seguinte da curva OSL (early BG) para isolar a 

componente rápida do sinal. Consequentemente, outras componentes do sinal OSL 

(média e lenta) podem ser responsáveis pela emissão inicial do sinal OSL no quartzo de 

baixa e média sensibilidade. As energias de ativação estimadas pelo modelo gaussiano 

para quartzo de alta, média e baixa sensibilidade são, respectivamente, 1,72 ± 0,02 eV 
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(L0229), 1,70 ± 0,05 eV (L0698) e 1,55 ± 0,20 eV (L0674). Usando o modelo de 

cinética de ordem geral, as energias de ativação são 1,73 ± 0,02 eV (L0229), 1,70 ± 0,07 

eV (L0698) e 1,64 ± 0,20 eV (L0674). Os valores de energia de ativação obtidos neste 

estudo estão de acordo com os valores descritos para as componentes rápida, média e 

lenta do sinal OSL do quartzo (Jain et al., 2003b). Bailey (2004) estimou energias de 

ativação para as componentes OSL rápida e média de, respectivamente, 1,7 eV e 1,72 

eV, enquanto que para as componentes lentas S1, S2 e S3 foram relatados valores de 

1,8, 1,65 e 2,6 eV, respectivamente. Os valores de fatores de frequência estimados para 

quartzo de alta, média e baixa sensibilidade variam entre 1013 e 1014 s-1. Este intervalo 

está de acordo com os valores de fatores de frequência da ordem de 1014 s-1 para a 

componente rápida e de 1013 s-1 para outras componentes estimadas por Bailey (2004). 

Similarmente, Singarayer & Bailey (2003) determinaram valores de ativação de energia 

de ativação e fator de frequência de, respectivamente, 1,74 eV e 1013 s-1 para a 

componente rápida, 1,8 eV e 1013 s-1 para a componente média e 2,02 eV e 1014 s-1 para 

a componente lenta. Nas amostras estudadas, o intervalo de profundidade de energia das 

armadilhas é significantemente maior para quartzo de média e baixa sensibilidade 

(Figura 4.15). Reiterando que as incertezas significativas associadas com os parâmetros 

de armadilhas para quartzo de média e baixa sensibilidade são provavelmente devido às 

contribuições de componentes médias e lentas na emissão inicial (~1s) da curva de 

decaimento OSL (Durcan, 2018). 

Ao assumir que as emissões iniciais das curvas de decaimento OSL medidas para 

amostras de quartzo de alta e baixa sensibilidades são dominadas pelas componentes 

OSL rápida e lenta, respectivamente, então os dados podem ser qualitativamente 

explicados em termos da presença de componentes OSL discretos. Assim, uma vez que 

múltiplas armadilhas discretas dão origem às componentes rápida, média e lenta do 

sinal OSL, o sinal OSL total é a soma de diferentes componentes, onde cada 

componente tem diferentes valores de sensibilidade e de dose característica. Dessa 

forma, pode-se esperar que amostras de quartzo com uma componente OSL rápida 

sensível e dominante devem apresentar doses características (relacionada à componente 

rápida) menores, conforme sugere a tendência observada entre sensibilidade OSL e dose 

característica (Figura 4.12).  

A competição entre armadilhas de elétrons (Banerjee, 2001) é um possível 

mecanismo para explicar a relação entre sensibilidade OSL e dose característica. Em 

quartzo de rochas ígneas e metamórficas e de sedimentos pouco transportados, 
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armadilhas associadas às componentes lentas e médias devem ser competidoras mais 

eficientes por elétrons, gerando menor probabilidade de preenchimento da armadilha 

correspondente à componente rápida. Para determinada dose, esta condição deve 

implicar em menor quantidade de elétrons capturados pela armadilha da componente 

rápida, o que promove a menor sensibilidade e a curva dose-resposta com maior dose 

característica. Apesar disto, variações na sensibilidade podem também estar 

relacionadas à eficiência de recombinação determinada pela população de lacunas 

aprisionadas. Sob este ponto de vista, desequilíbrio de cargas devido à exposição de 

quartzo a altas doses (> 300-700 kGy) levaria a uma disponibilidade limitada de lacunas 

armadilhadas para recombinação. Este mecanismo proposto por Autzen et al. (2018), 

sugere que não há sempre equilíbrio de cargas como nos modelos de luminescência 

propostos anteriormente (por exemplo, Bailey, 2001, 2004). Este desequilíbrio poderia 

ocorrer quando o grão de quartzo é irradiado em altas doses por uma fonte emissora de 

partículas beta de baixa energia, por exemplo. Autzen et al. (2018) propõe que quando 

há excesso de elétrons, eles seriam presos nas respectivas armadilhas até saturarem as 

armadilhas livres e que os elétrons extras deveriam se recombinar com as lacunas na 

banda de valência ou com as lacunas presas em armadilhas. Isto reduziria a quantidade 

de lacunas livres na rede cristalina e que, consequentemente, reduz os centros de 

recombinação. O grão de quartzo, após a erosão da rocha e exposto ao sol, poderia não 

ter todas as armadilhas de elétrons livres, já que não haveria lacunas armadilhadas nos 

centros de recombinação. E em uma nova irradiação, isto implicaria em menor 

quantidade de armadilha de elétrons liberadas. A redução dos centros de recombinação 

levaria a diminuição do sinal OSL e da sensibilidade. Assim, este mecanismo poderia 

explicar a baixa sensibilidade de quartzo de rochas fontes com idade de dezenas a 

centenas de milhões de anos (Baly et al., 2021). A competição entre centros de 

recombinação poderia também explicar o padrão de sensibilidade observado (menor 

sensibilidade para quartzo de rochas e de sedimentos pouco transportados e maior 

sensibilidade para quartzo de sedimento de transporte longo), considerando que os 

dados de espectros de RF obtidos por Niyonzima et al. (2020) nas mesmas amostras de 

quartzo estudadas sugerem o relativo deslocamento da emissão azul para ultravioleta 

quando as sensibilidades OSL e TL do quartzo aumentam. Neste caso, as sensibilidades 

OSL e TL (emissão ultravioleta) seriam controladas pela competição entre diferentes 

centros de recombinação. Entretanto, a responsabilidade das armadilhas de elétrons e 
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centros de recombinação pela sensibilização do sinal OSL/TL precisaria de 

investigações mais profundas. 

 

5.2.  Aplicabilidade da Curva de Dose-Resposta Padrão para a Datação de 

Sedimentos Brasileiros 

 

Roberts & Duller (2004) foram os primeiros a propor a aplicação de curva dose-

resposta padrão (standardized growth curve, SGC) ao sugerir a normalização entre 

alíquotas devido à resposta da dose teste. E a partir da multiplicação do sinal OSL 

corrigido pelo valor da dose teste (Lx/Tx x Dt), sugeriram construir uma curva dose-

resposta universal para alíquotas diferentes de uma mesma amostra, ou até mesmo para 

amostras diferentes. A aplicação de SGC permite estimar valores de dose equivalente de 

forma eficiente e com menor tempo de uso de equipamento especialmente quando é 

necessário aplicar doses regenerativas altas. O método também tem sido útil em 

amostras que apresentam variações da sensibilidade OSL em medidas SAR, uma vez 

que são reduzidos os processos de pré-aquecimento (Telfer et al., 2008).  

O estudo para estabelecimento de curva dose resposta padrão foi feito a partir de 

27 amostras de variadas localidades brasileiras, tal como descrito no item 3.5. Os sinais 

OSL das amostras selecionadas para o estabelecimento de SGC, além de apresentarem 

variação na sensibilidade, foram medidos em diferentes leitores de luminescência, com 

diversas temperaturas de pré-aquecimento ajustadas por testes de recuperação de dose 

(dose recovery). A sensibilidade OSL (dada pela proporção do sinal do primeiro 

segundo da curva decaimento OSL em relação ao sinal total) das amostras selecionadas 

varia de 4% (L0592) a 70% (L1349) (Tabela 4.4). Sensibilidades OSL menores que 

30% são encontradas nas amostras com dose natural menor que 1 Gy e nas amostras 

arenito eólico do nordeste brasileiro (L0982, L0985 e L1010) (Tabela 4.4). As amostras 

de areia eólica do sul do Brasil (L0812 e L1349), de areia fluvial do cerrado do Brasil 

central (L1356, L1360) e de areia fluvial do Pantanal no Mato Grosso do Sul (NE54) 

possuem sensibilidades maiores que 60% (Tabela 4.4).  

As SGCs foram construídas de duas formas: a partir de sinais naturais (Figura 

4.19 e 4.20) e de sinais de doses regenerativas (Figura 4.21), ambos corrigidos e 

normalizados pela dose teste. Os valores numéricos dos sinais corrigidos e 

normalizados (Ln/Tn x Dt e Lx/Tx x Dt, eixo Y) são similares às doses (De ou D, eixo X) 

e, devido à não linearidade em altas doses, esse valor diminui com o crescimento da 
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dose (Roberts & Duller, 2004). Para a primeira forma de construção da SGC, foram 

feitos 3 ajustes à curva de SGC. O ajuste exponencial (SGC-1, Figura 4.19) estimou 

dose característica (D0) de cerca de 80 ± 2 Gy e de intensidade máxima do sinal 

normalizado e corrigido pela dose teste (Y0) de 75 ± 2 Gy. Para o ajuste exponencial + 

linear (SGC-2, Figura 4.19), os valores de dose característica e de Y0 são, 

respectivamente, cerca de 40,0 ± 0,5 Gy e 24 ± 6 Gy e, para a constante associada à 

componente linear (A) o valor estimado é de 0,4 ± 0,1. Estes ajustes foram feitos de 

forma que a curva passasse pela origem. Já para doses menores que 1 Gy, a constante 

(K) do ajuste linear (SGC-3, Figura 4.20) é 0,13 ± 0, 35 mGy, que indica boa 

recuperação (doses próximas a zero) mesmo sem assumir que o ajuste da curva passa 

pela origem. Para a SGC construída a partir de doses regenerativas (SGC-4, Figura 

4.21), somente o ajuste exponencial foi utilizado e os valores estimados de dose 

característica e intensidade máxima do sinal normalizado e corrigido pela dose teste 

(Y0) são, respectivamente, cerca de 60 ± 3 Gy e 60 ± 1 Gy (curva de ajuste passa pela 

origem). Todos os ajustes apresentados para as SGCs possuem valor de R2 (associado à 

qualidade do ajuste) maior que 0,98. Roberts & Duller (2004) estimaram valores de 

dose característica e intensidade máxima do sinal normalizado e corrigido pela dose 

teste (Y0) de 55 Gy e de 52 Gy (ajuste exponencial). Os mesmos parâmetros foram 

estimados por Burbidge et al. (2006), que obtiveram valores em cerca de 39 Gy e 36 Gy 

(estudo com dose teste de 1 Gy) e por Li et al. (2016), que estimaram 36 Gy e 45 Gy 

(estudo com early BG), respectivamente. Assim, os valores de dose característica e 

intensidade máxima do sinal (comparação de ajustes exponenciais) estimados neste 

trabalho estão de acordo com valores obtidos em estudos anteriores em grãos de 

quartzo. Já a partir do ajuste exponencial + linear para a curva padrão estimada por Lai 

(2006), os valores calculados de dose característica e de Y0 foram de 90 Gy e 80 Gy, 

respectivamente, e de 0.14 para a constante associada a componente linear. Os mesmos 

valores foram estimados em 77 Gy, 60 Gy e 0.13 por Long et al. (2010).  

Os valores de dose característica calculados pelo método SAR (curvas de dose-

resposta obtidas para as alíquotas individuais, ajuste exponencial única) variaram de 

cerca de 20 a 50 Gy (Tabela 4.4). Ao comparar esses valores e os obtidos pelas SGC 

com ajuste exponencial, conclui-se que o método SGC estima valor maior de dose 

característica, em especial para a curva obtida pelos sinais naturais (D0~80 Gy). Pela 

recomendação de Wintle & Murray, 2006, o valor de 2D0 (que corresponde à dose em 

85% do nível de saturação) é sugerido como limite superior confiável para estimação da 
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dose equivalente. Assim, pelo valor de dose característica obtido por SGC neste estudo, 

poderiam ser calculados valores de dose equivalente de até cerca de 160 Gy. Uma vez 

que o quartzo de sedimentos brasileiros apresenta doses características baixas (como os 

estudados neste trabalho, Tabela 4.4), o uso de SGC seria vantajoso, uma vez que se 

poderiam estender os limites de dose equivalente calculados. O uso de SGC com ajuste 

exponencial + linear seria capaz de estender os limites de dose equivalente para 

intervalos mais amplos, correspondente à dose natural de até cerca de 400 Gy como 

sugerido por Long et al. (2010). Porém a presença de uma componente linear em altas 

doses ainda não é completamente compreendida e precisaria de estudos adicionais para 

confirmar a sua capacidade dosimétrica (Long et al., 2010; Li et al., 2015). Diversos 

estudos, no entanto, recomendam o uso de SGC para doses de no máximo 50 Gy, para 

as quais obtiveram melhores resultados, uma vez que doses próximas à de saturação do 

sinal OSL apresentam maiores incertezas (Telfer et al.,2008; Li et al., 2016, Fu et al., 

2020). Idades obtidas através de doses equivalentes estimadas pelo ajuste exponencial + 

linear devem ser comparadas com outros métodos geocronológicos independentes, o 

que não foi possível neste estudo. 

Para verificar se as doses obtidas pelas SGCs são confiáveis, foram selecionadas 

25 amostras (Tabela 3.6) para comparar com as doses estimadas pelo protocolo SAR 

(Murray & Wintle, 2000). Importante ressaltar que as estimativas de doses equivalentes 

pelo protocolo SAR seguiram o modelo de idade central (central age model, CAM) 

(Galbraith et al., 1999), já as doses por SGCs foram calculadas a partir de médias e 

desvios padrões dos sinais OSL corrigidos (e normalizados pela dose teste). Os 

resultados apresentados na Figura 4.22 e Tabela 4.7 indicam que as doses estimadas 

pelas SGCs (com ajustes linear e exponencial) são similares às obtidas via protocolo 

SAR para doses menores que 60 Gy. O ajuste exponencial + linear (SGC-2) não 

apresentou bons resultados para altas doses (Figura S4). As razões entre as doses 

estimadas pela SGC-4 (doses regenerativas) e pelo protocolo SAR são estatisticamente 

indistinguíveis (OD = 0%) e os valores de doses equivalentes obtidos via SGC são 

consistentes em 2σ com os obtidos via protocolo SAR (Figura 4.23). As razões feitas 

para diferentes intervalos de doses (Figura 4.24) também indicam que as doses são 

estatisticamente indistinguíveis (consistentes em 2σ e OD = 0%) pelos métodos SGC 

(com ajustes linear e exponencial) e SAR para doses menores que 60 Gy. 

Destaca-se também que as SGCs podem ser construídas a partir de medidas OSL 

com diferentes temperaturas de pré-aquecimento, assim como relatado por Fu et al. 
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(2020). Porém, ao optar pelo uso da SGC para calcular a dose equivalente de 

determinada amostra, é importante manter o teste de dose recovery e verificar a 

temperatura adequada para pré-aquecimento (Fu et al., 2020). Também se deve aplicar o 

protocolo SAR para algumas alíquotas, para assegurar a validação dos resultados das 

medidas de dose por meio de comparação entre os métodos SGC e SAR. Vale destacar 

que a estimativa de dose equivalente por SGC neste estudo não considera os critérios de 

rejeição de alíquota do protocolo SAR (sinal IR para avaliar contaminação por 

feldspato, teste de reciclagem e recuperação). Uma vez que não é avaliada a emissão de 

sinal OSL devido à contaminação por feldspato, a variação de sensibilidade do sinal 

OSL e os sinais OSL resultantes de transferência térmica, o uso de SGC poderia gerar 

superestimação da dose calculada, o que explicaria as doses equivalentes calculadas por 

SGC para as amostras L0826 e L1181 (valores maiores que 10% quando comparadas 

via SAR). Assim, ressalta-se a importância de seguir as recomendações de Roberts & 

Duller (2004) e de Li et al. (2015; 2016) em calcular a dose de algumas alíquotas pelo 

protocolo SAR para aplicar a abordagem por SGC em amostras de novas localidades, 

bem como testar as características luminescentes do quartzo e checar o sinal por IR para 

evitar possíveis contaminações por grãos de feldspato remanescentes (Telfer et al., 

2008; Fu et al., 2020). Burbdige et al. (2006) recomendam realizar uma medida de sinal 

de dose regenerativa (Lx/Tx) após a medida do sinal natural, a fim de verificar se esta se 

ajusta na SGC. Valores de doses equivalentes estimadas pela SGC menores que as 

calculadas pelo protocolo SAR podem estar associadas à saturação da curva dose-

resposta, uma vez que SGCs apresentam maior valor de dose característica. As medidas 

por meio de SGC de doses equivalentes baixas, no entanto, são favorecidas devido à 

linearidade apresentada nessa região da curva dose-resposta (Roberts & Duller, 2004). 

Assim, desde que avaliados os critérios acima recomendados, o uso de SGCs é indicado 

como alternativa favorável à estimação de doses equivalentes. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Este estudo avaliou as propriedades de luminescência do quartzo relevantes para 

datação e análise de proveniência de sedimentos. Isto incluiu a sensibilidade dos sinais 

TL e OSL, componentes do sinal OSL, dose característica e parâmetros de armadilhas 

do sinal OSL do quartzo. Estas propriedades controlam os limites da estimativa de dose 

equivalente e variabilidade das sensibilidades OSL e TL observadas na natureza. Como 

alternativa para estimativa de dose equivalente usada em datação, foi proposto também 

o estabelecimento de curva dose-resposta padrão para o quartzo dos sedimentos 

brasileiros. 

As sensibilidades OSL e TL do quartzo variam em seis e quatro ordens de 

magnitude, respectivamente. Isto denota a alta capacidade de discriminação de 

sedimentos, crucial para análises de proveniência sedimentar. Com relação ao estudo 

sobre a variação dos valores de doses características, estes variam de 30 a 300 Gy para 

as amostras de quartzo consideradas. Quartzo com predominância da componente OSL 

rápida tem menor dose característica, já doses características altas são associadas com a 

dominância de componentes médios e lentos na emissão inicial do sinal OSL (primeiro 

1s). Os parâmetros de armadilhas de elétrons (energia de ativação e fator de frequência) 

de quartzo com alta, média e baixa sensibilidade têm valores estatisticamente similares 

e de acordo com aqueles reportados na literatura. Entretanto, grãos de quartzo com 

média e baixa sensibilidade apresentam maior variabilidade na estimativa dos 

parâmetros de armadilhas e significante desvio de cinética de primeira ordem.  

A relação inversa observada entre a sensibilidade OSL e a dose característica pode 

ser relacionada à competição entre cargas provenientes de armadilhas de diferentes 

componentes do sinal OSL. Em quartzo com baixa sensibilidade OSL, a armadilha de 

elétrons da componente rápida do sinal OSL teria uma probabilidade de preenchimento 

reduzida devido à maior competição com outras armadilhas. No entanto, variações na 

sensibilidade também podem ser relacionadas à disponibilidade de lacunas nos centros 

de recombinação. O mecanismo que leva a este padrão de variação de dose 

característica e sensibilidade ainda não está claro e precisaria de investigações 

adicionais para esclarecer o papel das armadilhas de elétrons e centros de recombinação.  

A história de transporte de sedimentos na superfície parece estar claramente 

relacionada com as propriedades básicas de luminescência de grãos de quartzo. Uma 

vez que grãos de quartzo de longo transporte têm sinal OSL (primeiro 1s) dominado 
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pela componente rápida, maiores sensibilidades OSL e TL110°C e menores doses 

características do que grãos de quartzo de curto transporte e de cristais de quartzo de 

rochas fontes.  

As amostras utilizadas para elaboração das SGCs também apresentaram ampla 

variação de sensibilidade OSL, entre 4% e 70% (sinal OSL do primeiro 1s em relação 

ao sinal OSL total). Os valores de dose característica variaram entre 20 e 55 Gy.  As 

SGCs construídas a partir das doses equivalentes com ajustes exponencial, exponencial 

+ linear e linear (doses menores que 1 Gy) e a partir de doses regenerativas com ajuste 

exponencial obtiveram boas funções de ajuste (valores de R2 maiores que 0,98) e com 

parâmetros de acordo com os já encontrados na literatura. As comparações entre doses 

equivalentes via SGC e via SAR apresentaram melhores resultados para as doses 

equivalentes menores que 60 Gy e SGCs com os ajustes linear e exponencial, em 

especial para as doses estimadas via SGC-4 (doses regenerativas, ajuste exponencial). 

Ao considerar diferentes intervalos de doses (< 1 Gy, 1-20 Gy, 20-60 Gy), as curvas 

SGC também apresentaram resultados promissores para a utilização de SGCs para doses 

equivalentes até 60 Gy. As SGCs obtidas nesse estudo indicam a possibilidade de 

calcular doses equivalentes acima de 60 Gy em quartzo por este método. No entanto, 

devido à dificuldade em se estimar doses equivalentes via protocolo SAR (saturação do 

sinal OSL, incertezas no ajuste exponencial + linear), não foi possível obter 

comparações confiáveis dos resultados.  

O método de SCG permite estimar doses com menor tempo de uso de leitores de 

luminescência, em especial para doses equivalentes altas que necessitariam de doses 

regenerativas elevadas pelo protocolo SAR. A estimativa de doses equivalentes de 

amostras que apresentam variações de sensibilidade OSL em medidas seguindo o 

protocolo SAR também é beneficiada quando utilizada SGC, pois são reduzidos os 

ciclos de pré-aquecimentos. Utilizar SGC para estimar doses equivalentes de grupo de 

amostras quartzo de mesmo local, com comportamento adequado do sinal OSL 

(reciclagem próxima à unidade, baixa recuperação e sinal OSL dominado pela 

componente rápida), representa ganho considerável de tempo de equipamento. 

Recomenda-se, porém, manter o protocolo SAR para algumas alíquotas para teste de 

confiabilidade dos resultados. A proposta de SGC mostra-se, também, como alternativa 

para o teste de estimativa inicial de dose equivalente que é feito assim que as amostras 

chegam ao laboratório ou para estudos que envolvem grande número de amostras 

(centenas). A utilização de SGC reduz o uso de tempo de equipamento e, portanto, 
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reduz o preço para datação de amostras, além de permitir que sejam realizadas mais 

medidas em um dado intervalo de tempo. 

Estimativa de doses equivalentes altas e confiáveis ainda é um dos grandes 

desafios para a datação OSL. Como perspectivas de trabalhos futuros, tem-se o 

estabelecimento de SGC para doses altas e a comparação de resultados via SGC com 

outros métodos de datação. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Figuras Complementares 

 
Figura S1 - Sinais OSL naturais e de doses regenerativas de algumas alíquotas das amostras utilizadas 
para elaboração de SGC. Amostras em ordem crescente das doses equivalentes (CAM). 
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Figura S2 - Curvas dose-resposta das amostras utilizadas para elaboração de SGC. Amostras em ordem 
crescente das doses equivalentes (CAM). 
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Figura S3 - Radial plot das razões entre as doses equivalentes estimadas via SGC-1 (sinais Ln/Tn x Dt, 
ajuste exponencial) e SAR (De entre 1 e 60 Gy). Em (a) para amostras com doses entre 1-60 Gy, em (b) 
com doses menores que 1 Gy, em (c) com doses entre 1 e 20 Gy e em (c) com doses maiores entre 20 e 60 
Gy. 

 

 
Figura S4 - Radial plot das razões entre as doses equivalentes estimadas via SGC-2 (ajuste exponencial + 
linear, sinais Ln/Tn x Dt) e SAR (De > 30 Gy). 
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Figura S5 - Radial plot das razões entre as doses equivalentes estimadas via SGC-3 (sinais Ln/Tn x Dt, 
ajuste linear) e SAR (De < 1 Gy). 

 

 
Figura S6 - Radial plot das razões entre as doses equivalentes estimadas via SGC-1 (sinais Lx/Tx x Dt, 
ajuste exponencial) e SAR (De entre 1 e 60 Gy). Em (a) para amostras com doses entre 1-60 Gy, em (b) 
com doses menores que 1 Gy, em (c) com doses entre 1 e 20 Gy e em (c) com doses maiores entre 20 e 60 
Gy. 
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A B S T R A C T   

We investigated the optically stimulated luminescence (OSL) and thermoluminescence (TL) characteristics of 
quartz from sediments and parent rocks across South America. OSL and TL sensitivities were compared with the 
characteristic dose of dose response curves. Additionally, we estimated electron trap parameters of quartz from 
sediments with contrasting OSL sensitivities. Our results show that the natural sensitivities of quartz OSL (initial 
0.8 s) and TL (110 ◦C peak) are positively correlated and range over six and four orders of magnitude respec-
tively. The corresponding characteristic doses range from around 30 Gy–3000 Gy for dose response curves 
described by a single exponential function. Quartz from igneous and metamorphic rocks and Andean short- 
transported sediments report low-sensitivity OSL and high characteristic dose. The studied initial OSL signal 
has significant contribution of medium and slow components in quartz from rocks and Andean short-transported 
sediments, while in quartz from Brazilian long-transported sediments, the initial OSL signal is dominated by the 
fast component. The trend of sensitivity increase and characteristic dose decrease is attributed to the relative 
contribution of medium and low components to the initial OSL emission. Regarding the electron trap parameters, 
high, medium and low sensitivity quartz has statistically similar values of the activation energy and the fre-
quency factor, but both parameters have larger variations in medium and low sensitivity quartz.   

1. Introduction 

The optically stimulated luminescence (OSL) of quartz has been 
successfully used to determine sediment burial ages (Murray and Wintle, 
2000; Wintle and Adamiec, 2017) and to track sediment sources areas 
(Zular et al., 2015; Sawakuchi et al., 2018). The OSL sensitivity (light 
intensity per unit mass per unit radiation dose) and the characteristic 
dose (that characterizes how rapidly the signal reaches saturation) of 
dose response curves are important properties for sediment dating. Be-
sides sediment dating, a growing number of studies have used OSL 
properties of quartz for sediment tracer and provenance analysis (Gray 
et al., 2019). In this context, the OSL sensitivity of quartz grains varies 
by several orders of magnitude (Moska and Murray, 2006; Pietsch et al., 

2008; Sawakuchi et al., 2011) and can be used to track sediments from 
different source areas (e.g. Sawakuchi et al., 2018). Pietsch et al. (2008) 
proposed that repeated cycles of irradiation and bleaching that occur 
during sediment transport result in increased OSL sensitivity of the 
quartz grains. Sawakuchi et al. (2018) observed a negative correlation 
between the OSL sensitivity of quartz and denudation rates in sediment 
source areas, suggesting that the OSL sensitization depends on the 
near-surface residence time of quartz grains. Chithambo et al. (2007) 
showed a relationship between the variation of OSL sensitivity and 
luminescence lifetimes, suggesting a possible link between the recom-
bination process and the OSL sensitivity. Niyonzima et al. (2020) 
described a positive correlation between OSL and radiofluorescence 
sensitivities, implying that changes in recombination processes have an 
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important influence on OSL sensitization. In the same way as OSL 
sensitivity, the thermoluminescence (TL) sensitivity of quartz has been 
successfully used for sediment provenance analysis (e.g. Zular et al., 
2015; Mendes et al., 2019), but further studies are needed to understand 
the variation of TL sensitivity in sediments. 

The relationship between normalized OSL intensity (I) and dose (D) 
may be described by a single exponential function (Equation (1)), where 
I0 is the maximum normalized OSL intensity and D0 (Gy) is the char-
acteristic dose. According to Wintle and Murray (2006), 2D0 (dose value 
at which the OSL signal reaches 85% of the maximum intensity) is the 
recommended upper limit for sediment dating since above this dose any 
uncertainty in corrected natural signal implies a higher asymmetric and 
uncertainty in the measured dose (De) due to low slope in dose response 
curve. 

I  (D)= I0(1 − exp(D /D0)) (1) 

Similarly to the OSL sensitivity, the characteristic dose varies sub-
stantially across quartz samples from different geographic and geolog-
ical settings (e.g. Wintle and Murray, 2006), as well as among grains 
within samples, also showing significant intra-sample variability (e.g. 
Duller, 2012; Thomsen et al., 2016). Characteristic doses of dose 
response curves built using OSL signals dominated by the fast compo-
nent of multiple-grain quartz aliquots usually range from 50 to 100 Gy 
(e.g. Wintle and Murray, 2006; Wintle, 2008). This dose range limits 
quartz OSL dating to ages about 200 ka, assuming dose rates of 1–1.5 
Gy/ka in sandy sediments (Wintle and Murray, 2006). However, Yosh-
ida et al. (2000) and Arnold et al. (2016) have reported individual quartz 
‘supergrains’ that show characteristic doses from 200 to 600 Gy. 

Despite previous studies reporting that the OSL sensitivity and 
characteristic dose of quartz sediment grains show large variation, the 
relationship of these properties among quartz grains from different 
geological contexts has been poorly investigated so far. In this study, the 
characteristic dose and the OSL sensitivity of quartz from sediment and 
rock samples of different geological settings in South America are 
studied in order to understand their variations in nature. The TL110

o
C 

peak of quartz (Murray and Roberts, 1998) is also investigated to eval-
uate whether its natural sensitivity is correlated with the OSL sensitivity. 
Additionally, OSL trap parameters, namely the activation energy E (eV) 
and the frequency factor s (s− 1) (e.g., Jain et al., 2003a; Bailey, 2004), 
were characterized for quartz samples with different OSL sensitivities. 
This issue is also relevant because prior studies about OSL trap param-
eters (e.g. Jain et al., 2003a; Bailey, 2004) have mainly focused on 
quartz from geological settings in Europe, North America, Australia and 
Asia. In this study, the rock samples include Cenozoic volcanic and 
metamorphic rocks outcropping in active tectonic mountain ranges and 
Neoproterozoic granites and Paleozoic hydrothermal veins exposed in 
stable cratonic areas. The sediment samples range from sedimentary 
systems in the Andes, which have a relatively short sedimentary history 
(Cenozoic) compared to samples from cratonic areas in Brazil, which 
have experienced several sedimentary cycles since the Paleozoic. Loca-
tion and detailed geological information about the studied samples are 
presented in Fig. 1 and Table 1. 

2. Materials and methods 

2.1. Studied samples 

Igneous (granite, rhyolite and hydrothermal vein) and metamorphic 
rocks (blue schist) representing different conditions of quartz crystalli-
zation and sediment samples of distinct depositional environments 
(coastal, fluvial and alluvial fan) from South American sites were 
selected for luminescence analysis of quartz (Fig. 1 and Table 1). The 
only exception is the quartz sample from rhyolite, which was collected 
in North America. These sediment samples were studied previously for 
OSL dating, with their equivalent doses presented in the supplementary 
material (Table S1). The studied quartz crystals samples were taken 

from parent Cenozoic metamorphic rocks of the Chilean Andes (BS223), 
volcanic rocks of the Valles Caldera (LA1) in Los Alamos (New Mexico, 
USA), hydrothermal veins hosted in Permian sedimentary rocks of the 
Paraná Basin (IP22) and Neoproterozoic granites of the Ribeira Fold Belt 
(VR12 and ITA1) in southeast Brazil. More detailed descriptions of 
formation conditions of the studied rock samples are presented in 
Sawakuchi et al. (2011). The sediment sample L0674 was collected in an 
alluvial fan from the southern Andes in Chile while the other sediment 
samples (L0001, L0017, L0698, L0229, L0231 and L0688) were 
collected in sites from northern to southern Brazil (Table 1). The sedi-
ment sample from the Andes has quartz sourced from parent rocks 
during the late Cenozoic. Thus, it has a short sedimentary history 
compared to the sediment samples from Brazil, which were sourced 
from ancient Paleozoic to Cenozoic sedimentary rocks or experienced 
long-distance transport (103 km) from their primary source areas. 

Sediments samples were wet sieved to isolate the 180–250 μm grain 
size fraction. Then, the samples were submitted to a treatment with 
H2O2 and HCl (10%) to remove organic matter and carbonate minerals, 
respectively. Quartz separation involved lithium metatungstate solution 
(LMT) to separate light minerals from heavy minerals (LMT = 2.85 g/ 
cm3) and to separate quartz from feldspar grains (LMT = 2.62 g/cm3). 
After this step, quartz concentrates were submitted to a treatment with 
38% HF for 40 min to remove the external layer of quartz grains and 
remnant feldspar grains. After the chemical treatments, which reduce 
quartz grain size, samples were sieved again to separate grains in the 
180–250 μm size interval. Samples of quartz parent rocks were crushed 
and prepared with the same steps used to isolate quartz grains in sedi-
ment samples, but heavy mineral separation was done with CHBr3 (ρ =
2.85 g/cm3). Quartz concentrates were mounted in stainless steel discs 
using silicone oil to evaluate feldspar contamination using infrared (IR) 
stimulation at 60 ◦C in a Risø TL/OSL DA-20 reader. Samples yielding an 

Fig. 1. Location of the studied parent rock (red stars, BS223, IP22, VR12, LA1 
and ITA1) and sediment samples (yellow stars, L0001, L0017, L0229, L0231, 
L0674, L0688 and L0698). (For interpretation of the references to colour in this 
figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.) 

T.D. Mineli et al.                                                                                                                                                                                                                                



Radiation Measurements 144 (2021) 106583

3

IR signal were treated with additional treatments of 5% HF for 24 h until 
complete absence of any IR signal. 

2.2. Luminescence measurements 

The luminescence measurements were performed on two Risø TL/ 
OSL DA-20 readers (Bøtter-Jensen et al., 2002) at the Luminescence and 
Gamma Spectrometry Laboratory of the Institute of Geosciences, Uni-
versity of São Paulo, Brazil. The readers are equipped with beta radia-
tion sources (90Sr/90Y) with dose rates of 0.132 Gy/s and 0.077 Gy/s, 
blue (470 nm, 80 mW cm− 2) and infrared (870 nm, 145 mW cm− 2) LEDs 
for stimulation and Hoya U-340 filters for light detection in the ultra-
violet band (200–400 nm). 

Aliquots of quartz grains were mounted in stainless steel discs using 
an acrylic plate with a microhole (1470 μm diameter per 1860 μm 
depth) for volume and mass standardization. Each aliquot comprised 
approximately 4 mm with 150–200 sand grains and average mass of 8.1 
± 0.9 mg (Sawakuchi et al., 2018). Luminescence measurements for 
calculation of OSL and TL sensitivities were performed according to the 
protocol (Table 2) used in Sawakuchi et al. (2018) for provenance 
analysis. TL sensitivity was determined using the emission of the TL110◦C 
peak (integration limits from 75 to 125 ◦C) normalized by dose. The OSL 
sensitivity corresponds to the counts of the initial 0.8 s of light emission, 
minus the same interval from the background decay curve, normalized 
by dose. The given dose was 10 Gy so that the OSL sensitivity was 
calculated for the linear region of the dose response curves, avoiding any 
influence of signal saturation and allowing more uniform comparisons 
among samples. 

Dose response curves were built following the single-aliquot regen-
erative dose (SAR) protocol for dating proposed by Murray and Wintle 
(2003) (Table 2), using the integral of the first 0.8 s of the OSL decay 
curves and an early background approach subtracting the integral of the 
next 1.7 s as background. 

The SAR sequence applied to the studied quartz samples included 
rejection criteria based on recycling ratio (1.0 ± 0.1), recuperation 
(<5%) and IR depletion tests to ensure that all quartz aliquots have 

Table 1 
Characteristics and geological setting of the studied rock and sediment samples.   

Code Type Conditions of crystallization (rocks) or 
deposition (sediments) 

Age of crystallization (rocks) or 
deposition (sediments) 

Location 

Rocks VR12 Granite Plutonic (610–665 ◦C, 3–12 kbar)a Neoproterozoic Ribeira fold belt, Guaraú massif, (Cajati, São 
Paulo, Brazil) 

ITA1 Granite Plutonic (610–665 ◦C, 3–12 kbar)a Neoproterozoic Ribeira fold belt, Itacoatiara massif (Niterói, 
Rio de Janeiro, Brazil) 

LA1 Rhyolite Volcanic (700–850 ◦C, < 2 kbar)b Pleistocene Valles Caldera, Los Alamos (New Mexico, 
USA) 

IP22 Hydrothermal 
vein 

Hydrothermal (<300 ◦C)c Permian Teresina Formation, Paraná sedimentary 
basin (Anhembi, São Paulo, Brazil) 

BS223 Blue schist Blue schist grade Cenozoic Andes mountain belt (Diego Del Almagro, 
Chile) 

Sediments L0001 Coastal sand Sand barrier in wave-dominated coastal system. 
Long transport under wet climate. 

Pleistocene South Atlantic coast (Southern Brazil) 

L0017 Fluvial sand Terrace of contributary fluvial system. Medium 
to long transport under wet climate. 

Pleistocene Central Amazon (Northern Brazil) 

L0698 Fluvial sand Sand bar of contributary fluvial system. Medium 
to long transport under wet climate. 

Holocene Western Amazon (Northern Brazil) 

L0229 Fluvial sand Terrace of distributary fluvial system. Long 
transport under wet climate. 

Pleistocene Pantanal wetland (Western Brazil) 

L0231 Fluvial sand Sand bar of distributary fluvial system. Long 
transport under wet climate. 

Holocene Pantanal wetland (Western Brazil) 

L0688 Fluvial sand Terrace of contributary fluvial system. Long 
transport under wet climate. 

Holocene Paraná river basin (Southeastern Brazil) 

L0674 Alluvial sand Alluvial fan system. Short transport under arid 
climate. 

Pleistocene Andean coast, Atacama, Mejillones 
Peninsula (Chile)  

a Temperature estimates for melting of muscovite-granites in the presence of water (Huang and Wyllie, 1973) and maximum pressure estimates for the high-grade 
host rocks (amphibolite grade schists). 

b Temperature and pressure estimates for the Bandelier Tuff (Warshaw and Smith, 1988). 
c Maximum temperature estimated for diagenesis and/or hydrothermalism in the Teresina Formation (Nomura et al., 2014). 

Table 2 
Measurements protocols applied to determine OSL and TL sensitivities, char-
acteristics doses (D0) and LM-OSL curves and to perform isothermal storage 
experiments used for calculation of OSL trap parameters.  

Step OSL and TL 
sensitivitiesa 

Dose response 
curves for D0 

determination 

LM-OSL 
curves 

Isothermal 
storagea 

1 Bleach with blue 
LEDs at 125 ◦C 
for 100 s 

Dose (Di: 10, 15, 
30, 60, 125, 250, 
500 and 1000 Gy) 

Bleach with 
blue LEDs at 
125 ◦C for 
100 s 

Dose: 50 Gy 

2 Dose: 10 Gy Pre-heat at 200 ◦C 
for 10s 

Dose: 200 Gy Pre-heat at 
200 ◦C for 10s 

3 TL up to 190 ◦C 
(5 ◦C/s) (110 ◦C 
TL sensitivity) 

Blue stimulation 
at 125 ◦C for 40 s 
(Li) 

TL up to 
200 ◦C (2 ◦C/ 
s) 

TL up to Tempi 

(◦C), hold for tj 
(s) (5 ◦C/s) 

4 Blue stimulation 
at 125 ◦C for 100 
s (OSL 
sensitivity) 

Test dose (Dt: 50 
Gy) 

LM-OSL at 
125 ◦C (2 ◦C/ 
s) for 5000 s 
(ramp from 
0 to 90% 
power) 

OSL at 125 ◦C 
for 40 s (Ln =

ij) 

5 Blue stimulation 
at 125 ◦C for 100 
s (background) 

Pre-heat at 160 ◦C  Test dose (Dt: 
12.5 Gy) 

6  Blue stimulation 
at 125 ◦C for 40 s 
(Ti)  

Pre-heat at 
160 ◦C 

7  Blue bleach at 
280 ◦C for 40 s  

OSL at 125 ◦C 
for 40 s (Tn =

ij) 
8    Blue bleach at 

280 ◦C for 40s  

a Omitted the first SAR-cycle to measure natural corrected signalIf, i = 200 ◦C: 
j = 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 and 20,000 s; i = 220 ◦C: j 
= 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 and 10,000 s; i = 240 ◦C: j = 20, 50, 
80, 100, 200, 500, 1000, 2000 and 5000 s. 
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reliable dosimetric behavior (i.e. sensitivity changes corrected properly, 
insignificant recuperation and no signals with IR stimulation). Dose 
response curves were obtained for five to six aliquots per sediment 
sample. Dose response curves from rock samples IP22, ITA1, BS223, 
LA01 and VR13 were obtained for one, two, three, four and five aliquots 
per sample, respectively. The characteristic doses (D0) and their un-
certainties were determined using a single exponential function (Equa-
tion (1)). We highlight that the OSL and TL sensitivities and 
characteristic doses are derived from measurements made on the same 
aliquots (Table 2). Considering that dose responses curves are well fitted 
by a sum of exponentials function (Equation (2)) at high doses (Murray 
et al., 2007; Timar-Gabor et al., 2012), we also performed the fitting by 
sum of exponentials (Equation (2)), yielding two characteristic doses D01 
and D02 (and their uncertainties), although this fitting function may not 
necessarily reflect physical processes (Timar-Gabor et al., 2012), it was 
performed for sample comparison purposes, allowing to check if the 
behavior between characteristic doses (sum of exponentials) and OSL 
sensitivity is similar to the behavior obtained by a single exponential 
function. 

I(D)= I01(1 − exp(D /D01)) + I02(1 − exp(D /D02)) (2) 

Linear Modulated OSL (LM-OSL) curves were acquired to show the 
relative contribution of fast, medium and slow OSL components for the 
total OSL signal of the studied quartz samples. LM-OSL measurements 
(Table 2) were made with three aliquots per sample. The LM-OSL curves 
were fitted and deconvoluted following procedures as described in Bulur 
(1996). 

Sediment samples with low (L0674), medium (L0698) and high 
(L0229) OSL sensitivities were selected for measurements of OSL trap 
parameters through isothermal storage experiments (Guralnik et al., 
2015b) (Table 2). This experiment was carried out with four aliquots per 
sample. All aliquots were tested with IR stimulation to confirm the signal 
absence. In the isothermal storage experiments, the OSL signal was 
calculated using the integral of the initial 0.8 s of the OSL decay curves 
subtracting an early background (integral of next 1.76 s). The OSL signal 
corrected by the signal of a test dose was normalized by an OSL signal 
measured without isothermal storage. OSL trap parameters (E and s) 
were calculated according to the general order kinetics model (GOK, 
Equation (3)) and Gaussian trap depth model (Equation (4)) (Huntley 
et al., 1996; Faershtein et al., 2018 and Lambert, 2018). 

L= Lmax[1 + t s exp(− E/kT)c]− 1/c (3)  

L= Lmax

∫∞

0

exp
[

−

(
E′

− E
̅̅̅
2

√
σE

)2]

exp[ − t s exp(− E
′

/ kT)]dE
′ (4)  

where Lmax is the initial light sum, t (s) is holding time, k is Boltzmann’s 

constant, and T (K) is temperature, c > 0 is related to kinetic order and 
σE > 0 is the Gaussian width of the trap’s activation energy (Guralnik 
et al., 2015b; Lambert, 2018; Faershtein et al., 2018). 

3. Results 

3.1. TL and OSL sensitivities versus characteristic doses 

Dose response curves of sediments, except the alluvial sand from 
Chile (L0674), and of the hydrothermal vein (IP22), granite (VR12) and 
rhyolite (LA1) rock samples were built in order to reach OSL signal 
saturation (Fig. 2). However, the dose response curves of the alluvial 
sand (L0674), blue schist (BS223) and granite (ITA1) samples did not 
reach OSL signal saturation until 1000 Gy (Fig. 2). Fig. 3 shows the OSL 
decay and dose response curves for high and low OSL sensitivity quartz 
samples. High OSL sensitivity quartz from Southeastern Brazil fluvial 
sand (L0688) has an average OSL sensitivity of around 9 × 104 counts/ 
Gy while the low OSL sensitivity quartz from Chilean coast alluvial sand 
(L0674) has an average sensitivity of 1.7 × 101 counts/Gy (mass is 
ignored since all aliquots contain a similar number of grains in the same 
grain size interval). Quartz with high OSL sensitivity, such as sample 
L0688 (Fig. 3a), has dose response curves that can be well described by 
(comparing the reduced chi-squared, Table S2) a sum of two exponen-
tials function (Fig. 3b, D01 = 15 Gy and D02 = 134 Gy). However, quartz 
aliquots from rock samples (LA1, VR12, BS223, ITA1) and sediment 
from Chilean coast (L0674) have low OSL sensitivity (Fig. 3c) and their 
dose response curves are better described by a single saturating expo-
nential function (Fig. 3d). The low OSL sensitivity quartz from Chilean 
coast (alluvial sand, sample L0674) present a relatively higher charac-
teristic dose (D0) of around 414 Gy. 

OSL sensitivity (Fig. 4a) varies by six orders of magnitude among the 
studied samples, from 10− 1-101 counts/Gy in quartz from rocks to 103- 
105 counts/Gy in quartz from sediments, with the exception of quartz 
from alluvial sand of the Chilean coast (L0674), which shows sensitivity 
similar to quartz from the studied igneous and metamorphic rocks. The 
quartz samples from the granite (ITA1) and hydrothermal vein (IP22) 
have the lowest OSL sensitivity while the fluvial sand from Southeastern 
Brazil (L0688) has the highest OSL sensitivity (Fig. 4a). The TL sensi-
tivity (Fig. 4b) also has large differences between quartz from rocks and 
sediments, varying over four orders of magnitude, from 102 counts/Gy 
to 105 counts/Gy (as with the OSL sensitivity, mass is ignored since all 
aliquots contain a similar number of grains in the same grain size in-
terval). The quartz sample from the hydrothermal vein (IP22) has the 
lowest TL sensitivity and the fluvial sand from Southeastern Brazil 
(L0688) has the highest TL sensitivity (Fig. 4b). Thus, the TL and OSL 
sensitivities show a similar pattern of variation, with quartz from rocks 
and from short-transported sediment sample (L0674) showing low TL 
sensitivity (102-103 counts/Gy) compared to quartz from long- 

Fig. 2. Dose response curves of quartz from (a) sediments and (b) rocks. Given doses: 10, 15, 30, 60, 125, 250, 500 and 1000 Gy. In (a) the alluvial sand (L0674) and 
in (b) the blue schist (BS223) and granite (ITA1), quartz aliquots did not reach OSL signal saturation until 1000 Gy. (For interpretation of the references to colour in 
this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.) 
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transported fluvial sediments (104-105 counts/Gy). 
The reduced chi-squared values (Table S2) indicate that dose 

response curves of sediment samples, except the alluvial sand from 
Chile, are better fitted by sum of exponentials function compared to 
single exponential function. Despite the higher uncertainty, the char-
acteristic doses derived from single saturating exponential function 
show consistent differences among the studied samples. Characteristic 
doses (Fig. 4) obtained by this fitting vary over three orders of magni-
tude, from 31 Gy in the granite sample from Southeastern Brazil (VR12) 
to 3520 Gy in the blue schist sample from Chilean Andes (BS223). 
Quartz from granite (ITA1), blue schist (BS223) and alluvial sand 
(L0674) have higher characteristic doses compared to other samples 
(Fig. 4). Quartz from the blue schist sample (BS223) stands out due to its 
large variability in characteristic dose, with values ranging from 960 to 
3520 Gy across different aliquots. Smaller variation in characteristic 
dose is observed in quartz from sediments (Fig. 4), despite the lower 
fitting quality of dose response curves. A comparison between variation 
of OSL sensitivity and level of saturation (I0) of dose response curves 

(single saturating exponential function) is presented in the supplemen-
tary material (Fig. S1). 

The dose response curves that reached the saturation were well 
described by a sum of exponentials function (Equation (2)). The char-
acteristic dose of the first exponential (D01) varies from 14 Gy to 66 Gy 
(sample L0688) (Fig. 5a) while the characteristic dose of the second 
exponential (D02) varies from 121 Gy (sample L0688, fluvial sand from 
Southeastern Brazil) to 644 Gy (sample IP22, hydrothermal quartz) 
(Fig. 5b). Dose response curves of quartz from samples ITA1 (granite), 
LA1 (rhyolite), BS223 (blue schist) and L0674 (alluvial sand from 
Chilean coast) cannot be fitted by a sum of exponential function and 
their characteristics doses were evaluated only for a single exponential 
function. All results about values of the parameters obtained by a single 
saturating exponential and by a sum of exponentials functions and 
quality of fits are presented in the supplementary material (Table S2). 

Our data show that quartz with higher luminescence sensitivity has a 
lower average characteristic dose, a trend observed both for dose 
response curves described by a single saturating exponential (Fig. 4) and 

Fig. 3. OSL decay curve (a, given dose of 10 Gy) and dose response curve (b, sum of two exponentials) of quartz from Southeastern Brazil fluvial sand (sample 
L0688). OSL decay curve (c, given dose of 50 Gy) and dose response curve (d, single exponential) of quartz from Chilean coast alluvial sand (sample L0674). 

Fig. 4. Comparison between OSL (a) or TL (b) sensitivities and characteristic dose (D0) determined by fitting of single saturating exponential function.  
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by a sum of exponentials (Fig. 5) functions. Additionally, low sensitivity 
quartz from igneous and metamorphic rocks and from alluvial sands of 
the Chilean coast presents higher variability of characteristic dose. 
Quartz with OSL sensitivity higher than 104 counts/Gy has a charac-
teristic dose lower than 100 Gy (single saturating exponential), whereas 
quartz with characteristic dose higher than 200 Gy (single saturating 
exponential) has OSL sensitivity less than 102 counts/Gy (Fig. 4a). 
Considering the sum of exponentials function, quartz with low sensi-
tivity (hydrothermal vein) has a higher characteristic dose (D02 = 650 
Gy). However, with respect the first exponential, the characteristic dose 
of quartz from the hydrothermal vein is similar to the average charac-
teristic dose (D01 ~ 45 Gy) of the fluvial sand from northern Brazil 
(medium sensitivity, L0698). The behavior between OSL sensitivity and 
characteristic dose is similar to that found in the comparison between TL 
sensitivity and characteristic dose (Fig. 4b), so that the OSL and TL 
sensitivities have a positive correlation (Fig. S2), as reported in previous 
studies (e.g. Bailey, 2001). 

LM-OSL curves show that quartz grains from the long-transported 
fluvial sediment sample (L0229) and from the medium to long- 
transported fluvial sediment sample (L0017) respectively have high 
emission peaks of over 104 counts s− 1 and 103 counts s− 1 in the stimu-
lation interval between 10 and 100 s (Fig. 6). In comparison, quartz from 
the short-transported Chilean sediment (sample L0764) and from blue 
schist (sample BS223) have a low emission peak of around 102 counts 

s− 1 in the stimulation interval between 10 and 100 s (Fig. 6). These three 
sediment samples represent quartz with high, medium and low OSL 
sensitivity, respectively. LM-OSL curve deconvolution results in four, 
five or six OSL components for the studied sediment samples, except for 
the Chilean sediment (sample L0674) that presents two components. 
LM-OSL curves of quartz from igneous and metamorphic rock samples 
have three or five components. Photoionization cross-section (σ) values 
of the more rapidly decaying component observed in quartz from sedi-
ment samples are in the range of 10− 17 cm2. This photoionization cross- 
section value is associated to the OSL fast component (Jain et al., 
2003a). The exception is quartz from the Chilean sediment sample 
(L0674), which has σ values in the range of 10− 18 cm2, similar to values 
of quartz from the rhyolite (sample LA1) and granite (VR12). However, 
this photoionization cross-section value is associated to the OSL medium 
component (Jain et al., 2003a), indicating the absence of the OSL fast 
component in this samples. Two quartz aliquots from the blue schist 
sample (BS223) yielded σ values of 10− 18 cm2 and 10− 17 cm2. LM-OSL 
curves of all studied samples and results of photoionization 
cross-sections are presented in the supplementary material (Figs. S3 and 
S4 and Table S3). 

3.2. OSL trap parameters 

OSL trap parameters E (eV) and s (s− 1) were calculated for quartz 
aliquots from fluvial (L0229 and L0698) and alluvial (L0674) samples, 
which represent quartz with respectively high, medium and low OSL and 
TL sensitivities. Although it is important to note that the results in 
Section 3.1 indicates the absence of the OSL fast component in the 
Chilean sediment (L0674). The corrected signal was plotted as a func-
tion of the isothermal storage time (Fig. 7) for temperatures of 200 ◦C 
(blue line), 220 ◦C (green line) and 240 ◦C (red line). We considered 
GOK (Fig. 7, upper panels) and Gaussian distribution (Fig. 7, lower 
panels) models of trap energy for calculation of OSL trap parameters 
(Equations (3) and (4)). A first order kinetics behavior is suggested (β → 
1 and σE → 0) for the high sensitivity quartz (Fig. 7a and d) and the 
signal is dominated by a fast OSL component. On the other hand, a non- 
first order behavior is observed for the low OSL sensitivity quartz ali-
quots (Fig. 7c and f), whereas medium OSL sensitivity quartz aliquots 
(Fig. 7b and e) present a mix of behaviors. All detailed results are pre-
sented in the supplementary material (Fig. S5 and Table S4). These re-
sults can be associated to the absence of the OSL fast component for the 
low sensitivity sample (L0674), as well as the contribution of different 
OSL components for the medium sensitivity sample (L0698). Therefore, 
the trap parameters values obtained for the medium and low sensitivity 
samples can represent non-fast OSL components. 

The OSL trap parameter variations in relation to characteristic dose 
(D0, single saturating exponential function) are shown in Fig. 8. It is 
noted that the average values of the activation energy and frequency 

Fig. 5. Comparison between characteristic doses (D01 and D02) determined by sum of exponentials function and OSL sensitivity measured in aliquots of quartz from 
rocks and sediments. 

Fig. 6. LM-OSL curves of samples L0229 (long-transported fluvial sand), L0017 
(medium to long-transported fluvial sand) and L0674 (short-transported allu-
vial sand), which represent quartz with high, medium and low OSL sensitivity. 
LM-OSL curve of low sensitivity quartz from rocks is exemplified by sample 
BS223 (blue schist). (For interpretation of the references to colour in this figure 
legend, the reader is referred to the Web version of this article.) 
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factor are indistinguishable for quartz samples with different OSL sen-
sitivities, considering the uncertainties of the fitting. However, the 
width of the trap depth (σE) and the kinetic order (β) suggest a positive 
correlation with the sample’s characteristic dose (Fig. 8c and f), pointing 
that quartz with higher D0 has higher degree of deviation from first- 
order kinetics. Although, we highlight the relatively higher un-
certainties for the fitting of data from medium and low sensitivity quartz 
can be associated to the absence of fast OSL component in the initial OSL 
decay curve. The comparison between the GOK and Gaussian trap depth 
models are presented in Fig. S6. 

4. Summary and discussion 

4.1. OSL and TL sensitivities 

The range of the OSL sensitivity measured in the studied samples is 
about six orders of magnitude (10− 1-105 ct/Gy) while the TL sensitivity 
varies in four orders of magnitude (102-105 ct/Gy). These could be the 
variation ranges of quartz OSL and TL sensitivities in nature, considering 
the continental-scale distribution of the studied sediment samples. This 
is a necessary information to evaluate the discrimination capacity of 
quartz OSL and TL sensitivities for sediment provenance analysis. The 

Fig. 7. Best-fit kinetic parameters from isothermal storage experiments for representative quartz aliquots with high (L0229, fluvial sand), medium (L0698, fluvial 
sand) and low (L0674, alluvial sand) OSL sensitivity. Top and bottom panels represent the same data, fitted with Eq. (3) (top panel) and Eq. (4) (bottom panel). 

Fig. 8. The y-axis represents the variation of OSL trap depth (a, d), frequency factor (b, d), and model nonlinearity parameter (c, f) in relation to OSL characteristic 
dose in the x-axis (samples L0229, L0698 and L0674). 
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TL110◦C peak sensitivity in our samples has a pattern similar to that 
observed for the OSL sensitivity, reinforcing the correlation that has 
already been described in the literature (Murray and Roberts, 1998; 
Murray and Wintle, 2000; Jain et al., 2003a,b; Zular et al., 2015). This 
study also demonstrates that quartz crystals from igneous and meta-
morphic rocks, which did not experience natural bleaching-irradiation 
cycles, have relatively low OSL sensitivity (100-101 ct/Gy) in compari-
son to quartz sediment grains (102-105 ct/Gy). This is in line with ob-
servations from previous studies (Chithambo et al., 2007; Sawakuchi 
et al., 2011; Guralnik et al., 2015a). However, the exception is quartz 
grains from the Chilean sediment sample (L0674), which have OSL 
sensitivity (100-101 ct/Gy) similar to that of quartz from parent rocks 
like the granite (ITA1) and blue schist (BS223). The low sensitivity of 
quartz from Chilean sediment agrees with its short transport from parent 
rocks in the same way as the well-known pattern of occurrence of low 
sensitivity quartz in sediments deposited around the Andes (Del Río 
et al., 2019) or other young mountain ranges like the New Zealand Alps 
(Preusser et al., 2006) and the Himalayas (Jaiswal et al., 2008). The 
LM-OSL measurements indicate that all OSL components are sensitized 
when quartz crystals from parent rocks are converted into sediment 
grains and experience transport and deposition in surface systems. 
However, quartz grains with higher OSL sensitivity also have higher 
contribution of the fast component, pointing that OSL components have 
different responses to bleaching-irradiation cycles in surface systems. 

Previous studies proposed that the luminescence sensitization of 
quartz grains is related to the repetition of burial and solar exposure 
events within sedimentary systems (Moska and Murray, 2006; Pietsch 
et al., 2008) and/or denudation rate in sediment source areas (Sawa-
kuchi et al., 2018). Sharma et al. (2017) also report anti-correlation 
between OSL sensitivity and water content within quartz sediment 
grains. Although several studies demonstrate that luminescence sensi-
tization occurs after quartz is released from parent rocks, there is no 
consensus about the specific processes leading to sensitization. The in-
crease in the OSL sensitivity is generally related to higher sensitization 
of the fast component, as observed in nature by Sawakuchi et al. (2011), 
which may in turn be linked to enhancement of luminescence recom-
bination probability during multiple cycles of burial irradiation and 
solar exposure bleaching (Moska and Murray, 2006). A low intensity fast 
OSL component does not necessarily imply that the associated electron 
trap of interest is absent in the natural system; it is most likely related to 
the density of holes at the radiative recombination sites (Zimmermann, 
1971; Guralnik et al., 2015a; Preusser et al., 2009). Niyonzima et al. 
(2020) performed spectral radiofluorescence (RF) measurements in the 
same quartz samples used in this study and found a positive correlation 
between RF intensity and OSL and TL sensitivities. According to 
Niyonzima et al. (2020), quartz with higher OSL and TL sensitivities has 
higher RF emission in the ultraviolet band compared to the blue band. 
This pattern suggests that sensitization is somehow related with the 
competition between different recombination centers. Laboratory 
bleaching-irradiation experiments to simulate OSL sensitization of 
quartz sediment grains (Moska and Murray 2006; Pietsch et al., 2008) 
and quartz crystals from parent rocks of this study (Table S5 and Fig. S7) 
were unsuitable to reproduce the range in OSL sensitivity observed in 
nature. The laboratory sensitization experiments do not sensitize the 
initial OSL signal by more than two orders of magnitude. Therefore, 
natural sensitization conditions are not entirely replicated in the labo-
ratory experiments and future studies are necessary to achieve a more 
complete understanding about the sensitization process in surface 
systems. 

4.2. Characteristic dose 

In this study, characteristic doses (single saturating function) vary 
from 30 Gy (granite sample, VR12) to more than 3000 Gy (blue schist, 
BS223). Since our measurements were made from the initial OSL 
emission (first 0.8 s) and, as shown by Singarayer and Bailey (2003), 

each OSL component has a particular characteristic dose, it can be ex-
pected that different contributions from each OSL component can result 
in different characteristic doses. According to these authors, the fast, 
medium and the first slow (S1) OSL components have similar charac-
teristic dose of about 200 Gy (eolian dune sand from Morocco). The slow 
component S2 has a relatively low characteristic dose of about 30 Gy 
and the slow component S3 has a relatively high characteristic dose of 
around 850 Gy (Singarayer and Bailey, 2003, note that the S3 is not the 
same as the S3 of Jain et al., 2003a). Therefore, the relatively high 
values of characteristic dose (>300 Gy, single saturating exponential 
function) found in this work for quartz from rocks (blue schist and ITA1 
granite) and from the Chilean sediment (L0674) could be related to the 
contribution of slower OSL components to the initial OSL emission. 
However, we highlight that quartz from the studied blue schist sample 
(BS223) has a characteristic dose significantly higher than values re-
ported in the literature. A possible explanation for the variation of 
characteristic doses in the studied samples is the varied contribution of 
medium and slow components to the initial OSL emission (first 0.8 s) 
even considering an early background approach. Quartz from Brazilian 
sediments (L0001, L0017, L0229, L0231, L0688 and L0698) are domi-
nated by the fast component or have a more balanced contribution of 
fast, medium and slow (S1, S2) OSL components. The characteristic dose 
values obtained by sum of exponentials (D01 = 14–66 Gy and D02 =

121–644 Gy) agree with those found in the literature. Murray et al. 
(2007) reported characteristic doses of 44 and 450 Gy, which are similar 
to values (50 and 320 Gy) presented by Pawley et al. (2010). Timar--
Gabor et al. (2012) obtained values of 55 and 600 Gy. We also observe a 
decrease in the range of characteristic doses from lower to higher 
sensitivity quartz. This pattern results from increased dominance of the 
fast component in the higher sensitivity samples, as lower sensitivity 
samples can show more varied contribution of different components to 
the initial OSL emission. This also agrees with the variation of electron 
trap parameters estimated for the studied low, medium and high OSL 
sensitivity quartz, where low sensitivity quartz has higher variation in 
electron trap depth and frequency factor as well as higher deviation 
from first order kinetics. 

The deconvolution of LM-OSL curves confirms that the initial 1 s of 
OSL decay curves from medium to high OSL sensitivity grains is domi-
nated by the fast component while low OSL sensitivity quartz from 
sediments and parent rocks is mainly dominated by medium and slow 
components. These results are supported by photoionization cross- 
sections values, where the high characteristic dose samples (L0674, 
VR12 and one of the aliquots from BS223) do not fit to the OSL fast 
component photoionization cross-section (of the order 10− 17 cm2) but 
rather to the obtained values (10− 18 cm2) from the OSL medium 
component (Singarayer and Bailey, 2003; Jain et al., 2003a; Durcan and 
Duller 2011). 

Timar-Gabor et al. (2017) observed significant variation in OSL 
signal saturation of quartz and demonstrated that the characteristic dose 
increases with the decrease of quartz grain size. Thus, grain size may 
play a role for changes in the luminescence properties of quartz sedi-
ment grains, possibly due to variation of alpha ionization effects 
(Timar-Gabor, 2018). However, we observed significant changes in 
characteristic doses of quartz sediment grains with the same grain size, 
but from different geological settings. This indicates that geological 
processes like recycling in sedimentary systems might also influence the 
characteristic doses. 

Comparison between sensitivity, characteristic dose and electron 
trap parameters. 

Our results indicate that the higher the OSL sensitivity, the lower is 
the signal saturation, implying dose response curves with lower char-
acteristic doses. This pattern was investigated in terms of electron trap 
parameters estimated for high, medium and low sensitivity quartz. Here, 
we apply two different models for determination of the trap depth and 
the frequency factor. General order kinetics and Gaussian trap depth 
models are used since the observed thermal decay of the OSL signal is 
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clearly non-first order for the low sensitivity samples. Using these 
models, our data suggest that the contribution from the nonlinear 
mechanism decreases as OSL sensitivity increases, however the activa-
tion energy values are statistically indistinguishable. This behavior can 
be due to the absence of a dominant OSL fast component in the low and 
medium sensitivity quartz (L0674 and L0698) as discussed in the pre-
vious section, despite the early background approach attempted to 
isolate a fast component signal. Hence, other OSL signal components 
(medium and slow) can be responsible for the initial emission of the OSL 
signal decay in the low and medium sensitivity quartz. The activation 
energies estimated by Gaussian trap depth distribution for the high, 
medium and low sensitivity quartz are, respectively, 1.72 ± 0.02 eV 
(L0229), 1.70 ± 0.05 eV (L0698) and 1.55 ± 0.20 eV (L0674). Using a 
general order kinetics model, the activation energies are 1.73 ± 0.02 eV 
(L0229), 1.70 ± 0.07 eV (L0698) and 1.64 ± 0.20 eV (L0674). We find 
that the activation energies values reported here agree with the reported 
values of the fast, medium and slow OSL components (Jain et al., 
2003a). Bailey (2004) estimated that the activation energies of the fast 
and medium OSL components of quartz are respectively 1.7 eV and 1.72 
eV, while activation energies of the slow components S1, S2 and S3 are 
1.8, 1.65 and 2.6 eV, respectively. The frequency factor values estimated 
for the studied high, medium and low sensitivity quartz vary between 
1014 and 1013 s− 1. This range is in line with values presented in pub-
lished works. Frequency factors are of the order of 1014 s− 1 for the fast 
component and 1013 s− 1 for the other components (Bailey, 2004). 
Similarly, Singarayer and Bailey (2003) determined activation energy 
and frequency factor values of 1.74 eV and 1013 s− 1 for the fast 
component, 1.8 eV and 1013 s− 1 for the medium component and 2.02 eV 
and 1014 s− 1 for the slow component. In the studied samples, trap depth 
width is significantly higher in medium and low sensitivity quartz 
(Fig. 8). Despite significant uncertainties are associated with trap pa-
rameters from the medium and low sensitivity quartz, probably due to 
the contribution of non-fast components in the initial emission (~1s) of 
the OSL decay curve (Durcan, 2018), the correlation between sensitivity 
and trap depth width can arise if there is also a distribution of sensiti-
zation parameters and trapping cross sections. Although, this aspect 
needs further investigation. 

Assuming that the initial emission of the OSL decay curves measured 
from high and low sensitivity quartz samples in this study are dominated 
by fast component and slow OSL components, respectively, then our 
data can be qualitatively explained in terms of the presence of discrete 
OSL components. So, since multiple discrete traps give rise to the fast, 
medium and slow OSL components, the bulk OSL is a sum of different 
components, where each component has different sensitivity and char-
acteristic dose. Thus, we may expect that quartz samples with a sensitive 
and dominant fast OSL component should show a relatively lower 
characteristic dose (related to the fast component), as suggested by the 
observed trend between OSL sensitivity and characteristic dose (Fig. 3). 
Competition between electron traps is a possible mechanism to explain 
this trend. In quartz from parent rocks and short-transported sediments, 
slow and medium components would be more efficient competitors by 
electrons, forcing lower probability to fill the fast component trap. For a 
given dose, this condition would imply less electrons captured by the 
fast component trap, promoting lower sensitivity and dose response 
curve with higher characteristic dose. Although, sensitivity variation 
can also be linked to recombination driven by trapped holes population. 
Under this view, charge imbalance due to exposure of quartz to high 
doses (>700 kGy) would lead to a limited availability of trapped holes 
for recombination (Autzen et al., 2018). This mechanism could also 
explain the lower sensitivity of quartz from parent rocks with ages of 
several million years, implying a high dose for their quartz crystals. The 
competition between recombination centers can also explain the 
observed sensitivity patterns, considering that spectral RF data obtained 
by Niyonzima et al. (2020) in the same quartz samples studied here 
suggest a relative shift from blue to ultraviolet emission when OSL and 
TL sensitivities of quartz increase. In this case, the OSL and TL 

sensitivities (ultraviolet emission) would be controlled by competition 
between different recombination centers. However, deeper in-
vestigations are needed to achieve fully understanding about how 
electron traps and recombination centers contribute to natural sensiti-
zation of quartz OSL and TL. 

5. Conclusions 

Quartz OSL and TL sensitivities vary by six and four orders of 
magnitude, respectively, which allow high capacity of sediment 
discrimination. This aspect is crucial for sediment provenance analysis. 
The surface transport history drives the basic luminescence properties of 
quartz grains. Long-transported quartz grains have OSL signals (initial 
1s) dominated by the fast component, higher OSL and TL110◦C sensitiv-
ities and lower characteristic doses than short-transported quartz grains 
and quartz crystal in their parent igneous or metamorphic rock. Electron 
trap parameters (activation energy and frequency factor) of high, me-
dium and low OSL sensitivity quartz have statistically similar values and 
within the range reported in the literature. However, medium and low 
sensitivity quartz grains show higher variability in trap parameters es-
timates and significant deviation from first order kinetics. 

The studied quartz samples show characteristic doses from 30 to 
around 3000 Gy. We observe an inverse relation between OSL sensitivity 
and characteristic dose, where quartz with a major dominance of the fast 
OSL component has lower characteristic dose. Higher characteristic dose 
is associated with the dominance of medium or slow components in the 
initial (1s) OSL emission. The relation between sensitivity and charac-
teristic dose can be hypothetically related with the competition between 
traps of different OSL components. In lower sensitivity quartz, the fast 
component electron trap would have a reduced filling probability due to 
higher competition with other traps. However, sensitivity variation can 
also be related to the availability of holes in recombination centers. The 
mechanism leading to the pattern of sensitivity and characteristics dose 
variation is still unclear and further investigations are necessary to 
clarify the specific roles of electron traps and recombination centers. 
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