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Resumo 

 

A dosimetria das radiações ionizantes é essencial para que procedimentos possam ser 

tomados com o objetivo de maximizar os efeitos benéficos que o uso dessas radiações pode 

oferecer à sociedade, assim como minimizar os danos decorrentes de tais radiações. Em 

decorrência disso, diferentes materiais detectores têm sido propostos na literatura para o 

emprego em dosimetria pessoal e ambiental. Detectores termoluminescentes têm larga 

utilização nesses procedimentos dosimétricos. A motivação deste trabalho foi produzir cristais 

de CaSO4 dopados com elementos não usuais como o európio (Eu) e a prata (Ag), inclusive na 

forma de nanopartículas, preparados por meio de uma adaptação do método desenvolvido por 

Yamashita (1971). O interesse na produção desses materiais foi o de investigar outras 

metodologias de produção de materiais termoluminescentes. Pela nova rota de crescimento, os 

cristais foram produzidos a partir do carbonato de cálcio (CaCO3), incorporando-se os dopantes 

(Eu2O3 ou Ag2O) numa solução de ácido sulfúrico. As nanopartículas de prata Ag(NP) foram 

obtidas através da rota de síntese chamada de método poliol, que se baseia na redução de cátions 

Ag em um poliálcool, neste caso o etileno glicol. Os compósitos foram obtidos a partir da 

mistura do composto base e da adição eletiva de vidro ou Teflon. A emissão exoeletrônica 

termicamente estimulada dos novos materiais produzidos foi investigada. Características 

termoluminescentes como linearidade, reprodutibilidade, dependência energética, dose mínima 

detectável, desvanecimento e ordem cinética foram avaliadas. Os compósitos apresentaram 

curvas de emissão TL com um único pico, centrado em torno de 200°C para as amostras 

contendo Teflon e 230°C para as amostras com adição de vidro. As novas rotas de preparação 

dos dosímetros termoluminescentes mostraram-se viáveis, sendo o dosímetro à base de sulfato 

de cálcio dopado com európio e nanopartículas de prata (CaSO4:Eu,Ag(NP)) o que apresenta a 

emissão TL mais intensa entre as preparações estudadas, sendo linear, reprodutível, com baixo 

desvanecimento e baixo limite inferior de detecção.  

  

 

Palavras-Chave: dosimetria, termoluminescência, detectores de radiação 
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Abstract 

 

The dosimetry of ionizing radiation is essential to procedures could be taken in order to 

maximize the beneficial effects that the use of such radiation can offer to society, as well as 

minimize damage from such radiation. As a result, different materials detectors have been 

proposed in the literature for use in personal and environmental dosimetry. Thermoluminescent 

detectors are widely used in these dosimetric procedures. The motivation of this work was to 

produce crystals of CaSO4 doped with unusual elements such as europium (Eu) and silver (Ag), 

including in the form of nanoparticles, prepared by an adaptation of the method developed by 

Yamashita (1971). The interest in the production of these materials was to investigate other 

methods of producing thermoluminescent materials. In the new growth route, the crystals were 

produced from calcium carbonate (CaCO3), by incorporating the dopants (Eu2O3 or Ag2O3) in 

a solution of sulfuric acid. Silver nanoparticles Ag(NP) were obtained through a synthesis route 

called polyol method, which is based on the reduction of Ag ions in a polyalcohol, in this case 

the ethylene glycol. The composites were obtained from the mixture of the base compound and 

glass or Teflon. The thermally stimulated exoeletronic emission of the new materials was 

investigated. Thermoluminescent characteristics as linearity, reproducibility, energy 

dependence, minimum detectable dose, fading and kinetics order were evaluated. The 

composites showed TL emission glow curves with a single peak centered around 200 ° C for 

samples containing Teflon and 230 ° C for samples with addition of glass. The new routes for 

the preparation of dosimeters were shown to be viable, being the dosimeter based on calcium 

sulfate doped with europium and silver nanoparticles (CaSO4:Eu,Ag(NP)), which provides the 

most intense TL emission between the preparations studied, being linear, reproducible, with 

low fading and low detection limit.  

 

Keywords: dosimetry, termoluminescence, radiation detectors 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. Introdução 

A radiação ionizante pode interagir com o organismo de diversas formas, produzindo 

efeitos danosos ao corpo humano. Por outro lado, esses efeitos podem ser usados para o 

tratamento de doenças, como quando a radiação ionizante é utilizada para destruir tecidos 

neoplásicos, por exemplo, ou para o diagnóstico delas, como podemos ver largamente na 

radioterapia e no radiodiagnóstico. Por isso, a necessidade de mensurar a quantidade de 

radiação à qual o organismo é exposto é essencial.  

A dosimetria da radiação pode ser realizada de diversas maneiras, geralmente baseando-

se nos efeitos provocados pela radiação em determinado material, como, por exemplo, a 

ionização de determinados gases, a mudança de coloração de certos cristais, o enegrecimento 

numa emulsão fotográfica, a variação da condutância em semicondutores, entre outros efeitos. 

Outra forma de detecção da radiação é usando-se materiais termoluminescentes, que são 

capazes de emitir luz quando aquecidos se forem anteriormente expostos à radiação ionizante 

(BITELLI, 2006). 

A dosimetria termoluminescente é amplamente utilizada na dosimetria in vivo, devido às 

suas inúmeras vantagens nesse tipo de monitoração, possibilitando avaliações de doses em 

órgãos críticos e em geometrias difíceis. Os detectores termoluminescentes são geralmente 

compostos de um único material e possuem tamanho pequeno, tornando a leitura do detector 

independente da distribuição angular da radiação. As maiores desvantagens dos dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) são a demora na leitura e a perda do sinal após o processo de leitura 

(CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, et al., 2009). Geralmente, os dosímetros termoluminescentes 

são armazenados em estojos próprios feitos de materiais com baixo coeficiente de atenuação 

para radiações ionizantes e alta atenuação da luz, para que esta não influencie no sinal 

termoluminescente (TL). 

O principal parâmetro de caracterização de um material termoluminescente é a sua curva 

de emissão característica. A curva de emissão é a curva que representa a intensidade de luz 

emitida por um material TL em função da temperatura ou do tempo de aquecimento do material 

na medição da emissão. É preferível que o material tenha uma curva de emissão simples, com 

poucos picos bem resolvidos (CAMPOS, 1998). O mais adequado é que a emissão 

termoluminescente apresente um comportamento linear com a variação da dose em um amplo 
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intervalo. Entretanto, isto nem sempre é possível e, em muitos casos, utiliza-se uma faixa de 

dose em que a resposta do dosímetro é supralinear (McKEEVER, et al., 1995).   

Outra característica importante de um dosímetro termoluminescente é o desvanecimento 

do seu sinal termoluminescente devido ao tempo de armazenamento. O desvanecimento é a 

perda na intensidade desse sinal. Como os TLDs são dosímetros passivos, é necessário que seu 

desvanecimento seja mínimo.  

A termoluminescência começou a ser aplicada à dosimetria das radiações ionizantes em 

1940, após o aumento do número de trabalhadores expostos a esse tipo de radiação. Desde 

então, esforços no sentido de desenvolver novos tipos de dosímetros foram iniciados. Daniels, 

a partir de 1953, e Cameron, a partir de 1961, foram os pioneiros da dosimetria 

termoluminescente, realizando diversas pesquisas sobre o uso de fluoreto de lítio, LiF, como 

dosímetro termoluminescente (McKEEVER, 1985).   

Os procedimentos de proteção radiológica atualmente aceitos visam reduzir a exposição 

associada a práticas que utilizam radiações ionizantes, tanto para os trabalhadores expostos 

como para o ambiente. Por isso, é importante utilizar detectores de alta sensibilidade, como os 

TLDs, na dosimetria pessoal e ambiental. Para isso, é necessário que tais dosímetros sejam 

utilizados rotineiramente e corretamente, a fim de que permitam avaliar não só as condições de 

trabalho usuais como também situações anormais de exposição à radiação, como em casos de 

acidentes (BITELLI, 2006). 

Os elementos químicos pertencentes ao grupo dos terras raras (TR) são muito empregados 

como dopantes do CaSO4 para a produção de detectores termoluminescentes. Yamashita et al. 

(1971) desenvolveram um método eficiente e relativamente simples para dopar o CaSO4 

utilizando terras raras, método este que foi largamente utilizado e modificado por diversos 

pesquisadores (KÁSA et al., 2007). 

Na atualidade, os principais materiais termoluminescentes utilizados são o CaSO4 e o LiF, 

que podem ser dopados com Mg, Tm, Dy, Nd ou Ti. 

 

1.2. Objetivos 

Os objetivos principais deste trabalho foram: 

 Produzir compósitos de sulfato de cálcio puro (CaSO4), sulfato de cálcio dopado com 

európio (CaSO4:Eu), sulfato de cálcio dopado com európio e co-dopado com prata 

(CaSO4:Eu,Ag) e sulfato de cálcio dopado com európio e nanopartículas de prata 

(CaSO4:Eu,Ag(NP); 
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 Analisar as propriedades termoluminescentes e exoeletrônicas dos materiais produzidos; 

 Analisar, de forma comparativa, a viabilidade desses compostos como dosímetros 

termoluminescentes. 

  



4 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Conceitos sobre radiação 

2.1.1. Introdução 

Radiação é toda forma de propagação de energia por meio de partículas ou ondas.  

Segundo Podgorsak (PODGORSAK, 2005), a radiação é classificada em duas categorias 

principais, ionizantes e não ionizantes, dependendo da sua habilidade em ionizar a matéria. O 

potencial de ionização dos átomos, ou seja, a energia mínima requerida para ionizar um átomo, 

varia de poucos elétron-volts para elementos alcalinos a até 24,5 eV para o hélio, que é um gás 

nobre. 

A Figura 2.1 mostra um esquema de como são classificadas as radiações segundo seu 

poder de ionização. 

 
Figura 2.1 - Classificação da radiação (Adaptado de PODGORSAK, 2005) 

 

2.1.2. Radiação ionizante 

A radiação ionizante pode ionizar a matéria de duas formas: diretamente ou 

indiretamente. Partículas carregadas como os elétrons, prótons, partículas α e íons pesados são 

radiações diretamente ionizantes, pois depositam sua energia no meio através de interações 

coulombianas diretas com os elétrons orbitais dos átomos do meio. 

Os raios X, os raios  e os nêutrons são considerados radiações indiretamente ionizantes, 

pois transferem sua energia para partículas carregadas do meio, liberando-as, de forma que estas 

depositam a energia recebida através de interações coulombianas diretas com os elétrons 

orbitais dos átomos do meio. (PODGORSAK, 2005).  

As partículas beta e os raios gama são relevantes para este trabalho e serão detalhados a 

seguir. 
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2.1.2.1. Partículas beta  

Núcleos com excesso de nêutrons podem encontrar a estabilidade pelo processo de 

conversão de um nêutron em um próton e um elétron. O próton permanece no núcleo, mas o 

elétron é ejetado. Este processo é chamado de decaimento beta, e o elétron ejetado é a partícula 

beta ( -). Observou-se que as partículas β negativas possuem espectro de emissão contínuo, 

variando do zero até uma energia máxima característica do núcleo pai. Para explicar essa 

aparente discrepância, a emissão de uma segunda partícula foi postulada, chamada de 

antineutrino (�̅) (POWSNER and POWSNER, 2006). 

Uma reação de desintegração por decaimento beta negativo é normalmente representada 

por: � → +� + �− + �̅                                                              .  

em que X representa o nuclídeo pai, Y o nuclídeo filho, A a massa atômica e Z o número 

atômico. 

Embora a energia total emitida por um átomo durante um decaimento beta seja constante, 

a distribuição relativa dessa energia entre a partícula beta e o antineutrino é variável. Isto está 

ilustrado na Figura 2.2, que apresenta um gráfico do número de partículas beta emitidas com 

energia de zero até a energia máxima possível no decaimento ( � �). A energia média das 

partículas beta emitidas é aproximadamente um terço da energia máxima (POWSNER and 

POWSNER, 2006). 

 

Figura 2.2 - Espectro de emissão de partículas beta ejetadas durante um decaimento beta (Adaptado de 
POWSNER and POWSNER, 2006) 
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2.1.2.2. Raios gama 

Durante um decaimento radioativo, o nuclídeo filho pode permanecer excitado após a 

emissão da partícula pelo nuclídeo pai. A fim de obter a estabilidade, o seu núcleo libera a 

energia residual na forma de radiação eletromagnética. Esses fótons, semelhantes aos raios X, 

mas provenientes de núcleos radioativos, são chamados de raios gama. Os raios gama dos 

radionuclídeos são geralmente bastante energéticos e possuem espectro discreto. (TURNER, 

2007).  

 

2.1.3. Radiação não ionizante 

 São consideradas radiações não ionizantes aquelas incapazes de ionizar a matéria devido 

à sua baixa energia. De modo geral, estas radiações podem ser divididas em sônicas (vibrações, 

ultrassom etc.) e eletromagnéticas (ondas de radio, luz visível, microondas etc.) As radiações 

eletromagnéticas, com comprimentos de onda superiores a 200 nm são consideradas não 

ionizantes (MOSELY, 1988). 

 

2.1.4. Interação da radiação com a matéria 

Ao passar pela matéria, os fótons interagem com os átomos de diversas formas. O tipo de 

interação depende da energia do fóton e do número atômico (Z) dos elementos constituintes da 

matéria.  

Quando fótons de energias entre 50 keV e 500 keV atravessam a matéria, o espalhamento 

Compton é o tipo dominante de interação em materiais com números atômicos baixos, como o 

tecido humano (Z = 7,5). Neste tipo de interação, o fóton transfere parte de sua energia para um 

elétron de camadas externas ejetando-o do átomo. O elétron ejetado é chamado de elétron 

Compton e o ângulo de espalhamento do fóton depende da quantidade de energia transferida 

do fóton para o elétron. (POWSNER and POWSNER, 2006). 

O efeito fotoelétrico ocorre geralmente com fótons de baixa energia e caracteriza-se pela 

interação do fóton com um elétron orbital fortemente ligado, de camadas mais internas. O fóton 

transfere toda a sua energia para o elétron (fotoelétron) que é ejetado do átomo com energia 

igual à diferença entre a energia do fóton e a energia de ligação do elétron no átomo. 

(PODGORSAK, 2005). 

Na produção de pares o fóton desaparece e um par elétron-pósitron é produzido no campo 

coulombiano nuclear.  Para que ocorra a produção de pares a energia do fóton deve ser maior 

que 1,02 MeV.  
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A Figura 2.3 mostra a predominância relativa dos efeitos de interação da radiação com a 

matéria. 

 

Figura 2.3 - Predominância relativa dos efeitos de interação da radiação com a matéria (Adaptado de 
POWSNER and POWSNER, 2006) 

 

2.1.5. Dosimetria das radiações 

A dosimetria das radiações tenta relacionar quantitativamente medições específicas feitas 

em um campo de radiação com mudanças físicas, químicas e/ou biológicas que a radiação 

poderia produzir em um alvo.  

Tendo em vista os danos biológicos causados nos seres vivos quando eles se expõem à 

radiação, tornou-se necessário estabelecer meios de proteção aos que trabalham com radiação 

e à população em geral. Três grandezas físicas são definidas para medir a radiação: a exposição 

(X), a dose absorvida (D) e a dose equivalente (H). Neste trabalho, enfatiza-se a dose absorvida.  

Uma vez que a exposição é definida em termos de ionização das partículas do ar, não é 

adequada para descrever a energia de qualquer tipo de radiação absorvida por qualquer tipo de 

meio. Por outro lado, as mudanças químicas e biológicas que ocorrem, por exemplo, no tecido 

exposto aos raios X dependem da energia absorvida por ele. Dessa maneira, foi introduzida a 

grandeza dose absorvida D. A dose absorvida é definida pela “International Commission on 

Radiation Units and Measurements” (ICRU) como sendo a razão entre a energia E absorvida 

da radiação e a massa m do absorvedor.  =                                                                                .  
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A ICRU adotou para unidade de dose absorvida o Gray (Gy). No Sistema Internacional 

de Unidades, 1 Gy = 1 J/kg. (TURNER, 2007). 

 

2.2. Termoluminescência 

2.2.1. Introdução 

Termoluminescência é a emissão de luz termicamente estimulada em seguida a uma 

prévia absorção de energia da radiação.  

A termoluminescência não deve ser confundida com a luz espontaneamente emitida por 

uma substância quando ela é aquecida. Esse tipo de emissão de luz é a incandescência e se 

contrapõe à luminescência, que é a emissão de luz devido à absorção de determinada energia 

de radiação.  

Nos processos de luminescência, o comprimento de onda da luz emitida é característico 

do material luminescente, e não da radiação incidente (McKEEVER, 1985). 

A emissão de luz é caracterizada por um tempo Tc para a sua ocorrência após a absorção 

da radiação, e este parâmetro permite subclassificar o processo de luminescência. Assim, pode-

se distinguir entre fluorescência em que Tc < 10-8 s e fosforescência em que Tc >  10-8 s 

(OLIVEIRA et al, 2005). A Figura 2.4 mostra a relação entre a absorção da radiação e a emissão 

de fluorescência, fosforescência e termoluminescência. 

 

Figura 2.4 - Relação entre a absorção da radiação e a fluorescência, fosforescência e 
termoluminescência. T0 é a temperatura em que ocorre a irradiação; β é a taxa de aquecimento; tr é o 

tempo em que a irradiação termina e inicia o decaimento fosforescente (Adaptado de McKEEVER, 
1985) 
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Pode-se, então, determinar três requisitos básicos para a ocorrência da 

termoluminescência. Primeiro: o material deve ser um dielétrico ou um semicondutor, pois 

metais não exibem propriedades luminescentes. Segundo: o material deve ter, em algum 

momento, absorvido energia durante alguma exposição à radiação. Terceiro: o material deve 

ser aquecido para a emissão de luz (McKEEVER, 1985). 

Uma característica importante da termoluminescência é que, uma vez aquecido e excitado 

para emitir luz, o material termoluminescente não pode mais emitir luz pelo simples 

resfriamento e reaquecimento. Para que ele apresente suas características termoluminescentes 

novamente, faz-se necessária uma nova exposição à radiação ionizante.  

 

2.2.2. Teoria de bandas 

O fenômeno da termoluminescência pode ser explicado através da teoria de bandas do 

estado sólido. Os materiais termoluminescentes (TL) são, em geral, cristais iônicos constituídos 

de três bandas energéticas: a banda de valência, na qual se encontram os elétrons em seu estado 

fundamental, a banda de condução, onde podem ser encontrados elétrons suficientemente 

energéticos para “percorrer” pelo cristal, e a banda proibida ou gap, na qual não há 

probabilidade de encontrar o elétron. 

Quando a radiação ionizante interage com o material termoluminescente, são produzidos 

pares de elétrons e buracos, que migram através de sua estrutura, até que se recombinem ou que 

sejam capturados em estados metaestáveis, localizados na banda proibida, denominados de 

centros de captura ou armadilhas. Aquecendo-se o material, os portadores de carga (elétrons ou 

buracos) absorvem energia térmica suficiente para saírem das armadilhas, indo os elétrons para 

a banda de condução e os buracos, para a banda de valência. Se as armadilhas dos elétrons 

forem mais rasas, estes escapam antes que os buracos adquiram energia suficiente para se 

libertarem das suas armadilhas, e vão para a banda de condução, podendo se movimentar 

livremente no cristal até se recombinarem com os buracos capturados, havendo a emissão de 

luz. Entretanto, é mais comum que as armadilhas de buracos sejam mais rasas, de forma que 

estes são liberados antes dos elétrons, seguem para a banda de valência e se recombinam com 

os elétrons armadilhados, ocasionando a emissão de luz (CAMPOS, 1998; MCKEEVER et al, 

1995). A Figura 2.5 exemplifica este modelo energético. 
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Figura 2.5- Esquema das transições eletrônicas que ocorrem durante o processo de ionização e de 
aquecimento do cristal: (a)ionização; (b) e (e) processos de armadilhamento de elétrons e de buracos 

respectivamente; (c) e (f) desarmadilhamento dos elétrons e buracos; (d) e (g)  recombinações indiretas; 
(h) recombinação direta (Adaptado de McKEEVER, 1985) 

 
A intensidade da emissão termoluminescente depende da população de elétrons e buracos, 

que por sua vez, depende da exposição recebida pelo cristal. 

 

2.2.3. O modelo Simples 

Após o processo de irradiação, a velocidade de retorno ao estado de equilíbrio do sólido 

está diretamente ligada à temperatura do material TL. Elevando-se a temperatura do material, 

aumenta-se a probabilidade de liberação dos elétrons. Na banda de condução, os elétrons 

migram até se recombinarem num centro de recombinação (R). No modelo simples, esse centro 

de recombinação é um centro luminescente; a recombinação de elétron e buraco conduz esse 

centro a um estado excitado mais elevado. O retorno ao estado fundamental vem acompanhado 

da emissão de um quanta de luz, isto é, de termoluminescência. 

A probabilidade p, por unidade de tempo, de um elétron escapar dos centros de captura é 

dada por: = exp (− ��)                                                           .  

Em que: 

s: fator de frequência ou fator de tentativa de escape; 

E: profundidade dos centros de captura ou energia de ativação; 

k: constante de Boltzman; 

T: temperatura. 
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Sendo T0 a temperatura ambiente, se E kT0, o elétron permanece aprisionado até que 

receba energia para o desarmadilhamento. 

A intensidade de termoluminescência I(t) é proporcional à taxa de recombinação de 

buracos e elétrons armadilhados, e é dada por: � = − = �                                                       .  

em que: 

m: concentração de buracos capturados nos centros de recombinação; 

nc: concentração de elétrons livres na banda de condução; 

Am: probabilidade de recombinação; 

t: tempo. 

 

A taxa de mudança na concentração de elétrons capturados, dn/dt, é igual à taxa de 

liberação térmica diminuída da taxa de recaptura: − = − � − �                                               .  

em que: 

n: concentração de elétrons armadilhados; 

N: concentração de centros de captura de elétrons; 

An: probabilidade de recaptura; 

 

A taxa de concentração de elétrons livres, dnc/dt, será igual à taxa de liberação térmica 

diminuída da taxa de recaptura e da taxa de recombinação: − = − � − � − �                                    .  

 

As equações (2.4), (2.5) e (2.6) descrevem o trânsito de portadores de carga entre o centro 

de captura e o centro de recombinação. Para a TL produzida pela liberação de um buraco, as 

equações são similares às equações (2.3) a (2.5). Essas equações formam a base da análise de 

muitos fenômenos termoluminescentes. Para desenvolver uma expressão analítica, algumas 

suposições devem ser feitas. Uma importante suposição é a chamada por Chen e McKeever 

(1997) de suposição do quase-equilíbrio (QE), que em qualquer tempo: | | | |     | | | |    
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Como + =  para haver neutralidade de cargas, temos que a intensidade 

termoluminescente será dada por: 

� = � exp − ��� − � + �                                               .  

Segundo McKeever (1985), Randall e Wilkins, em 1945, consideraram que o processo de 

recaptura durante o estágio de aquecimento é desprezível, ou seja, que � >> � − � , 

e reduziram a equação (2.7) para: � = exp (− ��)                                              .  

É fácil perceber que a taxa de esvaziamento dos centros de captura de elétrons varia com 

a primeira potência do número de elétrons aprisionados. Este modelo é denominando modelo 

cinético de primeira ordem. 

Considerando que T(t)=T0+ t e realizando alguns cálculos, podemos encontrar a 

intensidade TL em função da temperatura T, para o modelo cinético de primeira ordem: � � = exp (− ��) exp − � ∫ exp (− ��) ��
�0                       .  

 

Garlick e Gibson, em 1948, consideraram que a probabilidade de recaptura é muito maior 

que a de recombinação e que os elétrons termicamente estimulados podem ser recapturados 

várias vezes antes da recombinação no centro de luminescência (McKEEVER, 1985). Dessa 

forma, eles chegaram ao seguinte resultado para a equação 2.7: 

� = � exp − ����                                               .  

Observa-se, agora, que a taxa de esvaziamento dos centros de captura de elétrons varia 

com a segunda potência do número de elétrons aprisionados. Este modelo é denominando 

modelo cinético de segunda ordem. 

Considerando-se que as probabilidades de recaptura e recombinação são iguais, 

chegamos a: 

� = exp − ��� + −                                                    .  
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Novamente considerando que T(t)=T0+ t e realizando alguns cálculos, podemos 

encontrar a intensidade TL em função da temperatura T, para o modelo cinético de segunda 

ordem: � � = � exp (− ��) [ + ∫ �� exp (− ��) ��
�0 ]                       .  

 

Entretanto, ainda segundo McKeever (1985), May e Partridge, em 1964, observaram que 

em muitos casos a forma da curva de emissão não obedece nem à primeira nem à segunda 

ordem de cinética, levando a uma cinética de ordem geral: � = ´ exp (− ��)                                              .  

 

Empregando-se a taxa de aquecimento constante, temos: � � = ´ exp (− ��) [ + ∫ �́ b − exp (− ��´) �´�
�0 ] − −      .  

 

Na Figura 2.6, observa-se a representação de duas curvas de emissão TL, a de linha cheia 

tendo sido obtida a partir do modelo de Randall-Willkins, e a de linha tracejada a partir do 

formalismo de Garlick e Gibson. 

 

Figura 2.6 - Curvas de emissão TL calculadas a partir do modelo de: i) Randall-Wilkins, cinética de 
primeira ordem; ii) Garlick & Gibson, cinética de segunda ordem (McKEEVER, 1985). 

 

A ordem cinética pode ser encontrada experimentalmente por diversos métodos, sendo o 

método da forma do pico o mais simples e difundido, visto que pode ser realizado apenas 
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analisando um número muito reduzido de pontos da curva de emissão TL (McKEEVER, 1985). 

Normalmente, os pontos utilizados são o ponto correspondente à temperatura de intensidade 

máxima, Tm, e os pontos correspondentes às temperaturas cuja intensidade é a metade da 

intensidade máxima, T1 e T2, de modo que T1 < Tm < T2. Tais pontos estão representados na 

Figura 2.7. Em seguida, utilizam-se as relações δ, τ, ω definidas como: δ = T2 - Tm, τ = Tm – T1, 

ω = T2 – T1. 

Halperin e Braner, em 1960, sugeriram que a ordem cinética do pico TL está relacionada 

com o fator geométrico �� = � �⁄ . Assim como mostrado por Chen em 1969, os picos que 

obedecem à cinética de 1ª ordem são caracterizados por  �� = ,  e os de 2ª ordem, por  �� =,  (CHEN e McKEEVER, 1997). 

 

Figura 2.7 – Representação de um pico de TL isolado com destaque aos parâmetros : δ, ω e τ. Im e Tm 
são, respectivamente, a intensidade máxima e a temperatura de máximo do pico; T1 e T2 são as 

temperaturas associadas à metade da intensidade máxima (McKEEVER et al, 1995). 
 

2.2.4. Aplicações 

Segundo McKeever et al (1995), as principais aplicações da termoluminescência são: 

 Dosimetria: determinação da dose absorvida por meio de dosímetros 

termoluminescentes como o TLD-100 (LiF:Mg,Ti), que é o dosímetro 

termoluminescente mais popular da atualidade. 

 Datação: determinação da idade de rochas ou artefatos antigos através de suas 

emissões naturais de TL. 

 Geologia: determinação da radioatividade natural de minerais através de análises 

de emissão termoluminescente desses materiais. 
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 Defeitos em sólidos: análise da estrutura de defeitos em sólidos pelas análises das 

propriedades termoluminescentes do material. 

Entretanto, já na  década de 1980 várias outras aplicações foram descritas na literatura. 

COOKE et al. (1980), por exemplo, descreveram aplicações da termoluminescência na 

biologia, nos dispositivos de armazenamento de imagens e no controle de qualidade de 

cerâmicas. 

 

2.2.5. Defeitos em sólidos 

A princípio, experimentos em termoluminescência fornecem informações úteis das 

propriedades de vários tipos de defeitos presentes na estrutura de um material 

termoluminescente. Desde o trabalho de Wiedemann e Schmidt, em 1895, sabe-se que a 

termoluminescência é particularmente sensível a indícios de impurezas na amostra 

(McKEEVER, 1985). 

Os dois tipos principais de defeitos são o defeito Schottky, que é caracterizado pela 

ausência de um átomo ou íon, ou seja, uma vacância na rede cristalina, e o defeito Frenkel, que 

é caracterizado pela presença de moléculas, átomos ou íons intersticiais (AMARAL, 2009). 

De maneira geral, acredita-se que as impurezas ajudam a aumentar a possibilidade de 

localizar os níveis de energia no interior da banda proibida e que são fundamentais no processo 

de termoluminescência. Como meio de detectar a presença dos níveis de defeitos, a 

sensibilidade termoluminescente é essencial. Quando vinculada com a capacidade de separar 

as energias desses níveis, a termoluminescência prevê, pelo menos em princípio, um 

instrumento único na determinação da distribuição das energias de defeitos. No entanto, a 

interpretação dos resultados é difícil (McKEEVER et al, 1995). 

 

2.3. Emissão exoeletrônica 

2.3.1. Introdução 

A fim de melhorar o controle dos níveis e tipos de radiação a que a população é exposta, 

vários materiais e técnicas para monitoração individual vêm sendo desenvolvidos, 

principalmente para a dosimetria das radiações pouco penetrantes. 

Os raios X de baixa energia, as partículas alfa e as partículas beta possuem baixo poder 

de penetração e, em virtude disto, para realizar sua dosimetria, é necessário medir a dose de 

radiação ionizante em camadas superficiais muito finas de um corpo, sendo necessário que o 

dosímetro possua dimensões reduzidas, o que acarreta uma diminuição de sua sensibilidade. A 
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emissão exoeletrônica, por envolver uma técnica muito sensível para a detecção de radiações 

pouco penetrantes, e por ser considerada um fenômeno de superfície, vem sendo empregada 

nestes casos (ROCHA e CALDAS, 1999). 

 

2.3.2. O fenômeno da emissão exoeletrônica 

A emissão exoeletrônica é a emissão de elétrons de energias baixas, quando aplicada uma 

diferença de potencial adequada, que ocorre na superfície de muitos sólidos isolantes (cristais 

iônicos), a temperaturas abaixo daquelas em que ocorre a emissão termoiônica, provocada por 

deformação mecânica, mudanças de fase, reações químicas ou exposição à radiação ionizante 

(BECKER, 1973). Em alguns materiais, um suprimento extra de energia térmica pode estimular 

uma emissão adicional chamada emissão exoeletrônica termicamente estimulada (TSEE). A 

emissão exoeletrônica é também conhecida por Efeito Kramer (BURKHARDT et al, 1996). 

Para a descrição do fenômeno da TSEE, utiliza-se, como na termoluminescência, a teoria 

das bandas de energia. Devido à excitação pela radiação ionizante (α, ,  ou X), os elétrons 

são transferidos da banda de valência para a banda de condução, mas alguns podem ser 

armadilhados (SOUZA, 2002). Entre estas armadilhas existem as chamadas superficiais e 

outras chamadas volumétricas, sendo que elas possuem os níveis de energia situados na banda 

proibida, de largura Eg, como mostra a Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Diagrama do fenômeno da emissão exoeletrônica representando: (a) luminescência, (b) a 
excitação, (c) o rearmadilhamento, Ee a energia de ativação dos elétrons, Eh a energia de ativação dos 

buracos e χ a afinidade eletrônica (Adaptado de SOUZA, 2002) 
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Portanto, as variações na estrutura da superfície de um dado material, devido a defeitos 

na superfície e também à presença de impurezas do material, podem interferir na resposta das 

medidas de exoemissão. 

 

2.4. Dosímetros termoluminescentes 

2.4.1. Introdução 

Aquecendo-se um material termoluminescente posteriormente a uma irradiação ele emite 

luz. Acoplando-se uma fotomultiplicadora a este material podemos mensurar esta luz, que deve 

ser proporcional à energia depositada no material. Através de um sistema medidor de TL 

podemos mensurar a quantidade de radiação que este material absorveu. Dessa forma, faz-se a 

dosimetria da radiação utilizando-se os dosímetros termoluminescentes. 

Um material termoluminescente só pode ser utilizado como dosímetro se combinar 

algumas características específicas, como (CAMPOS, 1998): 

 Alta concentração de elétrons ou buracos e alta eficiência de emissão de luz associada 

com o processo de recombinação; 

 Estabilidade de armadilhamento dos elétrons ou buracos nas armadilhas à temperatura 

em que o material vai ser utilizado (decaimento térmico); 

 Um espectro de emissão TL que coincide com a sensibilidade da fotomultiplicadora 

para evitar interferência da emissão incandescente, infravermelha, do próprio 

equipamento de medida. O recomendado é um espectro com comprimentos de onda 

entre 300 e 500 nm; 

 Temperatura do pico principal entre 180 e 250 0C; 

 Uma curva de emissão simples, de preferência com um único pico, para maior facilidade 

de operação e interpretação da leitura.  

 Fácil tratamento térmico de reutilização; 

 Resistência a diversos fatores ambientais tais como luz, umidade, solventes orgânicos, 

poluição e gases; 

 Uma resposta que varie linearmente para um amplo intervalo de dose absorvida; 

 Baixo custo e facilidade de obtenção. 

As grandes vantagens dos TLDs são seu tamanho pequeno, possibilitando a monitoração 

em geometrias difíceis, e sua alta reprodutibilidade. É em virtude do seu tamanho e da sua 

resposta de dose integral (acumulativa), entre outros fatores, que os TLDs são muito utilizados 

na dosimetria in vivo, no planejamento e na execução de muitos procedimentos radioterápicos. 
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Os TLDs são também muito utilizados em dosimetria pessoal e ambiental. São dosímetros 

passivos e de fácil produção. 

A Tabela 2.1 mostra alguns dos principais dosímetros termoluminescentes utilizados 

comercialmente e suas características, algumas delas descritas a seguir. Nessa tabela, a 

dependência energética está sendo mostrada pela razão entre a resposta TL após irradiação com 

30 keV e após irradiação com 60Co. A sensibilidade das amostras está sendo apresentada de 

forma normalizada, relativa à resposta do LiF:Mg,Ti.  

 

Tabela 2.1 - Principais características dos TLDs populares (Adaptado de MCKEEVER, 1985) 

Material LiF:Mg,Ti CaSO4:Dy Li2B4O7:Mn CaF2:Dy LiF:Mg,Cu,P 

Pico de Emissão (°C) 210 220 210 200 e 240 232 

Número Atômico 

Efetivo 
8,14 15,3 7,4 16,3 8,14 

Dependência 

Energética 30 keV / 
60Co 

1,3 10-12 0,9 13-15 1,3 

Sensibilidade Relativa 1,0 30 0,4 16 25 

Intervalo de 

Linearidade 

50 mGy 

até 1Gy 

1 mGy 

até 30Gy 

10 mGy 

até 3Gy 

1 mGy  

até 10Gy 

1 mGy 

até 10Gy 

Nível de Saturação 103 Gy 103 Gy 3x104 Gy 103 Gy 102 Gy 

Desvanecimento 

Térmico 

5-10% 

por ano 

7-30% em 6 

meses 

5% em 

2 meses 

25% em 

4 meses 
Desprezível 

Desvanecimento 

Ótico 
Não 

30% em 

5 horas 
sensível sensível - 

 

2.4.2. Curva de Emissão 

O principal parâmetro de caracterização de um material termoluminescente é a sua curva 

de emissão. Como informado no Capítulo I, a curva de emissão representa graficamente a 

intensidade de luz emitida por um material TL em função da temperatura ou do tempo de 

aquecimento a que este material é submetido. É preferível que o material tenha uma curva de 



19 
 

emissão simples, com poucos picos bem resolvidos, entretanto, geralmente a curva consiste de 

vários picos, sendo cada um deles associado a uma determinada profundidade de armadilhas, e 

definido pela temperatura onde ocorre a emissão máxima. O pico de emissão TL é formado de 

acordo com a probabilidade de escape do elétron (ou buraco) da armadilha correspondente. Se 

a temperatura do material é menor que a do pico considerado, poucos portadores de carga são 

liberados, e a luz emitida é fraca. À medida que o material é aquecido, a probabilidade de escape 

aumenta, causando um aumento da emissão, que é máxima na temperatura do pico. Em seguida, 

devido à redução de portadores de carga armadilhados, a intensidade TL decresce novamente. 

(CAMPOS, 1998).  

 

2.4.3. Linearidade 

Uma propriedade obviamente desejável dos dosímetros termoluminescentes é que eles 

exibam uma relação linear entre a dose absorvida e a intensidade termoluminescente. 

Entretanto, isto nem sempre é possível e, em muitos casos, utiliza-se uma faixa de dose onde a 

resposta do dosímetro é supralinear com a dose, aplicando-se fatores de correção. Quando a 

dose absorvida pelo material é alta o suficiente para que todas as armadilhas fiquem ocupadas 

por elétrons atinge-se a saturação e a intensidade TL passa a ser constante para qualquer valor 

de dose acima. A Figura 2.9 mostra uma curva de dose-resposta padrão de um material 

termoluminescente genérico. 

 

Figura 2.9 - Curva típica de resposta TL de um material em função da exposição à radiação (CAMPOS, 
1998) 
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2.4.4. Sensibilidade 

Segundo Campos (1998), a sensibilidade de um material é definida como a intensidade 

do sinal TL emitido por unidade de dose absorvida. No entanto, é mais comum a utilização da 

sensibilidade relativa, que é a comparação do sinal TL do material com a resposta TL do LiF 

(TLD - 100), que é considerado com sensibilidade igual a 1. 

 

2.4.5. Dependência energética 

É desejável que o dosímetro apresente uma resposta TL constante para uma grande faixa 

de energia; ou seja, um dosímetro ideal não deve apresentar dependência energética. Dessa 

maneira, quando se utiliza um dosímetro TL em um campo de radiação eletromagnética, é 

importante conhecer a dependência da resposta TL com a energia da radiação (CALDAS, 

1980). A forma de interação da radiação com a matéria está relacionada com o número atômico 

dos constituintes dessa matéria; dessa maneira, a resposta TL em função da energia dos fótons 

incidentes é muito afetada pelo número atômico efetivo do fósforo. 

 

2.4.6. Desvanecimento 

Desvanecimento é o processo de liberação espontânea dos elétrons dos centros de captura, 

o que proporciona recombinações e perda da intensidade TL do material com o tempo. Tal 

fenômeno é geralmente provocado pelas variações de temperatura, alterando-se, assim, a 

probabilidade de escape dos elétrons dos centros de captura. No entanto, o escape pode ainda 

ocorrer em função da influência da luz, principalmente a ultravioleta, ou devido à umidade 

(McKEEVER, 1985). Um dosímetro ideal não apresentaria decaimento de sua resposta TL 

durante o tempo de uso ou armazenamento. 

Vale ressaltar que os centros de captura mais rasos vão apresentar um decaimento térmico 

mais rápido que os mais profundos. Essa instabilidade pode afetar os resultados de avaliação 

do fósforo como dosímetro TL. 

 

2.4.7. Tratamento térmico 

Uma das grandes vantagens dos dosímetros termoluminescentes é sua capacidade de 

reutilização, quantas vezes forem necessárias. Mas para que um TLD possa ser reutilizado ele 

precisa passar por um tratamento térmico, a fim de restaurar suas propriedades originais, 

eliminando sinais residuais. Existem diferentes tipos de tratamentos: tratamento pré-irradiação 
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com ou sem resfriamento rápido; tratamento pós-irradiação com ou sem resfriamento rápido; 

ou ainda a combinação de diferentes tratamentos térmicos. 

 

2.4.8. Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade é a consistência das medidas, ou seja, o grau em que as medidas 

efetuadas pelo mesmo observador e instrumento são concordantes, mantidas as mesmas 

condições. É importante que um mesmo TLD, após passar por inúmeros ciclos de tratamento 

térmico, irradiação e medição do sinal TL, apresente sempre a mesma intensidade TL quando 

sofrer o mesmo processo irradiativo (energias e doses iguais). 

 

2.4.9. Dose mínima detectável 

A dose mínima detectável ou limite inferior de detecção é a menor dose mensurável pelo 

TLD. Para que um dosímetro possa ser utilizado em dosimetria ambiental e pessoal, que são 

geralmente caracterizadas por doses baixas, faz-se necessário que o limite inferior de detecção 

seja conhecido. 

A dose mínima detectável D0 é definida como sendo a soma da média das leituras de 

detectores não irradiados e do valor de 3 desvios padrões, multiplicado pelo fator de calibração 

ou coeficiente da reta ajustada (OBERHOFER and SCHARMANN, 1979). Ou seja: � = �̅ + ��̅ ��                                                                   .  

em que �̅ é a média das leituras dos dosímetros não irradiados; ��̅ é o desvio padrão da 

medida dos dosímetros não irradiados e �� é o fator de calibração. 

 

2.5. Materiais termoluminescentes 

2.5.1. Introdução 

Os materiais hospedeiros (ou matrizes) de estado sólido são, em geral, sólidos cristalinos. 

O hospedeiro deve ter boas propriedades óticas, mecânicas e térmicas, para suportar as 

condições de uso. Dentre as propriedades desejáveis estão dureza, inércia química, ausência de 

stress e de variação do índice de refração, resistência à formação de centros de cor induzida por 

radiação, e facilidade de fabricação. Muitas interações entre a matriz hospedeira e o íon-

impureza restringem ainda mais o número de combinações úteis de materiais. Isso inclui 

disparidade de tamanhos dos íons de valência e propriedades espectroscópicas. O cristal deve 

possuir sítios da rede que possam aceitar íons dopantes, tais que os campos cristalinos tenham 



22 
 

simetria e intensidade suficientes para induzir as propriedades espectroscópicas necessárias 

(McKEEVER, 1985). 

Segundo Kasa et al (2007), a intensidade dos picos está relacionada com a pureza dos 

compostos, com o tipo de preparação, com os tratamentos térmicos, com as concentrações de 

dopantes e co-dopantes, bem como com o tamanho dos grãos usados na produção das amostras. 

 

2.5.2. Sulfato de cálcio 

Um material muito empregado como hospedeiro de estado sólido é o sulfato de cálcio, 

que é um composto químico representado por CaSO4, em que um cátion de cálcio se liga a um 

ânion de sulfato por uma ligação dupla. Na natureza, pode se apresentar como um composto 

mineral na forma de cristais de anidrita ou gipsita. Tem uma estrutura rômbica, mudando para 

monoclínica a 200°C. Apresenta densidade de 2,96 g/cm³ e ponto de fusão igual a 1460°C. O 

sulfato de cálcio dopado com disprósio (CaSO4:Dy) e dopado com túlio (CaSO4:Tm) possuem 

excelentes propriedades dosimétricas. Trata-se de um dos materiais termoluminescentes mais 

sensíveis já avaliados (CAMPOS, 1998). 

 

2.5.3. Dopantes e co-dopantes 

Os elementos pertencentes às terras-raras (TRs) são muito empregados como dopantes do 

CaSO4 na produção de detectores termoluminescentes. Dentre eles, os mais utilizados têm sido: 

Dy, Tm e Eu.  O modelo para a emissão termoluminescente do CaSO4 dopado com TRs é o 

modelo de transferência de energia. De acordo com esse modelo, não há recombinação direta 

no sítio do dopante (TRs), mas a energia da recombinação elétron buraco é transferida ao TRs+3. 

Contudo, nenhuma prova direta tem sido publicada até o momento (YANG et al, 2004; 

BAKSHI and PRADHAN, 2003, MASSILLON et al, 2006). 

Os elementos utilizados neste trabalho foram o európio (Eu) e a prata (Ag).  As principais 

características desses elementos são: 

Európio (Eu): elemento químico de número atômico 63 e unidade de massa atômica 

(u.m.a.) 152. É um metal de transição interna pertencente ao grupo dos lantanídeos. Em 

temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. É branco-prateado, bastante dúctil e é o 

mais reativo dos terras-raras. Sua configuração eletrônica é [Xe]6s24f7, possui ponto de fusão 

igual a 822°C e sua estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado. Como elemento metálico, 

não apresenta, por enquanto, nenhuma aplicação (LIDE, 2007). 
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Prata (Ag): metal de transição de número atômico 47 e, em temperatura ambiente, 

encontra-se no estado sólido. Quando polida, possui uma cor branco-prata brilhante 

característica; porém, quando exposta ao oxigênio do ar, forma-se uma camada escura de óxido 

de prata, escurecendo a superfície sem alterar a qualidade do material. Possui configuração 

eletrônica [Kr]4d105s1; sua estrutura cristalina é cúbica de face centrada e apresenta ponto de 

fusão igual a 961,78°C (LIDE, 2007). 
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3. ESTADO DA ARTE  

 

De acordo com Becker (1973), alguns alquimistas medievais observaram que certos 

minerais luminesciam fracamente quando aquecidos no escuro. Entretanto, a primeira 

observação da termoluminescência cientificamente registrada foi feita por Robert Boyle em 

1663 (MCKEEVER, 1985). Já a aplicação dos fósforos CaSO4:TR (TR=terras raras) na 

dosimetria da radiação por termoluminescência é de origem recente. Esses fósforos estão sendo 

cada vez mais favorecidos por causa de sua alta sensibilidade e da facilidade com que podem 

ser obtidos em laboratório. Vários fósforos como CaSO4:Mn, CaSO4:Sm, CaSO4:Dy,  

CaSO4:Tm, e  CaSO4:Eu têm sido largamente estudados. 

Além dos elementos dopantes já listados, foi observado que as partículas de Ag foram 

empregadas para melhorar as características luminescentes em alguns materiais. Strohhöfer e 

Polman (2002) relataram que a fotoluminescência do Er3+ em vidro é fortemente reforçada pela 

presença de prata. Madhusoodanan et al. (2009) relataram o desenvolvimento do novo material 

termoluminescente duplamente dopado, o KMgF3:Eu,Ag, com melhores características 

termoluminescentes em comparação com o KMgF3:Eu.  

Um dos métodos mais difundidos de crescimento de cristais é o método Czochralski. Este 

método, iniciado por Czochralski em 1917, utiliza o equilíbrio líquido-sólido e é aplicado no 

crescimento de cristais de fluoreto de lítio, largamente utilizados na dosimetria 

termoluminescente (TLD). Yamashita et al (1971) conseguiram extrair o composto CaSO4:Dy 

após a evaporação do ácido sulfúrico contido na mistura de CaSO4.2H2O (sulfato de cálcio di-

hidratado) e Dy2O3 (óxido de disprósio) (0,1 mol %). O resultado foi a obtenção de cristais após 

secagem em temperaturas entre 600°C e 700°C, e de pós, com grãos finos de CaSO4:Dy que 

apresentam uma ótima resposta à radiação ionizante e são largamente usados em TLD. Esse 

método eficiente e relativamente simples para dopar o CaSO4 utilizando terras-raras, conhecido 

como método Yamashita, vem sendo largamente utilizado e modificado por diversos 

pesquisadores utilizando o carbonato de cálcio como agente precursor (CAMPOS, 1983; 

CHAGAS et al., 2010; JUNOT et al., 2011). 

Nos últimos anos, pesquisas envolvendo nanomateriais (ou seja, materiais em escala 

nanométrica) estão em franco desenvolvimento em vários campos da ciência dos materiais, da 

química, e da física. Como resultado do tamanho finito dos nanomateriais, novas propriedades 

eletrônicas, óticas, e magnéticas, são esperadas. Assim sendo, as propriedades físicas e 
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químicas de um nanomaterial diferem bastante daquelas do mesmo material enquanto sólido 

estendido possibilitando potencial aplicação em vários campos tecnológicos (BRUST and 

KIELY, 2002).  

Naranjo et al. (2005) estudaram a luminescência do Pr3+ em vidros de óxidos de metais 

pesados (PbO-GeO2) contendo nanopartículas de prata e observaram que as nanopartículas de 

prata aumentaram a luminescência dos íons Pr3+. Villa-Sanchéz et al (2007) analisaram os 

efeitos de nanopartículas de prata nas propriedades termoluminescentes do ZrO2 monoclínico, 

percebendo um leve deslocamento do pico TL para maiores temperaturas e um aumento da 

intensidade TL do material. Wang et al (2008) adicionaram nanopartículas de prata em 

complexos dopados com lantanídeos  e observaram um significativo aumento da intensidade 

fotoluminescente dos complexos, devido ao forte acoplamento entre as emissões das transições 

eletrônicas e os plasmons de superfície das nanopartículas. Em 2011, Pandey et al estudaram 

as propriedades termoluminescentes do K2Ca2(SO4)3:Eu nanocristalino e constataram que, em 

comparação com a forma microcristalina, as propriedades termoluminescentes da forma 

nanocristalina apresentaram-se mais adequadas à dosimetria, pois possuíam menor 

desvanecimento do sinal TL, maior intensidade do sinal TL e um aumento do gap entre as 

bandas de valência e condução. Salah et al (2006) e  Zahedifar et al (2007) defendem que as 

nanopartículas aumentam a banda proibida, melhoram a intensidade TL e diminuem o 

desvanecimento do material microcristalino. 

Atualmente, vários trabalhos de desenvolvimento de detectores TL em escala 

nanométrica têm sido propostos, buscando sempre meios de otimizar a resposta dos TLDs. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Produção das amostras 

As amostras utilizadas neste trabalho foram produzidas no Laboratório de Preparação e 

Caracterização de Materiais do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. O 

processo de produção das amostras pode ser dividido em três etapas: a síntese dos aglomerados 

de prata, o crescimento dos cristais de CaSO4 e a produção das pastilhas. 

 

4.1.1. Síntese de aglomerados de prata 

A preparação dos aglomerados de prata (NP) foi realizada através da rota de síntese 

chamada de método poliol, que se baseia na redução de cátions Ag+ em um poliálcool, neste 

caso o etileno glicol. Brust e Kiely (2002) produziram amostras a partir de precursor metálico 

o nitrato de prata (AgNO3), utilizando borohidreto de sódio, NaBH4,
 
como agente redutor e 

obtiveram partículas de prata em escala nanométrica. 

A síntese das nanopartículas de prata foi realizada através da adição, em um béquer, de 

40 mL de solução 0,01 mol L-1 do sal precursor de prata (AgNO3) em etileno glicol. A solução 

foi aquecida até a temperatura de 140 ºC, e assim que a temperatura desejada foi atingida, 

adicionou-se o agente redutor, 0,36 g de boro hidreto de sódio (NaBH4) sólido. Foi mantido o 

aquecimento por um período de 2 horas, sob vigorosa agitação magnética. Decorrido esse 

tempo, o aquecimento foi interrompido, e quando da formação dos aglomerados de prata, estes 

foram separados do meio reacional por centrifugação, lavados três vezes com etanol e secos a 

uma temperatura de 80 °C. A Figura 4.1 mostra o processo de síntese das partículas de prata de 

forma esquemática. 

 

Figura 4.1 - Esquema do processo de síntese das partículas de prata. 
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4.1.2. Crescimento de cristais de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) 

Por meio de uma adaptação do método de Yamashita (1971), foram produzidos cristais 

de CaSO4:Eu e CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP).  

A produção dos cristais de CaSO4:Eu se deu a partir da mistura de carbonato de cálcio 

(CaCO3), ácido sulfúrico (H2SO4) e óxido de európio (Eu2O3) na concentração de 0,1 mol %. 

O processo de produção do CaSO4:Eu,Ag baseou-se na mistura de carbonato de cálcio (CaCO3), 

ácido sulfúrico (H2SO4) e óxidos de európio (Eu2O3) e prata (Ag2O) nas concentrações de 

0,1 mol %. Para produzir os cristais de CaSO4:Eu,Ag(NP), os aglomerados de prata descritos 

na seção anterior foram adicionados a uma mistura de carbonato de cálcio (CaCO3), ácido 

sulfúrico (H2SO4) e óxido de európio (Eu2O3). A massa (para reagentes sólidos), o volume (para 

reagentes líquidos), a marca e a pureza dos reagentes estão explicitados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Massa, volume, marca e pureza dos reagentes utilizados no crescimento dos cristais. 
Reagente Massa (g) Volume (mL) Marca Pureza (%) 

CaCO3 6,0000 ± 0,0001 ̶̶ ̶ J.T. Baker 99 

H2SO4 ̶̶ ̶ 150 ± 5 Vetec 95-99 

Eu2O3 0,0106 ± 0,0001 ̶̶ ̶ Sigma-Aldrich 99,9 

Ag2O 0,0079 ± 0,0001 ̶̶ ̶ Sigma-Aldrich 99,9 

Ag(NP) 0,0032 ± 0,0001 ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ 

 

Para realizar o crescimento dos cristais, essas misturas são levadas a béqueres e 

permanecem num agitador magnético (da marca VELP Scientifica) a 375 ºC até que todo o 

ácido evapore e reste somente o sulfato de cálcio dopado, o que leva em torno de 24 horas. Esta 

etapa da produção das amostras está ilustrada na Figura 4.2. Posteriormente, é feita uma série 

de lavagens com água quente (100 ºC) e fria (temperatura ambiente), de forma alternada, até 

que o pH das amostras fique em torno de 6.  
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Figura 4.2 - Solução ácida em processo de evaporação no agitador magnético. 
 

Após serem obtidos os cristais com pH ideal, é feita a granulometria utilizando-se um 

almofariz, um pistilo e peneiras. Os cristais foram macerados e peneirados até obterem-se grãos 

com espessura entre 75 e 150µm. O pó resultante foi então colocado em uma barquinha de 

alumina e levado ao forno, tipo mufla da marca EDG 1800, mostrado na Figura 4.3, por 1h a 

600ºC para calcinação.  

 

 

Figura 4.3 - Forno  -  EDG Equipamentos 1800. 
 

A concentração dos dopantes, a temperatura de calcinação e o tamanho dos grãos 

utilizados foram escolhidos baseando-se em trabalhos anteriores. Chagas (2010) e Nunes 

(2012) produziram o CaSO4 dopado com terras raras em rotas semelhantes e concluíram que 

para se obter uma emissão TL mais intensa, a concentração ideal do dopante é de 0,01 mol%, 

a temperatura de calcinação do pó deve ser em torno de 600°C e o tamanho dos grãos deve estar 

entre 75 e 150 µm. 
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4.1.3. Produção das pastilhas 

Após a calcinação, foram preparados dois lotes de cada um dos compostos. No primeiro 

lote foi adicionado vidro comercial incolor na forma de pó com grãos entre 75 e 150µm e no 

segundo lote foi adicionado Teflon. O vidro e o Teflon atuam como aglutinantes assim como 

oferecem maior resistência às pastilhas obtidas como produto final. Para uma melhor 

homogeneização entre o vidro e o sulfato de cálcio dopado, foram adicionadas gotas de PVA 

(álcool polivinílico). A homogeneização entre o sulfato de cálcio dopado e o Teflon se deu em 

baixas temperaturas, fazendo-se uso do nitrogênio líquido. Finalmente, as amostras na forma 

de pó foram colocadas em moldes e prensadas com pressão uniaxial de 100 kgf, resultando em 

pastilhas de aproximadamente 6 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. As pastilhas com vidro 

foram sinterizadas a 750ºC por 6 h. As pastilhas com Teflon foram sinterizadas a 300ºC por 

1 h. 

As pastilhas foram produzidas na proporção de 1:1 entre a massa do fósforo e a massa de 

vidro/Teflon e foi utilizado um controle rigoroso de massa, de forma que cada pastilha tivesse 

40 ± 1 mg. A Figura 4.4 ilustra, esquematicamente, o processo de produção dos dosímetros. 

 

Figura 4.4 - Esquema representativo para a produção dos dosímetros. 
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4.2. Resistência mecânica 

A fim de analisar a resistência mecânica dos dosímetros desenvolvidos, 20 dosímetros de 

cada lote produzido foram deixados cair de uma altura de 1 metro, sofrendo influência única da 

força gravitacional. 

 

4.3. Irradiações 

4.3.1. Fontes de radiação beta 

Foram realizadas irradiações com a fonte beta (90Sr+90Y) do tipo aplicador dermatológico, 

pertencente ao Laboratório de Física Médica do Departamento de Física da UFS, a uma 

distância de 0,5 cm das amostras. A taxa de dose absorvida era de 353 mGy/min e foram 

empregadas doses entre 0,1 Gy e 1 
 
Gy.  

Também foram empregadas doses de 100 mGy nas amostras utilizando-se fontes de 
90Sr+90Y (6,08 mGy/min a 11cm), 85Kr (1,71 mGy/min a 30cm) e 147Pm (0,15 mGy/min a 

20cm) do sistema de padrão secundário, do Laboratório de Calibração de Instrumentos do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (LCI/IPEN). As fontes foram calibradas no 

laboratório padrão primário da Alemanha PTB (Physikalish- Technische Bundesanstalt). A 

Figura 4.5 mostra as fontes de radiação beta utilizadas. 

 

Figura 4.5 - Fontes de radiação beta 90Sr+ 90Y: A) Aplicador dermatológico (UFS); B) Sistema padrão 
secundário (IPEN). 

 

4.3.2. Fontes de radiação gama 

As irradiações com fontes gama foram realizadas no Centro de Metrologia das Radiações 

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na cidade de São Paulo (GMR-IPEN-SP). 
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As irradiações com 60Co foram realizadas com o irradiador Gamatron S80 da Siemens. No 

momento da irradiação, este irradiador apresentava uma taxa de kerma no ar de 36,5 mGy/min 

a uma distância de 1 m. Foram empregadas doses entre 0,1 e 1 Gy. 

As irradiações contaram ainda com feixes de radiações gama de 137Cs pertencentes ao 

sistema irradiador de referência da marca STS (Steuerungstechnik & Strahlenschutz GmbH, 

Alemanha), modelo OB85. O irradiador consiste basicamente de uma blindagem cilíndrica de 

chumbo com diâmetro de irradiação de 14,6 cm. No momento da irradiação, este irradiador 

apresentava uma taxa de kerma no ar de 0,98 mGy/min a uma distância de 1 m. Foram 

empregadas doses entre 0,1 e 1 Gy. A Figura 4.6 mostra os irradiadores gama utilizados. 

 

Figura 4.6 - Fontes de radiação gama: A) Sistema irradiador de referência da marca STS, modelo OB85 
(137Cs); B) Iirradiador Gamatron S80 da Siemens (60Co). 

 

Todas as irradiações foram realizadas em temperatura ambiente e sob condições de 

equilíbrio eletrônico. Para a realização das irradiações, as pastilhas foram acomodadas em 

placas de acrílico, conforme ilustrado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Suporte de acrílico utilizado para acomodação das pastilhas durantes as irradiações. 
 

4.4. Difratometria de raios X 

 

 A difração de raios X é uma das principais técnicas utilizada na caracterização estrutural 

de materiais. Esta técnica tem como base a interferência construtiva do feixe de raios X 

incidente sobre o material a ser analisado. Neste trabalho, dentre as várias informações que 

podem ser extraídas do padrão de difração, a técnica foi empregada apenas na identificação da 

fase cristalina das amostras obtidas.  

Na realização das medidas foi utilizado o difratômetro Rigaku do laboratório  LPCM-DFI 

da UFS de geometria Bragg-Bretano e utilizando a  radiação Kα do Cu. As medidas foram 

realizadas no modo contínuo com um intervalo de varredura de 20-80°, ao passo de 0,02 e 

velocidade de scan de 2º/min. A Figura 4.8 apresenta o difratômetro de raios X. A identificação 

das fases cristalinas foi feita comparando o padrão de difração da amostra (dado experimental) 

com dados conhecidos da literatura. Para identificação das fases cristalinas é utilizado um banco 

de dados PDF da ICDD (International Centre for Diffraction Data). 
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Figura 4.8 - Difratômetro Rigaku (Rotaflex RU-200B), do LPCM do DFI da UFS 
 

4.5. Medidas de Espectroscopia Ótica 

Para se estudar a espectroscopia das amostras pelos processos de emissão e excitação 

ótica foi utilizado o espectrofluorímetro apresentado na Figura 4.9. Esse dispositivo consta de 

um monocromador, fendas de emissão e de excitação, um porta-amostras e uma lâmpada de 

xenônio de 300 W. O passo, o número de interações e as aberturas das fendas podem ser 

ajustados. As medidas de emissão foram efetuadas de 570 nm até 630 nm, com um passo de 

0,2 nm, fenda de emissão em 0,5 mm e de excitação em 1,0 mm, sendo as amostras excitadas 

em 245 nm. As medidas de excitação foram efetuadas entre 200 nm e 500 nm com emissão em 

614 nm com um passo de 0,5 nm e mantendo-se as mesmas condições de aberturas de fendas 

utilizadas nas medidas de emissão.  
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Figura 4.9 - Espectrofluorímetro ISS PCTTM, do LPCM-DFI/UFS. 
 

4.6. Medidas de Exoemissão 

As medidas de emissão exoeletrônica termicamente estimulada (TSEE) foram realizadas 

no laboratório de TSEE da Gerência de Metrologia das Radiações do IPEN-SP. O aparato 

experimental foi desenvolvido por Rocha (1997) e consiste de um sistema com um detector 

proporcional com fluxo contínuo de gás e eletrônica associada. O detector proporcional 

apresenta geometria βπ e a amostra é posicionada no interior do volume ativo do detector. Uma 

mistura gasosa contendo 10% de metano e 90% de argônio circula e preenche o detector, 

gerando um fluxo contínuo de gás, o que torna a pressão interna do detector maior que a 

atmosférica, evitando possíveis contaminações do detector pelo meio externo. A aquisição dos 

dados é feita por meio de um microcomputador. 

 

4.7. Medidas de Termoluminescência 

A leitora termoluminescente é o equipamento utilizado para avaliar a dose em função da 

luz emitida. As primeiras medições com as amostras produzidas foram realizadas numa leitora 

home-made no LPCM-DFI/UFS. O equipamento é composto de um sistema que possibilita 

aquecimento controlado da amostra, de uma fotomultiplicadora, que transforma o sinal 

luminoso em um sinal elétrico amplificado, e de um sistema de processamento e apresentação 

do sinal. A taxa de aquecimento e a intensidade de corrente estabelecida nas medidas de TL no 

equipamento leitor foram respectivamente 10°C/s e 1μA. A tensão utilizada foi de 1 kV. As 
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leituras foram efetuadas a uma temperatura ambiente de 25°C, aproximadamente. A Figura 4.10 

apresenta o esquema do equipamento de medida TL. 

 

Figura 4.10 - Esquema de um equipamento de medida de termoluminescência (CHAGAS, 2010) 
 

A grande maioria das leituras foi realizada num equipamento da marca Harshaw, modelo 

3500, pertencente à Gerência de Metrologia das Radiações (GMR) do IPEN. Este equipamento 

deve estar sempre conectado a um tudo de nitrogênio. O fluxo de nitrogênio proveniente do 

cilindro de gás é usado para eliminar o oxigênio ao redor da prancheta (porta-amostra) e evitar 

oxidação devida aos sucessivos aquecimentos, aumentando sua vida útil e melhorando a 

reprodutibilidade das respostas TL decorrentes de baixas exposições.  

Também foram realizadas algumas medições num equipamento de mesma marca e 

modelo pertencente ao Laboratório de Física Médica do DFI/UFS, ilustrado na Figura 4.11. Foi 

empregada uma taxa de 10°C/s em todas as leituras. 
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Figura 4.11 - Leitora Termoluminescente Harshaw 3500 do LFM-DFI-UFS 
 

4.8. Tratamento térmico de reutilização 

Com a finalidade de estudar a reprodutibilidade dos dosímetros desenvolvidos, as 

amostras foram submetidas a tratamentos térmicos de reutilização. As amostras contendo vidro 

foram tratadas a 400°C por 1h, enquanto que as amostras contendo Teflon foram submetidas a 

tratamento térmico por 1h à temperatura de 300°C, devido à sua volatilidade em temperaturas 

altas. 

 
4.9. Incertezas nas medidas 

Para avaliação da incerteza é preciso empregar conceitos estatísticos. Os conceitos mais 

importantes para avaliação da incerteza estão definidos a seguir. 

Na maioria das vezes, são feitas medidas repetidas de um mesmo mensurando. A melhor 

estimativa do valor real deste mensurado é dada pelo valor médio das medições: �̅ = ∑ �                                                                   .  

 

ou seja, o valor médio é a soma dos valores das medições dividida pelo número de 

medições. 

Para se estimar quanto o valor médio difere do valor real, utiliza-se o conceito de desvio 

padrão: 
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� = √∑ � − �−                                                           .  

Espera-se que o valor médio se torne tanto mais preciso quanto maior o número n de 

medições. 

Por isso, a incerteza associada a uma medição é estimada pelo valor do desvio padrão da 

média, que é um conceito que “premia” o aumento do número de medições: �� = �√                                                                       .  

A fim de minimizar as incertezas, cada resultado mostrado nesse trabalho é a média de, 

pelo menos, 3 medições distintas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análises de difração de raios X 

O objetivo da caracterização por meio da difratometria de raios X foi descobrir as fases 

presentes nas amostras. A Figura 5.1 mostra os resultados da difração de raios X para as 

amostras de CaSO4 puro (J.T. Baker 99%); CaSO4:Eu; CaSO4:Eu,Ag; CaSO4:Eu,Ag(NP). Os 

padrões de difração obtidos para todas as amostras possuem picos de difração e intensidades 

relativas correspondentes à estrutura cristalina da anidrita (JCPSD 01-072-0916), que pode ser 

observada na Figura 5.2.  Verificou-se que as amostras de CaSO4 puro e as dopadas 

apresentaram apenas uma única fase, visto que não é possível observar a presença dos dopantes 

porque os mesmos só podem ser detectados com percentuais a partir de 10% (SASAKI et al., 

2000). A partir destes resultados foi possível confirmar que as amostras são compostas por 

cristais com simetria ortorrômbica de grupo espacial Amma.  
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Figura 5.1 - Difração de raios X das amostras cristalinas de CaSO4; CaSO4:Eu;  CaSO4:Eu,Ag e 
CaSO4:Eu,Ag(NP). 
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Figura 5.2 - Estrutura cristalina do CaSO4 (Anidrita). 
 

5.2. Espectroscopia Ótica 

Os espectros foram analisados considerando-se os parâmetros das fendas de emissão e de 

excitação, o número de interações e o passo de varredura descritos no item 4.4 deste trabalho. 

As medições foram realizadas nas amostras de CaSO4
 
dopadas com európio, európio e prata e 

com európio e nanopartículas de prata ainda na forma de pó, antes da adição de vidro ou Teflon, 

pois o objetivo era analisar as transições do európio e a influência da prata na sua luminescência.  

Analisando a Figura 5.3, pode-se observar que nas amostras contendo prata houve um 

significativo acréscimo na intensidade das transições do európio. Isto já era esperado, visto que 

vários trabalhos publicados relatam a prata como agente intensificador da luminescência do 

európio (STROHHÖFER e POLMAN, 2002; MADHUSOODANAN et al., 2009). 

Uma pequena variação na intensidade dos picos de emissão pode ser observada por meio 

de uma comparação entre os espectros de emissão das amostras de CaSO4:Eu,Ag e  

CaSO4:Eu,Ag(NP). A alteração na intensidade foi determinada pela diferença entre as áreas sob 

as curvas, sendo a área sob a curva de intensidade luminescente do CaSO4:Eu,Ag(NP)  igual a 

29419, 57 unidades arbitrárias (unid. arb.) e a área sob a curva da intensidade luminescente do 

CaSO4:Eu,Ag  igual a 27701,31 unid. arb.; podendo-se assim quantificar o ganho que houve 

devido à presença da nanopartícula de prata (a diferença de 1700 unid. arb., aproximadamente). 

Deve-se ressaltar o cuidado que se teve com a reprodutibilidade do posicionamento das 

amostras durante as medidas, o que permite afirmar que houve ganho de intensidade. 
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As medidas para obtenção dos espectros de excitação foram efetuadas entre 200 nm e 500 

nm com emissão em 614 nm, mantendo-se as mesmas condições de aberturas de fendas 

utilizadas nas medidas de emissão. A partir destas análises, pôde-se comprovar a presença do 

Eu na matriz, pois na transição entre 200 e 300 nm houve um aumento de intensidade, como 

pode ser observado na Figura 5.4, devido à transferência de carga da matriz para o európio 

presente em seu interior.  

 

Figura 5.3 - Espectro de emissão do CaSO4 dopado com Eu; Eu,Ag e Eu,Ag(NP), com excitação 
em 245 nm. 
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Figura 5.4 - Espectros de excitação do CaSO4 dopado com Eu; Eu,Ag e Eu,Ag(NP), com emissão 
em 614 nm. 

 

5.3. Análises de Resistência Mecânica 

Como já dito na seção 4.1.3, Teflon e vidro comercial foram adicionados aos fósforos na 

produção das pastilhas a fim de proporcionar resistência mecânica aos dosímetros.  

A Tabela 5.1 mostra a resistência mecânica dos dosímetros analisados. Todos os 

dosímetros com adição de Teflon deixados cair de uma altura de 1 metro chegaram ao chão 

intactos, configurando boa resistência ao choque. Já em relação aos dosímetros com adição de 

vidro, dos 20 dosímetros testados 3 sofreram quebra após a queda. Dessa forma, fica clara a 

maior eficiência do Teflon para proporcionar resistência mecânica aos dosímetros.  

 

Tabela 5.1 - Resistência mecânica dos dosímetros. 

Material 

adicionado 

Quantidade de 

dosímetros testados 

Quantidade de 

dosímetros intactos 

após queda 

Porcentagem de 

dosímetros intactos 

Vidro 20 17 85 % 

Teflon 20 20 100 % 
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5.4. Emissão Exoeletrônica Termicamente Estimulada (TSEE) 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos nas análises de emissão 

exoeletrônica termicamente estimulada das amostras produzidas. Estas medidas apresentam-se 

apropriadas, pois os compósitos foram irradiados com radiações pouco penetrantes, que 

depositam sua energia nas camadas mais superficiais da amostra.  Para uma melhor 

compreensão e organização, os resultados serão apresentados divididos em amostras com 

Teflon e amostras com vidro. As curvas apresentadas foram obtidas após irradiação de 0,2 Gy 

de radiação beta ( 90Sr+90Y). 

A Figura 5.5 mostra as curvas típicas TSEE das pastilhas de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e 

CaSO4:Eu,Ag(NP), todas com adição de Teflon. Pode-se observar uma região onde há emissão 

de elétrons compreendida entre 100 ºC e 200 ºC, com pico de emissão máxima em torno de 

160 ºC para todas as amostras. Entretanto, os compósitos co-dopados com prata apresentaram 

um leve aumento de intensidade, enquanto que os co-dopados com nanopartículas de prata 

apresentaram um acréscimo de cerca de 4 vezes no sinal TSEE quando comparados com o sinal 

do sulfato de cálcio apenas dopado com európio. Este é um forte indício de que as 

nanopartículas de prata alteram de certa forma a rede cristalina do material, proporcionando 

novas armadilhas a serem ocupadas pelos elétrons.  
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Figura 5.5 - Curvas TSEE típicas das amostras de CaSO4:Eu+ Teflon, CaSO4:Eu,Ag+ Teflon e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ Teflon. 
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O mesmo comportamento foi encontrado analisando-se as curvas de TSEE dos 

compósitos produzidos com adição de vidro. Como pode ser observado na Figura 5.6, as 

amostras de CaSO4:Eu,Ag apresentaram um sinal mais intenso que as amostras apenas dopadas 

com európio. As amostras de CaSO4:Eu,Ag(NP) apresentaram um sinal de TSEE cerca de 5 

vezes mais intenso que o sinal das amostras de CaSO4:Eu. Entretanto, nos compósitos contendo 

vidro, a emissão se deu entre 150 ºC e 225 ºC, sendo o máximo em 190 ºC para todas as 

amostras. Vale salientar ainda que estas amostras apresentaram um sinal cerca de 2 vezes mais 

intenso que as amostras com Teflon. Considerando que as pastilhas com vidro possuem a 

mesma quantidade em massa dos fósforos, pode-se afirmar que os compósitos com vidro 

possuem uma melhor relação de intensidade TSEE por massa. 
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Figura 5.6 - Curvas TSEE típicas das amostras de CaSO4:Eu+ vidro, CaSO4:Eu,Ag+ vidro e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ vidro. 

 

5.5. Termoluminescência 

Nesta seção serão abordados os resultados relacionados com as propriedades 

termoluminescentes das amostras produzidas, como suas curvas de emissão TL, sua 

dependência energética, sua linearidade e seu desvanecimento de sinal TL. 

 

5.5.1. Curvas de emissão TL 

A melhor forma de caracterizar um dosímetro termoluminescente é através da sua curva 

de emissão TL. A Figura 5.7 mostra as curvas de emissão características dos compósitos de 
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CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com adição de Teflon, após serem irradiados 

com 1 Gy de radiação beta da fonte de 90Sr+90Y pertencente à UFS. Pode-se observar que todos 

os compósitos apresentam intensidades TL entre 160 ºC e 240 ºC, sendo a intensidade máxima 

em torno de 200 ºC. Da mesma forma que observado nas análises de TSEE desses materiais, as 

amostras de CaSO4:Eu,Ag(NP) apresentaram uma emissão consideravelmente mais 

intensa,cerca de 5 vezes maior que as amostras de CaSO4:Eu e CaSO4:Eu,Ag, sendo o sinal TL 

das co-dopadas com prata ligeiramente maior que o sinal das apenas dopadas com európio. Isto 

sugere, novamente, que as nanopartículas de prata estão alterando a matriz cristalina do 

material, criando novos defeitos e armadilhas para os elétrons. 
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Figura 5.7 - Curva de emissão TL típica das amostras de CaSO4:Eu+Teflon, CaSO4:Eu,Ag+ Teflon e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ Teflon irradiadas com 1 Gy de 90Sr+ 90Y. 

 

A Figura 5.8 mostra as curvas de emissão características dos compósitos de CaSO4:Eu, 

CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com adição de Teflon, após receberem doses de 1 Gy pela 

fonte de césio-137 e pela fonte de cobalto-60. As curvas seguem o mesmo padrão 

comportamental observado nas amostras irradiadas com 90Sr+90Y. 
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Figura 5.8 - Curvas de emissão TL típicas das amostras de CaSO4:Eu+ Teflon, CaSO4:Eu,Ag+Teflon e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ Teflon irradiadas com 1 Gy de 137Cs e 1 Gy de 60Co. 

 

Os compósitos com adição de vidro apresentaram curvas de emissão TL características 

com um pico bem resolvido, em 230ºC, como pode ser observado na Figura 5.9. As leituras 

foram realizadas após irradiação de 1 Gy com fonte de 90Sr+90Y. Vale destacar que houve um  

deslocamento do pico TL ocorrido para temperaturas maiores nas pastilhas com vidro. Talvez 

o vidro esteja alterando a resistividade térmica das pastilhas, sendo necessário, portanto, 

temperaturas maiores para a emissão.  Novamente, a intensidade TL das amostras de 

CaSO4:Eu,Ag(NP) foi cerca de 5 vezes maior que as intensidades das amostras de CaSO4:Eu e 

CaSO4:Eu,Ag.  
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Figura 5.9 - Curva de emissão TL típica das amostras de CaSO4:Eu+ vidro, CaSO4:Eu,Ag+ vidro e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ vidro irradiadas com 1 Gy de 90Sr+ 90Y. 
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Também foram realizadas leituras após irradiações de 1 Gy com as fontes de 137Cs e 60Co, 

como pode ser observado na Figura 5.10. Embora possuam pequenas variações de intensidade 

quando comparadas com as amostras irradiadas com 90Sr+90Y, as  curvas seguem o mesmo 

padrão. 
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Figura 5.10 - Curvas de emissão TL típicas das amostras de CaSO4:Eu+ vidro, CaSO4:Eu,Ag+ vidro e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ vidro irradiadas com 1 Gy de 137Cs e 1 Gy de 60Co. 

 

Comparando as curvas TL das pastilhas de vidro com as das pastilhas de Teflon, podemos 

observar que as com vidro possuem uma intensidade TL cerca de 1,5 vezes maior. Isto nos leva 

a comprovar que a relação intensidade luminescente/massa é maior nas pastilhas de vidro, como 

já foi observado nas análises de TSEE. Dessa forma, o vidro está de alguma maneira ainda não 

descoberta, intensificando o sinal TL das amostras.  

 

5.5.2. Linearidade de resposta das amostras 

As análises de linearidade da resposta dos dosímetros termoluminescentes são feitas com 

as curvas de calibração. As curvas de dose-resposta podem ser elaboradas com as áreas sob as 

curvas de emissão TL em função das doses depositadas, ou empregando-se as intensidades TL 

máximas do pico em função das doses depositadas, caso o pico seja bem definido. Para cada 

dose absorvida deve haver um valor de área ou de intensidade máxima do pico correspondente. 

Estes dois parâmetros podem ser designados como resposta TL do dosímetro. Neste trabalho, 

em virtude da curva de emissão TL das amostras apresentar um único pico, bem definido, 

optou-se por representar as curvas de dose-resposta através da relação entre a intensidade 

máxima do pico e a dose absorvida.  O estudo da linearidade foi realizado analisando-se os 

gráficos das curvas de calibração com eixos em log e décadas de mesmas dimensões. Dessa 
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forma, podemos observar graficamente se a curva tem comportamento linear (inclinação = 45°), 

supra linear (>45°) ou sub linear (<45°). A Figura 5.11 apresenta as curvas de calibração das 

amostras com Teflon e com vidro, respectivamente, para doses de 0,1 Gy a 1 Gy, depositadas 

com radiação beta (90Sr+90Y). A incerteza máxima associada às medições foi de 7%. 
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Figura 5.11 - Curvas de calibração das amostras de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP), com 
Teflon e com vidro, irradiadas com doses num intervalo de 0,1 Gy a 1 Gy, com 90Sr+ 90Y. 

 

A Figura 5.12 apresenta as curvas de calibração das amostras com Teflon e com vidro, 

para doses de 0,1 Gy a 1 Gy depositadas com radiação gama (137Cs) e a Figura 5.13 apresenta 

as curvas de calibração das amostras com Teflon e com vidro, para doses de 0,1 Gy a 1 Gy 

depositadas com radiação gama (60Co). A incerteza máxima associada às medidas foi de 9% e 

7%, respectivamente. 
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Figura 5.12 - Curvas de calibração das amostras de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP), com 
Teflon e com vidro, irradiadas com doses num intervalo de 0,1 Gy a 1 Gy, com 137Cs. 
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Figura 5.13 - Curvas de calibração das amostras de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP), com 
Teflon e com vidro, irradiadas com doses num intervalo de 0,1 Gy a 1 Gy, com 60Co. 

 

Pode-se observar que as respostas termoluminescentes dos compósitos produzidos 

apresentam-se lineares (com inclinação da curva de calibração igual a 45º) na faixa de dose 

empregada, para todas as fontes de radiação utilizadas.  
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5.5.3. Sensibilidade 

A sensibilidade das amostras produzidas foi analisada tomando-se a razão entre a resposta 

TL e a dose absorvida. As Figuras 5.14 e 5.15 mostram a sensibilidade dos compósitos de 

CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com adição de Teflon, após receberem doses de 

0,1 a 1 Gy pelas fontes de 90Sr+90Y,  137Cs e 60Co. Como já era esperado, as amostras com 

CaSO4:Eu apresentam a menor sensibilidade, sendo a sensibilidade das amostras com 

CaSO4:Eu,Ag de 10 a 15% maior. A sensibilidade das amostras com CaSO4:Eu,Ag(NP) é a 

maior entre as amostras estudadas, sendo cerca de 5 vezes maior que a sensibilidade das 

amostras com CaSO4:Eu. Embora não tenha sido possível realizar medidas de caracterização 

das nanopartículas de prata, trabalhos recentes (ANDRADE, 2008; CHAGAS, 2010) utilizaram 

a mesma rota de produção e obtiveram partículas com tamanho em torno de 3 a 10 nanômetros. 

A presença das nanopartículas de prata possivelmente está  excitando plasmons de superfície 

(perturbações elétricas na superfície ou excitações localizadas), que aumentam a captura da luz 

emitida nos centros luminescentes do Eu3+. Em materiais nanocristalinos a porcentagem de 

defeitos superficiais, por exemplo átomos com valência incompleta ou falhas atômicas, é 

relativamente elevada e originam estados de energia (“armadilhas”) que capturam os 

transportadores de carga. Dessa forma, acredita-se que o tamanho reduzido da partícula esteja 

favorecendo a criação de defeitos na rede cristalina do CaSO4, aumentando, assim, a sua 

emissão TL. 
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Figura 5.14 - Sensibilidade dos compósitos de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com 
adição de Teflon após irradiados com 90Sr+ 90Y. 
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Figura 5.15 - Sensibilidade dos compósitos de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com 
adição de teflon após irradiados com 60Co e 137Cs. 

 

As Figuras 5.16 e 5.17 mostram a sensibilidade dos compósitos de CaSO4:Eu, 

CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com adição de vidro, após receberem doses de 0,1 a 1 Gy 

de fontes de 90Sr+90Y,  137Cs e 60Co. As sensibilidades das amostras com vidro seguem o mesmo 

padrão apresentado pelas amostras com Teflon. 
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Figura 5.16 - Sensibilidade dos compósitos de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com 
adição de vidro após irradiados com 90Sr+ 90Y. 
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Figura 5.17 - Sensibilidade dos compósitos de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) com 
adição de vidro após irradiados com 60Co e 137Cs. 

 

5.5.4. Reprodutibilidade das amostras 

Uma das principais vantagens dos dosímetros termoluminescentes é sua capacidade de 

reutilização após um tratamento térmico adequado. Dessa forma, avaliar a reprodutibilidade 

dos dosímetros é essencial. Para realizar tal análise, as amostras foram irradiadas com 1 Gy de 

radiação beta (90Sr+90Y), analisadas na leitora TL, tratadas termicamente, e irradiadas 

novamente, criando um ciclo que foi realizado 10 vezes. A Figura 5.18 mostra a variação das 

respostas TL  das amostras contendo Teflon ao longo dos 10 ciclos, enquanto que a Figura 5.19 

mostra a variação para as amostras contendo vidro. Como pode ser observado, as respostas 

termoluminescantes de cada amostra foram similares em todas as leituras realizadas, tendo 

variações em torno de 5%. Desvios dessa ordem são aceitáveis, de forma que se pode afirmar 

que os dosímetros desenvolvidos são reprodutíveis.  
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Figura 5.18 - Respostas TL das amostras de CaSO4:Eu+ Teflon, CaSO4:Eu,Ag+  Teflon e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+  Teflon após cada ciclo de irradiação – leitura – tratamento térmico. 
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Figura 5.19 - Resposta TL das amostras de CaSO4:Eu+ vidro, CaSO4:Eu,Ag+ vidro e 
CaSO4:Eu,Ag(NP)+ vidro após cada ciclo de irradiação – medição – tratamento térmico. 

 
 

5.5.5. Desvanecimento do sinal TL 

Outra característica muito importante de um dosímetro é o seu desvanecimento com o 

tempo. Como os TLDs são dosímetros passivos, é necessário que seu desvanecimento seja 
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mínimo. Para observar o desvanecimento do sinal TL dos compósitos com vidro e com Teflon, 

foram realizadas leituras do sinal TL das amostras logo após a irradiação com fonte de 90Sr+90Y, 

uma semana após a irradiação, 2 semanas após a irradiação e 1 mês após a irradiação. A Tabela 

5.2 mostra o decaimento do sinal TL das amostras produzidas. Pode-se observar que os 

compósitos de CaSO4:Eu e CaSO4:Eu,Ag, tanto contendo vidro, como contendo Teflon,  

perdem mais de 50% de seus sinais TL em 15 dias. Por outro lado, os compósitos de 

CaSO4:Eu,Ag(NP) apresentaram-se mais satisfatórios, pois sua perda de sinal TL é em torno 

de 25% em 15 dias. Após 1 mês, o menor desvanecimento do sinal TL foi observado nas 

amostras de CaSO4:Eu,Ag(NP)+vidro, que perdem apenas 33% do seu sinal TL. É importante 

ressaltar também que as amostras contendo vidro apresentaram desvanecimento do sinal TL 

ligeiramente menor (por volta de 6 %) que as amostras com Teflon. Isto já era esperado, visto 

que as amostras com Teflon possuem pico TL centrado em 200°C, enquanto que as amostras 

contendo vidro apresentaram pico TL centrado em 230°C. 

 

Tabela 5.2 - Desvanecimento do sinal TL dos compósitos produzidos após irradiados com radiação beta 
(90Sr+ 90Y). 

Material 
Decaimento 

em 24h (%) 

Decaimento 

em 7 dias (%) 

Decaimento 

em 15 dias (%) 

Decaimento 

em 30 dias (%) 

CaSO4:Eu+ Tefon 53 ± 5 77 ± 5 85 ± 5 89 ± 5 

CaSO4:Eu+ vidro 50 ± 5 70 ± 5 75 ± 5 86 ± 5 

CaSO4:Eu,Ag+Teflon 30 ± 5 47 ± 5 58 ± 5 77 ± 5 

CaSO4:Eu,Ag+vidro 23 ± 5 41 ± 5 53 ± 5 69 ± 5 

CaSO4:Eu,Ag(NP)+Teflon 11 ± 5 23 ± 5 27 ± 5 38 ± 5 

CaSO4:Eu,Ag(NP)+ vidro 9 ± 5 13 ± 5 24 ± 5 33 ± 5 

 

O desvanecimento do sinal TL pode ser fortemente influenciado pelas condições de 

armazenamento dos dosímetros. Parâmetros como temperatura e luminosidade são cruciais na 

manutenção da estabilidade dos portadores de carga aprisionados na banda proibida do cristal. 

Dessa forma, durante o intervalo de tempo entre a irradiação e a leitura, buscou-se armazenar 

os dosímetros à temperatura ambiente e sob baixa luminosidade, utilizando recipientes opacos 

de coloração preta.  
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5.5.6. Dependência Energética 

Outra característica importante de um dosímetro termoluminescente é sua variação de 

resposta de dose de acordo com a energia da radiação incidente. O ideal é que essa variação 

seja zero e o dosímetro não apresente dependência energética. Entretanto, dosímetros reais 

apresentam variações na resposta de dose de acordo com a energia da radiação, de forma que, 

quanto menor for a dependência energética melhor é a qualidade do dosímetro. 

A fim de analisar a dependência energética dos dosímetros desenvolvidos, as amostras 

foram irradiadas com fontes de radiação beta e fontes de radiação gama, no LCI/IPEN, 

recebendo dose de 0,1 Gy. A Tabela 5.3 mostra os radionuclídeos utilizados, assim como as 

energias das partículas liberadas. 

 

Tabela 5.3 - Características dos radionuclídeos utilizados para irradiação das amostras. 
 Radionuclídeo Principal partícula liberada Energia da partícula (keV) 

90Sr+90Y  196 (média); 546 (máxima) 
85Kr  251 (média); 687 (máxima) 

147Pm  62 (média); 224 (máxima) 
137Cs  662 
60Co  1252 

 

A Figura 5.20 mostra a resposta energética das amostras de CaSO4:Eu irradiadas com 

1 Gy de fontes beta. Pode-se observar que as amostras irradiadas com 90Sr+90Y (196 keV) 

apresentam a maior intensidade TL, tanto as amostras com adição de Teflon quanto as com 

adição de vidro. As amostras irradiadas com criptônio (251 keV) exibem uma resposta TL 20% 

menor que a resposta das amostras irradiadas com 90Sr+90Y. Os dosímetros irradiados com 

promécio (62 keV), quando comparados aos irradiados com estrôncio, apresentam resposta TL 

60 % menor quando constituídos de Teflon e 30% menor quando constituídos de vidro.  
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Figura 5.20 – Resposta energética para o CaSO4:Eu com radiação beta. 
 

A Figura 5.21 mostra a resposta energética das amostras de CaSO4:Eu,Ag irradiadas com 

1 Gy de fontes betas. Pode-se observar que, novamente, as amostras irradiadas com 90Sr+90Y 

apresentam a maior intensidade TL. Em comparação com as amostras irradiadas com estrôncio, 

as amostras irradiadas com criptônio mostram uma resposta TL 20% menor e as irradiadas com 

promécio exibem resposta TL 60% menor quando constituídos de Teflon e 25% menor quando 

constituídas de vidro. O mesmo comportamento é observado nas amostras CaSO4:Eu,Ag(NP), 

demonstrado na Figura 5.22, sendo que a maior variação nas respostas TL ocorre nas amostras 

contendo Teflon, e essa diferença não ultrapassa 40%.  
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Figura 5.21 - Resposta energética para o CaSO4:Eu,Ag com radiação beta. 
 

0 100 200 300

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
CaSO

4
:Eu,Ag(NP)

 + Teflon

 + Vidro

R
e
s
p
o
s
ta

 T
L
 (

R
e
la

ti
v
a
 a

o
 9

0
S

r)

Energia (keV)  

Figura 5.22 - Resposta energética para o CaSO4:Eu,Ag(NP) com radiação beta. 
 

Esses resultados mostram que os dosímetros produzidos apresentam uma forte 

dependência energética para radiação beta dentro da faixa de energia estudada, principalmente 

as amostras com adição de Teflon, que possuem variações nas respostas TL de até 60%. A 

resposta TL das amostras irradiadas com 147Pm apresentou-se bastante inferior às demais. Isso 

pode ter ocorrido pois, além da dependência energética, essas amostras podem ter sofrido 
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desvanecimento durante o processo de irradiação em virtude da baixa taxa de dose da fonte 

(0,15 mGy/min), tornando o tempo de irradiação muito longo. Não se pode tirar maiores 

conclusões quanto ao comportamento da resposta TL em função da energia da radiação beta 

em virtude do pequeno número de fontes distintas empregadas (apenas três). 

Conforme observado na Figura 5.23, as amostras produzidas possuem menor dependência 

energética para radiação gama. Os cristais de CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) 

adicionados ao vidro ou ao Teflon, após sofrerem irradiação de 1 Gy com fontes de 60Co e 
137Cs, apresentaram o mesmo padrão: as respostas TL das amostras irradiadas com césio foram 

cerca de 10% maiores que as respostas das amostras irradiadas com cobalto.  
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Figura 5.23 - Resposta energética para o CaSO4:Eu, CaSO4:Eu,Ag e CaSO4:Eu,Ag(NP) irradiados com 
radiação gama. 

 

Novamente, não se pode tirar maiores conclusões quanto ao comportamento da resposta 

TL em função da energia da radiação em virtude de terem sido empregadas somente duas 

energias de radiação gama. 
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5.5.7. Dose mínima detectável 

O limite mínimo de detecção ou dose mínima detectável (D0) dos materiais foi calculado 

através da Equação 2.14. Como sugere a equação, foram realizadas as leituras das respostas TL 

de 5 dosímetros não irradiados de cada material. Os fatores de calibração dos lotes de detectores 

utilizados representam o inverso do coeficiente angular da reta de resposta TL à dose absorvida, 

expressos por Gy/nC. A Tabela 5.4 apresenta as doses mínimas detectáveis obtidas para os 

dosímetros irradiados com 137Cs, 60Co e 90Sr+90Y.  

 

Tabela 5.4 - Doses mínimas detectáveis dos dosímetros. 

Dosímetro 

Dose mínima detectável (mGy) 

Irradiado com 
137Cs 

Irradiado com 
60Co 

Irradiado com 
90Sr+90Y 

CaSO4:Eu + vidro 3,63 ± 0,18 8,71 ± 0,44 2,99 ± 0,15 

CaSO4:Eu,Ag + vidro 3,04 ± 0,15 7,22 ± 0,36 1,82 ± 0,09 

CaSO4:Eu,Ag(NP) + vidro 0,66 ± 0,03 0,97 ± 0,05 0,33 ± 0,02 

CaSO4:Eu + Teflon 9,50 ± 0,47 21,54 ± 1,08 4,98 ± 0,25 

CaSO4:Eu,Ag + Teflon 5,96 ± 0,30 16,40 ± 0,82 4,08 ± 0,20 

CaSO4:Eu,Ag(NP) + Teflon 0,85 ± 0,04 2,90 ± 0,14 0,45 ± 0,02 

 

O CaSO4:Eu,Ag(NP) foi o material que apresentou as menores doses mínimas detectáveis 

(menos de 1 mGy). Isso já era esperado devido à sua alta sensibilidade. 

 

5.5.8. Ordem cinética 

Quando o processo de recaptura durante o estágio de aquecimento é desprezível, ou seja, 

quase a totalidade das cargas liberadas dos respectivos centros se recombinam com cargas 

opostas nos centros de recombinação, têm-se a cinética de 1ª ordem. Entretanto, se a 

probabilidade de recaptura é muito maior que a de recombinação e se os elétrons termicamente 

estimulados podem ser recapturados várias vezes antes da recombinação no centro de 

luminescência, está evidenciada a cinética de 2ª ordem. 

Utilizando o método da forma do pico conforme citado no item 2.2.3, foram realizados 

cálculos para determinar a ordem cinética das amostras irradiadas com dose de 1 Gy de fonte 

de 90Sr+90Y. Para cada amostra foi calculado o fator geométrico. Os resultados obtidos estão 

indicados na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 - Dados extraídos das curvas de emissão TL das amostras para determinação da ordem 
cinética. 

Amostra 
Tm 

(°C) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

Ω 

(°C) 

Δ 

(°C) 
μG 

Ordem 

Cinética 

CaSO4:Eu+Teflon 201±1 178±1 218±1 40±1 17±1 0,42±0,01 1ª 

CaSO4:Eu,Ag+Teflon 203±1 176±1 222±1 46±1 19±1 0,41±0,01 1ª 

CaSO4:Eu,Ag(NP)+Teflon 200±1 178±1 217±1 40±1 17±1 0,42±0,01 1ª 

CaSO4:Eu+vidro 239±1 209±1 257±1 48±1 20±1 0,43±0,01 1ª 

CaSO4:Eu,Ag+vidro 237±1 208±1 257±1 49±1 20±1 0,41±0,01 1ª 

CaSO4:Eu,Ag(NP)+vidro 236±1 209±1 257±1 48±1 21±1 0,43±0,01 1ª 

 

Todas as amostras produzidas resultaram em cinética de 1ª ordem, denotando que o 

rearmadilhamento é desprezível e que, quando o material é aquecido, os elétrons armadilhados 

logo se recombinam. 

 

5.6. Viabilidade Dosimétrica 

O CaSO4:Eu,Ag(NP) mostrou-se ser o melhor material termoluminescente entre os 

materiais aqui estudados. Além de ser o mais sensível, ainda apresentou a menor dependência 

energética e o menor desvanecimento.  

A Tabela 5.6 mostra as principais características de dois principais dosímetros 

termoluminescentes comerciais, retiradas da literatura (McKEEVER, 1985; CAMPOS, 1998; 

NUNES e CAMPOS, 2008), e do CaSO4:Eu,Ag(NP), analisadas experimentalmente. Esses três 

compostos apresentam picos de emissão em temperaturas semelhantes e números atômicos 

efetivos próximos. Não foi possível comparar a dependência energética dos dosímetros, pois 

não foi possível irradiar em fontes de fótons com 30 keV de energia. Podemos observar que a 

sensibilidade do material produzido chega a ser 100 vezes maior que a do TLD-100. Todos os 

dosímetros apresentam resposta linear na faixa de dose empregada e as doses mínimas 

detectáveis apresentam-se na mesma ordem de grandeza. A principal característica negativa dos 

dosímetros de CaSO4:EuAg(NP) produzidos é o desvanecimento. Enquanto os dosímetros 

comerciais têm desvanecimento máximo de 5% ao mês, o CaSO4:EuAg(NP) apresenta 38% de 

desvanecimento.  

Dessa forma, mesmo com um grande desvanecimento, é possível assegurar a viabilidade 

do uso do CaSO4:EuAg(NP) como dosímetro termoluminescente.  
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Tabela 5.6 – Comparação entre os principais dosímetros comerciais e o CaSO4:EuAg(NP) produzido. 

Material 
LiF:Mg,Ti 

(TLD-100) 

CaSO4:Dy 

(TLD-900) 

CaSO4:EuAg(NP) 

 

Pico de Emissão (°C) 210 220 200 

Número Atômico Efetivo 8,14 15,3 12,2 

Dependência Energética 30 keV / 
60Co 

1,3 10-12 ̶ 

Sensibilidade Relativa 1,0 38 103 

Linearidade na faixa de dose de 

0,1 a 1 Gy 
Linear Linear Linear 

Dose mínima detectável 540 µGy 65 µGy 450 µGy 

Desvanecimento Térmico 
10% 

por ano 
30% em 6 meses 38% em 1 mês 
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com as análises das propriedades termoluminescentes e exoeletrônicas dos 

materiais produzidos, pode-se afirmar que os materiais têm potencial como TLDs, pois 

apresentam picos distintos em temperaturas ideais para o uso na dosimetria das radiações.  

A rota de produção utilizada no crescimento dos cristais mostrou-se adequada, simples e 

viável, tendo em vista que em torno de 24 horas o material já está pronto.  

Os resultados obtidos mostraram que as amostras com base em CaSO4:Eu,Ag analisadas 

neste trabalho apresentam emissões TL e TSEE mais intensas do que aquelas baseadas em 

CaSO4:Eu. Este aumento foi muito significativo (5 vezes) quando a prata foi incorporada como 

co-dopante na forma de nanopartículas. O aumento da intensidade das emissões pode trazer 

grandes vantagens na resposta destes materiais para a dose absorvida de radiações ionizantes. 

A incorporação de vidro comercial incolor e Teflon aos fósforos mostrou-se adequada 

para a produção de dosímetros na forma de pastilhas. No entanto, o vidro se revelou mais 

adequado, pois as pastilhas contendo vidro têm respostas TL e TSEE mais intensas que as 

pastilhas com Teflon. 

Todas as amostras mostraram-se reprodutíveis, com apenas algumas variações em torno 

de 5 % nas leituras efetuadas a cada ciclo de irradiação-leitura-tratamento térmico. 

Os dosímetros apresentaram dependência energética acentuada para radiação beta, tendo 

variações de até 60 % nas respostas TL após irradiados com estrôncio-90, criptônio-85 e 

promécio 147, e baixa dependência energética para fótons gama, pois houve apenas variações 

da ordem de 10% nas respostas TL dos dosímetros irradiados com césio-137 e cobalto-60. 

O desvanecimento dos dosímetros apresentou-se bastante significativo, pois a intensidade 

do sinal TL das amostras à base de CaSO4:Eu e de CaSO4:Eu,Ag sofreram redução de cerca de 

87% e 73%, respectivamente, ao longo de um mês. Os dosímetros à base de CaSO4:Eu,Ag(NP) 

apresentaram desvanecimentos menores, em torno de 35%, mas que ainda não são satisfatórios 

para um bom dosímetro. 

Os dosímetros apresentaram doses mínimas detectáveis baixas, sendo a mais baixa 

resultante das amostras de CaSO4:Eu,Ag(NP)+vidro (330µGy). Limites inferiores de detecção 

baixos são importantes, pois ampliam o uso dos detectores nas dosimetrias ambiental e pessoal, 

cujas doses mensuradas geralmente são baixas. 
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Também foram estudadas e constatadas as ordens de cinética dos materiais produzidos. 

Todos apresentaram cinética de 1ª ordem, sugerindo que não há rearmadilhamentos durante o 

processo de leitura das amostras. 

Por fim, todos os dosímetros desenvolvidos apresentaram respostas TL proporcionais às 

doses absorvidas na faixa de dose estudada. As fontes de radiação e a faixa de dose empregadas 

nas irradiações são bastante comuns em procedimentos industriais, de forma que os dosímetros 

produzidos poderiam vir a serem utilizados nesse tipo de monitoração. Entretanto, para 

dosimetria pessoal, em comparação com os dosímetros TL comerciais, ainda é necessário 

buscar meios de minimizar o desvanecimento do material. 
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7. PRETENSÕES FUTURAS 

Em continuidade a este trabalho, pretende-se aprimorar a rota de produção do sulfato de 

cálcio dopado com európio e co-dopado com as nanopartículas de prata, buscando investir em 

aparatos experimentas que proporcionem melhores condições de crescimento de cristais. 

Pretende-se, também, caracterizar as nanopartículas de prata com técnicas como a 

espectrometria UV-Vis e a microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

É absolutamente importante estender a faixa de dose de radiação assim como irradiar as 

amostras com outras fontes de energias diferentes para compreender melhor a dependência 

energética do material. Também é necessário buscar meios de minimizar o desvanecimento das 

amostras. 

Além disso, pretende-se também aplicar outras técnicas de caracterização para entender 

como as nanopartículas de prata estão atuando na matriz cristalina do fósforo. 
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