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Resumo

Neste trabalho foram estudadas as propriedades ópticas e estruturais do cintilador
BaY2F8 (BaYF) dopado com 2mol% de Praseodímio trivalente. Dois tipos de amostra foram
produzidas, policristalina e monocristalina: A amostra policristalina foi produzida por reação
de estado sólido em atmosfera de HF. As amostras monocristalinas foram obtidas a partir de
uma amostra policristalina que passou pelo processo de fusão zonal. A caracterização
estrutural realizada por difração de raios X revelou a formação da fase BaY2F8 de forma
majoritária para a amostra policristalina e também para diferentes regiões do monocristal. A
caracterização óptica, impulsionada por estudos recentes que mostram o BaYF dopado com
terras rara é um promissor cintilador, tiveram inicio a partir da identificação das transições 4f4f e 5d-4f referentes ao dopante através da técnica de fotoluminescência (PL) e
radioluminescência (RL). A absorção de radiação ionizante, conversão da radiação em luz e
formação de defeitos, fatores importantes nas propriedades que definem a aplicabilidade de
um cintilador, foram estudadas pelas técnicas de emissão luminescente estimulada por raios X
(XEOL), absorção óptica (AO) e termoluminescência (TL). Os resultados obtidos com estas
técnicas juntamente com análises de espectroscopia de absorção raios X (XAS) possibilitaram
a elaboração de um modelo para o mecanismo de cintilação do BaY 2F8:Pr3+.
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Abstract
The structural and optical properties of 2%Pr3+ doped BaY2F8 (BaYF) were studied.
Two types of samples were produced, polycrystalline and monocrystalline samples. The
polycrystalline samples were produced via the solid state reaction route in HF atmosphere.
Single crystalline sample were obtained from the polycrystalline rod that was subjected to the
zone melting technique. The structural characterization done by powder X ray diffraction
revealed that the desired BaY2F8 phase were formed in the polycrystalline samples and for
different regions of the single crystal samples. The optical characterization, driven by recent
studies showing that the rare earth doped BaYF is a promising scintillator, start with the
identifications of the 4f-4f and 5d4f-4f transitions of the dopant through the
photoluminescence (PL) and radioluminenscet (RL) techniques. The ionizing radiation
absorption, conversion radiation into light and formation of defects, three main characteristic
of a scintillator material, was studied by conventional radioluminescence (RL), XEOL (X-ray
Excited Optical Luminescence), optical absorption (AO) and thermoluminescence (TL). The
combined results obtained with these techniques together with analysis of X ray absorption
spectroscopy (XAS) allowed the development a model for the scintillation mechanism of the
Pr3+ doped BaYF.
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1 - Introdução

Capítulo 1 – Introdução

1.1 – Considerações iniciais

No desenvolvimento científico tecnológico na física da matéria condensada, várias
classes de materiais são bastante estudadas, uma delas é a classe dos materiais cintiladores.
Esses materiais têm a propriedade de absorver radiação ionizante e transformar a energia
dessa radiação em luz, geralmente na região do visível, ultravioleta próximo e infravermelho
distante. Dentre os cintiladores mais estudados estão o Bi4Ge3O12, CsI:Tl, CdWO4, YVO4 e
NaI:Tl [Blasse, 1994].
Nos materiais cintiladores o mecanismo de cintilação depende dos estados de energia
determinados pela rede cristalina do material e também das impurezas e das transições ópticas
entre os estados dos dopantes.
Materiais cintiladores são largamente usados em dispositivos detectores de radiação
para diagnóstico médico, inspeção industrial, dosimetria, medicina nuclear e física de altas
energias [Blasse, 1994].
A pesquisa apresentada neste trabalho baseia-se no estudo das propriedades ópticas do
cintilador BaY2F8 (BaYF) dopado com 2 mol% de Praseodímio. O BaYF pertence a família
dos fluoretos os quais têm como característica principal maior energia de gap em relação aos
óxidos. Outra característica que vem tornando o BaYF alvo de muitos estudos nos últimos
anos, é a possibilidade de utilizá-los como matriz para lasers de estado sólido [Cornacchia, et.
al. 2004].
Os estudos realizados nesta pesquisa mostraram algumas informações relevantes sobre
propriedades antes não estudadas para este material. Os resultados que serão apresentados
estão de acordo com previsões teóricas citadas na literatura. As abordagens tratadas neste
trabalho são referentes ao entendimento do mecanismo de emissão luminescente do
BaY2F8:Pr3+ quando exposto a radiação ionizante.
O desenvolvimento deste trabalho é fruto de uma parceria entre o Departamento de
Física da Universidade Federal de Sergipe e o Centro de Laser e Aplicações do IPEN-SP que
foi o responsável pela produção das amostras. Uma das motivações para o trabalho é poder
desenvolver um detector de radiação baseado em tecnologia nacional e entender os
mecanismos físicos básicos do fenômeno é crucial para esta aplicação.
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1.2 – Objetivos

O presente trabalho teve como objetivos a caracterização óptica de monocristais e
policristais do cintilador BaYF dopado com Praseodímio, produzido através dos métodos de
reação de estado sólido e fusão zonal, identificando a participação dos defeitos intrínsecos,
associados a matriz, e dos defeitos extrínsecos, associados ao dopante, no mecanismo de
cintilação do material. Conhecendo-se as propriedades de cintilação é possível propor no
futuro, dispositivos detectores de radiação que utilizem este material explorando as suas
propriedades.
Desta forma, o desafio proposto para o trabalho visou a compreensão dos processos
que geram a luminescência neste material quando exposto a radiação ionizante.

1.3 – Organização da dissertação
A dissertação está organizada em 5 capítulos.
O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre o material estudado e traz
informações essenciais para o entendimento dos resultados e discussões apresentados.
O capítulo 3 faz referência às metodologias usadas nos processos de produção e
caracterização estrutural e óptica.
O capítulo 4 traz os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho assim como
discussões que buscam interpretações sobre os fenômenos físicos presentes.
O capítulo 5 apresenta as conclusões sobre os resultados e as propostas de trabalhos
futuros que buscam além de melhorar o trabalho já desenvolvido, o estudo de novas
propriedades.
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2.1 – O Fluoreto de Bário e Ítrio

As matrizes sólidas envolvendo fluoretos têm sido bastante estudadas desde a década
de 60. Isto se deve ao fato do flúor, encontrado no mineral fluorespato, ser o mais
eletronegativo dos metais da tabela periódica e formar compostos com quase todos os demais
elementos. Uma característica do Flúor é que o mesmo substitui facilmente grande quantidade
de oxigênio em óxidos devido à similaridade dos raios iônicos do O2- e F-. O oxigênio, porém,
pode substituir somente quantidades muito pequenas de flúor em fluoretos. Esta substituição,
entretanto, representa uma perigosa contaminação na manipulação destes materiais quando
traços de vapor d'água estiverem presentes, pois mesmo em baixas concentrações sua
presença influencia fortemente algumas propriedades físicas, como por exemplo, a
transparência óptica [Baldochi, 1993].
Fluoretos são materiais que em sua grande maioria apresentam maior energia de gap
em relação aos óxidos, por isso são bastante estudados para o desenvolvimento de janelas
ópticas com alta eficiência de transmitância na região do ultravioleta. Além disso, apresentam
baixo índice de refração e baixa energia de fônon [Mello, 2008]. Em dispositivos emissores
de luz, a combinação da baixa energia de fônons e a transmitância óptica estendida na região
de UV melhora a eficiência de luminescência já que a possibilidade de absorção da luz
produzida pelo material é menor.
Outro motivo para o grande interesse nos fluoretos são as propriedades ópticas na
região de 7 a 15 eV, motivadas pela recente observação de que o

229

Th, diferentemente de

outros núcleos com excitação na região de keV, tem uma transição nuclear de baixa energia
em aproximadamente 7,8eV [Beck, 2010]. Esta descoberta abre a possibilidade de excitar e
manipular os estados nucleares do

229

Th via laser na região VUV em matrizes fluoreto. Estas

características podem permitir a construção de um relógio nuclear, baseado na frequência
desta transição, com precisão melhor do que pelo menos seis ordens de grandeza em relação
aos atuais relógios atômicos, com uma maior simplicidade experimental [Rellergert, 2010].
Os fluoretos são particularmente adequados por apresentarem boa transparência na região de
excitação, baixa fotoluminescência intrínseca e alguns deles podem acomodar grandes
quantidades de 229Th na matriz cristalina [Jackson et. al., 2009].
O composto BaYF tem despertado o interesse tecnológico durante os últimos anos
para aplicação como matriz laser [Guilbert, 1993] e recentemente, estudos comprovaram o
5

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica

potencial do BaYF como cintilador de resposta rápida [Van 't Spijker, 1999]. Estudos também
tem mostrado seu uso em dispositivos de detecção de radiação ultravioleta em vácuo [Pejchal,
2010].
O BaYF é um cristal com estrutura monoclínica (Figura 2.1), com célula unitária de
dimensões a=6,938 Å, b=10,519 Å, c=4,264 Å e com ângulo monoclínico

de 99,7°,

pertencente ao grupo de simetria C2/m [Guilbert, 1993, Bowlby, 2002]. A célula unitária
consiste de 4 sítios do cátion Y3+ coordenados por 9F- dispostos da seguinte maneira: 3F3, 2F2,

2F1 e 2F1 com as respectivas distâncias 2,2420Å, 2,2582Å, 2,2761Å e 2,3261Å [Guilbert,

1993].

Figura 2.1 – Representação da célula unitária do BaYF [Amaral, 2009] .

Na literatura é reportada a dificuldade em estudar o diagrama de fases do BaYF sendo
o principal obstáculo a vulnerabilidade em relação a contaminação por oxigênio, que leva a
formação de oxifluoretos. A interpretação dos resultados se torna então complicada devido a
sobreposição de vários eventos térmicos que ocorrem em temperaturas muito próximas.
[Nakamura, 2010].
Antes de atingir a fusão total, o BaYF se decompõe em outro sólido mais um liquido,
possuindo desta forma um pequeno grau de incongruência, conforme diagrama de fases
apresentado por Nakamura [Nakamura, 2007]. A estrutura cristalina apresenta uma transição
polimórfica da fase monoclínica possivelmente para a fase ortorrômbica com excesso de 1%
YF3 [Sobolev, 1982]. Composições próximas ao BaY2F8 mas com pequeno excesso de BaF2
apresentam a formação da fase Ba4Y3F17 e a composição BaY2F8 refere-se a fase monoclínica
deste sistema [Ippolitov, 1967].
6
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Quando dopado com íons terras raras, estes entram no sitio de ítrio (Y3+) por
substituição [Amaral, 2005]. Quando um íon substitui outro na matriz cristalina de um
material pode-se criar um defeito na estrutura da matriz, sendo a luminescência diretamente
dependente das propriedades do defeito criado [Shand, 1968].
A luminescência do BaYF é então gerada pelo íon ativador, que cria um defeito na
estrutura da matriz. No processo de excitação a energia pode ser então absorvida diretamente
pelo íon ativador ou ser transferida da matriz para o mesmo [Mello, 2008].
Os íons ativadores são em geral os terras raras, que incluem os elementos escândio
(Sc), ítrio (Y) e os lantanídeos, que estão compreendidos entre o lantânio (La) e o lutécio (Lu)
na tabela periódica. Os elementos lantanídeos apresentam conFiguração eletrônica [Xe] 4fn
5d1 6s2 ou [Xe] 4fn 6s2 sendo n=1 a 14. Desta forma, a distribuição dos elétrons 4f está interna
as camadas 6s e ηp, que são preenchidas e estáveis fazendo uma „‟blindagem‟‟ nos elétrons da
camada 4f [Cotton, 2006].
O BaYF dopado com lantanídeos apresenta propriedades interessantes e promissoras
de luminescência [Mello, 2010, Valerio, 2007], incluindo boa eficiência luminosa quando
excitado com radiação ionizante e luz ultravioleta.
Na área médica, cerca de 175 toneladas de cintiladores são requeridos anualmente
[Weber, 2002]. Isto justifica o grande interesse tecnológico da optimização do processo de
preparação desse material e melhor compreensão sobre os fenômenos intrínsecos do mesmo.
Neste trabalho, o BaYF foi dopado com 2mol% de praseodímio (Pr3+), as propriedades
ópticas deste material foram investigadas e serão mostradas nos próximos capítulos,
garantindo a formação do material e incorporação do íon lantanídeo na matriz cristalina.

2.2 – Propriedades dos Cintiladores
O uso da luz gerada por um cintilador para detectar radiação ionizante é uma das
técnicas mais antigas de medida de radiação [Knoll, 1999]. Um dispositivo detector de
cintilação deve consistir de um cintilador e um detector de luz, usualmente uma
fotomultiplicadora (PMT - photomultiplier tube). A função de um cintilador é converter a
energia da radiação ionizante em pulsos de luz [Kotomin e Uberuaga, 2007]. Um cintilador
ideal deve apresentar as propriedades descritas nos tópicos a seguir.
7
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2.2.1 – Transparência e eficiência de um cintilador

A luz produzida durante o processo de cintilação deve ser transferida de forma
eficiente para o fotodetector. Desta forma, a transparência de um cintilador é uma
característica crítica. A aplicação de um cintilador requer uma absorção completa da radiação
incidente, sendo então a eficiência de transferência de energia um fator que controla a luz
gerada por um cintilador. Uma pequena fração da energia cinética da partícula carregada em
um cintilador é convertida em energia de fluorescência, o restante é dissipado na forma de
vibrações na rede ou calor. A fração da energia que é convertida em cintilação depende do
tipo de partícula e da energia. Em alguns casos a eficiência de cintilação pode ser
independente da energia, mantendo uma dependência linear da luz produzida com a energia
[Knoll, 1999].
Em um caso ideal, assumindo que todos os elétrons e buracos criados após a absorção
de um fóton com energia E são recombinados, a luz produzida pode ser determinada pelo
número de pares elétron-buraco criados ne-h, que por sua vez, pode então ser expressa como:

ne  h 

E

  Eg

( 2.1 )

Assim a luz produzida é determinada pela energia de gap do cintilador Eg e pelo valor
de β que é um fator que determina qual a energia necessária para criar um par elétron-buraco
com energia maior que Eg. O valor de β é aproximadamente 2,5 para a maioria dos
cintiladores inorgânicos [Kotomin e Uberuaga, 2007].

2.2.2 – Absorção da radiação

Em um material a absorção da energia é resultado da excitação do elétron da banda de
valência para a banda de condução, deixando um buraco na banda de valência. Quando toda
energia incidente não é absorvida pelo cintilador os resultados podem gerar alguns efeitos
adversos. A eficiência de detecção é prejudicada devido aos fótons que passam pelo material
sem sofrer absorção, outro efeito da radiação não absorvida é a danificação do fotodetector
8
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que fica acoplado ao cintilador. Desta forma é fundamental que toda energia incidente seja
absorvida pelo cintilador.

2.2.3 – Espectro de emissão

Em um cristal puro, o elétron ao retornar para a banda de valência emite um fóton
geralmente em uma região fora do espectro visível. Para aumentar a probabilidade do fóton
apresentar uma emissão visível durante o processo de recombinação, pequenas quantidades de
impurezas são incorporadas à matriz do cintilador. Essas impurezas são chamadas de íons
ativadores, que criam níveis de energia dentro da banda proibida ou band gap e são
geralmente elementos lantanídeos terras raras. Sendo então a energia do processo de
recombinação menor que a energia de gap, o fóton resultante desta transição é caracterizado
por uma energia na região visível do espectro gerando o processo de cintilação. Estes estados
de energia dentro do gap são chamados de centros luminescentes ou centros de recombinação
[Knoll, 1999].
O espectro de emissão dependerá então dos níveis de energia intrínsecos ao íon
ativador que é responsável pelo centro luminescente.
A grande maioria dos íons terras raras apresentam como estado de valência mais
estável o estado trivalente, chamados aqui de Ln3+. Os Ln3+ são caracterizados pelo
incompleto preenchimento da camada 4f apresentando as camadas 5s e 5p totalmente
preenchidas e estáveis. Desta forma os elétrons da camada 4f ficam blindados devido aos
elétrons das camadas 5s e 5p serem mais externos do que os elétrons 4f. Este efeito faz com
que a influência da rede cristalina seja pequena nas transições ópticas 4f-4f, porém
fundamental [Blasse, 1994]. Este fato cria assinaturas ópticas (absorção, excitação e emissão)
características dos Ln3+ o que os torna particularmente atrativos para a construção de
dispositivos ópticos baseados na luminescência.
Neste trabalho o íon ativador usado foi o Praseodímio (Pr). Este lantanídeo apresenta
conFiguração eletrônica [Xe] 4f3 6s2 para o íon metálico e [Xe]4f2 para a conFiguração Pr3+.
Os níveis de energia do Pr são esquematicamente representados na Figura 2.2.
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Figura 2.2 – Esquema de níveis de energia do praseodímio no BaY2F 8 [Adaptado Bartolo and Bowldy 2003] .

2.2.4 – Tempo de decaimento

Um material cintilador tem como uma de suas características mais importantes o
tempo de decaimento da luminescência. Este processo pode envolver além do decaimento do
elétron do estado excitado para o estado fundamental, processos de transferência de energia
rede cristalina - íon luminescente, processos de armadilhamento de cargas entre outros. Em
materiais fluoretos os tempos característicos de decaimento podem variar de dezenas de nano
segundos a mili segundos.

Nos íons terras raras as transições 5d14fn-14fn apresentam tempos de decaimento da

ordem de alguns nanosegundos. Já as transições internas, entre as diversas configurações
possíveis para os estados 4f, podem apresentar tempos da ordem de milissegundos.
Outro processo com tempos muito maiores podendo chegar a minutos é o atraso na
emissão devido ao armadilhamento de elétrons e/ou buracos em centros de defeitos na rede

cristalina, conhecido como “Afterglow”.
O modelo mais simples para o processo de armadilhamento e desarmadilhamento de
portadores considera que dada a energia E necessária para o elétron ou buraco escapar do
10
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centro de armadilhamento, a probabilidade P por unidade de tempo da recombinação ocorrer
pode ser expressa por:

P  s exp

E
kT

(2.2)

onde s é uma constante com dimensão de s-1, chamada de fator de frequência ou frequência
característica, k a constante de Boltzmann e T a temperatura. Considerando que o tempo de
decaimento é inversamente proporcional a esta probabilidade P , observamos que o tempo de
decaimento apresenta uma dependência com a temperatura [Chen e Kirsh, 1981].

2.2.5 – Dano de radiação

Os materiais cintiladores são sujeitos a danos de radiação quando expostos a altas
doses de radiação. O dano de radiação é um efeito geralmente cumulativo e tem como
consequência a diminuição na transparência do cintilador criando centros de cor que
absorvem a luz produzida no processo de cintilação. O efeito do dano de radiação depende do
material e da fonte de radiação [Knoll, 1999].
A diminuição na eficiência de cintilação devido a formação de centros de cor que
absorvem a luz produzida fornece indícios da presença de centros de armadilhamentos de
elétrons e buracos. Danos de radiação são às vezes reversíveis e o material pode ser
recuperado em parte quando aquecido ou através de tratamento com luz ultravioleta.

2.3 – Radioluminescência
O processo radioluminescente ocorre como consequência da exposição de um material
semicondutor ou isolante luminescente a radiação ionizante, sendo este o fenômeno principal
envolvido no cintilador. A energia dessa radiação é absorvida pelo material gerando um
grande número de pares elétron-buraco.
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Os semicondutores e isolantes são caracterizados por terem as bandas de condução e
valência, separados por uma banda proibida chamada de “gap ‟‟. A radioluminescência é
normalmente associada a recombinação do elétron com um buraco. Nos casos dos cintiladores
intrísecos, esta recombinação produz o fóton responsável pela cintilação ou excita algum
centro luminescente de origem intrínseca no material. Já no caso dos cintiladores extrínsecos,
aqueles que precisam da participação de dopante, o fóton produzido na recombinação excita o
centro luminescente formado pelo íon dopante e este emite a luz de cintilação, após decair
para seu estado fundamental, como mostra a Figura 2.3.

Figura. 2.3 – Esquema geral para o processo de radioluminescência em um cintilador extrínseco.

Outra possibilidade para o processo de recombinação ocorre quando o elétron livre na

banda de condução é capturado por um centro de elétrons dentro do „‟gap‟‟[Blasse, 1994].
Estes centros são gerados pela incorporação de dopantes, geralmente elementos terras raras,
na matriz cristalina.
Os elétrons armadilhados com energia menor que E g retornam ao estado fundamental
emitindo luz em comprimentos de onda característicos dos níveis de energia do dopante,
como mostra a Figura 2.4. O tempo em que estes elétrons permanecem nas armadilhas
depende da profundidade do centro de armadilhamento e da temperatura.

Figura. 2.4 – Esquema para o processo indireto de radioluminescência .
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2.4 – Defeitos tipo centros de cor em fluoretos
Os sólidos iônicos podem conter defeitos eletricamente carregados na rede cristalina.
Em termos da teoria de bandas nos sólidos, isso significa formar níveis energéticos de estados
eletrônicos na banda proibida (gap). Esses níveis são capazes de localizar elétrons ou buracos
provenientes das bandas de condução e de valência respectivamente [Otani, 1979]. Em geral
nos cristais íonicos os primeiros estados excitados estão localizados 1 eV acima do estado
fundamental e as transições acontecem com a absorção de fótons na região visível do espectro
ou no ultravioleta [Otani, 1979], diferentemente dos materiais óxidos que possuem uma janela
óptica menor em relação aos fluoretos.
A absorção da luz gera então mudanças na coloração dos cristais fluoretos quando
irradiados com radiação ionizante, esses defeitos são denominados centros de cor que alteram
a estrutura eletrônica e a conFiguração de bandas do material.
Os centros de cor mais conhecidos são os do tipo F, F- e centros FA [Blasse, 1994],
formados por elétrons localizados em vacâncias de ânions, e centros Vk modificados,
formados por um par de íons de flúor da rede que capturam um buraco formando uma

“molécula” de F2-. Esses defeitos são conhecidos por produzirem bandas de absorção óptica
nas regiões de 300, 380, 450, 600 e 800nm em matrizes fluoretos [Renfro, 1980 e Slawomir,
2006]. Desta forma nos fluoretos os defeitos induzidos são responsáveis pelo armadilhamento
de elétrons e buracos.

2.5 – Termoluminescência
O fenômeno da termoluminescência (TL) tem seus primeiros registros datados do ano
de 1663 por Robert Boyle na Royal Society, onde observou emissão de luz por um cristal ao
aquecê-lo. Em 1676, Elsholtz observou um efeito similar no mineral fluorespato [McKeever,
1985]. Du Fay, em 1726, afirmou que a termoluminescência era devido a um atraso na
fosforescência. Seus experimentos com quartzo natural mostraram que a termoluminescência
podia ser reativada quando o material era exposto a luz ultravioleta.
Em 1885, Wiedemann & Schmidt descreveram o que foi provavelmente a primeira
investigação cuidadosa da termoluminescência induzida experimentalmente em laboratório.
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Uma diferença importante deste trabalho é que os pesquisadores usaram um feixe de elétrons
para irradiar o material estudado. Este tipo de TL foi chamado de artificial diferente da TL
induzida por luz natural [McKeever, 1985].
A termoluminescência é um fenômeno apresentado por materiais sólidos (usualmente
isolantes ou semicondutores) quando aquecidos depois de irradiados em baixas temperaturas
ou temperatura ambiente [McKeever, 1985]. As fontes de radiação podem ser raios x,
partícula beta, raios gama, luz ultravioleta e outras. Parte da energia absorvida pelo material
fica armadilhada em centros de elétrons e centros de buracos e é liberada em forma de luz
durante o aquecimento [Chen e Kirsh, 1981] como é mostrado na Figura 2.5.

Figura 2.5 – Modelo fenomenológico da termoluminescência proposto por Adrovitch (1956)

Durante a irradiação do material, elétrons da banda de valência são excitados para a
banda de condução (processo A). Alguns elétrons ficam presos em centros de armadilhamento
dentro do gap e ao receberem estímulo térmico recombinam em níveis de energia
metaestáveis no gap gerados por impurezas e defeitos na rede cristalina, (processo B)
emitindo fótons de luz.
A luz gerada pelo processo de recombinação elétron-buraco guarda informações sobre
a profundidade dos centros de armadilhamento e sobre o mecanismo de luminescência do
material. As análises de emissão TL podem ser observadas como curvas em função da
temperatura e também em função do comprimento de onda da luz emitida, existindo ainda a
possibilidade de estudo sobre dose de radiação recebida pelo material. Todas essas
características são fundamentais para o entendimento dos processos intrínsecos ao cintilador.

14

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica

2.5.1 – Modelo geral para a termoluminescência

O processo de decaimento fosforescente nos sólidos pode ser descrito por um conjunto
de equações diferenciais [Adirovitch, 1956], que levam em conta a probabilidade de
armadilhamento e desarmadilhamento de elétrons e buracos, o número de elétrons
armadilhados (n ) e o número de buracos armadilhados (m). A Figura 2.6 ilustra os processos
citados.

Figura 2.6 – Modelo simples dos processos possíveis na termoluminescência.

O principal processo para a produção da emissão TL é via recombinação dos elétrons
com os buracos nos centros luminescentes, dessa forma espera-se que a variação de m com o
tempo seja responsável pela luz emitida na TL e pode ser descrita pela seguinte relação:

I 

dm
 Am  m  nc
dt

(2.3)

Esta equação leva em conta a proporcionalidade instantânea da concentração de
elétrons livres na banda de condução (n c) e de buracos armadilhados m, sendo Am a
probabilidade de recombinação dada em unidades de cm3.seg-1.
Os elétrons armadilhados nos centros de elétron, por outro lado, apresentam a
probabilidade de escapar da armadilha e ir para a banda de condução proporcional a função de
Boltzmann dada por:

P  s  exp

E
kT

(2.4)
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sendo P a probabilidade de escape por segundo de um elétron, s o fator de frequência, E a
energia de ativação também chamada de profundidade da armadilha em relação ao fundo da
banda de condução, k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta. Dessa forma,
a emissão termoluminescente de um material depende da energia de ativação, do fator de
frequência, da concentração de armadilhas, da dose de radiação, e sendo dependente da
temperatura também dependerá da taxa de aquecimento [Kirsh, 1981].
Assim, o atraso observado na luminescência corresponde ao tempo que o elétron leva
para escapar do centro de armadilhamento e se recombinar. Assim, o tempo médio que um
elétron gasta antes de escapar da armadilha a uma temperatura T é dado por:



1
E
 s 1 exp
P
kT

(2.5)

Sendo o processo de emissão tardia exponencialmente dependente da temperatura.
A taxa de rearmadilhamento deve ser proporcional a concentração de elétrons livres n c
e a concentração de buracos N -n , onde N é a concentração de armadilhas e n a concentração
de elétrons instantaneamente armadilhados, logo:



E
dn
 s  n  exp
 nc ( N  n) An
kT
dt

(2.6)

em que An é a probabilidade do elétron ser recapturado, tendo unidades de cm3 s-1, e é descrita
em termos da energia cinética do elétron livre Ev.
Outro fator que deve ser levado em consideração é a neutralidade de cargas que é
assumida em todo o processo e é dada pela seguinte equação:

m  n  nc

(2.7)

A equação (2.7) garante que em um instante t, o número total de buracos armadilhados
será igual a soma do número elétrons armadilhados e do número de elétrons livres na banda
de condução.
Fazendo a generalização da equação (2.7) para a neutralidade de cargas temos:
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dm dn dnc


dt
dt
dt

(2.8)

Esta equação mostra que a variação do número de buracos armadilhados será igual a
variação do número de elétrons armadilhados mais a concentração de elétrons livres na banda
de condução.
Substituindo a equação (2.3) e (2.6) em (2.8) temos:

dnc
E
 S  n  exp
 nc ( N  n) An  Am  m
kT
dt

(2.9)

As 3 equações (2.3), (2.6) e (2.9) descrevem o tráfego de portadores entre as
armadilhas e a banda de condução durante o estímulo térmico. Este conjunto de equações
diferenciais e acopladas é de difícil solução fazendo necessárias aproximações para solução
analítica.
Duas aproximações foram feitas por Adrowitch [Adrowitch, 1956] e mais tarde
adotadas por Halperin e Braner [Halperin e Braner, 1960]. A primeira, é que a concentração
de elétrons livres na banda de condução é sempre muito menor que a concentração de
portadores armadilhados e a segunda, é que a taxa de concentração de portadores livres é
sempre menor que a taxa de variação da concentração de portadores armadilhados
[McKeever,1985], de acordo com as seguintes expressões:

nc  n

dnc
dn

dt
dt

(2.10)

As condições (2.10) foram usadas por Kelly e Braunlich [Kelly e Braunlich, 1970]
para a solução das equações diferenciais e mostra que a concentração de portadores livres é
aproximadamente constante, implicando que o tempo de vida dos portadores livres é muito
menor que o dos portadores armadilhados, dando origem a uma pequena concentração de
portadores armadilhados.
Aplicando as desigualdades (2.10) na equação (2.8) podemos chegar a uma
aproximação.
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m n

dm dn

dt
dt

(2.11)

Substituindo a equação (2.6) e (2.3) em (2.11) temos:

 Am  m  nc   S  n  exp

E
 nc ( N  n) An
kT

(2.12)

Isolando n c em (2.12) teremos:

nc 

s  n  exp(  E / kT)
Am  m  An ( N  m)

(2.13)

Substituindo a equação (2.13) em (2.3) e aplicando as considerações de Halperin e
Braner, temos:

I (t ) 

 dm s  n  exp(  E / kT) Am m

dt
Am  m  An ( N  n)

(2.14)

Esta equação representa a intensidade da luz produzida no processo de recombinação
dos portadores de carga. Nos subtópicos a seguir serão descritos aproximações adicionais que
conduzem aos conhecidos modelos de primeira e segunda ordem para a TL.

2.5.2 – Cinética de primeira ordem

O modelo simples para a termoluminescência proposto por Randall e Wilkins [Randall
e Wilkins, 1945a,b] sugere um mecanismo onde a probabilidade de rearmadilhamento é
desprezível em relação a probabilidade de recombinação, ou seja, todos os elétrons
desarmadilhados recombinam nos centros luminescentes gerando a emissão de luz
termicamente estimulada.
Esta condição é expressa pela seguinte relação:
18
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An  m  An ( N  n)

(2.15)

Em alguns casos a desigualdade (2.15) torna-se menor para maiores temperaturas e o
pico pode começar sendo de primeira ordem e mudar de ordem ao longo do pico. Usando
(2.15) a equação (2.14) torna-se:

I (t ) 

 dm
E
 s  n  exp
kT
dt

(2.16)

Aplicando a relação (2.11) na equação (2.16) chegamos facilmente em:

I (t ) 

 dn
E
 s  n  exp
kT
dt

(2.17)

Esta equação varia com a primeira potencia do número de elétrons armadilhados. Este
modelo é conhecido como modelo cinético de primeira ordem.
A solução da equação (2.17) em função de T(t) para uma taxa linear de aquecimento é
dada por:

E
dn



exp
s
dt
n n 
kT
0
n

ln

n
E
t
  s exp
kT
n0
n  n0 exp

 s exp

E
t
kT

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Onde n 0 é igual a n pata t= 0, substituindo n em (2.17) temos:
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E
E


t
t
dn
kT
 s  n0 exp exp  s  exp kT dt 
I (t )  
dt
 t0


A solução para uma taxa de aquecimento linear considera que dT= dt, onde

(2.21)

é a taxa

de aquecimento constante, logo:
E
 s
t
dn
 s  n0 exp kT exp 
I (T )  
dt
 



T

T0

exp

E
kT


dT 


(2.22)

A equação (2.22) representa a intensidade da emissão TL em função da temperatura na
qual o material é aquecido. Desta forma no limite de baixas temperaturas, ou seja, próximo ao
início do pico TL, onde T≈T0, temos:
E

dn
 s  n0 exp kT
I (T )  
dt

(2.23)

Para altas temperaturas, ou seja, para T>>T0, na equação (2.22) a primeira exponencial
tenderá a 1. Com base nessas considerações, espera-se então que a intensidade TL cresça
exponencialmente até atingir o máximo, decrescendo também de forma exponencial, porém,
de forma mais rápida [Silva, 2003]. A condição para o ponto de máxima intensidade TL(Tm) é
dada através da seguinte relação por:

dI
0
dT T Tm

(2.24)

Derivando a equação (2.22) temos:
Tm s   E 
E
E
 
exp 


dT
2
2
T0  kT
kT


 kT 

(2.25)
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Integrando a equação (2.25) chegamos à seguinte equação:

E
kTm

2

E 

 s  exp 
kT
 m

(2.26)

A equação (2.26) mostra que ao mudar a taxa de aquecimento, também será mudado o
ponto de máxima intensidade TL (Tm).

2.5.3 – Cinética de segunda ordem

Garlick e Gibson em 1948 assumiram o rearmadilhamento dos portadores um processo
dominante, de forma que:

An ( N  n)  Amm

(2.27)

Esta relação mostra que a probabilidade dos elétrons serem rearmadilhados é muito
maior que a probabilidade de recombinação, ou seja, isso significa que os elétrons
termicamente estimulados podem ser várias vezes rearmadilhados antes de recombinar no
centro luminescente. Assumindo que n<<N , ou seja, que a concentração de centros de
armadilhamento é muito maior que o número de elétrons armadilhados, da equação (2.14)
obtêm-se:

I (t ) 

E
 dn  Am  2
  n exp 
  s

dt
 kT 
 NAn 

(2.28)

Observamos então, que a intensidade da luz produzida no processo de recombinação
dos portadores de carga pode ser representada por uma equação de segunda ordem, ou seja, a
taxa de desarmadilhamento é diretamente proporcional a n 2.
Curie em 1963, por outro lado, considerou que as probabilidades de recombinação e
rearmadilhamento são iguais, ou seja, An=Am. Usando esta condição em (2.14) temos:
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I (t ) 

 dn s 2
E
  n exp 

dt
N
 kT 

(2.29)

que novamente conduz a uma expressão de 2ª ordem, na qual a taxa de variação de portadores
armadilhados é proporcional a concentração destes no centros de armadilhamento. Para uma
taxa de aquecimento linear =dT/dt teremos:

I  

(2.30)

dn
dT

Substituindo (2.30) em (2.29), obtém-se:

dn
I
s 2
E
 
n exp 


N
dT
 kT 

(2.31)

Resolvendo a equação (2.31) em n e T e substituindo em (2.29), temos:
T
s
s
  E 
E 

1
exp
n
I (T )  n02 exp 


dT 
0

N
kT
N
 kT  

 
T0

2

(2.32)

As equações (2.22) e (2.32) mostram que o aumento na intensidade do pico é

governado em ambos os casos pelo termo a  exp(  E / kT) . Porém, para um pico de primeira

ordem, a diminuição é dominada pelo termo exp[ (a´/  ) exp(  E / kT)dT ] , e no caso de
segunda ordem, pelo termo [a ' '(a ' ' ' /  ) exp(  E / kT)dT ]2 em que ( a ' , a ' ' e a ' ' ' são

constantes). Um pico de primeira ordem tem, então, como característica ser assimétrico e o
pico de segunda ordem ser praticamente simétrico [McKeever, 1985].
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2.5.4 – Cinética de ordem geral

Em alguns casos é comum encontrar curvas de picos TL que não obedecem a primeira
nem a segunda ordem cinética. May e Partridge em 1964 sugeriram então, um caso de cinética
de ordem geral descrito por:

E
I (t )  n b s ' exp 

 kT 
Sendo s ' 

(2.33)

s
um fator pré-exponencial ou fator de frequência e b a ordem cinética
N

diferente de 1 e β. Para b≠1 a equação (β.γγ) fica:

I (t )  

dn
 E 
 n b s ' exp  
dt
 kT 

(2.34)

Lembrando da equação (2.30) temos então que:

dn
nb
E
I (T ) 
  s ' exp 

dt

 kT 

(2.35)

A solução desta equação dada por Chen (1969b) é expressa por:

  E  b  1
E 
I (T )  s ' ' n0 exp 
s ' '  exp 
 1 
dT '

 kT  
 kT'  
T0
T

Em que s ' '  s ' n0

( b 1)

b
b 1

(2.36)

.

A equação (2.36) representa a intensidade termoluminescente para um pico de cinética
de ordem geral.
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2.6 – Métodos para determinação dos parâmetros cinéticos
O objetivo dos experimentos de termoluminescência é extrair dados a partir de curvas
experimentais, ou séries de curvas e usar esses dados para calcular valores de vários
parâmetros associados com os processos de transferência de carga nos materiais. Os principais
parâmetros envolvidos são a energia de ativação (E ), o fator de frequência (s) e a ordem
cinética do pico (b) [McKeever, 1985]. Existem vários métodos para a determinação dos
parâmetros cinéticos. Neste trabalho serão usados os métodos dos aquecimentos parciais,
também conhecido como Tstop x Tm, o método da subida inicial e o método da forma do pico.

2.6.1 – Método da subida inicial

O método da subida inicial, assim como os outros métodos de análise da emissão
termicamente estimulada que serão vistos nos próximos tópicos, derivam da relação de
Garlick e Gibson (1948), sendo possível estimar a energia de ativação ou profundidade da
armadilha, pois não depende da ordem cinética do pico. A parte da subida inicial na curva de
termoluminescência depende exponencialmente da temperatura de acordo com a equação
(2.22), para o caso de primeira ordem cinética temos T0< < T, a intensidade da emissão TL
será dada por:

E
I (T )  sn0 exp 

 kT 

(2.37)

Aplicando o logaritmo natural nesta equação teremos:

E1
ln I  ln( sn0 )   
 k T

Esta expressão sugere que o gráfico de ln I (T ) x

(2.38)

1
deve ser uma reta e a inclinação da
T

reta o coeficiente angular, que será  E / k , sendo k a constante de Boltzmann. Este método

24

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica

fornece então uma forma de estimar o valor de E . Através de sucessivos aquecimentos Souza
et al [Souza et. al., 1995] propuseram a representação de um gráfico de E x T. Dessa forma é
possível determinar o número de picos em uma curva TL e determinar a distribuição de
energia de ativação associada a cada pico [Silva, 2003].
Usando a equação de ordem geral (2.33) incluindo uma dependência com a taxa de
aquecimento, temos:

I (t )  n b

E
exp 


 kT 
s'

(2.39)

 I (T )  1
será uma reta
Através dessa equação, observamos que o gráfico de ln  b  x
 n  T
somente se o valor da ordem cinética estiver correto.

2.6.2 – Método da forma do pico

Os métodos associados a forma do pico utilizam apenas dois ou três pontos de uma
curva de emissão TL. Os pontos usados são a temperatura do máximo do pico (Tm) e as
temperaturas referentes a intensidade a meia altura antes a após o Tm como mostra a Figura
2.7.
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Figura 2.7 – Determinação do fator geométrico µ g=δ/ω para um pico isolado. Sendo δ=T2-Tm e ω=T2-T1.

A partir das três relações propostas por Grossweiner [Grossweiner, 1953], Chen em
1969 desenvolveu uma fórmula para estimar a energia de ativação dada por:

 kTm2 
  b (2kTm )
E  c 
  

(2.40)

Em que = ω, τ ou δ. Chen (1969b) desenvolveu uma análise mais detalhada para a
cinética de ordem geral usando o fator geométrico proposto por Halperin e Braner definido
como µ g=δ/ω. Chen resolveu numericamente a expressão para a cinética de ordem geral,
equação (2.36), e calculou valores de µ g para diferentes valores de b. Para encontrar os
valores de c e b para b≠1 e β, Chen usou os valores conhecidos de µ g de primeira e segunda
ordem cinética, (0,42 e 0,52) respectivamente [McKeever, 1985]. Os coeficientes finais de
Chen são mostrados na tabela abaixo.
Tabela 2.1 – valores para as constantes c e b para o caso de ordem geral.

c

b

τ

1,51+3(µ g-0,42)

1,58+4,2(µ g-0,42)

δ

0,976+7,3(µ g-0,42)

0

ω

2,52+10,2(µ g-0,42)

1,0

2.6.3 – Método dos aquecimentos parciais

Na tentativa de desenvolver um novo método para análises de termoluminescência,
McKeever [McKeever, 1980a] sugeriu que a posição de um pico TL (Tm) fosse monitorada
em função de vários aquecimentos parciais na curva crescente de TL chamados de Ts (Tstop),
sendo o Ts<Tm. Esperava-se que o valor de Tm para um pico de primeira ordem fosse
independente do número de elétrons armadilhados, ou seja, que fosse independente de n
[Garlick e Gibson, 1948] e, portanto, independente da Ts. Esse método revela a quantidade de
picos em uma curva TL, além de estimar a posição do pico, com uma resolução típica
próxima a 5°C. A forma do gráfico Tm x Ts também mostra a ordem cinética referente a cada
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pico. Para uma curva que apresenta mais de um pico de primeira ordem, o gráfico Tm x Ts será
em forma de degraus, se os picos forem muito próximos com uma distribuição quase
continua, teremos uma reta inclinada.
Para picos TL de ordem cinética diferente da de primeira ordem, o gráfico Tm x Ts
apresentará um deslocamento em Tm para valores maiores de Ts. Caso a cinética seja de
segunda ordem, o gráfico será uma linha levemente inclinada na extremidade para um pico
isolado, uma linha inclinada e ondulada para vários picos separados e uma linha reta inclinada
para vários picos em uma distribuição quase continua. As diferentes formas citadas podem ser
vistas na Figura 2.8.

Figura 2.8 – Esquema para os diferentes sistemas representados pelos gráficos Tm x Ts. .i) para picos de

primeira ordem; ii) para picos de segunda ordem. a) para um pico isolado; b) para vários picos separados; c)
Para uma distribuição contínua de picos [McKeever, 1985]

2.7 – Absorção de raios X – XAS e a luz síncrotron
O desenvolvimento da espectroscopia de absorção de raios X abriu novas
oportunidades para caracterização de materiais e determinação de parâmetros estruturais e
eletrônicos, especialmente sensível ao estado de oxidação do íon [Pascarelli, 2006] [Newville,
2004].
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Na espectroscopia de absorção de raios X, a absorção da radiação pelo material é
monitorada em função da energia do fóton incidente. A amostra é irradiada com radiação
monocromática de energia hν, onde elétrons dos estados ligados são excitados para estados
desocupados na região do continuo ou podem até mesmo ser ejetados do material [Bechthold,
2007]. Para que haja absorção, a energia de ligação do nível deve ser menor que a energia da
radiação incidente. Se a energia de ligação for maior que a energia do raio X incidente, o
elétron não sofrerá perturbação e a radiação não será absorvida.
No processo de absorção de raios X, um fator principal é o coeficiente de absorção µ ,
que é a probabilidade do raio X ser absorvido e é dada de acordo com a lei de Beer [Newville,
2004].

I  I 0e  t

(2.41)

Em que I0 é a intensidade do raio X incidente na amostra, t é a espessura da amostra e
I é a intensidade transmitida através da amostra como mostra a Figura 2.9.

Figura 2.9 – Representação da medida de absorção de raios x no modo de transmissão segundo a lei de Beer .

A absorção de raios X é relativamente simples, sendo necessária uma fonte de energia
sintonizável. Na prática isso significa o uso de luz síncrotron.
A luz síncrotron é obtida através de elétrons ou pósitrons acelerados até velocidades
relativísticas inicialmente em um acelerador linear ou cíclico e injetados em seguida em um
anel de armazenamento mantido em vácuo. As partículas são então defletidas de uma
trajetória retilínea por um campo magnético gerado por dipolos, gerando a radiação síncrotron
[Wiedemann, 2003].
A radiação síncrotron é emitida no dipolo, tangencialmente a curvatura da trajetória
dos elétrons. Perdas de energia no anel de armazenamento são inevitáveis devido a interações
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partícula-partícula, partícula-gás residual e pela própria emissão da radiação. O uso de
cavidades de radiofrequência com aplicação de um campo magnético torna-se necessário para
manter a energia das partículas no anel de armazenamento. Desta forma, a corrente dos
elétrons decresce exponencialmente desde o momento da injeção, podendo ser utilizada por
várias horas [Rezende, 2011].
A fonte de luz síncrotron utilizada neste trabalho foi a do Laboratório Nacional de Luz
Sincrotron (LNLS), vinculado ao Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais
(CNPEM), localizado na cidade de Campinas, em São Paulo. O LNLS opera atualmente com
uma corrente máxima de 300 mA e com uma energia de 1,37 GeV [Rodrigues, et al., 1998]
[Rezende, 2011].
A característica de fontes de radiação síncrotron é apresentar alta intensidade (centena
de milhares de vezes mais intensas que as fontes convencionais de raios X), estações
experimentais com um „‟range‟‟ pequeno de energia, tamanhos e intensidades de feixes
disponíveis, isso muitas vezes impõe limites práticos experimentais sobre as medidas
[Newville, 2004]. Uma representação do anel de armazenamento e das linhas de luz é
mostrada na Figura 2.10.

Figura 2.10 – Representação esquemática do anel de armazenamento do LNLS

O raio X produzido por uma fonte sincrotron, é uma luz com energia desde o
infravermelho até dezenas ou centenas de keV dependendo das características do anel de
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armazenamento, ou comprimentos de onda de aproximadamente mícrons até alguns
centésimos de Å. Nesta faixa de energia, toda luz é absorvida pela matéria através do efeito
fotoelétrico.
O espectro de absorção de raios X é tipicamente dividido em duas regiões, x-ray
absorption near-edge spectroscopy (XANES) e extended x-ray absorption fine-structure
spectroscopy (EXAFS). Embora as duas tenham a mesma origem física, a distinção é feita

pelas seguintes razões: a região de XANES é bastante influenciada pelo estado de oxidação
do átomo e fenômenos de espalhamento múltiplo do fotoelétron, enquanto que o EXAFS é
usado para determinar as distâncias atômicas, número de coordenação e vizinhos do átomo
absorvedor [Newville, 2004].
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3.1 – Preparação das amostras
A preparação de materiais fluoretos requer uma série de procedimentos para que não
haja contaminação das amostras e por questões de segurança, visto que o flúor e outros
agentes fluorinantes apresentam um forte poder de oxidação. O flúor e alguns dos seus
derivados formam compostos com quase todos os elementos da tabela periódica, resultando
em fortes reações exotérmicas. Estes materiais são corrosivos quando há presença de vapor

d‟agua, sendo então necessário um rígido controle na sua preparação.
Outro fator importante na preparação de fluoretos é a escolha dos reagentes de partida,
uma vez que esta influencia diretamente na pureza dos fluoretos. Sais ultra puros são então
necessários para assegurar a pureza desejada, este fato decorre da alta sensibilidade de
fluoretos à umidade e ao oxigênio, ambos presentes em atmosfera aberta, o que exige
adequada manipulação afim de evitar contaminação [Baldochi, 1993].
Neste trabalho, o fluoreto estudado foi o BaYF dopado com 2 mol % de praseodímio
trivalente, o método para obtenção utilizado foi através de reação de estado sólido a partir dos
reagentes BaF2, YF3 e PrF3. O BaYF foi produzido no Centro de Laser e Aplicações do
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CLA-IPEN), em parceria com a Dr. Sonia
Lícia Baldochi.
Dois tipos de amostras serão apresentadas, a primeira é o BaYF na forma de
policristais que é obtida via síntese do estado sólido, a qual designaremos o nome de BaYF
policristal. A outra forma foi obtida via fusão por zona, a qual será chamada de BaYF
monocristal. As duas formas são descritas em detalhes a seguir.

3.1.1 – Síntese

A síntese do BaYF foi realizada a partir da reação de estado sólido, em que os
reagente de partida, BaF2 e YF3, foram pesados com proporção estequiométrica e em seguida
colocados em uma navícula de platina. Esta é levada então a um forno resistivo e aquecidos
até uma temperatura inicial de 550ºC sob fluxo de Argônio. Nesta temperatura, fluxo de HF é
introduzido e a temperatura elevada até 980ºC com taxa de aquecimento de aproximadamente
2,5ºC/min, permanecendo na temperatura máxima de 980°C por duas horas. O fluxo de HF é
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importante para evitar a contaminação das amostras com OH-, evitar a eventual perda de flúor
e, portanto, mudança na estequiometria do material. A equação 3.1 mostra a reação usada para
obtenção da amostra pura.

BaF2  2YF3  BaY2 F8

(3.1)

Após esse processo é obtido um material com aspecto opaco e vários cristais
aglomerados (Figura 3.2 a).
Na produção da amostra dopada com praseodímio, foi usado o reagente PrF3 em
substituição ao YF3 a uma concentração de 2mol%, (equação 3.2). Na sequência, foram
realizadas as mesmas etapas usadas para a amostra pura.

BaF2  20,98YF3  0,02 Pr F3   Ba (Y0,98 Pr0,02 ) 2 F8

(3.2)

3.1.2 – Fusão por zona

O método de fusão por zona, conhecido pelo seu potencial para purificação de cristais,
consiste no deslocamento de uma zona estreita de temperatura correspondente ao ponto de
fusão do material através da amostra (Figura 3.1). O movimento da zona quente resulta não
apenas na cristalização do material, mas também na purificação e em uma redistribuição de
impurezas presentes no material. O processo de purificação baseia-se no fenômeno da
segregação que é a incorporação ou rejeição de impurezas durante a fase de solidificação,
podendo resultar em uma distribuição de impurezas ao longo do material cristalizado. A
segregação usada de forma controlada traz muitas vantagens no processo de purificação de
materiais e distribuição de dopantes [Baldochi, 1993].

Figura 3.1 – Esquema do forno tubular de fusão zonal, (1) sistema eletrônico para movimentação do forno, (2)
forno, (3) tubeira de platina flangeada, (4) borbulhador, [Adaptado Baldochi, 1993] .
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O processo de refino por zona obedece aos seguintes procedimentos: i)- após a síntese
a amostra permanece na barquinha da platina e o forno de fusão zonal é então aquecido até
300ºC sob fluxo de argônio; ii)- o forno se desloca pela amostra com velocidade de 5 a 10
cm/h em um único ciclo para retirar a umidade eventualmente asorbvida na superfície da
amostra e a umidade que pode estar presente no sistema; iii)- após concluída a segunda etapa,
a temperatura é ajustada para 500ºC e é adicionado fluxo de acido fluorídrico ao fluxo de
argônio; iv)- a temperatura foi elevada para 750ºC e o forno se deslocou novamente pela
amostra; v)- na ultima etapa a temperatura foi ajustada para o ponto de fusão do BaYF
(960ºC), permanecendo parado no início da amostra por 30 min e em seguida se deslocando
pela amostra com velocidade de 2,5mm/h.
Ao final do processo de fusão por zona, foi obtido um lingote com extremidades
opacas, indicando segregação e uma região central cristalina, como mostra a Figura 3.2 b. O
lingote foi dividido em três partes que foram estudadas separadamente, início, meio e final.

Figura 3.2 – (a) Amostra policristalina dopada após o processo de síntese, (b) Amostra monocristalina
dopada obtida após o processo de fusão por zona.

3.1.3 – Preparação dos pós

Um dos objetivos do presente trabalho é comparar as propriedades do BaYF
monocristalino em relação ao material que passou apenas pelo processo de síntese. Assim,
para que a comparação seja possível e seja feita de forma controlada, com uma melhor
uniformidade nos resultados experimentais, as amostras (policristalina e monocristalina)
foram trituradas em um almofariz de ágata até obter-se um pó homogêneo que foi então

separado em peneiras de precisão de γ8 e θγµm e armazenadas em “eppendorfs”. Dessa
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forma trataremos as amostras como pó do monocristal para as amostras provenientes do
cristal e como pó do policristal para a amostra proveniente da síntese.

3.2 – Difração de raios

x

A difração de raios X (DRX) é uma técnica experimental usada na determinação da
estrutura cristalina e microestrutura dos materiais. Esta técnica, muito tem colaborado para a
investigação de sólidos e moléculas, incluindo geometria da rede, distância entre átomos,
orientação de planos cristalinos, alguns tipos de defeitos, composições e quantificação de
fases. As aplicações dessa técnica se estendem pela física, engenharias, ciências da terra e
indústrias.
A difratometria de raios X pode ser interpretada como a interação da radiação com os
planos cristalinos dos materiais, neste caso, os raios X produzidos em um tubo convencional
pelo processo de bremsstrahlung. Ao serem espalhados nos planos cristalinos, os raios X
produzem interferência construtiva e/ou destrutiva. O primeiro tratamento teórico do processo
de difração de raios X formulada por W. L Bragg, e ficou conhecida como lei de Bragg, dada
pela seguinte equação:

n  2d  sen 

(3.3)

Bragg deduziu que o feixe incidente normal ao plano produz uma vibração nos
elétrons dos átomos, esta vibração será de mesma frequência da do feixe incidente e produzirá
raios X em todas as direções. Considerando a periodicidade da rede cristalina, ocorrerão
interferências construtivas em algumas direções e destrutivas em outras. Na Figura 3.3
podemos observar a relação um esquema que permite deduzir a relação de Bragg.
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Figura 3.3 – Difração de raios X em um cristal segundo a lei de Bragg.

Neste trabalho, as medidas de DRX foram realizadas nos pós do monocristal e do
policristal de BaYF:Pr3+. Como a amostra é na forma de pó, existe um número muito grande
de microcristais com orientações aleatórias em relação à direção de incidência do feixe de
raios X, dessa forma, asseguramos que todos os planos cristalinos estarão disponíveis para a
difração [Callister, 2005]. O equipamento usado foi um Rigaku Ultima + RINT 2000/PC , as
medidas foram feitas a temperatura ambiente utilizando uma corrente de 40mA e uma tensão

de 40kV, o passo e ângulo de varredura foram 1γº a 80º e 0,0βº em

respectivamente, com

tempo de aquisição de 2s por passo.

3.3 – Fotoluminescência
A fotoluminescência é uma técnica de espectroscopia eletrônica que envolve radiação
com fótons de baixa energia e geralmente na faixa da radiação eletromagnética que
compreende o ultravioleta próximo (Near UV), passando pelo visível, até o infravermelho
próximo (Near IR).
Os processos envolvidos numa medida genérica de fotoluminescência são a absorção
da radiação incidente com excitação do sistema eletrônico, populando estados excitados, e a
emissão de luz ou emissão luminescente que é uma consequência dos processos de relaxação
do sistema do estado excitado de volta para o estado fundamental com alguma etapa de
decaimento radiativo, isto é, por emissão de fótons.
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Neste trabalho, as medidas de fotoluminescência do BaYF:Pr3+ foram realizadas em
um espectrofluorímetro da ISS PC1 com lâmpada de xenônio de 300W e monocromador de
excitação operando de 200 a 800nm com resolução espectral de 0,25nm. Os espectros de
emissão foram obtidos através de um espectrômetro HR 2000 da Ocean Optics, adaptado ao
fluorímetro, que possui detectores tipo CCD operando entre 200 e 1100 nm com resolução
espectral de 0,1nm.
Para as análises realizadas neste trabalho, as amostras foram excitadas no intervalo de
350 a 450nm que, segundo a literatura é a região de excitação das transições 4f-4f
características do dopante Pr3+ [Srivastava, 2009]. A Figura 3.4 ilustra o espectrofluorímetro
usado nas medidas.

Figura 3.4 – Espectrofotômetro ISS PC1. Compartimentos nos quais ficam instalados: (a) porta amostra; (b)
conjunto de lentes e espectrômetro; (c) caminho óptico para otimização da luz de excitação; (d) monocromador
de excitação; (e) lâmpada de xenônio [Adaptado ISS focus and discover] .

3.4 – Medidas de radioluminescência
Materiais que apresentam a propriedade de absorver energia e converter em luz são
chamados de materiais luminescentes, quando a energia usada é gerada a partir de uma fonte
de radiação ionizante policromatica, este fenômeno é chamado de radioluminescência (RL). O
termo radioluminescência é também conhecido como XEOL (X-ray Excited Optical
Luminescence) quando a fonte de radiação usada é monocromática, como por exemplo, as

fontes de luz síncrotron. Uma explicação básica sobre este fenômeno pode ser dada por um
modelo simples: os elétrons são excitados da banda de valência para a banda de condução. A
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maioria dos elétrons retorna para a banda de valência, dando origem a luminescência que
pode ser observada durante o processo de irradiação [Chen e Kirsh, 1981].
A emissão de luz é um estágio final de três processos que podem ser representados
como: a) conversão da energia da radiação em um grande número de pares elétron-buraco; b)
transferência da energia liberada para os centros luminescentes (íons luminescentes); c)
emissão de luz durante o retorno dos elétrons para o estado fundamental [Blasse, 1994]. A
eficiência de cintilação ( ) é então o resultado de três processos e pode ser descrita como:

  Sq

(3.4)

em que é a eficiência do processo de conversão, S é a eficiência do processo de transferência
e q representa a eficiência do centro luminescente.
As medidas de radioluminescência, também chamadas de eficiência de cintilação,
foram realizadas através de duas metodologias diferentes. Na primeira, em temperatura
ambiente capturando os espectros de emissão em função da dose de radiação absorvida,
utilizando-se uma fonte policromática de raios X do difratômetro Rigaku Ultima + RINT
2000PC, o mesmo usado para as medidas de DRX operado com 40kV e 40mA, com uma taxa

de dose de radiação de 1,54mGy/s e ângulo fixo de incidência do feixe de radiação de 100º
com a amostra. O segundo método, também a temperatura ambiente, os espectros foram
obtidos em função da energia de excitação dos fótons de raio X de uma fonte monocromática
ajustável de luz síncrotron. Nas duas metodologias, uma fibra óptica ajustada para uma
posição próxima a amostra e acoplada a um espectrômetro HR 2000 da Ocean Optics,
possibilitou a captura dos espectros de emissão. Este espectrômetro possui uma matriz de
2048 linhas com detectores CCD que permitem em uma única medida obter um espectro de
emissão entre 200 e 1100 nm. A leitura e conversão do sinal elétrico gerado pelo
espectrômetro é feita através do software OOIBase32, dessa forma, o espectro é processado e
analisado em um computador. Um esquema do equipamento é ilustrado na Figura 3.5.
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Figura 3.5 – Arranjo experimental genérico utilizado nas medidas de radioluminescência.

3.5 – Medidas de absorção óptica
A interação da luz com a matéria produz uma série de fenômenos interessantes os
quais permitem avaliar algumas propriedades ópticas de materiais isolantes e semicondutores.
Estes materiais podem conter defeitos e impurezas, que são considerados centros de
armadilhamento de elétrons e buracos que podem possuir níveis eletrônicos situados na zona
proibida do material. Transições entre esses níveis são caracterizadas por picos ou bandas de
absorção da luz na região do espectro onde o material puro ou sem defeitos seria transparente.
As medidas de absorção óptica deste trabalho foram realizadas utilizando uma
configuração experimental de reflectância difusa (Figura 3.6). Para este tipo de análise é
necessário o uso de uma amostra padrão que seja referência de reflectância, ou seja, uma
amostra que apresente uma reflexão próxima de 100% em toda a região espectral de interesse.
Neste trabalho, a amostra referência, ou branco padrão, foi o BaYF monocristalino puro e não
irradiado. Esta escolha permite medir as mudanças na reflectividade devidos à presença de
defeitos ou devido aos dopantes ou devido a danos de radiação ou ambos.
As amostras foram depositadas em lâminas com uma pequena cavidade central, e o
estudo da absorção óptica foi realizado em função do dano de radiação que as amostras
sofriam a medida que a dose absorvida aumentava. As amostras foram irradiadas com raios X
nas seguintes doses: 0,462Gy; 0,924Gy; 1,386Gy; 1,848Gy; 2,310Gy e 2,772Gy.
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Figura 3.6 – Arranjo experimental das medidas de absorção óptica .

As medidas realizadas no modo de reflectância foram convertidas para absorbância
usando o próprio software de aquisição de dados considerando que a luz incidente na amostra
ou era absorvida ou refletida pela amostra e que a transmissão era desprezível. A relação de
conversão segue a expressão abaixo.

SD
A   log10 
 x100%
 R D 

(3.4)

em que A é o valor da absorbância, D é a intensidade do espectro sem a amostra de referência
(fundo), R é a intensidade do espectro na referencia (branco padrão) e S é a intensidade do
espectro medido com a amostra em estudo.

3.6 – Medidas de termoluminescência
Como será mostrado no capítulo de resultados, o BaYF é um material que apresenta
dano de radiação quando exposto a radiação ionizante, caracterizado por um escurecimento na
amostra, indicando que cargas ficam armadilhadas nesse processo. As medidas de
termoluminescência auxiliaram no entendimento e identificação desses centros de
armadilhamento.
Neste trabalho, as medidas de termoluminescência foram realizadas para baixas
temperaturas com o auxílio de um criostato (Figura 3.7) e para altas temperaturas em um
equipamento desenvolvido no próprio Departamento de Física da UFS (Figura 3.8).
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As medidas foram realizadas excitando a amostra com radiação
90

de uma fonte de

90

Sr/ Y.

Figura 3.7 – Ilustração da montagem para medidas de TL a baixas temperaturas.

Figura 3.8 – Ilustração do equipamento usado nas medidas de TL a altas temperaturas.

O sistema de baixas temperaturas é composto por um criostato de hélio líquido (Janis
22C/350C), um controlador de temperatura modelo 340 Lakeshore, um eletrômetro Keithey
237, uma fotomultiplicadora da Hamamatsu R928, e um computador para aquisição de dados.
A amostra é colocada em um porta amostra de cobre na ponta do criostato e em
seguida é feito vácuo em todo sistema a uma pressão de 6 x 10 -6mbar. Após esse processo, o
sistema é resfriado até 15K em passos de 20K/min, ao atingir 15K a amostra foi irradiada

durante 1 hora (β0Gy) com radiação . Na sequência, a fonte de radiação foi retirada e o
sistema foi programado para atingir a temperatura de 400K a uma taxa de 20K/min. A
intensidade da emissão TL foi capturada pela fotomultiplicadora.
Para as medidas a altas temperaturas, o sistema montado permitiu medir a emissão
termicamente estimulada no modo de aquecimentos parciais, subida inicial, forma do pico,
todos já citados no capítulo 2.
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O equipamento utilizado nessas medidas é composto por uma fotomultiplicadora
Hamamatsu R928, com região espectral entre 200 e 900nm e máxima eficiência em 400nm.

Para melhorar a relação sinal ruído, um amplificador de corrente é acoplado na saída de
corrente da fotomultiplicadora, esse sinal é então enviado para um conversor analógicodigital. Na tela do computador são exibidas então duas análises, um gráfico que mostra a
relação temperatura x tempo e outro gráfico que mostra a relação intensidade TL x
temperatura, esta última foi usada para nossas análises.
As amostras foram irradiadas previamente com diversas doses de radiação de acordo
com cada método utilizado. Após serem irradiadas, as amostras na forma de pó foram
colocadas em um porta amostra de platina e aquecidas até 673K em taxas de aquecimento que
variaram de 2 a 10K/min, as curvas TL possibilitaram estudos sobre os centros de
armadilhamento presentes no BaYF.
Em outro arranjo experimental para medidas do espectro TL a altas temperaturas, foi
usado um espectrômetro MAYA 2000 da Ocean Optics no lugar da fotomultiplicadora para
capturar o espectro de emissão TL. Esse método possibilitou em uma única medida obter todo
o espectro de emissão TL do BaYF, o espectrômetro com detectores tipo CCD possui região
espectral entre 200 e 1100nm. Dessa forma, foi possível investigar se os processos que geram
a emissão TL estão ligados com os processos responsáveis pela emissão durante o processo de
cintilação.

3.7 – Absorção de raios X e XEOL
As medidas de absorção de raios X feitas neste trabalho foram realizadas no
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), situado na cidade de Campinas-SP
(proposta XAFS1-10909). As medidas de absorção foram feitas na linha XAFS2 nas bordas
LI, II, III do Ba e LIII do Pr, sendo possível devido a fonte monocromática de raios X disponível
no LNLS.
A absorção da radiação neste caso ocorre quando a energia incidente é suficiente para
promover um elétron de um nível mais interno para a região do contínuo, criando um buraco
nesse nível. Nesse processo, um elétron de um nível de maior energia pode ocupar esse
buraco emitindo raios X característicos ou fluorescência de raios X. Outro processo que pode
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ocorrer é um elétron de um nível mais externo ocupar o lugar deixado por um elétron de
caroço e a diferença de energia pode ser usada para promover outro elétron para o continuo
em um processo não radiativo chamado de elétron Auger . Os elétrons Auger dessa forma
competem com a fluorescência de raios X e ambos são chamados de processos secundários.
As etapas que ocorrem na absorção podem ser divididas da seguinte forma [Bizarri, 2010]:
(a) Absorção / multiplicação – A absorção de um fóton de alta energia cria um buraco
em uma camada interna e um elétron na região do continuo. A multiplicação dos
pares elétron-buraco ocorre por processos secundários como espalhamento
inelástico elétron-elétron e elétrons Auger .
(b) Migração dos portadores de carga – A energia é transportada através da rede antes
da carga ser transferida para um íon no centro luminescente. A velocidade e a
eficiência do processo de cintilação dependem das propriedades do transporte de
carga.
(c) Relaxamento / emissão – Um íon no estado excitado liberará energia emitindo um
fóton característico ou através de processos não-radiativos.
Assim, a eficiência do cintilador dependerá do número de fótons produzidos NFot. Por
energia de excitação Eexc.

N Fot  Ne / h SQ 

Eexc
E
SQ  Exc SQ
Ee / h
E g

(3.5)

Em que Ne/h é a concentração de centros de recombinação durante a irradiação, Q está
relacionado a posição dos níveis de energia dos centros luminescentes dentro do gap do
material, S é a probabilidade de recombinação e depende das impurezas e da temperatura e
pode gerar um atraso na emissão luminescente e Ee/h é a energia necessária para gerar um par
elétron-buraco. A Figura 3.9 mostra um esquema dos vários processos que ocorrem durante o
processo de absorção da radiação e cintilação [Bizarri, 2010].
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Figura 3.9 – Esquema básico dos vários estágios envolvidos na cintilação com absorção de partículas de alta
energia.

A linha de luz utilizada foi a XAFS-2, operada nos modos de transmissão e
fluorescência de raios X a temperatura ambiente. As medidas foram realizadas em uma
câmara escura onde as amostras não sofriam interferência da luz. O espectro de emissão
luminescente do material foi capturado com o mesmo espectrômetro usado para as medidas de
radioluminescência citado no tópico 3.4. A luminescência integral em função da energia de
excitação foi capturada com uma fotomultiplicadora ao mesmo tempo em que a fluorescência
de raios X e a intensidade do feixe transmitido. Esse arranjo experimental possibilitou um
estudo que relaciona todos os processos envolvidos na cintilação, incluindo formação defeitos
e eficiência luminescente em função das bordas de energia.
No mesmo arranjo experimental foi possível ainda a realização de medidas de tempo
de vida. As amostras foram excitadas com raios X no modo de operação Single-Bunch e
intervalo de pulsos de 311 ns. Para detecção foi usada uma fotomultiplicadora R924
Hamamatsu com alimentação de 1kV e um osciloscópio Tektronix TDS684B.
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4.1 – Difratometria de Raios X
As medidas de difração de raios X (DRX) foram utilizadas para identificar a formação
da fase desejada e a estrutura cristalina. As análises de DRX realizadas foram comparadas
com o padrão do material obtido no portal da pesquisa ICSD como mostra a Figura 4.1. Os
difratogramas padrões de DRX foram obtidas por Guilbert et. al. e Masksimov, os picos de
difração observados nas amostras de BaYF, foram atribuídos a fase BaY2F8 de estrutura
monoclínica [Guilbert et. al., 1993] e a fase Ba4Y3F17 de estrutura ortorrômbica [Masksimov,
1996]
Como já citado no capitulo anterior, as amostras estudadas inicialmente se dividem em
quatro lotes, o primeiro é da amostra BaYF:Pr3+ policristalina, que foi obtida após a reação de
estado sólido. As demais se referem a amostras de BaYF:Pr3+ monocristalina subdividida em
três regiões, início, meio e final do lingote obtido na fusão zonal.
Na Figura 4.1 é mostrada a difratometria de raios X das amostras de BaYF:Pr3+
policristalina e monocristalina.

3+

BaYF 2mol% Pr (Amostra policristal)

3+

Intensidade (a.u.)

BaYF 2mol% Pr (Inicio do monocristal)

3+

BaYF 2mol% Pr (Meio do monocristal)

3+

BaYF 2mol% Pr (Final do monocristal)

BaY2F8 Guilbert,1993
Ba4Y3F17 Maksimov,1996

20
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2(°)

50
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Figura 4.1 – DRX das amostras poli e monocristalina de BaYF:2%Pr 3+ .

No difratograma da Figura 4.1 é possível observar a presença da fase (1:2:8) do BaYF
de forma majoritária para todas as amostras. Esta fase é a desejada para este trabalho por
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apresentar melhor eficiência de cintilação [Piramidowicz et al., 2011 e Mello et al., 2010].
Observamos que na amostra policristalina e na amostra originária do final do lingote, existem
alguns picos referentes a fase (4:γ:17) do BaYF. Em β =γ0,βγº e β =4γ,βηº foram
identificados picos referentes a esta fase e de acordo com Mello et. al. [Mello et al., 2010].
Estes picos estão associados a impurezas presentes nos reagentes ou a não incorporação do
dopante na matriz. Segundo Sobolev et. al. [Sobolev et. al., 1982] e Nakamura et. al.
[Nakamura et. al., 2009], a formação dessa fase está associada a uma transição de fase com
um pequeno excesso de YF3 devido a vários eventos térmicos que ocorrem próximos a
temperatura de fusão do BaYF. Para o estudo realizado neste trabalho, trabalhamos com as
considerações da literatura e através das análises nos próximos tópicos confirmamos que a
fase (1:2:8) apresenta melhor eficiência de cintilação.

4.2 – Medidas de fotoluminescência
O início da caracterização óptica deste trabalho se deu pela investigação do espectro
de emissão através da excitação por luz. Trabalhos realizados por Bartolo et. al. [Bartolo et
al.,2003], mostram que o BaYF:Pr3+ nas concentrações de 0,3 e 1mol% apresentam emissões
fotoestimulada quando excitado em 457, 480 e 589nm. Nas medidas de fotoluminescência
realizadas neste trabalho, verificamos o espectro de emissão vs espectro de excitação do
BaY2F8:Pr3+ (Figura 4.2) e a amostra usada foi a da região central do lingote.
A amostra foi excitada entre 350 e 450nm, sendo possível obter um espectro de
eficiência de cintilação em função da energia de excitação. Medidas de excitação para
comprimentos de onda maiores não foram realizadas devido às emissões do material que
ocorrem a partir de 470nm. Os espectros de emissão foram corrigidos pela curva de
intensidade da luz de excitação e um filtro na janela de emissão impediu a passagem da luz
entre 200 e 370nm para o sistema detector da emissão do BaYF:Pr3+.
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Figura 4.2 – Espectro de excitação vs emissão fotoinduzida da amostra monocristalina de BaY2F 8:Pr 3+ .

É possivel observar na Figura 4.2 que entre 350 e cerca de 430nm as energias de
excitação não são eficientes na excitação dos estados do Pr3+. Em 430 nm a energia de
excitação começa a induzir a emissão do material produzindo as transições referentes ao
dopante. O espectro de excitação mostra máxima eficiência em 445 nm e neste comprimento
de onda é possível verificar que a resposta do material é mais eficiente por apresentar maior
intensidade na emissão em todo o espectro.
Da teoria quântica sabemos que o campo elétrico produzido pela matriz cristlalina
separa os níveis J degenerados em diferentes níveis de energia em um fênomeno chamado
Efeito Stark. De acordo com Kaminskii [Kaminskii, 1981], os níveis Stark do Pr3+ na matriz
BaY2F8 mostram transições entre os estados 4f com desdobramentos entre os sub-níveis 3H4 e
3

P2.
Para melhor identificar as transições referentes ao dopante, um gráfico do espectro de

emissão com excitação fixa em 440nm é mostrado na Figura 4.3.
No gráfico foram identificadas 16 transições correspondentes ao dopante na matriz
BaYF e o eixo das abscissas foi convertido em número de onda para comparar com os
resultados obtidos por Kaminskii [Kaminskii, 1981] (tabela 4.1). Podemos observar que,
devido à medida ter sido realizada a temperatura ambiente, as linhas de emissão aparecem
sobrepostas dificultando a identificação.
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Figura 4.3 – Espectro PL do monocristal de BaYF:Pr 3+ excitado em 440nm.

Tabela 4.1 – Comparação dos níveis de energia do Pr 3+ obtidos através da medida de fotoluminescência e dos

resultados teóricos obtidos por Kaminskii, 2006.

N°
dos
picos
1

Kaminskii, 1981
77 K
(cm-1)
13900

Obtidos neste
trabalho
300 K (cm-1)
13822

2

14236

3

Transições
1

D2→3H5

14211

1

D2→3H5

14748

14729

1

D2→3H5

4

15150

15175

3

P 2→ 3F 4

5

15522

15563

3

P 2→ 3F 4

6

15650

15699

3

P 2→ 3F 4

7

16038

16069

3

P 2→ 3F 3

8

16348

16378

1

D2→3H4

9

16911

16914

1

D2→3H4

10

18090

18024

3

P2→3H6

11

18345

18313

3

P2→3H6

12

18521

18519

3

P2→3H6

13

19060

19049

14

20140

20124

3

P2→3H5

15

20409

20415

3

P2→3H5

16

20658

20689

3

3

P1+1I6→3H5

P1+1I6→3H4
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Os valores da tabela 4.1 mostram que todas as transições encontradas na Figura 4.3
são referentes ao Pr3+. As diferenças entre os valores da literatura e obtidos no presente
trabalho são inferiores a 2% e estão dentro dos erros experimentais, principalmente
considerando que as medidas foram feitas em temperatura ambiente. Quando mais de um pico
é atribuido para uma transição, sabemos que o estado é degenerado devido ao efeito Stark,
essa afirmação está de acordo com o observado na tabela 4.1, como por exemplo: os picos 1,
2 e 3 estão associados à transição 1D2→3H5.
Observa-se que as intensidades relativas do espectro de emissão dependem da energia
da transição, desta forma, a transição que apresenta maior intensidade é a 1D2→3H4 em
aproximadamente 16378 cm-1 correspondendo a região do laranja no espectro eletromagético.

4.3 – Medidas de radioluminescência
Uma das pricipais características de um material cintilador é a absorção e conversão de
radiação ionizante em luz, ou seja, apresentando o fenômeno da cintilação, essa característica
e seus efeitos podem indicar possíveis aplicações em sistemas detectores de radiação.
Conhecendo as transições responsáveis pela cintilação do BaYF:Pr3+ através das
medidas de fotoluminescência, um estudo da eficiência de cintilação foi realizado com as
diferentes amostras monocristalinas e com a amostra policristalina visando quantificar a
eficiência em relação à concentração das fases BaY2F8 e Ba4Y3F17, como mostra a Figura 4.4.

Figura 4.4 – Espectro de emissão RL das amostras de BaYF monocristal e policristal puro e dopado com Pr 3+ .
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As amostras foram excitadas com raios X de um tubo de raios X de Cu, conforme
discutido no capítulo anterior. Os espectros foram obtidos a temperatura ambiente e picos
bem definidos entre 230 e 735 nm são observados para todas as amostras dopadas, nas
amostras puras não foram observadas emissões.
Nas análises da percentagem das fases BaY2F8 e Ba4Y3F17 nos difratogramas de raios
X através do refinamento Reitiveld, observamos que a amostra que apresentou maior
concentração da fase (1:2:8) foi a amostra monocristalina da região central do cristal. Nas
medidas de radioluminescência essa amostra apresenta maior eficiência em relação as outras
que apresentaram maior concentração da fase (4:3:17). Em 240 e 265nm podemos observar

duas pequenas bandas de emissão que são atribuídas a transições entre os estados 5d14f1 
4f2 [Kristianpoller et al., 2008; Srivastava et al., 2009]. Na tabela 4.2 são mostrados os
comparativos da concentração das fases e da eficiência de cintilação.
Tabela 4.2 – Comparativo da concentração das fases e eficiência de cintilação.

Amostra

Fase 1:2:8

Fase 4:3:17

Intensidade RL

Inicio do cristal

96,2%

3.8%

97,37%

Meio do cristal

99,0%

1,0%

100%

Final do cristal

81,0%

19,0%

59,72%

Policristal

98,0%

2,0%

87,65%

A intensidade RL foi obtida pela integral da área abaixo da curva medida para cada
amostra e normalizada em relação à amostra com maior intensidade. Observamos que a
amostra com menor intensidade RL foi a que apresentou maior concentração da fase 4:3:17.
Pode-se notar que a amostra policristalina não é tão eficiente quanto as amostras do início e
do meio do lingote, mas ainda assim possui uma intensidade RL de quase 88% se comparada
com as demais. Este resultado indica que, para certas aplicações, não é preciso uma amostra
monocristalina, que além de demorar mais para ser produzida é mais dispendiosa em termos
de custo total de produção.
As emissões observadas na RL são as mesmas vistas no espectro de
fotoluminescência, ressaltando a diferença na intensidade da transição em 20689 cm-1 (480
nm) associada à transição 3P1+1I6→3H4. A grande diferença parece estar relacionada com a
energia dos fótons de excitação. No caso dos raios X, o tubo de Cu fornece energias que vão
desde alguns milhares de eV até dezenas de milhares de eV, com maior intensidade na região
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das linhas K1,2 do Cu, em aproxidamente 8keV. Já a excitação com UV, apresentou o
máximo de emissão em cerca de 445nm, que corresponde a fótons com energia de ~2,8eV. A
proximidade da energia da excitação neste último caso pode explicar porque os estados
3

P1+1I6 não são eficientemente populados. Já no caso da excitação com raios X, todos os

estados podem ser populados através de diversos canais de decaimento intermediários. Desta
forma, quando a amostra é excitada com luz em 440nm, aproximadamente 22727 cm-1, uma
energia menor, porém, muito próxima do necessário para excitar todos os estados entre os
níveis 3H4 e 3P1+1I6 do dopante, como uma parte dessa energia fornecida é perdida em forma
de vibrações na rede, os estados excitados não são populados de forma eficiente.

4.3.1 – Radioluminescência em função da dose absorvida.
Uma das caracteristicas desejadas para um cintilador é que tanto a intensidade quanto
o espectro das emissões não variem a medida que o material está sob irradiação, ou seja, a
medida que a dose de radiação aumente. A estabilidade e reprodutibilidade da luz emitida é
uma condição essencial para a maioria das aplicações.
As Figuras 4.5a e 4.5b mostram o comportamento das intensidades de emissão RL da
amostra monocristal do meio do lingote do BaYF:Pr3+ em função da dose de radiação
absorvida.
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Figura 4.5.a – Espectro de emissão RL em função da dose de radiação.

Figura. 4.5.b. Decaimento RL dos picos em 607 e
483 nm.
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É possivel observar que não existem mudanças nas posições dos picos com a dose e
apenas mudança nas intensidades com o acúmulo da dose recebida. A dependência da
intensidade com a dose apresenta dois estágios. No primeiro, acontece uma diminuição na
intensidade RL, que pode ser um indício da presença de centros de armadilhamento de
elétrons/buracos, esse estágio se estende até aproximadamente 1500 segundos após o início da
irradiação, o que equivale a cerca de 2,31Gy de dose acumulada. A partir deste ponto temos o
segundo estágio no qual a intensidade do sinal RL se mantém praticamente constante. Para a
amostra policristalina, o gráfico mostrou o mesmo comportamento.
Os defeitos responsáveis pela diminuição da eficiência de cintilação em fluoretos
quando expostos a radiação ionizante são citados na literatura como centros de cor [Renfro
1980, Slawomir, 2006]. Estes centros podem gerar bandas de absorção óptica na região de
emissão do BaY2F8:Pr3+ influenciando na eficiência de cintilação.
Nos próximos tópicos serão abordados mais detalhes sobre os tipos de defeitos
presentes no BaY2F8:Pr3+, as principais consequências e alguns parâmetros cinéticos
envolvidos na cintilação.

4.4 – Absorção óptica
Observações feitas durante as medidas de RL forneceram indícios que o BaY2F8:Pr3+
apresenta um fenômeno conhecido como centros de cor induzidos por radiação, ou
simplesmente dano de radiação. A Figura 4.6 apresenta uma foto da amostra após ser
irradiada com dose de 2,77Gy. O escurecimento da amostra na região de exposição ao feixe
de raios X é nítido.

Figura 4.6 – Foto do dano de radiação no pó das amostras após irradiação
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Para estudar, quantificar e determinar as propriedades deste efeito, medidas de
absorção óptica, via reflectância difusa, foram realizadas nas amostras puras e dopadas para
investigar o escurecimento das amostras após irradiadas.
Nas medidas de absorção óptica foi analisado o dano de radiação induzido pela
excitação com raios X, as amostras receberam doses que variaram de 0,924 a 2,772 Gy, como
mostram a Figura 4.7 (a) e (b). A forma como as medidas foram feitas está descrita em
detalhes na seção 3.
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Figura 4.7 – Espectro de absorção óptica da amostra pó do policristal (a), e da amostra monocristal (b) .

As amostras dopadas sem radiação apresentaram dois grupos de bandas de absorção
principais que foram observadas em torno de 445 e 597nm. De acordo com Kristianpoller et.
al. [Kristianpoller et al., 2008], estas bandas estão associadas às transições entre os níveis de
energia do Pr3+. Na Figura 4.8 a absorção óptica do monocristal antes da irradiação é
comparada com o espectro de emissão RL da mesma amostra. Pode-se perceber que as bandas
de AO até ~23000 cm-1, apesar de estar na mesma região da emissão, não coincidem com as
transições já identificadas. A absorção mais intensa nesta região, em aproximadamente 22600
cm-1 (~442nm), coincide com o máximo observado no espectro de excitação, confirmando se
tratar de uma transição do íon Pr3+. As bandas em energias mais altas, por outro lado, se
superpõe com as emissões observadas para as transições entre as configurações 5d14f1 e 4f2.
Próximo de 45000 cm-1 existe uma aparente banda de absorção bastante intensa, mas esta
região está muito próxima do limite de detecção do sistema de medida e não é possível extrair
conclusões somente com estas medidas.
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Figura 4.8 comparação entre o espectro de RL excitada com raios X do tubo de Cu com a absorção óptica antes

de irradiação para a amostra de BaY2F 8:Pr 3+ monocristal.

Quando as amostras foram irradiadas com diferentes doses, foi observado um aumento
na intensidade das curvas de absorção. Além disso, a exposição prolongada aos raios X induz
o aparecimento de bandas de absorção adicionais que se superpõe às bandas em 445 e 597nm.
Este efeito pode ser melhor evidenciado nas Figuras 4.9. Nas quais são apresentadas as curvas
de AO da amostra de BaYF puro em função da dose de raios X e as curvas de absorção óptica
da amostra monocristalina dopada e irradiada foi subtraída da curva de AO obtida para a
amostra dopada antes de ser irradiada. Com isto é possível separar do espectro de AO da
amostra dopada as bandas que são devidas ao dopante daquelas que surgem por efeito da dose
de irradiação. Da comparação entre as duas Figuras 4.9a e b fica evidente que a radiação
produz centros de cor relacionadas à matriz do BaYF relacionados às bandas de AO em
aproximadamente 300, 480 e 600nm, já que estas bandas são comuns a ambas as amostras.
Adicionalmente, na amostra pura aparece uma banda menos intensa centrada em
720nm enquanto que a amostra dopada apresenta uma banda devido à irradiação centrada em
800nm. A natureza destas bandas em baixas energias permanece ainda indeterminada.
Mello et. al [Mello et. al. 2010] afirmam que bandas de absorção em torno de 300 e
800nm no BaYF:Tb3+ são independentes do dopante usado e são devidas a defeitos tipo
centros de cor, afirmaram também que as bandas de absorção em 445 e 600nm são
diretamente ligadas à matriz do BaYF. Esta afirmação está de acordo com a Figura 4.9, na
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qual é mostrado um espectro de absorção óptica das amostras pó de BaYF puro policristalino
e BaYF:Pr3+ monocristalino.
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Figura 4.9 (a) Espectros de absorção óptica da amostra policristalina pur a em função da dose de raios X. (b)

Espectro de absorção óptica da amostra monocristalina em função da dose, descontando a absorção da amostra
dopada sem dose de raios X .

Na Figura 4.10 é mostrada em um gráfico, a tendência do comportamento da
eficiência de emissão RL nos dois picos principais em 483 e 607nm como função da dose
absorvida, comparado com o aumento nas bandas de absorção nestas regiões devido a
exposição aos raios X.
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Figura 4.10 – Intensidade de emissão dos picos versus a absorção óptica, ambos em 483 e 607nm em função da

dose absorvida pela exposição aos raios X, os pontos conectando os pontos foram inseridas para facilitar a
visualização.
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O comportamento apresentado na Figura 4.10 também foi observado para amostras de
BaYF dopadas com outros terras raras [Mello et al., 2010], reforçando a afirmação que a
maior parte do dano de radiação observado nestes sistemas é independente do dopante,
portanto, associados à matriz do BaYF, o que reforça a hipótese de associação destas bandas
de AO, à formação de centros de cor do tipo F ou Vk. A diminuição na intensidade da RL se
dá, portanto, devido a auto absorção da luz como consequência do escurecimento da amostra
que é gerado pela criação dos centros de cor.

4.5 – Medidas de termoluminescência
Neste trabalho, as análises realizadas através das medidas de termoluminescência
ajudaram na compreensão dos tipos de defeitos e número de centros de armadilhamento
presentes nas amostras estudadas, e o papel destes em sua emissão radioluminescente.
Adicionalmente, a determinação dos parâmetros cinéticos dos diferentes picos TL são
importantes para o entendimento dos processos envolvidos no mecanismo de cintilação. A
partir desta etapa do trabalho, usaremos apenas a amostra monocristalina tanto na forma de pó
quanto na forma de monocristal. Optamos por trabalhar com apenas uma amostra devido à
similaridade dos diferentes resultados obtidos até agora.

4.5.1 – Termoluminescência abaixo da temperatura ambiente
A curva de emissão termoluminescente para baixas temperaturas foi realizada no
intervalo de 17 a 300K utilizando uma taxa de aquecimento de 20K/min. A amostra foi
irradiada a 17K por 1 hora com radiação β, equivalendo a aproximadamente 20Gy. A figura
4.11 mostra a curva TL obtida abaixo da temperatura ambiente.
É importante ressaltar a necessidade da realização de medidas TL a baixas
temperaturas, já que nessas temperaturas, os estados vibracionais oferecem menor influência
na rede e, como resultado, todos os centros de armadilhamento de cargas são preenchidos
durante o processo de irradiação sendo possível conhecer mesmo os centros de
armadilhamento mais rasos.
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Figura 4.11 – Curva de emissão termoluminescente da amostra monocristalina de BaY2F 8:Pr 3+ irradiado com

ra diação β.

Na Figura 4.11 é possível observar a presença de pelo menos 4 picos de emissão TL.
Em torno de 30K, observamos uma emissão TL que pode estar associada a vários picos
sobrepostos; em 135 e 230K é possível observar picos mais definidos; e próximo à
temperatura ambiente observamos uma curva ascendente indicando o início de um outro pico.
Os picos de emissão TL, abaixo da temperatura ambiente indicam a presença de diferentes
tipos de armadilhas com energias próximas à banda de condução (tipicamente bem abaixo de
1eV) que podem ser responsáveis por capturar parte dos elétrons e/ou buracos gerados durante
a irradiação, competindo com a emissão RL do material.

4.5.2 – Termoluminescência acima da temperatura ambiente
As curvas de emissão termoluminescente, acima da temperatura ambiente, foram
obtidas através de um equipamento desenvolvido no próprio laboratório. Neste caso, o sinal
da emissão TL é somada a radiação de corpo negro (incandescência) emitida pelo porta
amostra quando a temperatura do porta amostra + amostra cresce muito acima de 300°C.
Desta forma, para a obtenção do sinal da amostra é necessário descontar a incandescência,
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que é obtida através de um reaquecimento da amostra após o primeiro ciclo de aquecimento,
procedimento usual em medidas de TL acima da temperatura ambiente
Para efeito comparativo, as amostras pura e dopada foram tratadas termicamente até
uma temperatura de 450°C por 1 minuto para o esvaziamento dos centros de armadilhamento
eventualmente preenchidos e em seguida irradiadas com dose de 0,0924 Gy de raios X. Um
outro lote da amostra dopada, foi irradiada com 11Gy de radiação β. Foi usada um taxa de
aquecimento de 5°C/s e as medidas foram realizadas no intervalo de temperatura de 40 a
400°C. Na normalização dos resultados obtidos em dias diferentes e momentos diferentes, foi
usada como amostra padrão um material com emissão TL conhecida como a calcita natural,
este processo evitou divergências entre medidas feitas em dias diferentes. Na Figura 4.12 é
mostrada a emissão TL do pó das amostras monocristalinas pura e dopada. As escalas foram
escolhidas de foram que a intensidade do maior pico TL coincidisse para os dois tipos de
irradiações.
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Figura 4.12 – Curva de termoluminescência da amostra pura e dopada de BaYF irradiadas com 0,0924 Gy de

raios X e da amostra dopada irradia da com βγGy de radiação β.

Observamos no gráfico da amostra pura, um pico TL principal centrado em 140°C e
outro pico bem menos intenso entre 200 e 240°C. Para as amostras dopadas com Pr3+
observamos indícios da presença de pelo menos um pico TL adicional em cerca de 120°C.
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Para a amostra dopada e irradiada com radiação beta, este pico é bem visível. Já na amostra
dopada e irradiada com raios X, este pico é menos visível.
Comparando as amostras pura e dopada, a mudança mais significativa é o aumento
expressivo da intensidade total da TL com um crescimento expressivo dos picos que já
existiam na amostra pura, além do novo pico em 120ºC. A diferença principal entre a amostra
irradiada com beta ou com raios X é a intensidade relativa dos 3 picos que compõem a curva
TL da amostra dopada.
A presença dos picos em 140 e 230ºC na amostra dopada revela que os defeitos
responsáveis pelo armadilhamento de portadores que geram estes picos durante o
aquecimento da amostra podem estar relacionados com a matriz do BaYF. Por outro lado, o
aumento expressivo dos picos e o aparecimento de um novo pico, em 120ºC, indica que o
dopante também participa do processo de estabilização de armadilhas para os portadores de
carga.
Um fato curioso e até certo ponto inesperado é que a amostra dopada monocristalina
apresenta uma emissão TL intensa e ao mesmo tempo uma emissão RL mais intensa dentre
todas as amostras estudadas. A TL é uma técnica que estuda os centros de armadilhamento de
portadores que, competem com a RL já que portadores armadilhados não se recombinam
durante a irradiação.
Esta aparente contradição pode ser entendida se considerarmos que a maior
intensidade TL para a amostra dopada é devido ao aumento da probabilidade de transferência
de energia das armadilhas para os centros emissores [Holsa et al. 2006]. Aparentemente, as
armadilhas são preenchidas por elétrons durante a excitação dos íons de Pr3+ com energia
menor que a do “gap”, que por sua vez conduzirá ao aparecimento de um espectro com
emissões TL especificas ao íon dopante [Kristianpoller et al., 2008]. Esses comportamentos
também podem ser encontrados em cristais de BaYF dopados com Tb3+ [Mello et al., 2010].
Nos tópicos a seguir, este assunto será retomado quando tratarmos da análise do espectro de
emissão TL.
O aumento expressivo do pico em 140°C, em comparação aos outros dois picos TL, quando a

amostra é irradiada com raios  indica que o centro de armadilhamento é mais eficiente para
este tipo de radiação do que quando exposta a raios X. Isso pode ser um indício de que o
centro responsável por este pico TL pode ser um centro de elétrons.
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4.5.3 – Dependência com a taxa de aquecimento
A temperatura na qual os picos de emissão termoluminescente são observados é
fortemente influenciada pela taxa de aquecimento usada durante as medidas [Booth, 1954]. A
dependência da posição do pico com taxa de aquecimento pode ser usada para determinar
alguns dos parâmetros cinéticos dos picos TL, e este método, baseia-se no deslocamento do
ponto máximo do pico (Tm) para temperaturas mais elevadas, à medida que a taxa de
aquecimento aumenta, de acordo com a equação 2.38.
Através deste método, é possível montar um gráfico de ln(T 2 m / q)vs1 / kTm , com q
sendo a taxa de aquecimento e k a constante de Boltzmann, em que é obtida uma reta da qual
o coeficiente angular corresponde à energia de ativação.
Foram realizadas medidas TL com taxas de aquecimento de 1, 3, 5 e 7°C/s para
verificar em qual taxa de aquecimento teríamos uma melhor definição dos pontos de máximo
para os picos TL, observados na Figura 4.10, visando o uso de outros métodos para obtenção
dos parâmetros cinéticos As medidas foram realizadas no intervalo de temperatura entre 35 e
400°C como mostra a Figura 4.13.
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Figura 4.13 – Curvas de emissão TL do BaY2F 8 dopado com Pr 3+ irradiado com β para 4 taxas diferentes de

aquecimento

Observamos, com as diferentes taxas de aquecimento, que é evidente a presença de
mais de um pico entre 100 e 175°C, neste caso, não é possível calcular a energia de ativação
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já que não podemos identificar com certeza a posição dos máximos. Na Figura 4.14
utilizamos raios X como fonte de radiação para avaliar o comportamento com a variação da
taxa de aquecimento.
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Figura 4.14 – Curvas de emissão TL do BaY2F 8 dopado com Pr 3+ irradiadas com Raio X para 4 taxas de

aquecimento.

Através da irradiação com raios X, observamos que o 2º pico TL referente a matriz
não é evidente para nenhuma das taxas usadas reforçando o fato de que os defeitos
relacionados a matriz são do tipo centros de elétrons, visto que, a sobreposição é mais
evidente quando irradiamos com radiação β.
Notamos nas Figuras 4.13 e 4.14, que quando aumentamos o valor da taxa de
aquecimento os picos se deslocam para temperaturas mais elevadas, o que está de acordo com
o trabalho publicado por Gokçe em 2009. Este fato se deve ao aumento na taxa de
desarmadilhamento de elétrons como foi mostrado na equação (2.30).
Observando as Figuras 4.13 e 4.14 pode ser visto que, para a taxa de 5°C/s obtivemos
uma melhor definição da posição de máximo do segundo pico, é possível também, observar
que para a taxa de 1°C/s temos uma maior separação dos picos TL, esta análise nos permite a
escolha desta taxa para identificação da ordem cinética e do numero de picos TL através do
método dos aquecimentos parciais que será tratado em detalhes no item 4.6.
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4.5.4 – Espectro de emissão termoluminescente
O espectro de emissão termoluminescente fornece informações sobre a transição de
portadores dos estados termicamente estimulados para os centros de recombinação e
luminescência. O espectro de emissão TL pode ser comparado com os espectros de emissão
RL, PL e também com o espectro de fosforescência, a fim de compreender se os processos
que conduzem a estes fenômenos são relacionados ou não [Chen e Kirsh, 1981].
O espectro de emissão termoluminescente é usualmente um gráfico da intensidade TL
versus o comprimento de onda da luz emitida na temperatura do máximo de emissão para
cada pico TL. O espectro TL pode ainda ser mostrado em um gráfico tridimensional, chamada
de curva isométrica de acordo com McKeever [McKeever, 1985].
As medidas dos espectros TL, neste trabalho, foram obtidas usando a amostra na
forma monocristalina, numa região de 400 a 800nm com o auxílio de um espectrômetro
MAYA 2000 da Ocean Optics, com o qual foi possível obter todo o espectro TL em uma
única medida TL. Foi escolhida a taxa de 5°C/s conforme discutido na seção anterior. A
amostra foi irradiada com a dose de γ40 Gy de radiação

do

90

Sr/90Y. O motivo para a

escolha de uma dose tão alta vem de estudos realizados por Kristianpoller et al.,
[Kristianpoller et. al., 2008] nos quais foi observado que fluoretos dopados com Pr3+ são
capazes de absorver grande quantidade de radiação β apresentando intensidade TL com
dependência linear até 3000 Gy de radiação absorvida. A opção por usar a máxima dose
possível foi visando maximizar a emissão de luz permitindo uma medida simultânea do
espectro e da curva de emissão TL, resultado este mostrado na Figura 4.15.
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Figura 4.15 – Espectro de emissão termoluminescente do BaY2F 8:Pr 3+ irradiada com β e aquecida a 5°C/s.

Na Figura 4.15 do espectro de emissão TL da amostra de BaY2F8:Pr3+ observa-se a
presença de duas regiões de máximo de emissão em aproximadamente 120 e 215°C,
compatível com o que foi observado nas Figuras 4.13 e 4.14. Analisando a curva do ponto de
vista do comprimento de onda de emissão, é possível notar que os picos são característicos
das emissões referentes ao íon dopante como mostra a Figura 4.16.
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Figura 4.16 – Espectros de emissão do BaY2F 8:Pr 3+ , (a) fosforescência após excitação com raios x, (b)

fotomulinescência excitada em λ=440nm e (c) TL em 117°C com γ40Gy β.
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Segundo Kristianpoller et al. [Kristianpoller et al., 2008], o mecanismo responsável
pela termoluminescência em cristais de KYF4:Pr3+ é o mesmo para os processos de
fosforescência e emissão durante a excitação. Essas afirmações são válidas também para o
BaYF:Pr3+, na qual comparamos os espectros normalizados de emissão medidos na
fosforescência, PL e TL.
Observamos nos três gráficos da Figura 4.16, que as linhas características devido às
transições 4f-4f a partir do nível 3P1 do dopante são as mesmas independentes do método ao
qual foi medido. Nota-se ainda, que para cada um dos gráficos foram usadas fontes de
excitação diferentes para avaliar possíveis mudanças nos espectros. Aparentemente, os íons de
Pr3+ são fotoionizados a partir dos estados 4f no gráfico de PL, no qual notamos uma
diferença na emissão em 483nm, correspondente à transição 3P1+1I6→3H4 (20689cm-1), esta
emissão é melhor definida quando a excitação ocorre a partir da excitação do estado 5d, como
observado nos gráficos de TL e fosforescência. Na TL e na fosforescência as armadilhas tipo
centros F e Vk capturam elétrons e buracos com uma energia menor que a do “gap ”,
conduzindo ao aparecimento de um espectro fosforescente característico devido a armadilhas
rasas e um espectro TL com linhas características do Pr3+ devido a armadilhas mais profundas
[Grimm, 2007].

4.6 – Parâmetros cinéticos
4.6.1 – Determinação da ordem cinética
As ordens cinéticas dos picos de TL foram obtidas para as medidas realizadas a acima
da temperatura ambiente. O método utilizado para obtenção da ordem cinética foi o método
dos aquecimentos parciais, proposto por McKeever [McKeever, 1980]. Este método consiste
de uma série de aquecimentos sucessivos. A amostra irradiada é aquecida parcialmente até
uma temperatura (Ts), abaixo da temperatura de máximo do pico, em seguida a amostra é
resfriada e aquecida novamente até que toda emissão TL seja extinta e é anotada então a
temperatura de máximo (Tm) do 1º pico TL. O processo foi repetido diversas vezes para várias
temperaturas crescentes de Ts obedecendo a relação de McKeever [McKeever, 1980a], sendo
Ts<Tm.
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Os gráficos para obtenção dos pontos Ts vs Tm foram realizados usando uma taxa de
aquecimento de 1°C/s, em um intervalo de temperatura de 40 a 220°C em passos de 5°C. A
Figura 4.17 mostra o gráfico de Ts vs Tm do pó da amostra monocristalina de BaY2F8 dopado
com Pr3+.
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Figura 4.17 – Gráfico de Ts vs Tm para a amostra de BaY2F 8 dopado com Pr 3+ , mostrando a presença de três

grupos de pontos atribuídos a três picos TL.

De acordo com os resultados da Figura 4.17, combinados com as observações feitas
nos gráficos das Figuras 4.12 e 4.13, podemos verificar a presença de três picos para o
BaY2F8:2%Pr3+, o primeiro e o segundo pico estão sobrepostos sendo possível observar que o
primeiro pico é de primeira ordem e o segundo pico de segunda ordem. O terceiro pico
apresenta uma curva característica que pode ser interpretado como um único pico de segunda
ordem ou pode ser uma superposição de dois picos de segunda ordem muito próximos.
Para a medida abaixo da temperatura ambiente foi possível a identificação da ordem
cinética via método da forma do pico, apenas do pico em 224K, (ver Figura 4.11), visto que o
método utilizado é aplicado a picos isolados. Neste método, são levados em conta três
temperaturas, T1 e T2 na largura a meia altura antes e após o ponto de máximo,
respectivamente, e ponto máximo (Tm) do pico TL. Os seguintes parâmetros são definidos: a
largura total do pico   T2  T1 , a largura em meia altura do ponto máximo do pico,

  T2  Tm e a largura a meia altura do máximo (Tm).   Tm  T1 .
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Para este método, Halperin e Braner em 1960, sugeriram o uso de um fator de simetria

para distinção entre os picos de primeira e segunda ordem, este fator é dado por:  g   /  .
Como discutido por McKeever em 1985 (seção 2.6.1), um pico de primeira ordem é
caracterizado por apresentar  g  0,42 e um pico de segunda ordem por apresentar

 g  0,52 . Neste trabalho a analise para o terceiro pico TL (ver Figura 4.11) a baixo da

temperatura ambiente na amostra de BaY2F8:Pr3+ apresentou um valor de  g  0,51 .

Na tabela 4.3, é mostrado um resumo da ordem cinética obtida para os picos acima e
abaixo da temperatura ambiente através dos métodos dos aquecimentos parciais e forma do
pico respectivamente.
Tabela 4.3 – Resumo da ordem cinética dos picos TL do BaY2F 8:Pr 3+ acima e abaixo da temperatura ambiente.

TM

Ordem cinética

Método utilizado

120 °C

1ª Ordem

Aquecimentos Parciais

140 °C

2ª Ordem

Aquecimentos Parciais

230 ºC

2ª Ordem

Aquecimentos Parciais

230 K

2ª Ordem

Forma do Pico

4.7 – Tempo de vida
As medidas de tempo de vida de luminescência para a amostra de BaY2F8:Pr3+ foram
realizadas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e no Departamento de Física
da UFS.
As análises realizadas no LNLS (projeto nº9358/10) foram realizadas excitando com
raios X monocromáticos, no modo “single bunch”, à temperatura ambiente. O objetivo foi
analisar tempos muito curtos, utilizamos um feixe de raios X pulsado com largura de pulso de
~ 100 ps para obter a curva de tempo de decaimento luminescente do BaYF:Pr3+. Para o ajuste
da curva de decaimento foi utilizada uma função de decaimento que combina 2 processos de
primeira ordem. A Figura 4.18 mostra o ajuste realizado para um pulso de raios X e a
comparação entre o sinal sem o pulso e após o pulso, na tabela 4.4 são mostrados os
parâmetros do ajuste realizado.
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7
V Fotom ultiplicadora(µV)

6

V Fotomultiplicadora (µV)

Tabela 4.4 – Parâmetros do ajuste.
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Figura 4.18 – Curva de tempo de vida de cintilação do BaYF:Pr3+ a

temperatura ambiente. Excitada em 5964 eV.

Observamos na Figura 4.18, que a intensidade do sinal não decaiu completamente
durante o intervalo entre pulsos que é de aproximadamente 311ns, indicando que existem
tempos maiores que 300ns em um processo de emissão fosforescente. Os tempos de vida
calculados para o BaY2F8:Pr3+, apresentaram duas componentes, uma delas rápida, com
tempo de aproximadamente 13 ns, e uma outra componente de aproximadamente 70 ns. A
segunda componente representa 2% da intensidade do sinal medido.
Tempos de vida em amostras de BaF2 dopado com 3mol% de Pr3+ foram medidos em
um trabalho publicado por Potapov et al. [Potapov et al., 2005], no qual relataram tempos de
vida na ordem de ns para duas componentes, uma rápida com 39 ns e outra mais longa com
690 ns.
Os tempos de vida medidos no Departamento de Física da UFS foram realizados
através da excitação com um tubo de raios X de Cu operando a 40kV e 40mA. A amostra foi
irradiada durante 30min e depois de cessada a irradiação, foi medido o tempo de
fosforescência “afterglow”. A diferença principal aqui, além do fato da excitação ser
policromática, é o intervalo de tempo na medida. A Figura 4.19 mostra a curva de decaimento
fosforescente que foi ajustada através de uma combinação de três decaimentos exponenciais,
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representando a superposição de 3 processos de primeira ordem. Os tempos característicos e a
fração da contribuição de cada um dos processos são mostrados na tabela 4.5.
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Figura 4.19 – Tempo de vida no decaimento fosforescente do BaY2F 8:Pr 3+ após excitação com raios X.

Tabela 4.5 – Tempo e intensidade dos processos obtidos no decaimento fosforescente.

BaY2F8:2%Pr3+

Tempo (seg)

Intensidade (% do total)

1° Processo

22±2

16±2 (47%)

2° Processo

155±14

11±1 (33%)

3° Processo

1451±127

6.8±1.2 (20%)

A partir dos resultados contidos na tabela 4.5 observamos que o decaimento
fosforescente é composto por três processos, nos quais os dois primeiros são mais curtos e
somados representam 80% do sinal fosforescente. O terceiro e mais longo é responsável por
apenas 20% da luz emitida no processo de fosforescência. Está emissão fosforescente está
provavelmente relacionada com os centros de armadilhamento responsáveis pelos picos TL
mostradas anteriormente.
A luminescência persistente devida ao terceiro processo pode ser interpretada como
ruído a depender do sistema de detecção usado. Dessa forma o BaY2F8:Pr3+ mostra potencial
para aplicações em sistemas de detecção de radiação que não necessitem de curtos tempos de
resolução temporal.
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A emissão fosforescente é então a etapa final após os processos de desarmadilhamento
e é atribuída ao praseodímio como podemos observar na Figura 4.20.
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Tabela 4.6 – Transições do Pr 3+
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Figura 4.20 – Emissão fosforescênte após irradiada com raios X.

Na Figura 4.20 observamos o decaimento da intensidade do espectro após extinta a
excitação por raios X, mostrando assim outra evidência do processo de tranferencia de carga
entre os centros de armadilhamento e o centro luminescente. A intensidade da emissão
decresse devido a diminuição da taxa de recombinação entre elétrons e buracos.

4.8 – Absorção de raios X e espectro XEOL
Os resultados de absorção de raios X (XAS) e luminescência excitada por raios X
(XEOL) apresentados a seguir, foram realizados no LNLS na linha de luz de espectroscopia
de absorção de raios X de estrutura fina (XAFS), através do projeto de pesquisa: XAFS110909. As medidas na amostra de BaY2F8:Pr3+ foram realizadas nas bordas de absorção LI, LII
e LIII do Ba e na borda LIII do dopante.
O espectro de absorção de raios X e a luminescência total gerada em função da energia
dos fótons de raios X (área XEOL), foram medidos simultaneamente nas regiões próximas a
borda de absorção (XANES), e também na região de pós borda de absorção (EXAFS) usando
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uma fotomultiplicadora Hamamatsu R924. Também foram medidos os espectros da luz
gerada em função da energia do fóton incidente com o auxílio de um espectrômetro Maya
2000 da Ocean Optics equipado com uma fibra óptica que coletava a luz produzida pelo
material. Segundo Ishii et al. [M. Ishii et al., 2011], propriedades podem ser obtidas
diretamente a partir de transições radiativas de elétrons de valência.
A medida de XAS e da área XEOL do BaY2F8:Pr3+ excitado entre 5200 e 6100 eV,
passando portanto pelas bordas LIII, LII e LI do Ba e borda LIII do Pr3+ , são mostrados na
Figura 4.21.
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Figura 4.21 – Curva do espectro XAS e área XEOL do BaY2F 8:Pr 3+ excitado nas bordas LIII, LII e LI do Ba e

borda LIII do Pr 3+ .

O espectro XAS foi medido no modo de transmissão e a curva mostra um resultado
esperado com aumento da energia. Foram observados três picos de absorção em torno de 5247
eV, 5624 eV e 5989 eV associados as bordas L do Bário. Em 5964 eV é observado um
pequeno pico de absorção correspondente a borda LIII do dopante. A menor intensidade de
absorção é devido a concentração baixa desse elemento na matriz, já que se trata de um
dopante.
O espectro XEOL foi medido para cada energia do fóton incidente entre 5200 e 6100
eV e a área abaixo do espectro RL foi calculada (curva azul na Figura 4.21). A área XEOL
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cresce em função do aumento da energia do fóton, mas ao mesmo tempo, observamos uma
diminuição na intensidade de absorção de energia pelo material. Este comportamento está de
acordo com trabalhos recentes publicados por Rezende e Montes em outros sistemas [M.
Rezende et al., 2012 e P. Montes et al., 2008].
A Figura 4.20 indica que para valores maiores de energia têm-se intensidade de
emissão de cintilação mais intensa embora a absorção de energia seja menor. Os espectros de
emissão obtidos em diferentes energias de excitação podem ser vistos na Figura 4.22.
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Figura 4.22 – Espectro XEOL do BaY2F 8:2%Pr 3+ medido nas bordas L de absorção do Ba e borda LIII do Pr 3+ .

As linhas de emissão, mostradas na Figura 4.22, são as mesmas observadas nos
espectros de radioluminescência apresentados anteriormente (seção 4.3) e foram identificadas
de acordo com Kaminskii [Kaminskii, 1981]. Os gráficos mostrados para 4 energias
diferentes foram normalizados pela intensidade inicial do feixe de raios X em cada energia e
são referentes aos espectros medidos nas bordas L do Ba e LIII do dopante. Os espectros não
têm mudanças significativas nas posições das emissões e, como já havíamos observado na
Figura 4.22, à medida que a energia dos fótons aumenta a intensidade dos espectros também
aumentam. Observamos também, que essa dependência não é válida quando a energia passa
pela borda de absorção do dopante.
Quando os fótons de raios X incidentes tem energia suficiente para excitar camadas
internas (no caso particular, a camada LIII) do dopante, elétrons são arrancados de íons de Pr3+
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mudando o estado de oxidação para Pr4+. Apesar da mudança na valência do íon, não
observamos emissões associadas a esse estado de oxidação. Este fato se deve a alta
instabilidade do Pr4+ no estado excitado. Esta espécie química receberá um elétron e passará a
ser Pr3+ no estado excitado decaindo através das transições radiativas por emissão de luz.

4.9 – Mecanismo de emissão XEOL para o BaY2F 8:Pr3+
Combinando os diversos resultados obtidos neste trabalho, é possível propor um
modelo que explica o mecanismo de luminescência do BaY2F8:Pr3+ quando excitado com
altas energias.
O comportamento XEOL possibilitou uma proposta de modelo para o mecanismo de
cintilação do BaYF baseado nos processos de geração de cargas devido a absorção dos fótons
de raios X, no tráfego de portadores entre as bandas de condução/valência, na interação das
cargas com as armadilhas e no processo de recombinação radiativa dos portadores leves que
transferem energia para Pr3+. Este, por sua vez, absorve a energia e vai para o estado excitado,
decaindo para o estado fundamental através de suas emissões características, (Figuras 4.23 e
4.24).
Durante a irradiação, fótons de raio X incidentes são absorvidos pelos ions de Ba2+ e
Pr3+ dependendo da energia do fóton incidente, ocorrem dois processos principais: a
fluorescência de raios X e o processo de emissão Auger, no qual a diferença de energia devido
ao decaimento de um elétron para uma camada mais interna é usada para promover um outro
elétron da mesma camada para a banda de condução.
Quando a excitação ocorre na borda LIII do Ba (5247 eV), as principais emissões de
fluorescência são Lα1 (4466 eV) e L β (5154 eV) dos íons de Ba da matriz. Quando o material
é excitado na borda LII Ba (5624 eV), a fluorescência de raios X principal é da raia L 1(4828
eV) e quando a excitação é na borda LI Ba, são as raias L γ (4926 eV) e L 4 (4852 eV) que são
emitidas. Uma parte destes fótons, devidos a fluorescência de raios X, pode ser absorvida nas
bordas L do Ítrio e borda K do Flúor, não sendo suficiente para excitar elétrons da borda K do
Ítrio (17038 eV).
Em cristais iônicos processos concorrentes (reabsorção e ou processo Auger) são
muito eficientes [Minoru, 1998], dessa forma, o processo Auger gera pelo menos 2 pares
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elétron-buraco na matriz, aumentado o número de pares elétron-buraco nas bandas de valência
e condução do material, contribuindo para o aumento da luminescência [Rezende, 2012]
como foi mostrado na Figura 4.20. A Figura 4.23 ilustra os processos que ocorrem durante o
processo de irradiação nas bordas L do Bário.

Figura 4.23 – Mecanismo XEOL para o BaY2F 8:2%Pr 3+ excitado nas bordas L do Bário.

O mecanismo acima leva em conta que elétrons das bordas L do Bário são arrancados
e promovidos para a banda de condução e um efeito cascata ocorre a partir da borda L I na
fluorescência de raios X, devido a buracos deixados por elétrons ejetados para a banda de
condução. Um elétron da camada M, ocupa um buraco deixado na camada LIII e a diferença
de energia promove outro elétron da camada M para a banda de condução através do processo
Auger. Esse processo pode se repetir algumas vezes contribuindo para o aumento do número
de buracos no topo da banda de valência e elétrons na banda de condução que decaem para o
fundo da banda por espalhamento inelástico elétron-elétron [Pedrini et al., 2005; Rezende,
2011].
A maioria dos elétrons vão recombinar com os buracos do topo da banda de valência
produzindo fótons que excitarão diretamente os íons de Pr3+ na matriz, que por sua vez
decairão para o estado fundamental emitindo o espectro característico observado na Figura
4.22. Alguns elétrons serão armadilhados em centros de elétrons presentes na matriz devido
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aos defeitos tipo F identificados nas medidas de absorção óptica (seção 4.4). Alguns desses
elétrons armadilhados irão recombinar com buracos armadilhados (centros Vk) excitando íons
de Pr3+ dando origem ao processo de fosforescência. Outros elétrons não recombinarão
espontaneamente e permanecerão armadilhados dando origem aos picos observados nas
medidas de termoluminescência.
O mecanismo XEOL para excitação na borda do dopante é bem parecido com o
mecanismo proposto acima para a excitação nas bordas do Bário, porém ligeiramente menos
eficiente como foi observado no espectro XEOL. A Figura 4.24 ilustra os processos que
ocorrem durante excitação na borda LIII do Pr3+.

Figura 4.24 – Mecanismo XEOL com excitação em 5954 eV, borda LIII do Pr 3+

É possível observar que os processos primários são os mesmos observados
anteriormente. A ressalva, neste caso deve-se ao fato de se tratar da excitação na borda do
dopante. Elétrons dos íons de Pr3+ serão arrancados favorecendo o surgimento de Pr4+ no
estado excitado. Esse processo não é tão eficiente quanto o anterior com excitação nas bordas
L do Bário devido a dois fatores. Um deles é que a quantidade de Pr na matriz é bem menor
do que a quantidade de íons de Ba. O segundo, é o fato de haver um processo de competição
entre elétrons que recombinarão com buracos na banda de valência, elétrons armadilhados em
centros de armadilhamento e neste caso elétrons que serão capturados por íons de Pr4+. Estes
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íons irão capturar elétrons do fundo da banda de condução e retornarão a valência Pr3+ no
estado excitado, estes por sua vez, decaem para o estado fundamental emitindo as transições
características já observadas anteriormente.
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5.1 – Conclusões

O trabalho desenvolvido nesta dissertação buscou avaliar o método de produção do
cintilador BaYF dopado com 2mol% de Praseodímio visando o entendimento dos processos
intrínsecos que originam a luminescência quando o material é irradiado com radiação
ionizante e não ionizante.
O processo de síntese escolhido e o método de crescimento de cristais foram um fator
importante para a incorporação do dopante na matriz. Os resultados mostraram que o processo
de fusão zonal foi eficiente, crescendo um monocristal de boa qualidade óptica. Mesmo as
amostras tiradas das extremidades do cristal, que contêm impurezas e fases cristalinas
indesejadas apresentam propriedades ópticas que podem ser exploradas. No entanto, a
principal conclusão desta parte é que, dependendo da aplicação pretendida, o material
policristalino originado da etapa de síntese e, portanto, preparado de forma mais rápida e
menos custosa, já pode ser adequado.
As análises realizadas, através da difração de raios X, confirmaram a formação
majoritária da fase desejada BaY2F8 de acordo com os padrões da literatura, tanto para o
material na forma policristalina quanto para a amostra monocristalina. Os resultados de
difração também mostraram que a incorporação do dopante não afetou a formação da fase
desejada. Foi possível observar ainda que, as amostras das extremidades do lingote
apresentaram claras evidencias da formação de quantidades significativas da fase Ba4Y3F17.
Na caracterização óptica, as transições do Pr3+ foram identificadas no espectro de
emissão do sistema BaY2F8:Pr3+ mostrando a incorporação do dopante a matriz. O espectro de
excitação mostrou que entre 200 e 420nm a energia não é suficiente para promover a
excitação do dopante e a partir de 430nm o espectro mostrou melhor eficiência com máxima
emissão obtida quando as amostras são excitadas em 440nm. As transições observadas foram
comparadas com resultados teóricos e são referentes as transições eletrônicas entre os estados
4f do Pr3+, entre os sub-níveis 3H4 e 3P2. Para as medidas de radioluminescência realizadas
com excitação com raios X, o espectro apresentado foi o mesmo do observado para as
medidas excitadas com luz visível. Devido à alta energia dos fótons usados neste caso a
transição 3P1+1I6→3H4 apareceu como uma das principais emissões do espectro. Também
foram observadas emissões referentes as transições entre as conFigurações eletrônicas 5d14f1
para 4f2nas amostras dopadas irradiadas com raios X.
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As medidas de radioluminescência para amostras das três regiões do monocristal
mostraram eficiências de cintilação diferentes e este fato pode ser atribuído a presença da fase
Ba4Y3F17 nas amostras originadas das extremidades do lingote. Desta forma as afirmações da
literatura foram comprovadas no que diz respeito a melhor eficiência de luminescência do
composto BaY2F8 em relação ao composto Ba4Y3F17.
Os espectros de absorção óptica das mostras irradiadas apresentaram evidências da
formação de centros de cor induzidos pela radiação, que podem ser identificados como
defeitos do tipo centros F e centros Vk. Estes defeitos produziram bandas de absorção óptica
no material durante irradiação com raios X, observadas em 300, 450, 600 e 800nm. Outro
efeito observado associado aos centros de cor foi a diminuição da eficiência quântica do
cintilador devido ao armadilhamento de cargas durante o processo de irradiação e a auto
absorção da luz.
Os resultados de termoluminescência mostraram picos TL para baixas temperaturas
associados a centros rasos de armadilhamento. As análises para medidas acima da temperatura
ambiente revelaram a dependência dos centros de armadilhamento com o tipo de radiação
usada. O BaY2F8:Pr3+ apresenta dois picos TL em aproximadamente 115 e 220°C. O primeiro
pico está sobreposto ao pico presente na matriz pura do material em aproximadamente 140°C.
Esta sobreposição de dois picos em 115°C (um referente a matriz e outro ao dopante) não foi
percebida quando a amostra foi irradiada com raios X, sendo observada somente para

irradiação com elétrons (βγGy ), em que foi observado o aumento significativo do pico
referente a matriz. Esse comportamento foi previsto na literatura por Kristianpoller et al.
[Kristianpoller et al., 2008], ou seja, que cristais fluoretos dopados com Praseodímio por
apresentarem defeitos do tipo centros Vk têm a propriedade de absorver grandes doses de
radiação beta chegando a 8000 Gy.
O espectro de termoluminescência mostrou que as cargas armadilhadas durante a
irradiação estão em centros próximos a banda de condução, para os elétrons, ou a banda de
valência, para os buracos, e esta conclusão vem do fato que a emissão observada no espectro
TL apresenta as mesmas transições observadas para os espectros de fotoluminescência e
radioluminescência, ou seja, ao serem desarmadilhados os elétrons e buracos recombinam
emitindo uma energia suficiente para excitar os íons de Pr3+ na matriz.
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Os parâmetros cinéticos obtidos para as medidas de termoluminescência revelaram a
ordem cinética dos picos TL e também confirmaram a quantidade de picos a altas
temperaturas presente no material.
Os resultados obtidos com as medidas do tempo de vida dos estados excitados
mostraram que o decaimento luminescente é composto por vários processos com tempos
distintos começando em nano segundos, segundos e até minutos. A componente rápida em
nano segundo mostrou dois sub processos, um com ~ 13 ns e outro com ~ 70 ns. Um trabalho
publicado por Potapov et al. [Potapov et al., 2005], afirma que os tempos de vida da
luminescência podem variar para µs e ms de acordo com a concentração do dopante na
matriz.
As componentes lentas em segundos e minutos medidas através do decaimento
fosforescente mostraram três sub-processos, no qual o último e mais longo é responsável por
apenas 20% do sinal emitido na fosforescência. A existência deste processo de decaimento
muito lento não necessariamente impede o uso do material como cintilador, já que é possível
tratar o sinal gerado e aproveitar os 80% de intensidade que respondem mais rapidamente.
Estudos realizados através da absorção de raios X nos níveis de caroço dos átomos de
Bário e Praseodímio mostraram que a luminescência integral da amostra cresce a medida que
a energia de excitação aumenta, embora a absorção de energia diminua após as bordas do
átomo absorvedor. Este efeito é explicado pelo aumento da energia cinética com que os
elétrons chegam a banda de condução, sofrendo relaxação para o fundo da banda de condução
através de espalhamento inelástico. Esse fenômeno, ioniza mais elétrons na banda de
condução gerando um maior número de recombinações e, por conseguinte maior intensidade
na luminescência. Esta análise é válida para excitação nas bordas L do Bário.
Na borda de absorção do dopante o efeito anterior concorre com a absorção de raios X
pelos íons do dopante que passam a apresentar no estado excitado a valência 4+. Estes, irão
capturar um elétron da banda de condução e passarão a ser Pr3+ no estado excitado, decaindo
através das emissões características. Este comportamento foi observado na Figura 4.19, na
qual foi visto que o espectro de emissão é menos intenso quando excitado na borda do
praseodímio.
Baseado em todos os resultados obtidos neste trabalho, um mecanismo sobre os
processos intrínsecos ao material que originam a luminescência foi proposto, no qual foi
mostrada a coerência entre os resultados através de interpretações físicas.
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É importante ressaltar, que não existem mecanismos na literatura que expliquem o
comportamento do BaYF dopado com terras raras quando excitados com altas energias,
mostrando assim, entre outras a relevância do trabalho desenvolvido.

5.2 – Sugestões para trabalhos futuros
Um dos principais pontos que serão abordados na sequência deste trabalho, serão os
cálculos dos parâmetros cinéticos para os resultados obtidos através da termoluminescência.
A obtenção dos valores da energia de ativação e fator de frequência para os centros de
armadilhamento serão fundamentais para os cálculos dos tempos de vida associado a cada
armadilha.
Estudos serão realizados no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), sobre o
gap óptico do sistema BaYF, (projeto de pesquisa aprovado para execução no segundo

semestre do corrente ano). A motivação deste estudo, vem do crescente avanço nas pesquisas
em sistemas com gap óptico entre 10 e 12 eV, para dopagem com grandes concentrações de
Th229, o qual explicamos os motivos no capítulo 2.
Outro aspecto que pretendemos trabalhar, é o estudo da densidade de armadilhas nas
diferentes regiões do monocristal, investigando melhor a influência da fase Ba4Y3F17 nas
propriedades termoluminescentes visando possíveis aplicações em dosímetros.
Os estudos realizados neste trabalho poderão ser estendidos a sistemas BaYF dopados
com disprósio (Dy3+) e európio (Eu3+), buscando melhores propriedades luminescentes para
este cintilador.
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