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RESUMO 

 

Este trabalho foi dividido em duas grandes partes principais, a primeira relacionada 

ao estudo da luminescência de quatro espécimes de quartzo naturais brasileiros 

(verde, hialino, rosa e azul) e a segunda trata da confecção e caracterização de 

amostras sintéticas, baseadas na estrutura do SiO2, obtidas pelo método de sol-gel 

para fins de dosimetria das radiações ionizantes ambientais. Através da Análise por 

Ativação com Nêutrons Instrumental (AANI) e Fluorescência de Raios X por 

Reflexão Total (TXRF), foram determinadas as principais impurezas em 

concentrações maiores, menores e traços de forma quantitativa e qualitativa, 

respectivamente. Os espécimes verde e azul foram os que apresentaram as maiores 

quantidades de impurezas, incluindo metais e elementos terras raras, enquanto que 

o hialino e rosa são praticamente puros. Suas emissões de TL foram distintas, em 

termos de intensidade e posição dos picos. Testes de recuperação de dose por 

luminescência opticamente estimulada (LOE), através dos protocolos de alíquotas 

múltiplas (MAR) e única (SAR) com doses regenerativas, foram realizados e o 

espécime verde foi o único que apresentou resultados satisfatórios nesses testes, 

seguido do azul. Os cristais hialino e rosa apresentaram saturação e curva de 

crescimento fora da linearidade, onde o primeiro mostrou o efeito da 

fototransferência para a maioria das análises de SAR. Como os cristais verde e 

hialino apresentaram resultados opostos, em termos de quantidades de impurezas e 

emissões luminescentes, foi realizado um tratamento térmico em alta temperatura 

(1600 °C) para observar o efeito da mudança de fase (cristobalita) nas suas 

emissões luminescente. Ajustes teóricos das curvas de emissão de LOE contínua, 

linearmente modulada e TL mostraram que elas seguem o modelo teórico de 

cinéticas de ordens gerais. Na segunda parte deste trabalho, 32 amostras artificiais, 

do polimorfo de alta temperatura do quartzo, a cristobalita, foram sintetizadas com 

diferentes quantidades e tipos de dopantes, baseado nas impurezas determinadas 

no quartzo verde, utilizando duas rampas de aquecimento nas calcinações (3 e 15 

°C/min). Essa parte do trabalho teve como finalidade o estudo do efeito do Fe na 

emissão luminescente das amostras sintéticas, a reprodução de uma das amostras 

naturais e produção e caracterização de dosímetros para radiações ionizantes 

ambientais. A utilização das duas rampas de aquecimento na emissão de TL, de 



forma geral, não desempenhou papel determinante na intensidade dos picos de 

altas temperaturas. Já na LOE foi observado que as amostras calcinadas com a 

rampa de maior temperatura apresentaram resposta à dose mais elevadas. O Fe 

como dopante em maior quantidade atuou como um inibidor de luminescência tanto 

na TL quanto na LOE. Uma amostra com características qualitativas semelhante ao 

quartzo verde, na fase da cristobalita, foi obtida com relativo sucesso utilizando 

como dopante todas as doze principais impurezas adquiridas para realização deste 

projeto. Quatro amostras foram sintetizadas com diferentes tipos e quantidades de 

dopantes para aplicação em dosimetria das radiações. Somente uma destas 

apresentou resposta linear às doses de radiação utilizando estimulação térmica (TL), 

cuja mínima dose de detecção (MDD) foi de 172 µGy. Utilizando estimulação óptica 

(LOE), duas amostras apresentaram comportamento linear com as doses de 

radiação, em que valores de MDD de ~440 µGy e 405 µGy foram obtidos.  

 

Palavras-chave: Quartzos. Luminescência Opticamente Estimulada. 

Termoluminescência. Dosímetros. Processo Sol-Gel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was divided into two major parts, the first one related to the study of the 

luminescence of four Brazilian natural quartz specimens (green, hyaline, pink and 

blue) and the second one deals with the confection and characterization of synthetic 

samples, based on SiO2 structure, obtained by means of sol-gel method to 

environmental ionizing radiation dosimetry. Through Instrumental Neutron Activation 

Analysis (INAA) and Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF), the main impurities 

in major, minor and trace concentrations were determined quantitative and 

qualitatively respectively. The green and blue specimens presented the highest 

amounts of impurities, including metals and rare earth elements, whereas hyaline 

and pink are practically pure. Their TL emissions were distinct, in terms of intensity 

and peak position. OSL dose recovery tests, using multiple (MAR) and single aliquots 

regeneration (SAR) dose protocols were performed and the green specimen was the 

only one which presented satisfactory results in these tests, followed by blue. The 

hyaline and pink crystals showed saturation and growth curve out of linearity, where 

the first one showed the effect of phototransference for most SAR analysis. As green 

and hyaline crystals presented opposite results, in terms of impurities quantities and 

luminescent emissions, a high temperature (1600 °C) heat treatment was performed 

to observe the effect of the phase change (cristobalite) on its luminescent emissions. 

Theoretical adjustments of the CW-OSL, LM-OSL and TL emission curves showed 

that they follow the theoretical model of general order kinetics. In the second part of 

this work, 32 artificial samples of the high temperature polymorph of the quartz, 

cristobalite, were synthesized with different amounts and types of dopants, based on 

impurities determined in green quartz, making use of two heating rates in the 

calcinations (3 and 15 °C/min). This part of the work had as purpose the study of the 

effect of Fe in the luminescent emission of the synthetic samples, the reproduction of 

one of the natural samples and production and characterization of dosimeters for 

environmental ionizing radiation. The use of the two heating rates in TL emission, in 

general, did not play a determining role in the intensity of the high temperature 

peaks. In the OSL, it was observed that samples calcined with higher heating rate 

temperature showed higher response to dose. The Fe as a dopant in greater 

quantities acted as a quencher of luminescence both in TL and OSL. A sample with 



qualitative characteristics similar to the green quartz, in the cristobalite phase, was 

obtained with relative success using as dopants all the twelve main impurities 

acquired for this project. Four samples were synthesized with different types and 

amounts of dopants for application in ionizing radiation dosimetry. Only one of these 

showed a linear response to radiation doses using thermal stimulation (TL), with a 

minimum detectable dose (MDD) of 172 µGy. Using optical stimulation (OSL), two 

samples showed linear behavior with radiation doses, in which MDD values of ~440 

µGy and 405 µGy were obtained. 

 

Keywords: Quartz. Optically Stimulated Luminescence. Thermoluminescence. 

Dosimeters. Sol-Gel Process. 
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I0 - Intensidade inicial da LOE 

ILOE - intensidade LOE 

ITL - Intensidade TL 

Ix0 (x=1, 2, 3,...) - Intensidades iniciais da LOE para diferentes componentes exponenciais 

K - Potássio (elemento químico) 

K - Probabilidade de ocorrência do Efeito Compton (em ‗Radiações 
Eletromagnéticas‘) 

k - Constante de Boltzmann 

k - Na LOE, constante dada pela razão m1/m2 quando Am1=Am2 

L - Na AANI, número de átomos EZ
A+1  formado após captura de um nêutron 

La - Lantânio (elemento químico)) 

Li - Lítio (elemento químico) 

L0 - LOE de Dose Zero (no SAR) 

LT0 - LOE da Dose Teste da Alíquota com Dose Zero (no SAR)  

Li e Lx - LOE das Doses Regenerativas (no SAR) 

Ln - LOE de Dose Natural (no SAR) 

LTi - LOE da Dose Teste (no SAR) 

Lu - Lutécio (elemento químico) 

λ - Na AANI, constante de semidesintegração 

λ - Comprimento de onda 

M - Íon monovalente 

m - Volume de concentração de lacunas 

mv - Concentração de lacunas na Banda de Valência 

m0 - Concentração de lacunas no instante t=0 da estimulação 

mx (x=1, 2, 3, ...) - Concentração de lacunas para diferentes tipos de armadilhas 

mx0 (x=1, 2, 3, ...) - Concentração de lacunas para diferentes tipos de armadilhas no 
instante t=0 da estimulação 



mec
2 - Energia de repouso do elétron (em ‗Radiações Eletromagnéticas‘) 

Mg - Magnésio (elemento químico) 

Mn - Manganês (elemento químico) 

Mo - Molibdênio (elemento químico) 

n - Concentração de elétrons armadilhados 

n0 - Concentração de elétrons armadilhados no instante t=0 da estimulação 

ne - Na TXRF, Densidade eletrônica do material 

nc - Volume de elétrons livres na Banda de Condução 

nx (x=1, 2,3, ...) - Concentração de elétrons para diferentes tipos de armadilhas 

nx0 (x=1, 2,3, ...) - Concentração de elétrons para diferentes tipos de armadilhas no 
instante t=0 da estimulação 

Nx (x=1, 2, 3,...) - Concentração total de armadilhas de elétrons para diferentes tipos de 
centros 

Na - Sódio (elemento químico) 

NA - Número de Avogadro 

ν - Freqüência 

NL - Na AANI, Número de átomos N formado por unidade de tempo 

nm - nanômetro (10-9 m) 

O - Oxigênio (elemento químico) 

p - Na equação de Arrhenius, probabilidade por unidade de tempo de um elétron ser 
liberado da armadilha 

p - Próton (radiação) 

P - Na PLM-LOE, período de tempo total da LM-LOE 

Pb - Chumbo (elemento químico) 

ΦE - Fluência  

Pu - Plutônio (elemento químico) 

Q - Fator de qualidade do tipo de Radiação 

R2 - Coeficiente de determinação 

R - Röntgen, antiga unidade de Exposição, equivalente a 2,58x10-4 C/kg no ar 

R - Na LOE, razão A/Am 

Ra - Rádio (elemento químico) 



Rb - Rubídio (elemento químico) 

ζ - Probabilidade de ocorrência da Produção de Pares (em ‗Radiações 
Eletromagnéticas‘) 

ζ - Seção de choque  

ζmn - Seção de choque para recombinação de cargas livres 

ζn - Seção de choque de captura para rearmadilhamento de cargas livres 

ɸ - Fluxo de fótons incidentes 

ϕ - Na AANI, Fluxo de nêutrons 

ϕcrít - Na TXRF, Ângulo crítico, onde a radiação não sofre refração ou reflexão 

s - Dentro da Equação de Arrhenius, Fator de freqüência 

s - Na TXRF, Sensibilidade relativa elementar 

S - Enxofre (elemento químico) 

Si - Silício (elemento químico) 

Sn - Estanho (elemento químico) 

Sr - Estrôncio (elemento químico) 

90Sr/90Y - Fonte de radiação beta da Risø DA-20 

Sv - Sievert, Unidade de Dose Equivalente 

τ - Constante de decaimento 

t - Tempo  

T1/2 - Meia vida 

T - Temperatura absoluta do sistema 

T - Probabilidade de ocorrência do Efeito Fotoelétrico (em ‗Radiações 
Eletromagnéticas‘) 

Ta - Tântalo (elemento químico) 

Tb - Térbio (elemento químico) 

T0 - Temperatura Inicial do sistema 

θ - Na AANI, Abundância isotópica 

θ - Na Equação de Debye-Scherrer, ângulo de difração 

ø - Ângulo de ejeção do elétron (em ‗Radiações Eletromagnéticas‘) 

Th - Tório (elemento químico) 



Ti - Titânio (elemento químico) 

U - Urânio (elemento químico) 

u - Na PLM-LOE, variável independente com unidade de tempo  

µm - Micrometro (10-6 m) 

W - Na AANI, Peso do elemento na amostra irradiada 

WR - Fator de ponderação da radiação 

WT - Fator de ponderação do tecido 

X - Defeito  

X - Raios X (radiação) 

Xe - Xenônio (elemento químico) 

Yb - Itérbio (elemento químico) 

YExper - Na equação de FOM, a curva experimental 

YFit - Na equação de FOM, o ajuste da curva 

z - Na AANI, Eficiência do detector 

Z - Número atômico 

Zn - Zinco (elemento químico) 

Zr - Zircônio (elemento químico) 
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1. INTRODUÇÃO 

O quartzo é um material de grande versatilidade de utilização devido ao seu 

conjunto de propriedades e abundância. O quartzo faz parte da classe mineral dos 

materiais silicatados que são responsáveis por cerca de 97 %, em volume, da 

constituição da crosta terrestre (BOCH e NIÈPCE, 2007). O Brasil, segundo LUZ e 

BRAZ, (2000), é detentor de 95 % das reservas mundiais de quartzo, equivalendo a 

78 milhões de toneladas. No Estado do Pará estão localizadas as maiores reservas 

medidas do país, cerca de 64 % das jazidas, seguido por MG, SC e BA com 17, 15 e 

2 %, respectivamente (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007). Dentre as 

principais propriedades deste material podem ser citadas a dureza (7 na escala 

Mohs), e por isso são frágeis (suportam pouca deformação até o ponto de ruptura, 

ou seja, têm baixa ductilidade), tipicamente é isolante térmico e elétrico, além de 

resistente a temperaturas elevadas e ambientes agressivos (quimicamente inerte), 

possui diversas tonalidades de cor e elevado brilho (BARSOUM, 2003; CALLISTER, 

2007). Por tais diversidades de características este material encontra aplicações nas 

mais variadas áreas da indústria, ciência e tecnologia, joalheria, eletrônica, em que 

extensos exemplos são apresentados por LUZ e BRAZ, (2000), LUZ et al., (2003) e 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, (2007); incluem-se também à estas a 

dosimetria retrospectiva (datação e dosimetria ambiental, como em acidentes 

radiológicos, por exemplo) (BØTTER-JENSEN et al., 1999; 2003; AINSBURY et al., 

2011; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011; FARIAS e WATANABE, 2012). 

Estudos relacionados a este cristal são antigos e datam de antes de 64 A.C. 

sendo realizado, inicialmente, por Strabo (EVANS, 1966), ao passo que Goldschmid 

foi um dos primeiros a estudar o quartzo natural por meio da termoluminescência 

(FARIAS e WATANABE, 2012). Ao longo dos anos, com o desenvolvimento de 

técnicas de caracterização, como ressonância spin eletrônica (RSE), corrente de 

despolarização termicamente induzida (do inglês thermally stimulated depolarization 

current – TSDC), termoluminescência (TL), luminescência opticamente estimulada 

(LOE) e absorção óptica (AO), importantes dados a respeito de suas propriedades 

de estado sólido puderam ser mais bem compreendidos, como formação de centros 

de cor, de defeitos e de recombinação que propiciaram equacionamentos e 

modelamentos para explicação, por exemplo, da emissão luminescente (NELSON e 
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WEEKS, 1960; MARFUNIN, 1979; MCKEEVER, 1985; IKEYA, 1993; PACCHIONI e 

IERANÒ, 1997; AITKEN, 1998; CORTEZÃO e BLAK, 1998; GIEHL et al., 2011). 

Dentre as várias propriedades, uma de destaque do quartzo é sua capacidade 

de ―armazenar‖ uma quantidade de dose de radiação ionizante a qual foi exposto na 

forma de um sinal latente e estável, por longos períodos de tempo, no interior de sua 

rede cristalina. A informação da radiação armazenada é apagada por certos tipos de 

eventos, como aquecimento, exposição à luz ou mesmo pressão. A habilidade de 

registrar tal informação da radiação em conjunto com a possibilidade de 

aniquilamento, total ou em partes, deste sinal fazem com que o quartzo possa ser 

utilizado como dosímetro natural para a avaliação da radiação ionizante. Conforme 

breve comentário nos parágrafos anteriores esta área da dosimetria é denominada 

retrospectiva, da qual se distinguem dois tipos, a datação e a dosimetria ambiental, 

que serão apresentadas com maiores detalhes nas seções que virão (BØTTER-

JENSEN et al., 2003; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011).  

Na datação a utilização, portanto, do quartzo como um relógio (dosímetro) para 

estimar o tempo decorrido de certos eventos arqueológicos e geológicos parecia 

uma possibilidade potencialmente tentadora, visto que este material está 

amplamente distribuído ao redor do mundo na forma de depósitos sedimentares, 

eólicos e em registros arqueológicos como cerâmicas. Assim, uma grande 

quantidade de trabalhos acerca de datações surgiu após a TL e a LOE serem 

atestadas como potenciais ferramentas de localização temporal em meados dos 

anos de 1950 e 1980, respectivamente (DANIELS et al., 1953; HUNTLEY et al., 

1985; LIAN e ROBERTS, 2006; WINTLE, 2008; SHARMA et al., 2017). Com os 

diversos estudos da emissão luminescente do quartzo, ficou clara a complexidade 

do sinal de emissão de luz deste material, a qual é atribuída aos diferentes tipos de 

defeitos, que podem ser intrínsecos ou extrínsecos (relacionados às impurezas), e 

cujas concentrações dependem das condições de formação do cristal, que podem 

ter origem a partir de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, resultando em 

uma alta variabilidade de fases cristalinas e de tipos e quantidades de impurezas e, 

assim, em diferentes variedades de tipos de quartzo (MCKEEVER, 1985; 

PREUSSER et al., 2009; FARIAS e WATANABE, 2012). Dessa forma, ao se realizar 

a leitura da luminescência de uma pequena alíquota de quartzo sedimentar, por 

exemplo, para fins de datação, a emissão de luz desta alíquota será, portanto, o 

somatório da luz emitida de vários espécimes distintos de quartzo que estão 
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misturados formando tal sedimento. Empregando protocolos de determinação da 

dose equivalente (DE) que utilizam alíquotas pequenas, como o SAR (do inglês 

Single Aliquot Regeneration Dose – SAR), obteve-se uma melhora estatística 

significativa na distribuição da DE, entretanto, mesmo em alíquotas muito pequenas, 

foi observado que a maior parte da luz emitida (LOE) era proveniente apenas de 

uma pequena parcela dos grãos (GRÜN et al., 1989; THOMSEN et al., 2002; 

WINTLE, 2017). Nos métodos utilizando o single grain (que mede a luz emitida por 

grãos individuais de quartzo, onde se analisam até milhares de grãos) apesar da 

ampla variedade de modelos estatísticos utilizados na interpretação da DE e, assim, 

das idades, resultados inconsistentes são, costumeiramente, encontrados ao se 

utilizar um valor de corte de incerteza mais rígido, o que acaba acarretando em um 

baixo rendimento, menor do que 9 % (JAIN et al., 2002; MOSKA et al., 2010; 

DEMURO et al., 2018). 

Na dosimetria, que é o campo da física que lida com a mensuração da 

quantidade de dose de radiação em diversas áreas de atividade humana, em que 

também se incluem os impactos desta atividade ao ambiente, o quartzo é uma 

importante ferramenta, pois na impossibilidade de haver um dosímetro artificial em 

um local de acidente radiológico, por exemplo, pode-se utilizar o quartzo do solo, 

dos tijolos de uma construção e mesmo de utensílios domésticos para estimar a 

dose recebida por uma população durante um evento de exposição (BØTTER-

JENSEN et al., 2003). A avaliação da quantidade de radiação natural do solo 

(ambiental) utilizando um material natural, como o quartzo e feldspato, também pode 

ser descrita como dosimetria ambiental, enquanto que o exemplo anterior pode ser 

dosimetria retrospectiva e ao mesmo tempo pessoal. Isso significa que a distinção 

entre esses grupos é, em certo sentido, arbitrária (BØTTER-JENSEN et al., 2003; 

YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Porém uma tentativa de distinção entre os 

diferentes grupos de dosimetria será apresentada mais a frente, entretanto, para 

este trabalho, a tratativa de dose ambiental está sendo considerada como aquela de 

origem natural (do solo), como a taxa de dose anual (DA) necessária para 

determinação da idade de sedimentos e cerâmicas; aquela em regiões de acidente 

radiológico; e ambiente ao redor de instalações em que a monitoração não é 

pessoal, mas no ambiente de trabalho que envolva utilização de radiação como em 

salas de radioterapia, imagens por raios X e ao redor de instalações nucleares. Este 

apontamento é importante, pois, como será visto nos capítulos a seguir, existem 
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certas características para utilização de um material como dosímetro, dentre elas há 

o número atômico efetivo (Zeff) do material detector (dosímetro) que deve ser 

semelhante ao Zeff do material em que se deseja mensurar a dose de radiação. Para 

a pele humana, da qual a dosimetria pessoal, geralmente, esta incumbida, o Zeff é 

7,35, enquanto que para o quartzo, que envolve paredes e solo, por exemplo, este é 

11,8 (BOS, 2001; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Assim, utilizar um material 

detector de radiação com Zeff muito diferente do objeto de medição implica que o 

efeito da radiação em tal objeto não será o mesmo produzido no dosímetro, dessa 

forma, correções matemáticas e compensações se fazem necessárias, se tornando 

então uma análise a certo ponto indireta, o que não é uma avaliação, do ponto de 

vista mais rigoroso, ideal. 

Reconhecendo a relevância do quartzo como um material versátil e sua 

importância como material dosimétrico, empregado na investigação de eventos 

arqueológicos e geológicos e como monitor da saúde radiológica de diversos 

ambientes, este trabalho foi proposto, tendo como finalidade dois grandes objetivos. 

O primeiro é o estudo das propriedades luminescentes e a determinação das 

principais impurezas presentes em quatro espécimes naturais de quartzo brasileiro 

provenientes do Estado da Bahia. O segundo trata da confecção e caracterização de 

amostras sintéticas, baseado na estrutura do SiO2 pelo método de sol-gel, com a 

finalidade de propor novos materiais com características dosimétricas luminescentes 

(TL e LOE) adequadas para monitoração de radiação ambiental. Maiores detalhes 

dos objetivos deste trabalho são apresentados na seção a seguir. 

Uma das dificuldades de se utilizar cristais naturais, em grande escala, como 

monitores de radiação reside na diversidade de impurezas em sua composição, que 

tende a apresentar caráter aleatório, pois a presença destas, como anteriormente 

citado, dependerá das condições de formação do cristal e, assim complexas 

emissões com diferentes propriedades físicas são observadas (PREUSSER et al., 

2009). Apesar disso, muitos trabalhos existem a respeito da utilização de cristais 

naturais como monitores para radiação ionizante (GUZZO, et al., 2006; ZACHARIAS 

et al., 2007; WATANABE et al., 2015a) dos quais WATANABE et al., (2015b) e 

BARBOSA et al., (2014) apresentam resultados obtidos em minerais silicatados, 

enquanto outros tratam da utilização destes cristais como forma de calibração de 

fontes radioativas (GÖKSU et al., 1995; CORRECHER e DELGADO, 1998; HANSEN 

et al., 2015). 
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A forma de contornar o caráter aleatório dos tipos e quantidades de impurezas 

observadas nos cristais naturais é a confecção destes de forma artificial, onde as 

impurezas, nestas condições chamadas de dopantes, têm suas quantidades 

controladas. Os principais métodos para produção de cristais artificiais são o 

Czochralski (AKSELROD et al., 1993; AKSELROD e BRUNI, 2012; GALAZKA et al., 

2014), Pechini (LIU et al., 1996; BITENCOURT, et al., 2010), hidrotermal (IWASAKI 

e IWASAKI, 2002; JEON e BRAUN, 2003; MARTINI et al., 2012) e sol-gel (WANG et 

al., 2001; CHANG et al., 2002; VENTIERI et al., 2017), muito embora haja outros 

(JUSTUS et al., 1999; BARVE et al., 2016). A confecção das amostras artificiais 

neste trabalho foi realizada via rota sol-gel, por ser um método mais simples, de fácil 

controle das quantidades de dopantes e de menor custo em comparação ao 

hidrotermal e Czochralski, por exemplo.  

Alguns trabalhos estão disponíveis na literatura tratando da confecção de 

materiais luminescentes baseados na estrutura do SiO2 através do método de sol-

gel para dosimetria, porém, em sua grande maioria estes são obtidos na fase amorfa 

(PADRÓN et al., 2011; BAJPAI et al., 2013) ou quando cristalinos, dentre os que 

foram encontrados, estão na fase da tridimita (OHTA et al., 2000; OHTA e TAKAMI, 

2002.) e/ou como sistemas binários para aplicações em células de energia, 

biomarcadores e etc., (ROCHA et al., 2015), cujos principais dopantes limitam-se, 

majoritariamente, às terras raras. Este presente trabalho é inédito ao que tange ao 

método de confecção empregado (sol-gel), à fase cristalina dos materiais obtidos 

após calcinação e, também, com relação aos tipos e quantidades de elementos 

utilizados como dopantes. Espera-se, futuramente, que este trabalho contribua com 

as pesquisas em novos materiais para dosimetria das radiações ionizantes e seja de 

incentivo para mais trabalhos na área da ciência e tecnologia. 

1.1 Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo geral a investigação da emissão luminescente 

de cristais de quartzo naturais e a produção, via rota sol-gel, de cristais sintéticos 

baseados na estrutura do SiO2 para aplicação em dosimetria das radiações 

ionizantes ambiental através de sua emissão de LOE e TL. Este trabalho, portanto, 

foi dividido em duas grandes partes, a que trata do estudo dos cristais naturais, 

sendo estes os espécimes de quartzo verde, hialino, rosa e azul, e o referente aos 

cristais artificiais. 
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Como objetivos específicos, destacam-se: 

a) Amostras Naturais: 

- Investigação das impurezas presentes na rede cristalina através da 

Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental (AANI) e Fluorescência 

de Raios X por Reflexão Total (do inglês total-reflection X-ray 

fluorescence TXRF); 

- Caracterização da luminescência utilizando as técnicas de LOE, TL (VIS 

e UV) e o estudo das componentes da LOE contínua (Continuous Wave – 

CW-LOE), linearmente modulada (LM-LOE) e TL ajustadas pelos 

modelos teóricos de cinética; 

- Determinação da melhor temperatura de tratamento térmico (TT) após 

as doses regenerativas para determinação da dose equivalente (DE) 

aplicando o protocolo de alíquota única (Single Aliquot Regeneration 

Dose – SAR); 

b) Amostras Sintéticas: 

- Síntese de cristais de SiO2 pelo processo de sol-gel; 

- Dopagem dos cristais com diferentes quantidades e tipos de impurezas; 

- Caracterização morfológica através da técnica de Difração de Raios X 

(DRX); 

- Caracterização da luminescência utilizando as técnicas de LOE, TL (VIS 

e UV); 

- Estudo do papel do Fe como dopante na emissão luminescente de 

algumas amostras; 

- Reprodução de uma das amostras naturais; 

- Aplicação do protocolo de alíquota única (SAR) na amostra de 

reprodução da natural para determinação de dose equivalente utilizando 

a melhor temperatura de tratamento térmico (TT), após as doses 

regenerativas, encontrada nas amostras naturais; 

- Estudo das componentes da LOE contínua (Continuous Wave – CW-

LOE), linearmente modulada (LM-LOE) e TL ajustadas pelos modelos 

teóricos de cinética; 

- Calibração e determinação das mínimas doses de detecção (MDD) das 

melhores amostras produzidas para a finalidade de dosimetria; 

- Estudo da depleção natural, fading, das melhores amostras produzidas. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Silicatos  

Os silicatos compreendem uma classe mineral que engloba uma vasta gama de 

compostos cerâmicos que são responsáveis por, aproximadamente, 97 % da 

constituição, em volume, da crosta terrestre (BOCH e NIÈPCE, 2007). Dentre estes, 

os principais, em percentual de volume, são: feldspato (58 %), piroxênios e 

anfibólios (13 %), quartzo (11 %), micas, clorita, argilominerais (10 %), olivina (3 %), 

epídoto, cianita, andaluzita, granadas, zeólitos, etc. (2 %) (TEIXEIRA et al., 2001). A 

estrutura básica dos silicatos são unidades tetraédricas compostas por um íon de Si 

(raio iônico 0,40 Å e carga 4+) ligado a quatro átomos de oxigênio (raio iônico 0,140 

Å e carga 2-) resultando no íon 𝑆𝑖𝑂4
4−, figura 2.1 (CALLISTER, 2007). 

Figura 2.1 – Unidade tetraédrica de 𝑆𝑖𝑂4
4− 

 

Fonte: Imagem de (CALLISTER, 2007). 

Como os silicatos apresentam diversas estruturas e devido à sua importância 

estes são subdivididos de acordo com o grau de polimerização dos tetraedros 𝑆𝑖𝑂4
4− 

e por conseqüência pela razão Si:O (GAINES et al., 1997; TEIXEIRA et al., 2001; 

KLEIN e DUTROW, 2008). As principais subdivisões dos silicatos são: 

 Tetraedros isolados (nesossilicatos) – Si:O = 4 (olivina, granada, zircão, 

topázio); 

 Duplas de tetraedros (sorossilicatos) – Si:O = 2:7 (hemimorfita, epídoto); 

 Anéis de tetraedros (ciclossilicatos) – Si:O = 1:3 (berilo, turmalina); 

 Cadeias de tetraedros (inossilicatos) – de cadeia simples Si:O = 1:3 

(piroxênios) ou cadeia dupla Si:O = 4:11 (anfibólios); 
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 Folhas de tetraedros (filossilicatos) – Si:O = 2:5 (argilominerais – caulinita 

e esmectita, micas – muscovita e biotita); 

 Estruturas tridimensionais (tectossilicatos) – Si:O = 1:2 (quartzo). 

A sílica, ou dióxido de silício, (SiO2) é o material silicatado mais simples, sendo 

sua estrutura caracterizada por um arranjo tridimensional gerado pelo 

compartilhamento dos átomos de oxigênio por tetraedros adjacentes. Nestas 

condições o material é eletricamente neutro e todos os átomos têm estrutura 

eletrônica estável. 

2.1.1 Estrutura Cristalina do Quartzo 

Antes de se falar propriamente do quartzo e sua rede cristalina, um pequeno 

parêntese se faz útil para fins de definições. Um termo muito comum usado na área 

de engenharia de materiais é o ‗cristal‘ que pode ser definido como o arranjo 

ordenado e repetitivo de átomos por médias e longas distâncias interatômicas. Em 

oposição aos materiais cristalinos há os amorfos, ou melhor, materiais não-

cristalinos, aqueles que não possuem ordenação e repetição atômica por longas 

distâncias interatômicas. Todos os metais, muitos materiais cerâmicos e alguns 

polímeros formam estruturas cristalinas em condições normais de solidificação 

(CALLISTER, 2007). 

Se um sólido é cristalino ocorre de grupos de átomos formarem padrões 

repetitivos que são utilizados para descrever a simetria da estrutura do cristal. Esses 

grupos de átomos são chamados de células unitárias. Assim, de acordo com 

ASHKROFT e MERMIN, (1976), a repetição espacial de uma célula unitária, que 

pode conter diferentes íons, moléculas ou átomos que contém toda a sua 

propriedade de simetria, fornece uma estrutura rígida, simétrica e bem definida 

observada nos sólidos cristalinos, ou seja, a rede cristalina. Dessa forma, pode-se 

assumir que a célula unitária é o bloco de construção dos materiais cristalinos (VAN 

VLACK, 1970; CALLISTER, 2007). Neste contexto, podemos dizer que as 

propriedades dos materiais dependem, portanto, da forma que os átomos estão 

arranjados na rede cristalina do material o que resultará na presença de fases 

secundárias, porosidade, tamanhos de grãos, defeitos e, assim, modificações 

ópticas, térmicas, elétricas, dentre outras (CARTER e NORTON, 2007).  

Como citado anteriormente, a sílica (SiO2) é a forma mais simples dos silicatos e 

três são os seus principais polimorfos cristalinos, a saber, o quartzo, a tridimita e a 
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cristobalita, onde cada um possui uma forma alfa e outra beta; enquanto que o vidro 

é sua fase amorfa (WYCKOFF, 1963). As características de ocorrência dos três 

principais polimorfos da sílica, α e β, são (BRICE, 1985; MATSUOKA, 1992; DEER 

et al., 2004; BOCH e NIÈPCE, 2007; FARIAS; 2008): 

 Quartzo-α (romboédrico) – termodinamicamente estável à pressão 

atmosférica e temperaturas inferiores a 573 °C, mencionado neste 

trabalho apenas como quartzo; 

 Quartzo-β (hexagonal) – estável em pressão atmosférica e temperaturas 

entre 573 e 870 °C; 

 Tridimita-β (hexagonal) – estável em pressão atmosférica e temperaturas 

entre 870 e 1470 °C; 

 Cristobalita-β (cúbica) – estável em pressão atmosférica e temperaturas 

entre 1470 até seu ponto de fusão em ~1723 °C, mencionada neste 

trabalho apenas como cristobalita; 

 As formas α da tridimita e da cristobalita podem ocorrer 

metaestavelmente em temperatura ambiente e pressão atmosférica.  

A figura 2.2 apresenta o diagrama de fase para o SiO2, em função da 

temperatura, pressão e profundidade, dando principal enfoque para as formas α e β 

do quartzo e β da tridimita e cristobalita. Também apresenta as condições de 

ocorrência da coesita, stishovita e sílica vítrea. As fronteiras das temperaturas de 

mudanças de fase podem apresentar pequenas diferenças dependendo da fonte de 

referência, como pode ser observado pelo gráfico na figura 2.2 para a cristobalita e 

através de BRICE, (1985). 

O quartzo é um mineral comum em muitas rochas ígneas (plutônicas e 

vulcânicas), metamórficas e sedimentares, além de ser a fase predominante em 

veios de origem hidrotermais, metamórficos e ígneos. A presença de elementos 

estranhos, impurezas, e defeitos em sua rede cristalina são, na maioria das vezes, 

determinados pelas condições no tempo de sua formação que variam em diferentes 

ambientes de cristalização (PREUSER et al., 2009). 
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Figura 2.2 – Diagrama de fase do dióxido de silício (SiO2) 

 

Fonte: Imagem modificada de (www.quartzpage.de). 

Uma vez que cada átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de Si (como 

vizinho mais próximo), a estrutura tetraédrica surge da ligação por meio dos 

oxigênios nos vértices do tetraedro, como citado anteriormente, a diferença de 

eletronegatividade entre os átomos de Si e O dá origem a uma ligação de caráter 

duplo, com cerca de 40 % iônica e 60 % covalente. Além disso, em um tetraedro as 

ligações Si-O ocorrem em pares, cujas distâncias dos O para o Si são de 1,598 Å e 

1,616 Å, respectivamente. Esses fatos fazem com que a estrutura do quartzo 

apresente um ‗canal‘, de raio 0,75 Å, como pode ser visto na figura 2.3 (WEIL, 1984; 

BRICE, 1985; IKEYA, 1993).  

Nessas condições partículas neutras pequenas, com raio menor do que 0,5 Å, 

facilmente, podem passar ao longo desse canal; partículas cujos raios estão entre 

0,5 Å e 0,8 Å têm que seguir um caminho em ‗ziguezague‘ ao atravessar; e aquelas 

com raios superiores a 1,4 Å podem se acomodar sem causar distorções 

significativas da rede cristalina (BRICE, 1985; MATSUOKA, 1992). A cristobalita-α 

também apresenta a mesma estrutura de canal observada no quartzo-α (ANTHONY 

et al., 2003). Este canal no SiO2 é importante pois permite que impurezas, 

principalmente do tipo intersticiais, se movimentem facilmente por dentro do cristal, 

causando modificações locais na rede cristalina dando origem a centros do tipo 

impureza e de vacância, por exemplo (MATSUOKA, 1992). 
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Figura 2.3 – Estrutura cristalina do quartzo-α com as projeções atômicas no plano perpendicular a ‗c‘, 

mostrando seis dos pequenos canais no eixo ‗c‘ ao redor do canal central 

 

Fonte: Imagem modificada de (WEIL, 1984). 

2.1.2 Defeitos Cristalinos 

Um cristal idealizado é aquele que não possui defeitos em sua rede cristalina, 

ou seja, é um material livre de qualquer imperfeição. Cristais desse tipo não existem 

realmente na natureza, algum nível de desordem sempre estará presente em um 

material cristalino por razões termodinâmicas, como vibrações, e químicas 

(FURETTA, 2003).  

Os defeitos e a forma como os átomos estão ligados na rede cristalina são 

importantes, pois atuam diretamente nas mais variadas propriedades dos materiais, 

tais como as ópticas, elétricas e térmicas, sucintamente, comentadas no tópico 

2.1.1. Por exemplo, no caso do quartzo a natureza covalente de parte de sua ligação 

forma uma estrutura rígida de alta dureza (7 na escala Mohs), enquanto que o 

caráter duplo da ligação propicia rupturas de ligações causadas pelas radiações, 

originando assim defeitos na rede cristalina que, como será visto mais adiante, deles 

dependem a emissão luminescente quando o cristal é apropriadamente estimulado 

(FARIAS, 2008). 

Os principais defeitos cristalinos, freqüentemente, são classificados de acordo 

com sua geometria ou dimensionalidade em (BARSOUM, 2003; CALLISTER, 2007): 

 Pontuais – é o tipo de defeito mais conhecido na literatura e está 

relacionado com uma ou mais posições atômicas ocupadas por íons 
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diferentes daqueles da rede cristalina do material hospedeiro. Vacâncias, 

átomos intersticiais e substitucionais são exemplos deste tipo de defeito; 

 Lineares/discordâncias – também conhecido como defeitos 

unidimensionais, pois são capazes de causar distorções na rede cristalina 

devido a desalinhamento de uma linha de átomos;  

 Bidimensionais/interfaciais – defeitos relacionados a separação de 

regiões de fronteira de um material, como por exemplo, contorno de 

grãos em cristais policristalinos, defeitos de macla e superfície externa; 

 Volumétricos (tridimensionais) – são defeitos grandes em comparação 

com os anteriores e incluem poros, fendas, inclusões e presença de 

diferentes fases cristalinas. 

Um cristal real, portanto, exibirá uma grande coleção de tipos de defeitos 

cristalinos cuja concentração pode ser da ordem de 1013 cm-3 (PREUSSER et al., 

2009; CALLISTER, 2007). Os defeitos em um cristal real são divididos em dois tipos 

principais, intrínsecos e extrínsecos, que para o quartzo são apresentados a seguir. 

2.1.3 Defeitos Intrínsecos do Quartzo 

Os defeitos intrínsecos estão presentes em qualquer cristal real e mesmo em 

um cristal ideal a temperatura acima de zero Kelvin. Esses defeitos são átomos da 

própria rede do material que se encontram fora de suas posições originais, mas, 

contudo, necessários para o equilíbrio eletrônico. Tais defeitos podem ser o 

resultado do empacotamento imperfeito durante o processo de cristalização ou 

devido a vibrações térmicas, e ainda, de processos de irradiação (MCKEEVER, 

1985; CALLISTER, 2007; PREUSSER et al., 2009). A concentração destes defeitos 

depende da energia livre de Gibbs. Se o número de defeitos for pequeno, sua 

concentração pode ser estimada pela equação: 

 𝐶𝐷 = 𝑒𝑥𝑝 −∆𝐺𝐷 𝑘𝑇   (1) 

Em que CD é a concentração de defeito, ΔGD a energia livre de Gibbs na 

formação de defeitos, T é a temperatura absoluta, e k a constante de Boltzmann 

(BOHM, 1995; PREUSSER et al., 2009). 

Dentre os defeitos pontuais, os defeitos de Frenkel e Schottky são, 

especialmente, responsáveis pelas propriedades ópticas de cristais iônicos, como 

por exemplo, nos halogenetos alcalinos (MCKEEVER, 1985). O defeito de Frenkel é 

formado pelo par cátion intersticial e lacuna de cátion, enquanto que o de Schottky 
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por lacuna de cátion e de ânion, como pode ser visto na figura 2,4 ‗a e b‘. O 

movimento dos íons na rede cristalina para ocupar sítios intersticiais pode ser 

causado por aquecimento, por exemplo, (FURETTA, 2003; CALLISTER, 2007). 

Figura 2.4 – (a) Defeito de Frenkel (cátion intersticial e lacuna de cátion), (b) Defeito de Schottky 

(lacuna catiônica) 

             

Fonte: Imagem modificada de (MAMANI, 2007). 

Outro centro fundamental e bastante estudado no quartzo é o E‘ (centros 

associados a vacâncias de oxigênio) induzido pela radiação (WEEKS, 1956). 

Algumas variáveis existem na família E‘ e são chamados de E‘1, E‘2 e E‘4 

(MATSUOKA, 1992; PREUSSER, 2009). Centros de excesso de oxigênio e vacância 

de silício também são importantes defeitos associados ao quartzo, os quais são 

descritos com elevado grau de detalhe por MCKEEVER, (1985) e PREUSSER et al., 

(2009). 

A figura 2.5 mostra os principais defeitos pontuais intrínsecos no quartzo 

enquanto que a tabela 2.1 os centros de defeitos intrínsecos conhecidos para este 

cristal (PREUSSER et al., 2009).  

Tabela 2.1 – Centros de defeitos intrínsecos conhecidos do quartzo. Em que NBOHC é um centro de 

buraco de oxigênio não-ligante (Non-bridging Oxygen Hole Center). 

Defeito Temp. Annealing Prop. Magnética Referência 

Centro-E’ 400 °C Paramagnético FEIGL et al., (1974) 

Centro-E” 60-100 °C Paramagnético BOSSOLI et al., (1982) 

NBOHC 500 °C Paramagnético BOTIS et al., (2005) 

[O3Si:SiO3] Termod. Equil. Diamagnético WEIL, (1984) 

[O3SiOOSiO3] Termod. Equil. Diamagnético MARFUNIN, (1979) 

[O3SiOO
-
] 300-350 °C Paramagnético MARFUNIN, (1979) 

Fonte: Descritas na tabela. 
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Figura 2.5 – Principais defeitos pontuais intrínsecos no quartzo 

 

Fonte: Imagem modificada de (PREUSSER et al., 2009). 

2.1.4 Defeitos Extrínsecos do Quartzo 

Os defeitos extrínsecos são aqueles relacionados a elementos estranhos na 

rede cristalina. Nos cristais naturais esses elementos estranhos são chamados de 

impurezas e podem estar presentes como átomos intersticiais ou substitucionais, 

que são incorporados aleatoriamente no cristal durante seu crescimento cujos tipos 

e concentrações dependerão do ambiente de sua formação (WEIL, 1984; 

CALLISTER, 2007). No cristal de quartzo, SiO2, os defeitos relacionados às 

impurezas, defeitos extrínsecos, são quaisquer elementos na rede cristalina além do 

Si e O e a grande variedade de defeitos neste cristal surge por suas características 

típicas, como simetria da rede cristalina, presença dos grandes canais no eixo c e 

por sua mistura de ligação de caráter covalente-iônico.  

Os elementos (Al3+), (Ge4+), (Ti3+/4+) e (Fe2+/3+) são aqueles que possuem a 

capacidade de substituir o átomo de (Si4+) na rede cristalina do quartzo. De forma 

geral, quatro são as condições necessárias para que ocorra a substituição iônica: 

raio atômico, estrutura cristalina, eletronegatividade e valência. Assim, para que um 

íon substitua outro na rede cristalina, as quatro propriedades citadas acima devem 

ser semelhantes. Quanto ao átomo intersticial este deve ser pequeno o suficiente 

para poder ocupar os pequenos sítios entre os átomos do material hospedeiro 

(CALLISTER, 2007). 

A figura 2.6 mostra a representação esquemática de um átomo estranho 

(impureza) substituindo um átomo da rede cristalina e uma impureza ocupando um 

sítio intersticial na mesma rede. 
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Figura 2.6 – Representação esquemática bidimensional de uma impureza substitucional e intersticial 

numa rede cristalina 

 

Fonte: Imagem modificada de (CALLISTER, 2007). 

No caso da impureza substitucional possuir valência diferente do Si4+ como os 

Al3+, Ti3+ ou Fe3+ haverá um desequilíbrio de carga, dessa forma, para que o cristal 

atinja a neutralidade será necessária a presença de compensadores, que podem ser 

íons monovalentes (M+) como H+, Li+ e Na+ que, por serem pequenos, são capazes 

de se mover através dos canais ao longo do eixo c uma vez liberados pela irradiação 

(JANI et al., 1983; FURETTA, 2003; PREUSSER et al., 2009).  

O Ge4+ por ser semelhante ao Si, quanto à valência, o substitui na rede cristalina 

sem causar desequilíbrio de carga, entretanto, este íon tem alto potencial de 

ionização, tornando-se uma armadilha para elétrons liberados pela irradiação 

formando o centro [GeO4,e
-
]
-
. Para obter a neutralidade o centro formado atrai um 

cátion monovalente M+, resultando no centro [GeO4,e
-
/M+]0 (FARIAS, 2008). 

Na figura 2.7 são apresentados alguns exemplos de defeitos no quartzo 

relacionados aos centros de Al utilizando diferentes cátions monovalentes como 

compensadores de carga.  

Se em um material natural cuja incorporação de elementos estranhos à rede 

cristalina ocorre de forma aleatória, ou seja, sem intenção e controle, tais elementos 

são chamados de impurezas. A adição, entretanto, de elementos diferentes à rede 

cristalina de forma intencional, como ocorre em processos de confecção de cristais 

artificiais, recebem o nome de dopantes. E como se sabe a introdução de 

impurezas, ou dopantes, causa modificações nas propriedades dos materiais. 

Em termos de emissão luminescente de cristais iônicos três são as 

classificações de íons dopantes que influenciam esta propriedade. Estes íons são 
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conhecidos como ativadores, sensibilizadores e inibidores (quenchers). Os 

ativadores produzem emissões ao liberar a energia absorvida como fótons. Os 

ativadores mais comuns são íons de metais de transição como Cr3+, Mn2+/4+, Sn2+, 

Pb2+, Fe3+ e elementos terras raras (MARFUNIN, 1979; GOTZE, 2002). Os íons 

sensibilizadores são elementos que trabalham em conjunto com um ativador, 

absorvendo a energia e, subseqüentemente, transferindo-a para o ativador. Já os 

inibidores (quenchers) retêm parte ou toda a energia absorvida, resultando em 

recombinação não-radiativa. Como resultado os inibidores tendem a eliminar a 

emissão de luz dos cristais. A presença de elementos inibidores faz com que novos 

níveis de energia próximos sejam instalados, e o elétron pode, facilmente, retornar 

ao estado fundamental com a emissão de uma sucessão de fótons de baixa energia 

(infravermelha - IV, por exemplo) ou perdendo energia para a rede como calor. O 

Fe2+ é um íon inibidor de luminescência em cristais bem conhecido (MARFUNIN, 

1979; MARSHALL e MARIANO, 1988; GOTZE, 2002; MACRAE e WILSON, 2009). 

Um grande volume de trabalhos sobre esta questão estão disponíveis, sendo alguns 

condensados por BØTTER-JENSEN et al., (2003), PREUSSER et al., (2009) e 

YUKIHARA e MCKEEVER, (2011). 

Figura 2.7 – Defeitos no quartzo relacionado à impureza de Al (extrínsecos) 

 

Fonte: Imagem modificada de (PREUSSER et al., 2009). 

Na tabela 2.2 são apresentados alguns tipos de centros de defeitos, 

relacionados às impurezas, conhecidos para o cristal de quartzo (PREUSSER et al., 

2009). 
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Tabela 2.2 – Centros de defeitos relacionados às impurezas (extrínsecos) conhecidos do quartzo. 

Defeito Temp. Annealing  Prop. Magnética Referência 

[H4O4]
0
 Estável Diamagnético YANG e MCKEEVER, (1990) 

[AlO4│M
+
]
0
 Estável Diamagnético MARFUNIN, (1979) 

[AlO4]
0
 260 °C Paramagnético MARFUNIN (1979), YANG e 

MCKEEVER, (1990) 

[FeO4│H
+
]
0
 300-450 °C Paramagnético SCHMETZER, (1989) 

[FeO4│M
+
]
0
 300-450 °C Paramagnético SCHMETZER, (1989) 

[TiO4]
0
 Estável Diamagnético MARFUNIN, (1979) 

[TiO4│H
+
]
0
 200-300 °C Paramagnético WEIL, (1984) 

[GeO4│Li
+
]
0
 300 °C Paramagnético MCKEEVER et al., (1985) 

[GeO4│Na
+
]
0
 < 20 °C Paramagnético MCKEEVER et al., (1985) 

[GeO4]
-
 20 °C Paramagnético WEIL, (1984) 

[SiO4
-
│M

+
]
0
 -93 °C Paramagnético WILSON et al., (1986) 

[SiO4│Li
0
]
0
 < -83 °C Paramagnético JANI et al., (1986) 

[O3POAlO3]
+
 200 °C Paramagnético MASCHMEYER e LEHMANN, (1983). 

Fonte: Descritas na tabela. 

2.2 Método de Síntese Sol-Gel 

O interesse no método de sol-gel para obter cerâmicas e materiais vítreos 

começou em meados de 1800 com os estudos de EBELMAN, (1846) e GRAHAM, 

(1864) sobre sílica gel. Eles observaram que a hidrólise do tetraetil ortosilicato 

(TEOS) sob condições ácidas produzia SiO2 na forma ―vítrea‖. Fibras, lentes e 

materiais compósitos podiam ser produzidos a partir do gel viscoso. Contudo, era 

necessário um tempo de secagem muito longo, de um ano ou mais, para que a sílica 

gel não quebrasse tornando-se um pó fino (HENCH e WEST, 1990). 

No final dos anos de 1800 até 1920 o gel foi estudado pelos químicos por 

apresentar o fenômeno da formação de anéis de Liesegang. Grandes pesquisadores 

como OSTWALD, (1897) e RAYLEIGH, (1919), investigaram o problema da 

precipitação periódica dos anéis de Liesegang e o crescimento de cristais a partir de 

géis. ROY e ROY, (1954) e ROY, (1956; 1969) reconheceram o potencial do método 

em obter géis coloidais com altos níveis de homogeneidade química, e durante os 

anos de 1950 e 1960 produziram um grande número de óxidos cerâmicos com Al, 

Si, Ti, Zr, etc., que não podiam ser produzidos por métodos tradicionais.  

Neste mesmo período ILLER, (1955) realizou um trabalho pioneiro sobre a 

química da sílica que culminou no desenvolvimento de pó de sílica coloidal 

comercial. STÖBER et al., (1968) mostraram que usando amônia como catalisador 

na reação de hidrólise do TEOS seria possível controlar a morfologia e o tamanho 

final do pó de sílica, cuja dimensão final é função da concentração inicial de água e 

amônia, do tipo de alcóxido de silício (metil, etil, pentil, etc.) e do álcool utilizado na 
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mistura, e da temperatura de reação (STÖBER et al., 1968; TAN et al., 1987). 

OVERBEEK, (1982) e SUGIMOTO, (1987) mostraram que a nucleação de 

partículas, em um tempo muito curto, seguido de crescimento sem supersaturação, 

produziria partículas de óxido coloidal monodispersas. A hidrólise controlada de 

alcóxidos também foi usada na produção de SiO2 em tamanhos menores que 

micrometros (HENCH e WEST, 1990). 

O processo sol-gel tem sido usado na produção de pó de esferas de YAG 

(Yttrium Aluminum Garnet), e em elementos físseis como UO2, PuO2 (MACKENZIE e 

ULRICH, 1988). Atualmente, vários tipos de amostras podem ser produzidas como 

filmes, revestimento, fibras de cerâmicas policristalinas, estruturas compostas e 

fibras para guias de ondas de SiO2 com alta pureza (KLEIN et al., 2016). 

A motivação para o processamento de sol-gel é principalmente a pureza e 

homogeneidade potencialmente mais elevada e temperaturas de processamento 

mais baixas, se comparada com a fusão do vidro tradicional ou aos métodos de 

crescimento de cristais em pó. 

O objetivo do processo sol-gel, em geral, é controlar as superfícies e interfaces 

dos materiais durante seus primeiros estágios de produção, pois a confiabilidade, 

em longo prazo, de um material é, geralmente, limitada por variações localizadas na 

química-física da superfície e interfaces dentro do material. A ênfase no processo 

está na limitação e controle da variabilidade físico-química das estruturas 

homogêneas ou produção de fases secundárias extremamente finas (10-100 nm). O 

conceito de manipulação molecular do processamento de cerâmica, vidros e 

compósitos requer aplicação de princípios químicos aplicados à ciência dos 

materiais sem precedentes na história da cerâmica. Outro fator essencial para o 

aumento da compreensão do processo sol-gel é a disponibilidade de novas técnicas 

analíticas e de cálculos capazes de investigar em escala nanométrica o produto 

químico, processo de hidrólise, policondensação, sinérese, desidratação e 

densificação dos materiais. Muitos conceitos de controle molecular dos processos 

sol-gel são resultados do uso de técnicas como, ressonância magnética nuclear 

(RMN), espalhamento de pequeno ângulo de raios X (do inglês X-ray small-angle 

scattering – XSAS), espectroscopia Raman, espectroscopia de fotoelétrons de raios 

X (X-ray photoelectron spectroscopy – XPS), calorimetria exploratória diferencial 

(differential scanning calorimetry – DSC), espectroscopia de relaxação dielétrica 

(dielectric relaxation spectroscopy – DRS), microscopia eletrônica de varredura – 
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MEV, microscopia eletrônica de transmissão (transmission electron microscopy – 

TEM), etc., que foram desenvolvidos durante as últimas décadas (HENCH e WEST, 

1990).  

Atualmente, amostras de sílica monolítica podem ser produzidas secando-as 

durante alguns dias (horas) e não anos, o problema principal superado foi a quebra 

que ocorria durante a secagem, devido ao encolhimento quando líquidos porosos 

eram removidos dos géis. Para secções transversais pequenas, como pós, 

revestimentos ou fibras, as tensões da secagem são pequenas e podem ser 

acomodadas pelo material. Contudo, para amostras maiores, com mais de 1 cm de 

diâmetro, as tensões podem ser catastróficas, nesses casos é essencial um rigoroso 

controle das reações químicas durante o processo (HENCH e WEST, 1990).  

2.2.1 Etapas do Processo Sol-Gel 

Existem três metodologias para produção de SiO2 por sol-gel: 

 Método 1 – gelificação de uma solução de pó coloidal; 

 Método 2 – hidrólise e policondensação de alcóxido ou precursores de 

nitratos seguidos de secagem de géis; 

 Método 3 – hidrólise e policondensação de precursores de alcóxido 

seguido de envelhecimento e secagem sob atmosfera ambiente. 

Os Sols são dispersões de partículas coloidais em um líquido. Os colóides são 

partículas sólidas com diâmetros de 1-100 nm. Um gel é uma rede rígida 

interconectada com poros de dimensões submicrométricas e cadeias poliméricas 

cujo comprimento médio é maior que um micrômetro. O termo "gel" abrange uma 

diversidade de combinações de substâncias que podem ser classificadas em quatro 

categorias (FLORY, 1953): 

 Estrutura lamelar bem ordenada; 

 Redes poliméricas covalentes, completamente desordenadas; 

 Redes poliméricas formadas através de agregação física, 

predominantemente, desordenada; 

 Estruturas desordenadas particulares. 

Um gel de sílica pode ser formado pelo crescimento da rede a partir de uma 

matriz de partículas coloidais discretas (Método 1) ou formação de uma rede 3-D 

interconectada pela hidrólise simultânea e policondensação de um precursor 
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organometálico (Métodos 2 e 3). Quando o líquido poroso é removido como uma 

fase gasosa da rede de gel sólido, sob condições de secagem (Método 2), a rede 

não colapsa e um aerogel de baixa densidade é produzido. 

Quando o líquido poroso é removido por evaporação à pressão ambiente o 

encolhimento ocorre e é chamado de xerogel. Se o líquido poroso for a base de 

álcool, o material é chamado de alcogel. O termo genérico gel usualmente é 

aplicado em ambos xerogel e alcogel. O termo gel é definido como seco quando a 

água é completamente retirada, isto ocorre em temperaturas de 100-180 °C. A área 

de superfície dos géis secos feita pelo (Método 3) é muito grande (> 400 m2/g), e o 

raio médio dos poros é muito pequeno (< 10 nm). Raios de poros maiores podem ser 

produzidos através de tratamento térmico, por lavagem química ou adicionando-se 

HF (HENCH e VASCONCELOS, 1990). 

Um gel seco ainda contém uma concentração muito grande de hidroxilas 

quimissorvidas na superfície dos poros. O tratamento térmico na faixa de 500 a 800 

°C adsorve as hidroxilas e, assim, diminui o ângulo de contato e a sensibilidade do 

gel às tensões de reidratação, resultando num gel estabilizado.  

Tratamento térmico de um gel em temperaturas elevadas reduz, 

substancialmente, o número de poros e sua conectividade devido à sinterização da 

fase viscosa. Isto é denominada densificação. A densidade da amostra aumenta e a 

fração volumétrica de porosidade diminui durante a sinterização. O gel poroso é 

transformado em vidro denso quando todos os poros são eliminados. O 

adensamento estará completo em 1250-1500 °C para géis feitos pelo método 1 e 

abaixo de 1000 °C para géis feitos pelo método 3. A figura 2.8 mostra a sequência 

de obtenção de Gel-sílica vítrea utilizando os métodos 1 e 3 (HENCH e ULRICH, 

1984). 

 Estágio 1 – Mistura 

A suspensão do pó coloidal, ou sol, é formado por agitação mecânica das 

partículas coloidais em água, com pH que previne a precipitação. Nos métodos 2 e 3 

um líquido alcóxido precursor, como Si(OR)4, em que R e CH3, C2H5, ou C3H7, é 

hidrolisado e misturado com água, figura 2.9 (ILLER, 1979). 
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Figura 2.8 – Sequência de obtenção de gel-sílica através dos métodos 1 e 3 

 

Fonte: Imagem modificada de (HENCH e VASCONCELOS, 1990). 

Figura 2.9 – Processo de hidrólise por mistura com água 

 

Fonte: Imagem modificada de (HENCH e WEST, 1990). 

O tetraedro de sílica hidratada interage com a reação de condensação, figura 

2.10, formando as ligações ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 ≡. 

Figura 2.10 – Reação de condensação 

 

Fonte: Imagem modificada de (HENCH e VASCONCELOS, 1990). 

A ligação de tetraedros adicionais ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 ocorre como uma reação de 

policondensação, figura 2.11, e, eventualmente, resulta em uma rede SiO2. A H2O e 

o álcool expelidos da reação permanecem nos poros da rede. 
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Figura 2.11 – Reação de policondensação 

 

Fonte: Imagem modificada de (HENCH e VASCONCELOS, 1990). 

As reações de hidrólise e policondensação iniciam-se em numerosos locais 

dentro da solução TMOS (tetrametil ortosilicato, Si(OR)4) + H2O quando ocorre a 

mistura. Quando ligações suficientes de Si – O – Si interconectadas são formadas 

numa região, elas respondem cooperativamente como partículas coloidais ou um 

sol. O tamanho das partículas do sol e da reticulação dentro das partículas (isto é, 

densidade) dependem do pH e da razão R (R=[H,O]/[Si(OR),]) dentre outras 

variáveis discutidas a seguir.  

 Estágio 2 – Fusão 

Como o sol é um líquido de baixa viscosidade, ele pode ser conformado com um 

molde, que deve ser selecionado para evitar adesão do gel.  

 Estágio 3 – Gelificação 

Com o tempo, as partículas coloidais e as espécies de sílica condensada se 

unem formando uma rede tridimensional. As características físicas da rede de gel 

dependem muito do tamanho das partículas e da extensão da reticulação antes da 

formação do gel (gelificação). Na gelificação, a viscosidade aumenta, 

acentuadamente, e um objeto sólido, no formato do molde, se este fora utilizado, é 

obtido. Com o controle adequado da variação da viscosidade dependente do tempo 

de sol, as fibras podem ser puxadas ou giradas à medida que a gelificação ocorre.  

 Estágio 4 – Maturação  

Maturação de um gel, também chamado sinérese, envolve a manutenção da 

amostra fundida por um período de tempo, horas a dias, completamente imerso em 

líquido. Durante o envelhecimento, a policondensação continua juntamente com a 

solução localizada e a reprecipitação da rede de gel, o que aumenta a espessura 
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das junções das interpartículas e diminui a porosidade. A força do gel aumenta com 

o envelhecimento. Um gel envelhecido deve desenvolver força suficiente para 

resistir à quebra durante a secagem. 

 Estágio 5 – Secagem  

Durante a secagem, o líquido é removido da rede de poros interconectados. As 

tensões capilares grandes podem se desenvolver durante a secagem quando os 

poros são pequenos (< 20 nm). Essas tensões causarão a quebra catastrófica dos 

géis, a menos que o processo de secagem seja controlado pela diminuição da 

energia da superfície líquida pela adição de surfactantes ou eliminação de poros 

muito pequenos (método 1), por evaporação hipercrítica, que evita a interface sólido-

líquido (método 2), ou pela obtenção de tamanhos de poros monodispersos 

controlando as taxas de hidrólise e condensação (método 3). Após a secagem 

hipercrítica (método 1), o aerogel tem uma densidade muito baixa e é um bom 

isolante térmico quando ―ensanduichado‖ entre placas de vidro e evacuado 

(YOLDAS, 1975). 

 Estágio 6 – Desidratação ou Estabilização Química  

A remoção de ligações de silanol de superfície (Si – OH) da rede de poros 

resulta num sólido poroso quimicamente estável. A sílica gel porosa produzida desta 

maneira pelo método 3 é opticamente transparente com porosidade interconectada e 

tem força suficiente para ser usada como componentes ópticos únicos (HENCH et 

al., 1989). 

 Estágio 7 – Densificação  

O aquecimento do gel poroso a altas temperaturas faz com que a densificação 

ocorra. Os poros são eliminados e a densidade torna-se equivalente a quartzo 

fundido ou sílica fundida. A temperatura de densificação depende, 

consideravelmente, das dimensões da rede de poros, da conectividade dos poros e 

da área de superfície, como ilustrado na figura 2.8. Os géis de alcóxido (método 3) 

foram densificados com aquecimento a 1000 °C por Klein e Garvey (HENCH e 

ULRICH, 1984), géis feitos pelo processo coloidal comercial desenvolvido por Shoup 

requerem temperaturas bem superiores em 1500-1720 °C (MACKENZIE e ULRICH, 

1988). A pureza e homogeneidade de gel-sílica densa feita pelo método 3 são 

superiores a outros métodos de processamento de vidro de sílica (HENCH e WEST, 

1990).  
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2.3 Radiações Ionizantes 

Ao se falar sobre radiação ionizante, essencialmente estamos falando de 

radiação, a qual é definida por SAKHUJA, (2016) como um termo geral que pode ser 

usado para descrever a transferência de energia através do espaço originando-se de 

uma fonte. De forma similar, porém menos genérica, o ICRP, (1992) apresenta a 

radiação na forma de um termo geral para energia irradiada de uma fonte, que pode 

ser particulada ou parte do espectro eletromagnético, sendo mais útil especificá-la 

em função de sua qualidade, por exemplo, ionizante ou não ionizante. Essa é a 

mesma definição que traz a IAEA, (2007) em seu glossário de terminologia. 

Portanto, a radiação é uma energia em processo de transmissão, a qual será 

considerada ionizante ou não dependendo do efeito que ela produzirá ao interagir 

com a matéria/absorvedor. Se a radiação, ao interagir com a matéria, tiver energia 

suficiente para liberar elétrons de um átomo ou molécula (ionizando-o) esta será 

uma radiação ionizante. Como a radiação pode ter a forma de partículas ou ondas 

eletromagnéticas, elas podem ser categorizadas em quatro tipos gerais de acordo 

com KNOLL, (2010) em partículas carregadas (elétrons rápidos e partículas 

carregadas pesadas) e radiação sem carga (radiação eletromagnética e nêutrons). 

Os elétrons rápidos incluem partícula β emitida por decaimentos radioativos, 

bem como outros elétrons energéticos produzidos por qualquer outro processo. As 

partículas carregadas pesadas denotam uma categoria que engloba todos os íons 

energéticos com massa de 1 u.m.a. (unidade de massa atômica) ou superior, como 

partícula α (núcleo de Hélio), prótons, produtos de fissão e/ou produtos de outras 

reações nucleares (KNOLL, 2010). As radiações eletromagnéticas são um caso 

particular, pois o espectro eletromagnético (figura 2.12) pode ser dividido em duas 

partes, uma ionizante e outra não-ionizante. Essas radiações são caracterizadas por 

sua freqüência (ν), comprimento de onda (λ) e velocidade de propagação em um 

meio, características essas mencionadas mais à frente. Com uma análise superficial 

do espectro eletromagnético, podemos observar que conforme a freqüência da 

radiação aumenta, conseqüentemente a sua energia aumenta e observa-se que o 

comprimento de onda diminui. Assim, pode-se dizer que a fronteira entre as 

radiações não ionizantes e ionizantes ocorre na região do ultravioleta e raios-X 

(SOWA et al., 2012). Quanto menores se tornam os comprimentos de onda das 

radiações eletromagnéticas, como ocorre com os raios-X e raios-γ, altamente 
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ionizantes, é comum referir-se a tais ondas em função de sua unidade de energia, 

elétron-volt (eV), que representa a quantidade de energia cinética de um elétron ao 

atravessar uma diferença de potencial (ddp) de 1 volt. Por fim, temos o último tipo de 

radiação que compõem as radiações sem carga, o nêutron. Os nêutrons são 

divididos em três principais categorias, de acordo com sua energia cinética, entre 

térmicos (~0,3 eV), epitérmicos (0,5 eV – 100 keV) e rápidos (100 keV – 20 MeV) e 

são produzidos por processos nucleares (GREENBERG et al., 2011).  

Figura 2.12 – Espectro eletromagnético subdividido em ionizantes e não-ionizantes 

 

Fonte: Modificado de (DANCE et al., 2014).  

As radiações ionizantes podem causar a ionização da matéria de duas 

maneiras, direta ou indiretamente. A ionização direta é a forma principal de a 

radiação transferir sua energia para a matéria. As partículas carregadas rápidas 

(elétrons, prótons, partícula-α, íons pesados) transferem sua energia diretamente 

através de pequenas interações Coulombianas (eletrostática) aos elétrons orbitais 

ao longo do percurso da radiação na matéria. Na ionização indireta as ondas 

eletromagnéticas energéticas (raios-X, raios-γ, raios cósmicos) e os nêutrons, por 

não possuírem cargas, não podem ionizar a matéria diretamente. Estas depositam 

sua energia através de duas etapas. Na primeira, partículas carregadas serão 

liberadas no absorvedor após interações com as radiações neutras ao longo de seu 

caminho percorrido na matéria (fótons podem liberar elétrons ou pares 

elétrons/pósitrons e nêutrons podem liberar prótons ou íons pesados, por exemplo) 

e, na segunda etapa, as partículas carregadas liberadas depositam energia no 

absorvedor através de interações coulombianas diretas com os elétrons orbitais dos 

átomos que compõem a matéria (DANCE et al., 2014; PODGORSAK, 2016). Devido 
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ao fato dessas radiações não serem afetadas pelas interações Coulombianas dos 

átomos e interagirem diretamente com o núcleo atômico, importantes técnicas 

analíticas, como a AANI, foram desenvolvidas. As características principais das 

radiações ionizantes são apresentadas na tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Radiações ionizantes e suas principais características. 

Radiação Características Blindagem 

Partícula α Núcleo de He 
Partícula carregada (2

+
) 

Ionização direta 
Emitida por núcleos instáveis 

Camada de 1 a 2 cm de ar 
Pele humana ou folha de papel 

Partícula β Partícula carregada (1
+
 ou 1

-
) 

Ionização Direta 
Emitida por núcleos instáveis 

Menor que partícula α 

Pele humana 
Plástico 

Raios-X Fótons altamente energéticos 
Obtidos pela rápida desaceleração de 

elétrons 
Ionização direta 

Chumbo 

Raios-γ Fótons altamente energéticos 
Emitidos por núcleos instáveis 

Altamente penetrantes 
Ionização indireta 

Parede de concreto 

Nêutrons (n) Partículas neutras 
Emitidos por núcleos instáveis durante a 

fissão nuclear 
Altamente penetrantes 

Ionização indireta 

Água pesada 
Parafina borada 

Radiação cósmica Proveniente do espaço profundo 
Mistura dos mais diversos tipos de 

radiação, incluindo as citadas 
anteriormente 

Campo eletromagnético do 
Planeta Terra 

Ultravioleta (UV) Origem natural: Sol 
Ionizante na região UV do vácuo 

Campo eletromagnético do 
Planeta Terra 

Fonte: Modificado de (IAEA, 2004; PODGORSAK, 2005). 

A ação da radiação na matéria pode ser expressa em termos de energia 

depositada por unidade de comprimento, ou seja, a quantidade média de energia 

que uma dada radiação ionizante transmite ao meio absorvente (matéria como 

tecido) por comprimento de caminho. Esse termo é chamado de LET (Linear Energy 

Transfer) e a densidade de ionização produzida pela radiação ionizante depende do 

LET do feixe da radiação ionizante, o qual é utilizado em radiobiologia e proteção 

radiológica para especificar a qualidade de um feixe de radiação. Dependendo da 

densidade de ionização produzida no absorvedor divide-se o LET em duas 

categorias, baixo LET e alto LET. A unidade de medida do LET é keV/µm, sendo que 

10 keV/µm é a fronteira de separação entre as radiações de baixo e alto LET. A 
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tabela 2.4 abaixo lista vários valores de LET para diferentes feixes de radiação 

ionizante. 

Tabela 2.4 – Valores de LET (baixo e alto) para diferentes feixes de radiação. 

Baixo LET LET (keV/µm) Alto LET LET (keV/µm) 

Raios-X: 3,0 MeV 0,3 Elétrons: 1,0 keV 12,3 

Raios-γ: 60Co 0,3 Nêutrons: 14,0 MeV 12,0 

Elétrons: 10,0 keV 2,3 Prótons: 2,0 MeV 17,0 

Elétrons: 1,0 MeV 0,25 Íons pesados 100-2000 

Fonte: Modificado de (PODGORSAK, 2016). 

2.3.1 Interação da Radiação com a Matéria 

Como vimos anteriormente, as radiações podem ser divididas entre as que têm 

capacidade, ou seja, energia, para ionização da matéria e as que não são 

ionizantes. Devido aos efeitos nocivos, biológicos e reações adversas, que as 

radiações ionizantes podem causar no corpo humano, muitos estudos foram feitos 

sobre a forma de interação desse tipo de radiação com a matéria ao passo que 

pouca atenção foi dada aos efeitos das radiações não ionizantes. No entanto, nas 

últimas décadas esse cenário vem mudando devido, principalmente, ao aumento da 

utilização de aparelhos eletrônicos que emitem e recebem as mais diversas 

radiofreqüências, dos quais muitos são portados como objetos pessoais. Após a 

expansão na utilização de aparelhos eletrônicos, relatos vêm surgindo de sintomas 

clínicos sofridos por pessoas que ficam expostas, mesmo, por poucos períodos de 

tempo a essas radiações (eletromagnéticas) não ionizantes. Esse fenômeno foi 

batizado por especialistas de hipersensibilidade eletromagnética (EHS) (BAMIOU et 

al., 2008; RUBIN et al., 2010; HEUSER e HEUSER, 2017; BAHAR et al., 2018). 

Apesar das radiações eletromagnéticas de baixa energia não causarem 

ionização da matéria, essas ainda podem ser prejudiciais ao ser humano, pois 

podem causar a excitação da matéria, principalmente se tratando das radiações UV 

(UVA, UVB e UVC) que possuem elevada energia. Efeitos adversos causados por 

curtos períodos de exposição a essa radiação não foram reportados, entretanto, 

exposição excessiva, como em uma praia sem uso de protetor solar, pode causar 

efeitos adversos como queimaduras e possíveis carcinogênese (GALLAGHER e 

LEE, 2006; TORRES, 2018). 

Em contrapartida às radiações não ionizantes, maior atenção será dada para as 

radiações ionizantes, a qual é de interesse para este trabalho. As radiações 
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ionizantes, com capacidade de ionização direta e indireta, são divididas em dois 

grandes grupos, partículas carregadas (partículas pesadas e elétrons rápidos) e 

radiações sem cargas/neutras (ondas eletromagnéticas como raios-X, raios-γ e os 

nêutrons) conforme apontado anteriormente (KNOLL, 2010).  

2.3.1.1 Partículas Carregadas 

As radiações compostas por partículas carregadas interagem com a matéria, 

primariamente, através de forças coulombianas com os elétrons orbitais dos átomos 

do absorvedor. Entretanto, interações com o núcleo atômico, embora raros, também 

são possíveis (KNOLL, 1999). Considerando (b) o parâmetro de impacto da trajetória 

da partícula carregada e (a) o raio atômico do absorvedor, pode-se dividir a 

interação Coulombiana das partículas carregadas com o campo nuclear externo do 

átomo em três categorias:  

1ª) b << a – Quando o parâmetro de impacto (b) de uma partícula carregada é 

muito menor do que o raio atômico (a) do absorvedor, a partícula interage, 

principalmente, com o núcleo de maneira elástica ou inelástica, onde uma mudança 

de direção pode ocorrer. A maioria dessas interações é elástica, de modo que a 

partícula é desviada pelo núcleo perdendo apenas uma pequena parte de sua 

energia cinética satisfazendo a conservação de momento. No entanto, pode ocorrer 

de uma pequena parcela da interação ser do tipo inelástica o que acarretaria em 

uma perda significante de energia ocasionando a emissão de fótons de raios-X 

devido a desaceleração da partícula carregada (raios-X de freamento ou 

bremsstrahlung no caso da partícula ser uma radiação β). Esse tipo de interação é 

chamado de colisão de radiação. 

2ª) b ≈ a – A partícula carregada pode ter uma interação coulombiana direta com 

um único elétron orbital e transferir para ele uma quantidade significativa de sua 

energia cinética (~50%). Neste caso a interação é chamada de hard collision. O 

elétron orbital ao receber energia por essa forma de colisão deixa o átomo como um 

raio-δ, o qual possui energia suficiente para sofrer suas próprias interações 

coulombianas com átomos absorventes. A teoria a esse respeito depende 

fortemente das características da partícula carregada e, geralmente, assume que o 

elétron orbital liberado (raio-δ) está livre antes e depois da interação, já que a 

energia cinética transferida para ele, da partícula carregada, é muito maior do que a 

energia de ligação com o átomo. 
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3ª) b >> a – A partícula carregada interage com o átomo como um todo e, assim, 

com todo o complemento atômico de elétrons ligados. Essa interação é chamada de 

soft collision. A transferência de energia para um determinado elétron ligado é muito 

pequena, entretanto, o número dessas interações é grande, de modo que, 

aproximadamente, 50% da energia perdida por uma partícula carregada ocorrem 

através dessas pequenas interações que pode causar polarização atômica, 

excitação ou mesmo ionização por remoção de um elétron de valência (KNOLL, 

2010; PODGORSAK, 2016). 

Os aspectos gerais dos três tipos de transferência de energia entre partículas 

carregadas e a matéria são mostrados na figura 2.13. 

Figura 2.13 – Aspectos gerais da interação de partículas carregadas com a matéria  

 

Fonte: Modificado de (PODGORSAK, 2016). 

A perda gradual de energia das partículas pesadas ao interagir (penetrar) na 

matéria é definida em termos de poder de freamento, e duas classes desse poder 

freamento são conhecidas. A primeira é o freamento por colisões que resulta da 

interação de partículas carregadas com os elétrons orbitais do absorvedor. A 

segunda é o freamento de radiação, que é o resultado da interação de partículas 

carregadas com o núcleo do absorvedor. O poder de freamento desempenha um 

papel importante na dosimetria das radiações, pois, massa, carga, velocidade e 

energia da partícula carregada, bem como as propriedades do absorvedor, tal qual, 

densidade e número atômico, são propriedades importantes no campo da 

dosimetria. Um tratamento com maior profundidade a respeito do poder de 

freamento é apresentado por KNOLL, (2010) e PODGORSAK, (2016). As 

características do absorvedor, quanto às radiações, será apresentado mais adiante. 
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2.3.1.2 Radiações Eletromagnéticas 

As radiações neutras são formadas pelas ondas eletromagnéticas e, também, 

pelos nêutrons. Entretanto, nessa parte do trabalho, que trata da interação das 

radiações sem carga com a matéria, serão apresentadas apenas as interações das 

radiações eletromagnéticas excluindo-se os nêutrons, uma vez, que um tratado mais 

completo e direcionado aos nêutrons é apresentado, mais a frente, ao se falar sobre 

o método de análise por ativação com nêutrons instrumental. 

Os fótons de radiação ionizante, de acordo com PODGORSAK, (2005), 

dependendo de sua origem, podem ser classificados em quatro categorias: 

- Bremsstrahlung (raios-X contínuos), emitidos através de interações elétrons-

núcleo; 

- Raios-X característicos, emitidos em transições de elétrons orbitais de uma 

orbita permitida para uma vacância em outra órbita permitida; 

- Raios-γ, emitidos através de transições nucleares; 

- Radiação de aniquilação (tipicamente 0,511 MeV), emitida pela aniquilação de 

pósitron-elétron. 

Nos processos de interação que envolve radiação eletromagnética, a 

transferência de energia dos fótons para o elétron é total ou parcial, ocasionando o 

desaparecimento do fóton ou seu espalhamento em ângulos significativos em 

contraste às partículas carregadas que perdem sua energia através de interações 

contínuas e simultâneas. Dentre os processos de interação de fótons com a matéria, 

no que diz respeito à física médica e dosimetria das radiações, PODGORSAK, 

(2016) agrupa os mecanismos de interação em quatro grandes grupos em ordem de 

importância, sendo estes: 

1) Interação de maior importância – Efeito Fotoelétrico, Efeito Compton 

(espalhamento incoerente) e Produção de Pares; 

2) Interações de importância intermediária – Espalhamento coerente (Rayleigh); 

3) Interações de menor importância – Reações fotonucleares (efeito 

fotonuclear) e Espalhamento Thompson por elétron livre; 

4) Interações Insignificantes – Espalhamento Thompson pelo núcleo, 

Espalhamento Compton pelo núcleo, Produção de méson e Espalhamento 

Delbrück. 
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Apesar das diversas interações apresentadas acima, a literatura aponta, de 

maneira clara, o efeito fotoelétrico (Τ), efeito Compton (K), produção de pares (ζ), 

espalhamento coerente (Rayleigh) e interações fotonucleares como as cinco 

principais interações com a matéria. Sendo as três primeiras os maiores destaques 

e, geralmente, as únicas interações consideradas para diversos materiais e fótons 

(KNOLL, 1999, DANCE et al., 2014).  

O espalhamento coerente (Rayleigh) é uma interação do tipo elástica que ocorre 

entre o fóton e todos os elétrons do átomo do absorvedor. Esse processo é 

negligenciável uma vez que nenhuma excitação ou ionização é causada no átomo, 

pois o fóton não perde (transfere) sua energia, sofre apenas um pequeno desvio em 

sua trajetória. Este efeito ocorre, principalmente, com fótons de baixa energia e para 

absorvedores de alto número atômico. 

Reações fotonucleares ocorrem através da interação direta entre fótons de alta 

energia e o núcleo do átomo causando desintegração nuclear. O núcleo ao absorver 

o fóton de alta energia pode emitir partículas como nêutrons (γ, n), prótons (γ, p), 

alfa (γ, α), ondas eletromagnéticas (γ, γ) e produtos de fissão, embora com menor 

probabilidade. As reações fotonucleares são endotérmicas, assim, para que a 

reação ocorra o fóton incidente deve possuir uma energia mínima ou limiar. A 

energia de limiar representa a energia de separação dos nucleons e, para a maioria 

destes, a energia de limiar é de, cerca de, 8,5 MeV. Essa reação desempenha um 

papel importante em estudos de atenuação de fótons e cálculos de blindagens, onde 

uma ampla gama de trabalhos a cerca dessa reação pode ser encontrada 

(HAYWARD, 1970; IAEA, 2000a; ENOTO, et al., 2017).  

As duas formas de interação de fótons com a matéria apresentadas acima, 

geralmente, são negligenciadas quanto às medições da radiação, sendo 

consideradas apenas as três principais citadas anteriormente. A importância relativa 

do efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares, estão ilustrados na figura 

2.14, onde a probabilidade do átomo interagir com o absorvedor, em qualquer um 

dos processos, dependerá da energia (hν) do fóton e do número atômico do material 

(EVANS, 1955). 

O efeito fotoelétrico ocorre quando um fóton transfere toda sua energia para um 

elétron da camada mais interna do átomo. Como conseqüência o fóton desaparece 

e um elétron é ejetado do átomo com energia Ee, sendo chamado de fotoelétron. 

Essa interação cria um íon com uma vacância a qual é rapidamente preenchida por 
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um elétron livre ou de outra camada do átomo, ocasionando a emissão de um ou 

mais raios-X característicos, os quais, em alguns casos, podem ser reabsorvidos 

próximo ao sitio onde foi gerado por absorção fotoelétrica. O efeito fotoelétrico 

ocorre, predominantemente, para fótons de baixa energia e a probabilidade aumenta 

conforme o número atômico do material é maior (KNOLL, 1999). 

Figura 2.14 – Regiões de predominância para os três processos principais de interação de raios-γ em 

função do número atômico (Z) do absorvedor e da energia (hν) do fóton. As curvas designam os 

valores de (Z) e (hν) onde a ocorrência de dois efeitos é igual 

 

Fonte: Modificado de (EVANS, 1955; KNOLL, 2010, PODGORSAK, 2005).  

O efeito fotoelétrico é apresentado esquematicamente na figura 2.15. E a 

energia do fotoelétron é dada pela equação (2). 

 𝐸𝑒 = 𝜈 − 𝐸𝑏  (2) 

Onde Eb é a energia de ligação do elétron em sua respectiva camada. 

Figura 2.15 – Diagrama esquemático do efeito fotoelétrico 

 

Fonte: Modificado de (PODGORSAK, 2016). 

O processo de interação do efeito Compton, ou espalhamento Compton, se dá 

quando um fóton incidente de energia (hν) interage com um elétron orbital do átomo 

do absorvedor transferindo parte de sua energia. Como resultado, o elétron é 
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ejetado (recoil electron) do átomo em um ângulo (ø) e o fóton, agora com energia 

(hν´), é desviado de sua trajetória original em um ângulo (θ). O esquema do 

espalhamento Compton é mostrado na figura 2.16. A expressão que relaciona a 

transferência de energia e o ângulo de espalhamento, através da conservação de 

energia e momento, é dada por: 

 
𝜈′ =

𝜈

1 +
𝜈
𝑚𝑒𝑐2  1− cos 𝜃 

 
(3) 

onde mec
2 é a energia de repouso do elétron (0,511 MeV). 

A probabilidade do espalhamento Compton por átomo do absorvedor depende 

do número de elétrons disponíveis como alvos de dispersão e, portanto, aumenta 

linearmente com Z, conforme figura 2.14. A distribuição angular dos fótons 

espalhamento segue a equação de Klein-Nishima, discutida com mais detalhes por 

PODGORSAK, (2016). 

Figura 2.16 – Diagrama esquemático do Efeito Compton 

 

Fonte: Modificado de (KNOLL, 2010). 

A produção de pares está relacionada a altas energias, no entanto, a partir de 

1,022 MeV, que é duas vezes o valor da energia de repouso do elétron (hν = 2mec
2), 

o processo já é energeticamente possível. Nesta interação, que deve ocorrer no 

campo coulombiano do núcleo (para conservar momento, energia e carga), o fóton é 

absorvido por completo dando lugar ao par elétron-pósitron. Dois fótons serão 

liberados com energia de 0,511 MeV cada, que poderão ionizar o meio, após o 

processo cessar, o que ocorrerá após duas aniquilações (KNOLL, 2010; 

PODGORSAK, 2016). 
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2.4 Conceitos Básicos de Dosimetria 

Com o que foi apresentado, sucintamente, nas seções anteriores sobre a física 

radiológica, somos agora capazes de reconhecer a real capacidade que as 

radiações ionizantes têm de causar modificações e, conseqüentemente, danos ao 

interagir com os átomos de um absorvedor que compõem a mais variada forma de 

matéria. Por isso, meios adequados de monitoração e quantificação da energia 

depositada pelos diversos tipos de radiação na matéria se fazem necessários, uma 

vez que a radiação ionizante não é visível e não possui odor, não temos como 

detectá-la diretamente através de nossos sentidos, no entanto, estas podem ser 

―observadas‖ e medidas por outros meios, tais como filmes fotográficos, tubos 

geiger-müller, cintiladores e técnicas que utilizam materiais luminescentes (IAEA, 

2004). Podemos então dizer que, enquanto a física radiológica trata da ciência das 

radiações ionizantes e suas interações com a matéria, dando especial atenção às 

energias depositadas no absorvedor, a dosimetria das radiações lida com a 

determinação quantitativa destas energias e estabelece limites seguros para evitar 

os seus efeitos deletérios nos mais variados tipos de atividades que envolvam 

radiação, seja em diagnósticos, militares, ambientais, energéticas, acidentes, etc. 

(HINE e BROWNELL, 1956; WEBSTER e ERIN, 2014). 

O reconhecimento da necessidade de uma forma quantitativa de mensuração da 

radiação ocorreu no alvorecer da radioatividade, nos últimos anos do século XIX, 

com a descoberta dos raios-X por Röntgen (1895), da radioatividade natural por 

Becquerel (1896) e dos elementos radioativos Radio e Polônio pelo casal Curie 

(1898). Durante esse período diversas formas de mensuração da radiação emitida 

pelos tubos de raios-X foram testados, incluindo métodos fluorescentes, para 

determinar a intensidade dos raios-X, e químicos, onde medidas da quantidade de 

calor produzido pela absorção completa de um feixe de raios-X em um metal foram 

feitas, mas nenhuma forma concreta de medição foi obtida. Somente três décadas 

após, em 1928, um método internacionalmente aceito de definição e mensuração da 

dose de raios-X foi alcançado, o Röntgen (ATTIX, 1986; HINE e BROWNELL, 1956).  

A mensuração da quantidade de radiação a qual um material é exposto, ramo 

da física conhecido como dosimetria, apesar de seu início modesto, é uma área de 

extrema importância para segurança e proteção de indivíduos envolvidos em 

diferentes atividades, como mencionado anteriormente, e uma das formas mais 



68 
 

utilizadas de monitoração da quantidade de radiação nesses meios diversos é feita 

através de dosímetros luminescentes, os quais são parte do tema deste trabalho e 

serão abordados nas próximas páginas. Um fato de fácil observação é que com o 

decorrer de poucos anos da descoberta da radiação, a utilização desta cresceu e se 

difundiu globalmente, bem como a necessidade de meios precisos de monitoração, 

quantificação e normas de proteção, questões essas que não receberam a devida 

atenção dos pioneiros da física das radiações e muitos deles sofreram 

conseqüências severas dos efeitos da radiação devido, em grande parte, a falta de 

conhecimento (PODGORSAK, 2016). Atualmente a utilização das radiações 

ionizantes é estritamente controlada, monitorada e regulamentada por órgãos 

internacionais como o ICRU (International Commission on Radiation Units and 

Measurements) fundado em 1925, o ICRP (International Commission on 

Radiological Protection) fundado em 1928 e a IAEA (International Atomic Energy 

Agency) criada em 1957 como uma resposta aos anseios gerados pelas novas 

descobertas e usos da tecnologia nuclear desenvolvidos durante a II Guerra Mundial 

e o pós-guerra. Também podemos incluir a UNSCEAR (The United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation) sendo que 27 países foram 

designados pela assembléia geral das Nações Unidas como membros do comitê 

científico, do qual o Brasil faz parte desde sua fundação em 1955. 

A dosimetria, no entanto, é mais complexa do que fora no passado e nos dias 

atuais esta é dividida em diversas áreas, das quais a principais podem ser 

agrupadas em: dosimetria pessoal, médica, ambiental, retrospectiva (datação e 

acidentes) e espacial conforme atestam BØTTER-JENSEN et al., (2003) e 

YUKIHARA e MCKEEVER, (2011).  

2.4.1 Dosimetria Pessoal, Unidades e Principais Definições 

Sistemas de proteção radiológica estão constantemente evoluindo desde o 

surgimento dos órgãos internacionais ICRU, ICRP, IAEA, dentre outros. Estes 

órgãos servem como base para legislações e implementações de programas de 

proteção radiológica, recomendações quanto às quantidades e unidades de radiação 

e procedimentos adequados para mensurações e aplicações dessas quantidades 

em radiologia clínica e radiobiologia. 

As quantidades físicas da proteção radiológica, de acordo com ICRP, (1996), 

podem ser divididas em dois conjuntos, quantidades de proteção e quantidades 
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operacionais, como mostradas na figura 2.17, a seguir. As quantidades de proteção 

têm como propósito especificar limites de exposição de dose, o que de acordo com o 

ICRP, (2007), visa assegurar que a ocorrência de efeitos estocásticos na saúde 

permaneça abaixo dos níveis considerados inaceitáveis e que as reações nos 

tecidos sejam evitadas. As quantidades (grandezas) operacionais foram definidas 

para medições práticas, tanto para monitoramento de área quanto individual, 

objetivando demonstrar a conformidade com esses limites de doses (ICRU, 1993).  

Figura 2.17 – Relação entre quantidades físicas, operacionais e de proteção 

 

Fonte: Modificado de (YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

2.4.1.1 Dose Absorvida e Outras Quantidades Físicas 

A dose absorvida é uma quantidade dosimétrica fundamental e é utilizada para 

correlacionar a deposição de energia e efeitos da radiação ionizante. Esta é definida 

pelo ICRP, (2007) como: 

- Mensurável; 

- Bem definida em qualquer ponto da matéria; 

- Utilizada para todos os tipos de radiação e qualquer geometria de radiação; 

- Existem padrões primários para permitir sua determinação por medição. 

A dose absorvida, equação 4, serve, portanto, para quantificar a deposição de 

energia na matéria e é definida como: 

 
𝐷 =

𝑑𝜀 

𝑑𝑚
  
𝐽

𝑘𝑔
= 𝐺𝑦  

(4) 

Sendo sua unidade dada em Gray (Gy), onde dε  é a energia média transmitida à 

matéria de massa dm, em que dε  leva em consideração não apenas a interação do 

campo da radiação com dm mas também a interação de partículas carregadas 

secundárias. A energia transmitida ε é definida como ε = Rin – Rout + ∑Q, onde Rin é 
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a energia de todas as partículas ionizantes carregadas e sem cargas (excluindo-se a 

energia de repouso) que entram no volume; Rout é a energia das partículas 

carregadas e sem cargas (excluindo a energia de repouso) que deixam o volume; e 

∑Q são todas as mudanças na massa de repouso em qualquer interação ocorrendo 

dentro do volume (ICRU, 1993; 1998; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Esta dose é 

uma quantidade não estocástica definida em um ponto como a média sobre uma 

quantidade de massa de um material específico (ar, água, tecido, etc.).  

A dose absorvida ponderada pelo fator de qualidade Q (que leva em 

consideração o efeito biológico dos diferentes tipos de radiação) é a base para 

definição da dose equivalente pessoal (Hp) e ambiental H*. A dose absorvida média 

sobre uma massa e ponderada pelos fatores de ponderação da radiação WR e de 

tecido WT é a base para definição da dose equivalente de proteção HT e dose efetiva 

E, abordados mais a frente (YUKIHARA e MCKEEVER, 2011).  

Outra quantidade de interesse é a exposição, X, a qual foi um dos primeiros 

termos utilizados para designar uma quantidade radiológica. A exposição é dada 

como o quociente de dQ por dm, onde dQ é o valor absoluto da carga total média 

dos íons de um sinal produzido quando todos os elétrons e pósitrons liberados ou 

criados por fótons incidentes em uma massa, dm, de ar seco são completamente 

parados em ar seco (ICRU, 2011). 

 
𝑋 =

𝑑𝑄

𝑑𝑚
  
𝐶

𝑘𝑔
  

(5) 

A exposição pode ser expressa em termos de distribuição de fluência, ΦE, de 

fótons de energia (E) através do cálculo do coeficiente de absorção de massa-

energia de um material (µen/ρ) para energia E de partícula correspondente (ATTIX, 

2004).  

 𝑋 = 𝛷𝐸  
𝜇𝑒𝑛
𝜌
 
𝐸,𝑎𝑟

 
𝑒

𝑊
 
𝑎𝑟

=  𝐾𝑐 𝑎𝑟  
𝑒

𝑊
 
𝑎𝑟

 
(6) 

Onde e é a carga do elétron e W é a energia média necessária para produzir um 

par de íons no ar. A dimensão de exposição, além de sua unidade no SI dada por 

C/kg, era tradicionalmente expressa em Röntgen, R (1R = 2,580x10-4 C kg-1 ar) 

(KNOLL, 2010).  

Outra quantidade física, normalmente, usada é o Kerma. O Kerma quantifica a 

conversão de energia de partículas sem carga (ionização indireta) em energia 

cinética de partículas carregadas e é definido como: 
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𝐾 =

𝑑𝐸𝑡𝑟
𝑑𝑚

  
𝐽

𝑘𝑔
= 𝐺𝑦  

(7) 

onde dEtr é a soma média das energias cinéticas iniciais de todas as partículas 

carregadas liberadas em uma massa dm de um material pelas partículas não 

carregadas que incidem em dm (ICRU, 1998; 2011). Como o Kerma quantifica a 

conversão de energia, seu valor inclui toda a energia dos elétrons secundários 

criados em dm, mas que deixarão o volume e depositarão energia em outro lugar 

(YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). O Kerma pode ser separado em duas 

componentes, dependendo de como a energia transferida é gasta no meio (K = Kc + 

Kr). Onde Kc é o Kerma de colisão e refere-se a energia transferida para partículas 

carregadas que são ―gastas‖ em ionizações e excitações; já o Kerma radioativo, Kr, 

refere-se a energia que é gasta em processos radiativos, ou seja, transportada por 

fótons (ATTIX, 2004; PODGORSAK, 2016). 

Para uma fluência monoenergética, Φ(E), de partículas não carregadas de 

energia E, o Kerma em um material específico é dado por: 

 𝐾 = 𝛷 𝐸 𝐸  
𝜇𝑡𝑟
𝜌
 
𝐸

 
(8) 

onde µtr/ρ é o coeficiente de transferência de massa-energia do material para 

tais partículas (ATTIX, 2004; ICRU, 2011). 

O Kerma de colisão pode ser calculado por: 

 𝐾𝑐 = 𝛷 𝐸 𝐸  
𝜇𝑒𝑛
𝜌
 
𝐸

 
(9) 

sendo µen/ρ é o coeficiente de absorção de massa-energia do material para 

partículas específicas não carregadas de energia E (YUKIHARA e MCKEEVER, 

2011; ICRU, 2011; PODGORSAK, 2016).  

Uma quantidade física que é importante para descrever a interação de 

partículas carregadas com a matéria é o LET, o qual foi apresentado anteriormente. 

Dando seqüência a respeito da transferência de energia linear, esta, na dosimetria é 

uma quantidade usada para descrever a qualidade (Q) da radiação em termos de 

distribuição espacial de eventos de ionização (densidade de ionização) criados pela 

radiação em determinado material. Esta distribuição espacial é importante, pois afeta 

na resposta do material biológico (tecido, órgãos) e do detector de radiação (por 

exemplo, dosímetros luminescentes) (MCKEEVER, 1985; YUKIHARA e MCKEEVER 

2011). 
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O LET para uma partícula carregada em um material específico é definido por: 

 
𝐿𝐸𝑇 =

𝑑𝐸

𝑑𝑙
 

(10) 

sendo que dE é a energia perdida pela partícula devido a colisões eletrônicas ao 

atravessar uma distância dl do material alvo. 

2.4.1.2 Quantidades de Proteção 

Em se tratando de limitação da exposição às radiações ionizantes, calcula-se a 

média da dose absorvida em órgãos e tecidos específicos, ponderados pelo efeito 

biológico de diferentes tipos de radiações, para obter a dose equivalente a um 

determinado órgão ou tecido. Este cálculo leva, por tanto, em consideração a 

radiossensibilidade de diferentes órgãos e tecidos. 

A dose absorvida média no tecido ou órgão pode ser definida como: 

 
𝐷 𝑇 =

 𝐷 𝑥,𝑦, 𝑧 𝜌 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑑𝑉

 𝜌 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑑𝑉
 

(11) 

sendo que D (x, y, z) e ρ (x, y, z) são respectivamente, a dose absorvida e a 

densidade em um ponto no órgão ou tecido T sobre o qual a integração é realizada. 

De acordo com o ICRP, (2007), esta definição pressupõe, que para baixas doses, o 

valor médio da dose absorvida num órgão ou tecido específico pode ser 

correlacionado com o detrimento da radiação de efeitos estocásticos em todas as 

partes desse órgão ou tecido com precisão suficiente para efeitos de proteção 

radiológica.  

A dose equivalente para um órgão ou tecido, HT, é definida como: 

 
𝐻𝑇 =  𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅

  
𝐽

𝑘𝑔
= 𝑆𝑣  

(12) 

e sua unidade é o Sievert (Sv), onde WR é o fator de ponderação (qualidade) da 

radiação e DT,R é a dose absorvida para o tecido ou órgão para um dado tipo de 

radiação R.  

A tabela 2.5, traz alguns valores para fatores de ponderação da radiação WR 

(ICRP, 2007). 
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Tabela 2.5 – Fatores de qualidade para vários tipos de radiação. 

Tipo de Radiação Fator de Qualidade (WR) 

Fótons, elétron e múons, de todas as energias 1 

Prótons exceto de recuo (> 2 MeV), N > 20 
MeV, N < 10 KeV 

5 

N, 10 KeV a 100 KeV e N > 2 MeV a 20 MeV 10 

Partícula α, partículas pesadas, fragmentos de 
fissão e N > 100 KeV a 2 MeV 

20 

Fonte: Modificado de (ICRP, 2007). 

A dose efetiva E pode então ser definida como a soma de HT sobre todos os 

tecidos, assim: 

 𝐸 =  𝑊𝑇𝐻𝑇
𝑇

 (13) 

sendo WT os fatores de ponderação de tecidos, como os apresentados na tabela 

2.6. 

Tabela 2.6 – Fatores de peso de tecido e órgãos WT. 

Tecido ou Órgão IAEA, (2004) WT ICRP, (2007) WT ICRP, (2012) WT 

Gônodas 0,2 0,08 0,2 

Medula óssea 0,12 0,12 0,12 

Cólon 0,12 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 0,12 

Estômago 0,12 0,12 0,12 

Bexiga 0,05 0,04 0,05 

Mama 0,05 0,12 0,05 

Fígado 0,05 0,04 0,05 

Esôfago 0,05 0,04 0,05 

Tireóide 0,05 0,04 0,05 

Restante 0,05 0,12 0,05 

Pele 0,01 0,01 0,01 

Superfície óssea 0,01 0,01 0,01 

Cérebro --- 0,01 --- 

Glândulas salivares --- 0,01 --- 

Total ∑WT 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Descritas na tabela. 

2.4.1.3 Quantidades de Operação 

Como as quantidades de proteção, na prática, não são mensuráveis, as 

quantidades de operação foram definidas para medições práticas no monitoramento 

individual e de área (ICRU, 1993). As quantidades de operação visam fornecer uma 

estimativa, conservadora, para os limites das quantidades de proteção relacionados 

a uma exposição, ou potencial exposição, de pessoas sob as mais variadas 



74 
 

condições de irradiação (ICRP, 2007). Essas quantidades são calculadas através do 

prévio conhecimento da fluência da radiação no ponto de interesse, permitindo que 

os monitores de radiação (dosímetros) sejam calibrados em termos dessas 

quantidades, sendo estas, normalmente, utilizadas para fins de regulamentações 

(YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Para o monitoramento individual a quantidade 

recomendada é a dose equivalente pessoal Hp(d), enquanto que para o 

monitoramento de área é a dose equivalente ambiental H*(d), e ambas são 

baseadas na noção de dose equivalente H, a qual é definida, num ponto, como o 

produto da dose absorvida, D, e o fator de qualidade Q, assim: 

 𝐻 = 𝑄𝐷 (14) 

O fator de Qualidade, Q, é designado pelo ICRP para levar em consideração a 

diferença na efetividade de diferentes tipos de radiação na eventual produção de 

efeitos biológicos e é especificado como função da transferência de energia linear 

irrestrita de partículas carregadas na água. Na tabela 2.6, anterior, são apresentados 

alguns valores de Q para os principais tipos de radiação ionizante e na tabela 2.7, os 

limites de exposição recomendados para o púbico e trabalhadores que lidam com 

radiação (ocupacional) (ICRP, 2007; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Tabela 2.7 – Limites de dose recomendados em ―situações de exposição planejadas‖. 

Tipo de Limite Ocupacional Público 

Dose efetiva 20 mSv/ano em média por períodos definidos de 5 
anos (não excedendo 50 mSv em um único ano 

1 mSv/ano 

Dose equivalente 
anual em: 

  

Lente dos olhos 150 mSv 15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Extremidades (mãos 
e pés) 

500 mSv --- 

Fonte: Modificado de (ICRP, 2007; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

De acordo com o ICRU (1993) a dose equivalente pessoal Hp(d) é definida para 

monitoramento individual como a dose equivalente em tecido mole a uma 

profundidade apropriada, d, abaixo de um ponto específico no corpo. O valor de d é 

dado em milímetro e dependerá se a força de penetração da radiação é forte ou 

fraca. Se fortemente penetrante, d = 10 mm e a quantidade usada é a Hp(10). Se for 

fracamente penetrante, d = 0,07mm para pele e d = 3 mm para a lente dos olhos. 

A dose equivalente ambiental H*(d), de acordo com a ICRU, (1993) é definida 

em um ponto no campo da radiação como ―a dose equivalente que seria produzida 
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pelo campo alinhado e expandido correspondente na esfera ICRU a uma 

profundidade d, no raio oposto à direção do campo alinhado‖. A esfera ICRU é uma 

esfera de 30 cm de diâmetro de tecido equivalente destinada a se assemelhar ao 

corpo humano. Para radiações de baixa penetração a quantidade operacional de 

dose equivalente direcional H‘(d,Ω) é definida como ―a dose equivalente que seria 

produzida pelo campo expandido correspondente na esfera ICRU a uma 

profundidade d em um raio e numa direção específica, Ω‖ (ICRU, 1993; YUKIHARA 

e MCKEEVER, 2011). 

2.4.2 Dosimetria Médica 

Outro ramo da dosimetria é a dosimetria médica e trata do uso da radiação para 

fins de diagnósticos ou terapias, as quais, atualmente, atingiram um elevado nível de 

sofisticação com o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas novas tecnologias 

levaram ao surgimento de técnicas em radiologia diagnósticas como a tomografia 

computadorizada de raios-X (Raios-X CT), que permite gerar a imagem interna do 

corpo através de feixes de raios-X colimados que giram em torno do paciente. Em se 

tratando de radioterapias, rotineiramente, os pacientes são submetidos a 

tratamentos que envolvem feixes de raios-X e de elétrons da ordem mega Volts, e 

feixes terapêuticos de prótons e de carbono com energias de 250 MeV/u (alcance 

37,5 cm na água) e 430 MeV/u (alcance 31,3 cm na água) são comuns em muitos 

centros de tratamento ao redor do mundo (KITAGAWA et al., 2010). No entanto, 

através da integração dos avanços obtidos em imagens pela radiologia diagnóstica 

com a radioterapia, tornou possível estabelecer planos de tratamentos otimizados 

com melhores cálculos e escalonamento de distribuição de doses capazes de atingir 

o alvo (células cancerígenas) e poupar tecidos e órgãos saudáveis (FLYNN et al., 

2007; 2008; STEWART et al., 2015).  

Os campos de utilização da radiação na dosimetria médica são divididos, de 

forma sucinta, em radiologia diagnóstica, radiocirurgia, radioterapia, terapia com 

prótons e íons pesados. Os tipos de radiações, níveis de doses encontradas, 

requisitos em termos de precisão e acurácia e as quantidades de interesse variam 

consideravelmente em toda a gama de procedimentos e modalidades que compõem 

a radiologia diagnóstica e radioterapia.  

A tabela 2.8 apresenta, resumidamente, os aspectos acima citados dos 

procedimento em radiologia diagnóstica e radioterapia. Assim, a dosimetria médica 
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tem várias características especiais não encontradas na dosimetria pessoal 

convencional como necessidade de dosímetros pequenos capazes de serem usados 

in vivo durante os procedimentos de radioterapia, incluindo tratamento com radiação 

externa (teleterapia), braquiterapia interna e uso de radiofármacos (BØTTER-

JENSEN et al., 2003; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011; DEBOEK et al., 2014). As 

características da dosimetria médica são apresentadas com muitos detalhes por 

PODGORSAK, (2005) e por DANCE et al., (2014).  

Tabela 2.8 – Níveis de dose para alguns procedimentos médicos terapêuticos e diagnósticos 

(HANDEE et al., 2005; XU et al., 2008; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Modalidade Tipo de radiação 

(T1/2) 

Energia Doses Típicas 

Feixe externo 
(radioterapia) 

60Co (5,26 a) 
Raios-X 
Elétrons 
Prótons 

Íons de C 

1,32 e 1,17 MeV (γ) 
4-20 MV 

6-23 MeV 
Até ~250 MeV 
Até ~450 MeV 

~60 Gy no alvo 
primário 

Braquiterapia 192Ir (74,2 d) 
 

125Ir (59,6 d) 
 

103Pd (17 d) 
198Au (2,7 d) 

 

0,24-0,67 MeV (β) 
0,136-1,062 MeV (γ) 
27,4 keV, 31,4 keV 

e 35,5 keV (γ) 
20,1 e 23,0 keV (γ) 

0,96 MeV (β) 
0,4-1,1 MeV (γ) 

~60 Gy no alvo 
primário 

Radioimunoterapia 131I (8,06 d) 
 

32P (14,3 d) 

0,25-0,61 MeV (β) 
80-637 keV (γ) 
1,71 MeV (β) 

Prescrição 
tipicamente 

especificada na 
atividade 

Radiografia 
(tórax/abdome) 

Raios-X < 150 keV 0,14-2,8 kerma no 
ar 

0,02-0,6 mSv dose 
Efetiva 

Raios-X CT Raios-X < 140 keV 30-60 mGy 
~1-15 mSv dose 

Efetiva/Scan 

Fluoroscopia Raios-X < 140 keV 0,2 Sv dose 
Efetiva/Scan 

Mamografia Raios-X < 30 keV 0,3-0,6 mSv dose 
Efetiva/mamograma 

Mamografia Raios-X < 30 keV 0,3-0,6 mSv dose 
Efetiva/mamograma 

Fonte: Descritas na tabela. 
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2.4.3 Dosimetria Espacial 

A dosimetria espacial, como sugere o próprio nome, lida com os tipos de 

radiações ionizantes as quais os astronautas estão expostos e com as estimativas 

dos riscos a saúde associadas a essa exposição. A monitoração da radiação 

espacial é, no entanto, mais complexa e desafiadora do que aquelas discutidas no 

subcapítulo de dosimetria pessoal e representa um dos maiores desafios em 

dosimetria e proteção radiológica (BENTON e BENTON, 2001; MCKEEVER, 2002) 

devido a composição complexa do ambiente de radiação espacial, cujas faixas de 

energias podem ser, facilmente, superiores a 100 MeV (AVASTHI et al., 2010; SOM 

et al., 2014).  

O ambiente de radiação espacial é composto por duas principais fontes, as 

primárias e secundárias. As principais fontes de radiação primárias são os raios 

cósmicos galáticos (RCG), eventos de partículas solares (EPS) e cinturões de 

radiação da Terra (CRT) ou cinturão de Van Allen. As fontes secundárias são 

aquelas originadas devido às interações das fontes primárias com as paredes da 

espaçonave, equipamentos, os próprios astronautas e superfícies planetárias. Na 

figura 2.18 são apresentados os três tipos de radiações primárias de interesse da 

dosimetria espacial. 

Figura 2.18 – As três fontes principais de radiação espacial, denominadas raios cósmicos galáticos 

(RCG), eventos de partículas solares (EPS) e cinturões de radiação da Terra (CRT) 

 

Fonte: Modificado de (BENTON e BENTON, 2001; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Os RCG são uma fonte isotrópica de partículas energéticas carregadas 

(totalmente ionizadas) de origem externa ao sistema solar. Sua composição é 98% 

bárions (dos quais 87% são prótons, ~12% íons de He e 1% composto de partículas 
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carregadas mais pesadas) e 2% léptons (elétrons e pósitrons) (SIMPSON, 1983) e 

suas energias variam de décimos de MeV/u até 10 GeV/u. O fluxo dos RCG na 

superfície do planeta é reduzido pela modulação da magnetosfera da Terra, sendo 

sua incidência baixa na região do equador e alta nos pólos devido à curvatura no 

campo magnético, assim em baixa órbita terrestre apenas uma fração das partículas 

de RCG atingirão a espaçonave e a dose de radiação em seu interior dependerá de 

sua inclinação orbital (REITZ, 2006).  

Os CRTs são regiões ao redor do planeta Terra que consistem de elétrons e 

prótons aprisionados pelo campo magnético da Terra. Essas cargas espiralam em 

torno das linhas do campo magnético em movimento de ciclone convergindo para os 

pólos magnéticos. Os elétrons ocorrem no cinturão interno e externo com energias 

de até 5 MeV, no interno, e até 7 MeV no externo, ao passo que os prótons ocorrem 

primariamente no cinturão externo com energias de poucos MeVs até centenas de 

MeVs (BENTON e BENTON, 2001).  

Como os níveis de atividade solar variam em ciclos de alguns anos, as EPS são 

caracterizadas por períodos de alta intensidade, em contrapartida à exposição 

crônica baixa à moderada dos RCG, ocasionando exposições de curta duração, 

podendo ocasionar graves problemas a saúde incluindo fatores prodrômicos 

debilitantes, como síndrome do sistema nervoso central, dentre outros, até a morte. 

Assim, as principais preocupações de saúde com relação aos EPS são a indução 

dos efeitos determinísticos, em vez, dos processos estocásticos (YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011). Os EPSs mais perigosos são aqueles em que partículas 

energéticas são aceleradas a altas velocidades pela ejeção de massa coronal 

(prótons de energia superiores a 10 MeV). 

Como mencionado anteriormente a radiação secundária surge das interações 

nucleares das partículas primárias de altas energias com o material que constitui a 

espaçonave, o corpo dos astronautas e mesmo superfícies planetárias. As partículas 

secundárias mais energéticas são o resultado da fragmentação de partículas 

primárias pesadas e a dose de interesse (nos órgãos internos) é o resultado da 

irradiação causada pelas partículas primárias e secundárias que variam, 

substancialmente, dependendo da localização do astronauta dentro ou fora da 

espaçonave e da localização do órgão crítico dentro do corpo (YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011). 
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O fato é que as explorações espaciais tendem a continuar aumentando e o 

design de veículos espaciais construídos para proteger a tripulação das radiações 

ionizantes é um dos fatores básicos essenciais para o desenvolvimento destas 

explorações (BADAVI et al., 2005).  

O quadro principal das quantidades de interesse na dosimetria espacial é 

idêntico ao apresentado na dosimetria pessoal diferindo quanto à questão da 

complexidade das radiações espaciais. Apresentar essas quantidades, no entanto 

esta fora do escopo desse presente projeto, porém estas são mostradas, com 

grande riqueza de detalhes, por SANDHAUS e EVANS, (1969) e por YUKIHARA e 

MCKEEVER, (2011).  

2.4.4 Dosimetria Retrospectiva 

A dosimetria retrospectiva é o termo utilizado para determinar a quantidade de 

dose absorvida em materiais naturais disponíveis localmente (ambiente) em 

situações nas quais dosímetros sintéticos não estavam disponíveis no momento da 

exposição à radiação. Nesse sentido, a dosimetria retrospectiva inclui a avaliação da 

exposição à radiação de materiais para fins de datação, mas também pode ser 

descrita como exemplo de dosimetria ambiental, onde os dosímetros utilizados são 

materiais naturais (quartzo e feldspato, por exemplo) disponíveis no ambiente onde 

a radiação é aquela proveniente de radionuclídeos de ocorrência natural ou 

proveniente de acidentes radiológicos. Dessa forma, duas grandes categorias são, 

claramente, diferenciadas na dosimetria retrospectiva, aquela utilizada para fins de 

datação (geológica e/ou arqueológica) e para avaliação de acidente radiológico 

(BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

2.4.4.1 Dosimetria Retrospectiva – Datação  

Ao que se refere à datação luminescente de materiais sedimentares não 

queimados e às cerâmicas arqueológicas submetidas a aquecimento, este tema 

será abordado com mais profundidade nos subcapítulos posteriores, onde apenas 

uma breve descrição geral será apresentada nesta atual seção. 

A datação luminescente lida, basicamente, com a quantidade de dose absorvida 

por minerais naturais (quartzo e/ou feldspato) que foi recebida da radiação natural 

do solo. Essa radiação natural é composta por partículas alfa, beta, raios-γ e 

radiação cósmica. Com exceção da radiação cósmica, as demais radiações são 
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fornecidas por radionuclídeos de ocorrência natural no solo, sendo estes o 40K, os 

nuclídeos radioativos das séries do U e Th e do Rb em menor quantidade. A idade 

será então proporcional ao período de exposição a essa radiação de background, 

que acumulada ao longo do tempo fornecerá a dose absorvida natural (AITKEN, 

1985; 1998).  

Para que um material seja datado é necessário que tal objeto tenha uma ―idade 

zero‖, ou seja, a partir de qual momento se dará o início da contagem do tempo. 

Para o caso de sedimentos, composto por cristais/grãos de quartzo de diferentes 

tipos, datados por LOE o tempo começa a contar a partir da última exposição dos 

cristais à luz branca solar. Essa exposição pode ocorrer quando os cristais são 

transportados pelo vento ou água, ficando expostos à luz por alguns segundos até 

serem depositados e soterrados por mais grãos. Esses tipos de transporte são 

conhecidos como deposição eólica e fluvial respectivamente, onde o primeiro é o 

mecanismo de formação e movimentação de dunas de areia. No caso das 

cerâmicas a idade zero é atingida quando o artesão aquece a peça em temperaturas 

suficientemente elevadas para que essa adquira resistência mecânica. Por tanto, a 

última iluminação, no caso da LOE, e o último aquecimento no caso da TL, e 

também da LOE, apagam o registro da quantidade de radiação que ficou 

armazenada nos cristais. 

Quando os cristais são soterrados estes voltam a ficar expostos ao fluxo de 

radiação ionizante natural e por estarem protegidos da luz do sol e do calor, em 

circunstâncias normais, a dose absorvida natural volta a crescer. O mesmo ocorre 

para os quartzos presentes nas cerâmicas arqueológicas, cujo fluxo de radiação 

natural é proveniente do solo ao redor da peça, mas também dos radionuclídeos 

que, eventualmente, estão incorporados na argila (que grosso modo é solo) utilizada 

para confeccionar a cerâmica. 

A informação que será ―convertida‖ em idade fica armazenada na estrutura 

cristalina do quartzo e feldspato como cargas aprisionadas em centros metaestáveis 

e são mensuradas como intensidade de luz em função do tempo de iluminação e 

taxa de aquecimento, na LOE e TL, respectivamente. Quanto mais tempo os cristais 

permanecerem expostos à radiação ionizante mais cargas serão aprisionadas, mais 

luz ela irá emitir e assim, mais antiga será a amostra, uma vez que o fluxo de 

radiação natural pode ser considerado constante, pois as meias vidas dos 

radionuclídeos responsáveis pela radiação natural são muito superiores ao span de 
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idades obtidas pelas técnicas de datação luminescente, que giram em torno de um 

milhão de anos para TL, com a LOE tendo potencial para datar sedimentos de mil a 

250-300 mil anos (REES-JONES e TITE, 1997; AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN et 

al., 2003; WINTLE, 2008). 

A quantidade de dose de radiação natural absorvida pelos cristais, durante o 

período em que ficaram soterrados, usualmente era denominada de Paleodose, 

atualmente, o termo Dose Equivalente (DE), dado em Gy, vem sendo adotado em 

muitos trabalhos da literatura especializada (WINTLE 2008; GALBRAITH e 

ROBERTS, 2012; ZHAO et al., 2017). Por essa razão, o termo Dose Equivalente 

será o utilizado neste trabalho ao se tratar da quantidade de dose natural e 

simulação da dose natural de radiação. Embora o termo DE seja utilizado com mais 

freqüência, ainda é comum o uso de Paleodose (AITKEN, 1998; TATUMI, et al., 

2003; BAILIFF, 2006; FUCHS, et al., 2014).  

A idade da amostra é calculada através da equação 15, generalizada: 

 
𝐼 =

𝐷𝐸
𝐷𝛼 + 𝐷𝛽 + 𝐷𝛾 + 𝐷𝑐

 
(15) 

onde Dα, Dβ, Dγ e Dc são, respectivamente, as contribuições relativas de dose da 

partícula alfa, beta, raios-γ e raios cósmicos (AITKEN, 1998). O valor de DE é 

determinado por LOE e TL através de diversos protocolos de datação, mas 

basicamente, utiliza-se uma curva de crescimento ajustada onde, no eixo das 

abscissas estão as doses de laboratório (em Gy) e nas ordenadas as intensidades 

de emissão luminescente ou área sob a curva de tais doses de laboratório. 

Plotando-se a intensidade, ou área, da amostra com dose natural no gráfico de Dose 

versus intensidade/área, a DE será o valor que cortar o eixo da curva de 

crescimento. 

O valor da dose de radiação fornecida pelos radionuclídeos naturais recebe o 

nome de taxa de dose anual (DA), expressa em mGy/ano, e é determinada ao se 

quantificar a quantidade dos radionuclídeos naturais, citados anteriormente, na 

amostra e no solo ao redor dos cristais analisados. A determinação de tais 

radionuclídeos é feita através de espectroscopia gama, utilizando cintiladores como 

NaI(Tl), Ge hiperpuro e AANI, e mesmo por ICP, onde as contribuições relativas de 

Dα, Dβ, Dγ e Dc são calculadas através de tabela de conversão de concentração em 

dose de radiação apresentada em AITKEN, (1998).  
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Através dos diversos protocolos de datação atualmente disponíveis, a 

determinação de DE se tornou, relativamente, robusta, pois esses protocolos 

permitem a obtenção e interpretação estatística de uma grande quantidade de 

valores de DE para uma mesma amostra, utilizando pequenas quantidades de 

material. Ao passo que a determinação, com maior acurácia, da dose anual, ainda é 

uma questão de recorrente preocupação, pois sua determinação, por vezes, ainda é 

feita de forma indireta. 

2.4.4.2 Dosimetria Retrospectiva – Acidentes Radiológicos  

Esta categoria de dosimetria está interessada na determinação da dose 

absorvida decorrente da radiação acidental ou eventos que envolvam doses de 

radiação além da de background natural. Exemplos dessas outras fontes de 

radiação são explosões de dispositivos nucleares, acidentes envolvendo reatores 

nucleares e qualquer outro que envolva liberação de radiação não intencional. A 

possibilidade de que haja dosímetros sintéticos espalhados por toda a área de 

contaminação radiológica no momento do acidente é baixa, para não dizer 

completamente ausente. Dessa forma outros meios devem ser encontrados para 

determinar, quantitativamente, a dose de radiação a qual a população local possa 

estar sendo submetida. A dose de interesse, que é a DE, é determinada através dos 

materiais disponíveis localmente como tijolos (ou mais precisamente grãos de 

quartzo dentro dos tijolos), porcelanas (luminárias e acessórios do banheiro) e etc. A 

LOE e TL vem se mostrando uma ferramenta útil para esse fim, já que a maioria 

desses objetos, abundantemente disponíveis ao redor do mundo, apresenta altas 

intensidades de luminescência óptica e térmica (BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

Para fins práticos a dosimetria retrospectiva é dividida em duas etapas em função do 

tempo decorrido da exposição à radiação ionizante. A que trata dos efeitos pouco 

tempo após a exposição é função da dosimetria de acidente, enquanto que os 

efeitos decorrentes da exposição após um longo período é função da dosimetria de 

reconstrução de dose. Essas duas formas de abordar a dosimetria retrospectiva são 

tratadas com maior profundidade por YUKIHARA e MCKEEVER, (2011). 

Na dosimetria de acidentes radiológicos a avaliação da dose é feita 

rapidamente, pouco tempo decorrido após o acidente, objetivando ajudar na triagem 

da população exposta, gestão de recursos médicos e das vítimas e aconselhamento 

ou reafirmação de indivíduos que não necessitam de atenção médica imediata. 
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Nesse campo podemos incluir falta de manejo de rejeito nuclear, liberação de 

material radioativo no ambiente devido à violação de fontes seladas e potenciais 

ataques terroristas com ―bombas sujas‖ (ROBERTS, 1987; ICRP, 2006; AINSBURY 

et al., 2011).  

Já a dosimetria de reconstrução de dose é, em amplo sentido, definida como a 

avaliação da exposição passada à radiação ionizante. Se pensarmos em todas as 

fases de uma situação de exposição, teremos, primeiramente, nas fases iniciais o 

risco de doses agudas com a possível ocorrência de efeitos determinísticos como a 

maior preocupação e os dados dosimétricos podem auxiliar na gestão dos recursos 

médicos, como mostrado anteriormente na dosimetria de acidentes. Nas fases 

intermediárias e finais da exposição, em que os efeitos estocásticos são os mais 

preocupantes, os dados quantitativos de dose podem ajudar no processo de 

aconselhamento da população quanto aos possíveis efeitos da radiação em longo 

prazo e fornecer informações aos indivíduos que não estavam significativamente 

expostos (CHUMAK et al., 1998; BØTTER-JENSEN et al., 2003; YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011). Além disso, de acordo com SIMON et al., (2006) como são 

raras as exposições de grandes populações de indivíduos, a reconstrução de doses 

individuais em evento de casualidade de massa será essencial para estudos 

epidemiológicos dos efeitos a longo prazo da exposição à radiação.  

Diferentes metodologias e materiais empregados na avaliação de doses através 

da dosimetria retrospectiva são apresentados por BAILIFF e STEPANENKO, (1996), 

BØTTER-JENSEN et al., (1999; 2003; 2010) e YUKIHARA e MCKEEVER, (2011). 

2.4.5 Dosimetria Ambiental 

O interesse primário desse campo da dosimetria é o impacto da radiação 

causada pelo homem no público geral e demonstrar que o impacto causado está em 

conformidade com os regulamentos sobre limites de dose. Dentre as fontes de 

radiação geradas pelo homem incluem-se resíduos nucleares, emissões de usinas 

nucleares e de reprocessamento, indústria bélica nuclear, dentre outros. A partir da 

expansão da indústria nuclear ocorrido nos anos de 1970, pressões políticas, de 

vigilância ambiental e de saúde levaram à criação de uma política de monitoração 

constante da radiação nas proximidades de instalações nucleares e radiológicas, 

além da monitoração dos métodos de remediamentos quando estas instalações são 
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descomissionadas, através de dosímetros de estado sólido (KLEMIC et al., 1999; 

BØTTER-JENSEN et al., 2003; DUCH et al., 2017; STARK, et al., 2017). 

A quantidade de radiação natural, principalmente, da radiação-γ pode ser 

avaliada in situ através de dosímetros luminescentes. A avaliação da radiação 

ambiental natural é um dos parâmetros mais importantes para a datação de registros 

geológicos e arqueológicos, uma vez que a mensuração direta da radiação pode 

então ser convertida em taxa de dose para determinar o valor da dose anual a qual 

os grãos foram submetidos. Os requisitos principais de dosímetros para essas 

aplicações incluem alta sensibilidade para monitoramento de curto prazo, 

principalmente devido ao fato das taxas de dose natural serem de alguns mGy/ano, 

e estabilidade em relação a condições climáticas adversas e mudanças nos níveis 

de luz e temperaturas (AITKEN, 1985; 1998; VERGARA, 1999; BØTTER-JENSEN et 

al., 2003; YOUKIHARA e MCKEEVER, 2011; KIM, et al., 2013).  

Diversos métodos e aplicações de materiais luminescentes nos mais variados 

campos de utilização da dosimetria ambiental são mostrados por PLANQUEE e 

GESELL, (1986), BØTTER-JENSEN et al., (2003), MCKEEVER et al., (2004), 

MAGNE et al., (2008), GASPARIAN et al., (2010), YUKIHARA e MCKEEVER, (2011) 

e SHOLOM e MCKEEVER, (2017). 

2.4.6 Detectores de Radiação – Dosímetros  

Através do que foi apresentado nos tópicos e subtópicos de 2.3 e 2.4, a respeito 

dos tipos/interações das radiações ionizantes e áreas da dosimetria, pode-se 

concluir que os monitores de radiação são de fundamental importância para o 

controle e utilização segura de tais radiações. Um dosímetro de radiação pode ser 

definido como um dispositivo, instrumento ou mesmo um sistema que mede direta 

ou indiretamente as quantidades de interesse da dosimetria (kerma, dose absorvida, 

dose equivalente ou seus derivados temporais, como taxas, etc.) ao responder a 

certa característica física da radiação sob investigação produzindo um sinal físico ou 

químico que será medido pelo leitor (PODGORSAK, 2005; DANCE et al., 2014). 

Dessa forma, podemos dizer que o monitor de radiação é composto por um meio, o 

qual pode ser líquido, sólido ou gasoso, pelo qual a radiação irá passar e ser 

detectada. Cabe salientar, para fins de definição, que um sistema de dosimetria 

consiste da combinação de um dosímetro de radiação (detector) e eletrônica 

associada (leitor) (YUKIHARA e MCKEEVER, 2011; PODGORSAK, 2016).  
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A utilização de dosímetros, por sua vez, necessita do conhecimento prévio e 

preciso de sua aplicação particular (uso) devido à ampla diversidade das formas de 

radiação disponível e sua finalidade nas áreas de dosimetria, uma vez que 

características específicas são requeridas para cada aplicação, como detecção 

individual ou de área, detecção em tempo real e in vivo, dentre outras (MCKEEVER, 

1985; KNOLL, 2010; PODGORSAK, 2016). Sabendo disso, o mercado de 

dosímetros supre essa necessidade através de uma infinidade de detectores os 

quais são apresentados por KNOLL, (2010), YUKIHARA e MCKEEVER, (2011) e por 

PODGORSAK, (2016), sendo que os mais conhecidos são: contadores 

proporcionais, câmeras de ionização, cintiladores, detectores de Ge, filmes 

dosimétricos, dosímetros termoluminescentes (TLDs) e luminescentes opticamente 

estimulados (OSLDs). Este trabalho, ao que tange o material sintético, abordará 

dosímetros LOE e TL e sua possível aplicação na dosimetria ambiental. 

2.5 Luminescência 

Antes de tratar da Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), propriamente 

dita, e, posteriormente, da Termoluminescência (TL), um pequeno parêntese se faz 

necessário para, em primeiro lugar, comentar os fenômenos de emissão de luz de 

forma geral. O termo moderno de luminescência (luminescenz) foi usado pela 

primeira vez em 1888 pelo físico e historiador alemão Eilhardt Wiedmann para todos 

os fenômenos de luz que não são apenas condicionados pelo aumento de 

temperatura (HARVEY, 1957). Nas palavras do próprio WIEDEMANN, (1889) sobre 

seu estudo da variedade do fenômeno de luminescência ―Eu me aventurei a 

empregar o termo luminescência para todos aqueles fenômenos de luz que são mais 

intensos do que correspondem à temperatura real‖, ou seja, a luminescência nesta 

observação é utilizada como antítese à incandescência. Reconhecendo a distinção 

entre as luminescências, Wiedemann classificou as diversas formas de emissão de 

luz (luminescência) em seis tipos, as quais são designadas de acordo com o tipo da 

radiação usada para excitar a emissão, sendo elas: Fotoluminescência (excitação 

óptica, luz), Termoluminescência (excitação térmica, aquecimento), 

Eletroluminescência (campo elétrico), Cristalominescência (luz emitida quando 

soluções cristalizam), Triboluminescência (fricção) e Quimioluminescência (reações 

químicas) (HARVEY, 1957). Podemos acrescentar também: Radiolumiescência 

(radiação ionizante), bioluminescência (reações biológicas, embora seja um tipo de 
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quimioluminescência) e Sonoluminescência (som) (MCKEEVER, 1985; VALEUR, 

2001).  

Embora o termo moderno de luminescência tenha sido introduzido no século 

XIX a observação da emissão de luz por diferentes meios é reportada na 

literatura/poesia chinesa (com referência à bioluminescência de vaga-lumes) desde 

há três milênios atrás (AITKEN, 1998; HARVEY, 1957). Passando pela Grécia antiga 

há relatos de mais de dois mil anos referindo-se à luminescência de rubis em textos 

de Plínio e Aristóteles, e de uma ―luz fria‖ emitida por gemas e pedras, sendo que o 

termo frio pode ser referente à ocorrência de emissão em temperatura inferior à 

necessária para o brilho incandescente. Já no início do século XVI há uma estória a 

respeito de Catarina de Aragão, rainha da Inglaterra, que usava um anel com uma 

pedra que era luminescente à noite, possivelmente um diamante. No entanto, a 

primeira observação científica de luminescência foi feita apenas em meados do 

século XVII por Robert Doyle que notou uma luz cintilante emitida por um diamante 

ao ―levá-lo para cama e mantê-lo em contato com as partes quentes de seu corpo‖ 

(MCKEEVER, 1985). Embora um indício mais antigo deste tipo de emissão seja 

reportado pelo alquimista amador de Bologna, Vincenzo Cascariolo, em 1603 

(HARVEY, 1957). 

Desta etapa em diante trataremos da LOE (excitação óptica) e TL (excitação 

térmica), separadamente, onde, a seguir, são apresentados os princípios básicos de 

suas emissões luminescentes, bem como o processo de desenvolvimento de ambas 

as técnicas.  

2.5.1 Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) 

De modo simplificado a LOE pode ser descrita como a luz emitida por um 

semicondutor ou isolante que tenha sido previamente exposto a uma fonte de 

radiação ionizante e, em seguida, submetido aos processos de 

estimulação/detecção óptica (BØTTER-JENSEN et al., 2003). Dependendo de como 

a estimulação ótica é feita, diferentes curvas de LOE serão obtidas. Para o caso em 

que a intensidade da luz de estimulação é mantida constante no decorrer da análise 

experimental, a LOE terá o aspecto de uma função exponencial do tipo decrescente. 

Quando a intensidade da luz de estimulação for aumentada, de forma linear, da 

potência mínima à máxima, em função do tempo de leitura, teremos a LOE 

linearmente modulada (LM-LOE). Já a LOE de onda pulsada (PLOE), é obtida 
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quando a luz de estimulação irá pulsar, em determinada freqüência, e a LOE será 

detectada somente entre os pulsos de estimulação. A figura 2.19 traz os tipos de 

curvas de LOE para cada um dos três diferentes tipos de estimulação. A CW-LOE é, 

no entanto, a forma de estímulo mais utilizada dentre os três anteriores nos estudos 

de luminescência de cristais iônicos e será o método utilizado neste trabalho 

recebendo maior atenção. Maiores informações a respeito da LM-LOE e PLOE 

podem ser encontradas na literatura, dentre as quais BØTTER-JENSEN et al., 

(2003; 2010) e YUKIHARA e MCKEEVER, (2011) apresentam ampla visão dos 

métodos.  

Figura 2.19 – Exemplos de curvas experimentais de LOE utilizando estimulação (a) contínua (CW-

LOE), (b) linearmente modulada (LM-LOE) e (c) pulsada (PLOE) 

 

Fonte: modificado de (BØTTER-JENSEN et al, 2003). 

A figura 2.20, a seguir, ilustra o processo de emissão de LOE utilizando o 

modelo teórico de bandas de energia, ou níveis de energia, para elétrons em um 

cristal. Os níveis eletrônicos de energia podem ser calculados, em princípio, 

resolvendo a equação de Schrödinger que, para um potencial periódico, dá origem a 

bandas de energias permitidas separadas por bandas de energias proibidas (Gap de 

energia) (KITTEL, 1996; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Neste modelo existem 

três ―camadas‖ ou bandas; banda de valência (BV), banda proibida (BP) ou Gap de 
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energia e banda de condução (BC). Quando o número de elétrons é suficiente para 

preencher, completamente, todas as faixas de energia abaixo de um determinado 

nível energético, de modo que tais faixas energéticas sejam completamente 

preenchidas ou completamente vazias, a aplicação de um campo elétrico não pode 

alterar o momento total dos elétrons para gerar uma corrente elétrica. Como 

resultado, o material se comporta como um isolante (MCKEEVER, 1985; KITTEL, 

1996). 

A faixa de energia cheia mais alta é chamada de banda de valência (BV), e a 

primeira banda vazia acima disso é chamada de banda de condução (BC). Em um 

isolante, o Gap de energia (BP), entre BV e BC, é maior que, aproximadamente, 2,5 

eV e é, portanto, muito maior do que a energia térmica disponível à temperatura 

ambiente (Eg >> kT ≈ 0,025 eV, onde k é a constante de Boltzmann e T é a 

temperatura absoluta). Isso explica a baixa condutividade elétrica de um isolante. No 

entanto, quando os elétrons são excitados para a banda de condução com energia 

maior que Eg, a condutividade é observada devido a elétrons se movendo na BC e 

buracos (lacunas) se movendo na BV. Uma vez que a fonte de excitação é 

removida, elétrons e buracos se recombinam e o cristal retorna ao seu estado inicial 

(YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Figura 2.20 – Modelo simplificado para o processo de emissão luminescente 

 

Fonte: Imagem modificada de (MCKEEVER, 1985; Rocca, 2012). 

Em um cristal perfeito, livre de defeitos, pares de elétrons-buracos podem ser 

criados pela exposição do cristal à radiação ionizante. No entanto, este sistema ideal 
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não seria capaz de fornecer um mecanismo de armazenamento de energia na forma 

de elétrons e buracos, que poderiam ser, posteriormente, liberados para produzir a 

LOE. O processo de emissão da LOE existe, por tanto, devido aos níveis de energia 

introduzidos na banda de Gap (BP) por defeitos presentes no cristal. Assim, defeitos 

introduzem um campo elétrico local que pode capturar um elétron livre da BC. 

Exemplos de tais campos incluem aquele em volta de um íon positivo intersticial, um 

íon negativo ausente ou um buraco (MOTT e GURNEY, 1940). Portanto, esses 

defeitos introduzem uma série de estados ligados à carga ao redor do defeito, que 

podem ser representados como níveis de energia localizados na parte superior da 

banda de Gap (BP) e logo abaixo da BC. Esta reflexão é análoga para os buracos, 

exceto pelo fato de que as armadilhas aparecem na parte inferior da BP, acima da 

BV. Estes níveis de energia localizados, introduzidos por defeitos, podem aprisionar 

elétrons e buracos que, de outra forma, seriam recombinados. Na ausência de 

estímulo óptico, ou térmico, a concentração de elétrons e buracos armadilhados, 

dependendo da profundidade da armadilha, ou seja, da sua energia de ativação, 

pode permanecer estável por longos períodos de tempo, mesmo em escala 

geológica, representando um estado metaestável do cristal (YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011).  

Com base no apresentado acima, podemos entender o processo de emissão da 

LOE em um cristal, representado na Figura 2.20, da seguinte forma: 

i) Ionização causada pela absorção de um fóton de energia hνa e dissociação 

elétron-buraco; 

ii) e vi) aprisionamento de elétron e buraco (lacuna), respectivamente, em níveis 

metaestáveis na BP; 

iii) e vii) liberação de elétron e buraco, respectivamente, após excitação; 

iv) e v) recombinação indireta e subseqüente emissão de fóton com energia hνei; 

viii) recombinação direta e emissão de fóton com energia hνed. 

A transição (i) corresponde ao processo de ionização do elétron como resultado 

da absorção de energia, por exemplo, de um fóton incidente com hν maior que a 

energia de Gap dando origem a um par elétron-buraco, os quais passam a se 

difundir na BC e BV, respectivamente, até serem aprisionados em defeitos na BV, 

transição (ii) e (vi). Os elétrons e buracos localizados podem ser liberados de suas 

respectivas armadilhas por excitação óptica ou térmica, transição (iii) e (vii) onde 

passam a estar, novamente, livres para se mover através do cristal. Os elétrons e 
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buracos livres podem se recombinar, direta (viii) ou indiretamente (iv) e (v), com uma 

carga oposta ainda aprisionada e, após se recombinarem, emitir luz ao atingir o 

estado fundamental. A luz emitida pelo cristal será proporcional a quantidade de 

elétrons aprisionados e, por tanto, dependente da quantidade de energia que foi 

acumulada da radiação ionizante (MCKEEVER, 1985; AITKEN, 1998; YUKIHARA E 

MCKEEVER, 2011). 

As transições (iv), (v) e (viii) recebem o nome de fotoluminescência, pois a 

excitação que deu origem a emissão desta luminescência foi feita através de fótons 

de luz. Quando a recombinação é direta, como na transição (viii), ela recebe o nome 

de fluorescência a qual descreve a emissão de luminescência pronta, emitida 

durante a absorção da luz de estimulação e nenhuma absorção prévia de energia de 

fonte ionizante externa é necessária. Outra propriedade desta emissão é que a luz 

emitida tem comprimento de onda maior do que a luz de estimulação, fato hoje 

conhecido como Lei de Stokes (VALEUR, 2001) e, além disso, a sua emissão 

acaba, imediatamente, quando cessa a estimulação. No caso de recombinação 

indireta, que envolve níveis de energia localizados, transições (iv) e (v), a emissão 

de luz é chamada de fosforescência. O comprimento de onda de emissão neste tipo 

de luminescência, para a LOE do quartzo, é maior do que o comprimento de onda 

de estimulação (efeito anti-Stokes), e a emissão persiste por certo tempo após o 

término do período de estimulação.  

Podemos, então, dizer que a emissão de luz ocorre em um tempo característico 

(tc) após a absorção da energia de estimulação. Este fato nos permite distinguir o 

processo de luminescência como sendo fluorescência para tc < 10-8 s e como 

fosforescência para tc > 10-8 s (GARLICK, 1949; CURIE, 1960; MACKEEVER, 1985; 

YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

2.5.2 LOE Contínua (CW-LOE) - Modelo de Bandas de Energia e Cinéticas 

Considerando o modelo de bandas mostrado na figura 2.21, a hipótese mais 

básica da emissão da intensidade, ILOE, ocorre no exemplo (a), onde temos uma 

armadilha de elétron e um centro de recombinação (CR) com uma vacância. A 

irradiação promove a saída de elétrons da banda de valência (BV) para a banda de 

condução (BC) e depois os elétrons podem ser atraídos para uma armadilha 

localizada na banda proibida (BP), o mesmo ocorre com as vacâncias. Após a 

estimulação óptica, que ocorre na medida da LOE, os elétrons armadilhados (n) na 
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BP irão para a BC, a uma taxa (f) e se recombinam com as lacunas (m) que ocupam 

os centros de recombinação na BP (MCKEEVER & CHEN, 1997). 

Considerando a condição de neutralidade no cristal isolante, tem-se que:  

 𝑛𝑐 + 𝑛 = 𝑚𝑣 +𝑚 (16) 

onde, nc é a concentração de elétrons na BC e mv a concentração de lacunas na 

banda de valência. 

Figura 2.21 – (a) Modelo para uma armadilha e um Centro de Recombinação (CR), (b) modelo de 

armadilha de competição profunda, (c) modelo de armadilha de competição rasa e (d) modelo para 

CR não radiativo 

 

Fonte: Imagem modificada de (BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

Contudo, cessada a irradiação supõe-se que o equilíbrio termodinâmico seja 

atingido, de modo que nc = mv = 0, ou seja, n0 = m0 para o instante t = 0 de 

estimulação óptica (BØTTER-JENSEN et al., 2003), e considerando que durante a 

estimulação óptica dos elétrons não ocorrerá transições na BV, a condição de 

neutralidade resume-se a: 

 𝑛𝑐 + 𝑛 = 𝑚 (17) 

Por tanto, a variação da taxa no fluxo de cargas pode ser descrita como: 

 𝑑𝑛𝑐
𝑑𝑡

= −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
+
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 

(18) 

Como a hipótese de reaprisionamento é nula neste caso, a solução para a 

equação (18) será: 

 
𝐼𝐿𝑂𝐸 = −

𝑑𝑚 

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑓 

(19) 

 
𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝒏𝒐.𝒇. 𝒆−𝒕𝒇 = 𝑰𝒐𝒆

−𝒕
𝝉  

(20) 
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onde, I0 é a intensidade da LOE inicial e τ =
1

f
 representa a constante de 

decaimento (MCKEEVER & CHEN, 1997). A taxa de estimulação dos elétrons 

aprisionados nas armadilhas para BC é dada pelo produto da seção de choque de 

fotoionização (ζ) e o fluxo de fótons incidentes (ɸ), logo f=ζ.ɸ. 

Supondo que há duas armadilhas opticamente ativas (n1 e n2), sendo f1 e f2 as 

respectivas taxas de recombinação, pode-se escrever: 

 
𝐼𝐿𝑂𝐸 =

𝑑𝑚
𝑑𝑡

= −
𝑑𝑛1

𝑑𝑡
−
𝑑𝑛2

𝑑𝑡
 

(21) 

Da condição de neutralidade de cargas, n1 + n2 = m, tem-se as equações (22) e 

(23), na qual n10 e n20 representam as concentrações iniciais de elétrons 

armadilhados. 

 𝑛1 = 𝑛1𝑜𝑒
−𝑡𝑓1  (22) 

 𝑛2 = 𝑛2𝑜𝑒
−𝑡𝑓2  (23) 

Desta forma a ILOE será a soma de duas exponenciais: 

 
𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝒏𝟏𝒐.𝒇𝟏. 𝒆−𝒕𝒇𝟏 + 𝒏𝟐𝒐.𝒇𝟐. 𝒆−𝒕𝒇𝟐 = 𝑰𝟏𝒐𝒆

−𝒕
𝝉𝟏 + 𝑰𝟐𝒐𝒆

−𝒕
𝝉𝟐  

(24) 

De forma similar para i = 1, 2, 3..., j armadilhas ativas (MCKEEVER, 2001), 

teremos: 

 

𝑰𝑳𝑶𝑬 =  𝑰𝒊𝒐

𝒋

𝒊=𝟏

𝒆
−𝒕
𝝉𝒊  

(25) 

A figura 2.22 é um exemplo da curva de LOE contínua decomposta em três 

componentes, rápida, média e lenta, para o cristal de quartzo. 

Figura 2.22 – Curva de LOE contínua decomposta em três componentes, (1) rápida, (2) média e (3) 

lenta. A somatória das três componentes fornece a curva exponencial ajustada 

 

Fonte: Imagem modificada de (MCKEEVER, 2001). 
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Para o caso de existir uma ―segunda‖ armadilha opticamente/termicamente 

inativa (figura 2.21 b), ou seja, atuar simplesmente como uma armadilha 

competidora profunda haverá um parâmetro adicional n2 que será a concentração de 

elétrons na armadilha de competição. Similarmente, a intensidade será dada por: 

 
𝐼𝐿𝑂𝐸 = 𝑛𝑜 . 𝑓. 𝑒−𝑡𝑓 −

𝑑𝑛2

𝑑𝑡
 

(26) 

onde, 
dn 2

dt
=  nc N2 − n2 A2 = cte. Sendo que A2 é a probabilidade de 

recombinação deste centro. Assumindo que N2 >> n2, ou seja, a armadilha 

competidora está longe da saturação, tem-se a constante C. Portanto, teremos: 

 𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝒏𝟏𝒐.𝒇. 𝒆−𝒕𝒇 − 𝑪 (27) 

Pode-se notar, claramente, que a ILOE diminui devido à presença da armadilha 

competidora, extrapolando t → ∞, nc → 0 e C→ 0 percebe-se que C é uma variável 

lenta no tempo que dá origem a uma ―cauda‖ alongada no sinal de LOE que é 

fracamente dependente da temperatura (MCKEEVER, 2001). 

Contrapondo-se à consideração de armadilha profunda, considera-se uma 

armadilha rasa em competição (figura 2.21 c), ou seja, instável termicamente à 

temperatura de leitura da LOE. Assim, teremos: 

 𝑑𝑛2

𝑑𝑡
=  𝑛𝑐 𝑁2 − 𝑛2 𝐴2 −  𝑛2.𝑝 

(28) 

onde p é a probabilidade do elétron sair da armadilha, dada pela equação de 

Arrhenius. Desta forma a ILOE fica: 

 𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝒏𝟏𝒐.𝒇. 𝒆−𝒕𝒇 −  𝒏𝒄 𝑵𝟐 − 𝒏𝟐 𝑨𝟐 −  𝒏𝟐.𝒑 (29) 

Os últimos dois termos da equação (29) acima dão origem a uma cauda longa 

no sinal de LOE, os quais são fortemente dependentes da temperatura 

(MCKEEVER, 2001). 

Quando existem dois centros de recombinação, sendo que um deles (m1) é 

radiativo (emite LOE) e o outro não (m2) (figura 2.21 d). 

Conseqüentemente: 

 𝑛 = 𝑚1 +𝑚2 (30) 

 𝑛 = 𝑛0𝑒𝑥𝑝 −𝑡𝑓  (31) 

A ILOE será dada por: 

 
𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝒏𝒐.𝒇. 𝒆−𝒕𝒇 −

𝒅𝒎𝟐
𝒅𝒕

 
(32) 

Sendo que: 
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 𝑑𝑚1

𝑑𝑡
=  − 𝑛𝑐𝑚1𝐴𝑚1 

(33) 

e 

 𝑑𝑚2

𝑑𝑡
=  − 𝑛𝑐𝑚2𝐴𝑚2 

(34) 

em que 

  𝑚1 ≈ 𝑚1𝑜𝑒
−𝑡.𝑛𝑐𝐴𝑚1  (35) 

e 

 𝑚2 ≈ 𝑚2𝑜𝑒
−𝑡.𝑛𝑐𝐴𝑚2  (36) 

Das condições de Quase-Equilíbrio assumidas nas equações (33,34 e 35,36) e 

reescrevendo-as na equação (37), tem-se: 

  
m1

m2
≈

m1o

m20
e−t.nc . Am 1−Am 2  (37) 

A razão m1/m2 é uma função dependente do tempo. Contudo se Am1 = Am2, a 

razão torna-se uma constante ―k‖, e de acordo com as condições de neutralidade de 

carga, tem-se: 

 𝑚1 =  
𝑛

1 + 1/𝑘
=
𝑛

𝐾
 (38) 

Ao se fazer K = 1 + 1/k, derivando a equação (38) e levando em conta a 

equação (31), vem que: 

 𝑑𝑚1

𝑑𝑡
=

1

𝐾

𝑑𝑛
𝑑𝑡

= −
𝑛𝑓

𝐾
 

(39) 

Reescrevendo ILOE, observa-se que a intensidade é reduzida pelo fator 1/K. Esta 

aproximação só foi possível, pois foram consideradas seções de choque de 

recombinações iguais. 

 
𝑰𝑳𝑶𝑬 =

𝟏

𝑲
𝒏𝒐.𝒇. 𝒆−𝒕𝒇 

(40) 

Entretanto, considerando o rearmadilhamento nas armadilhas opticamente 

ativas (modelo de um centro e uma armadilha) o decaimento deixa de ser 

exponencial: 

 
𝐼𝐿𝑂𝐸 =

𝑑𝑚 

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑓 −  𝑛𝑐 𝑁 − 𝑛 𝐴 

(41) 

sendo N >> n, A/Am = R e R >> n/N-n; teremos uma função de segunda ordem: 

 
𝐼𝐿𝑂𝐸 =

𝑛2.𝑓 

𝑁𝑅
=
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑛

𝑑𝑡
 

(42) 

Fazendo 
dn

n2 = −
f

NR
dt e integrando, teremos: 
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𝐼𝐿𝑂𝐸 = 𝐼𝑜  1 −

𝑛𝑜 .𝑓. 𝑡 

𝑁𝑅
 
−2

 
(43) 

Onde I0 =
n0

2f 

NR
 

Generalizando para a cinética de ordem geral, temos como resultado: 

 

𝑰𝑳𝑶𝑬 = 𝑰𝒐  𝟏 −
𝒏𝒐.𝒇. 𝒕 

𝑵𝑹
 
−

𝒃
𝟏−𝒃

 

(44) 

Sendo que I =
nb f 

NR
 

2.5.3 Datação LOE 

Uma das maiores aplicações da dosimetria retrospectiva, comentado 

anteriormente, é a datação de material sedimentar não queimado e de cerâmicas 

arqueológicas que foram aquecidas, sendo a idade determinada através da divisão 

da dose equivalente (DE) pela taxa de dose ambiental anual (DA) (ROBERTS, 1997; 

BØTTER-JENSEN et al., 2003). A utilização da LOE como uma ferramenta de 

datação surgiu com a constatação de HUNTLEY, (1985) de que o sinal mais 

apropriado para datar sedimentos deveria ser aquele em que o procedimento de 

estimulação para liberação de elétrons fosse o mesmo que ocorre na natureza, ou 

seja, pela luz. Isto levou ao desenvolvimento do método de datação através da 

luminescência opticamente estimulada proposta por HUNTLEY et al., (1985), e se 

tornou uma alternativa a pouca eficiência da TL em datar quartzos não queimados. 

Nesse trabalho pioneiro, cristais de quartzo, foram datados com sucesso utilizando 

como estímulo a luz verde emitida por um laser de argônio. Algum tempo após, foi 

proposto a utilização da luz azul-verde filtrada de lâmpadas halógenas como uma 

alternativa mais barata para produzir LOE (BØTTER-JENSEN e DULLER, 1992), 

sendo que, atualmente, utiliza-se LEDs que emitem luz no comprimento de onda do 

azul. 

Para se determinar a idade de eventos geológicos e arqueológicos duas 

variáveis devem ser determinadas, a DE e DA. A DA pode ser obtida através da 

conversão da quantidade de radionuclídeos (40K, séries do U e Th) presentes no 

solo em taxas de dose (DA), os quais podem ser determinados por AANI, detectores 

de NaI(Tl) e HpGe e ICP; ou medindo-se diretamente a radiação ambiental com 

dosímetros TL ou LOE (AITKEN, 1998). A obtenção da DA, no entanto, é uma 

questão que ainda envolve muita discussão devido ao fato de que sua determinação 
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depende de muitos fatores difíceis de contornar, como fallout, fuga do Radônio, 

dentre outros. Dessa forma muitos trabalhos continuam a apresentar as dificuldades 

em relação a DA e propor novos fatores de conversão para sua determinação 

(NAMBI e AITKEN, 1986; OLLEY et al., 1996; ADAMIEC e AITKEN, 1998; 

PREUSSER e KASPER, 2001; GUÉRIN et al., 2011; DURCAN et al., 2015; 

CRESSWELL et al., 2018). Já para o caso da DE diversos procedimentos foram 

desenvolvidos para sua determinação conforme o método de datação por LOE se 

solidificava como uma nova área de pesquisa e novas tecnologias em 

instrumentação surgiam. As principais formas para determinação da DE são os 

protocolos de alíquotas múltiplas, alíquota única e grão único, apresentados, 

resumidamente, a seguir. 

2.5.3.1 Método de Múltiplas Alíquotas - MAR 

O método de alíquotas múltiplas empregado na LOE foi herdado do processo de 

datação por TL e consiste em usar diversas alíquotas nominalmente idênticas onde 

a dose natural (que precisa ser determinada) é medida, enquanto outras receberam 

doses de laboratório conhecidas. Deste método duas abordagens foram derivadas, o 

método de dose adicional e de dose regenerativa (BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

Figura 2.23 – Método de dose adicional para determinação da DE. (a) cada data point é a LOE média 

para cada grupo com dose adicional e (b) LOE para cada alíquota com dose adicional (DE = 8,0±0,7 

Gy) 

 

Fonte: Imagem modificada de (AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

O método aditivo ou de extrapolação está ilustrado na figura 2.23. Porções 

iguais de amostras (alíquotas) são preparadas e divididas em grupos com cerca de 

cinco ou mais alíquotas em cada grupo. Um grupo é reservado para medida da LOE 
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natural e nos outros grupos são aplicadas várias doses de radiação de laboratório 

conhecidas (mesma dose para cada membro do grupo) antes das análises. Antes de 

se fazer as medidas de LOE todas as amostras são submetidas a um tratamento 

térmico para remover armadilhas rasas. A DE será obtida pela extrapolação da curva 

de crescimento obtida (AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN et al., 2003; FARIAS et al., 

2009a). O grupo que terá a LOE natural medida não recebe a dose adicional. 

No método de doses regenerativas a luminescência de todas as alíquotas, 

exceto o grupo com dose natural, é zerada e recebe doses de laboratório 

conhecidas. A DE é obtida por comparação direta da LOE natural com os resultados 

da LOE com doses de laboratório de regeneração conhecidas, como ilustrado na 

figura 2.24.  

Figura 2.24 – Método de dose regenerativa para determinação da DE. (a) cada data point é a LOE 

média para cada grupo com dose regenerativa e (b) LOE para cada alíquota com dose regenerativa 

(DE = 9,7±1,3 Gy) 

  

Fonte: Imagem modificada de (AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

O método regenerativo tem a vantagem de não envolver nenhum tipo de 

extrapolação, apenas interpolação, assim incertezas devido a não linearidade são 

reduzidas. Porém ambas as abordagens possuem limitações que podem ser 

enumeradas quando utilizadas em suas formas simplificadas, como a que foi 

apresentada. Primeiramente, neste método, deve-se garantir que todas as alíquotas 

sejam idênticas, isso significa que processos demorados de pesagem se fazem 

necessários, o que poderia ser inapropriado, pois se sabe que apenas uma pequena 

percentagem dos grãos fornecem sinal de LOE, como atestado por DULLER et al., 

(2000), YOSHIDA et al., (2000) e JACOBS et al., (2003). Segundo, assume-se que a 

resposta luminescente da alíquota irradiada com dose de laboratório é idêntica à 

resposta da alíquota irradiada naturalmente, porém muitas razões existem de que 
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este não é o caso. Por exemplo, as taxas de dose de laboratório para irradiação 

artificial são muitas ordens de magnitude superior do que as naturais, o que pode 

ocasionar o preenchimento de armadilhas termicamente instáveis diferindo das 

condições de aprisionamento que ocorrem naturalmente (BAILEY, 2001). Terceiro, o 

método necessita de uma grande quantidade de alíquotas, e por tanto de amostra, 

para obter um único valor médio de DE. Observa-se também, uma alta dispersão dos 

dados no processo de múltiplas alíquotas, a qual pode ser devida a presença de 

diferentes níveis de sensibilização natural (BØTTER-JENSEN et al., 2003). Este tipo 

de espalhamento também pode ser encontrado na datação de cristais que sofreram 

deposição fluvial, onde os grãos ao serem transportados podem ficar abrigados da 

luz e não ter sua LOE totalmente zerada ao passo que outros podem ter a LOE 

totalmente apagada (MURRAY et al., 1995; OLLEY et al., 1998).  

2.5.3.2 Método de Alíquota Única - SAR 

No método de determinação da DE utilizando a alíquota única a necessidade de 

normalização (controle de massa), como no protocolo de alíquotas múltiplas, é 

evitado por as medidas principais serem feitas na mesma alíquota (AITKEN, 1998). 

A possibilidade de que a DE do feldspato poderia ser determinada em uma única 

alíquota foi, primeiramente, mencionada por HUNTLEY et al., (1985), mas foi 

DULLER, (1991; 1994; 1995) quem explorou esse procedimento para datação 

através da luminescência estimulada por infravermelho (IRSL). Duas abordagens 

foram testadas, uma baseada no método de dose adicional e a outra no regenerativo 

para levantar a curva de crescimento LOE x Dose. Em ambas as abordagens a 

aplicação de um tratamento térmico se fazia necessário para remover qualquer sinal 

termicamente instável, porém os ciclos repetidos de aquecimento/iluminação (IRSL) 

no método adicional resultaram na queda, inicial de 20%, da resposta luminescente 

sendo necessário aplicar correções para cada perda que ocorrera em cada medida 

usada na construção da curva de crescimento. Na prática, duas sub-amostras eram 

necessárias nesse método devido às correções. Uma aproximação empírica foi 

proposta por GALLOWAY, (1996) e ZHANG, (2001) que usava apenas uma única 

alíquota e baseava-se na perda de sinal fixada em função de cada ciclo de medição. 

Já o método regenerativo não necessitava de correções para a perda de sinal e a 

curva de crescimento era obtida da mesma forma que no método de múltiplas 

alíquotas, contudo as medidas eram feitas consecutivamente. No entanto, para 
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determinar o correto valor de DE nenhuma alteração de sensibilidade deveria ocorrer 

como resultado dos ciclos de medições. Como não foi esse o caso, pois a 

sensibilidade aumentava com os ciclos, esse procedimento foi abandonado 

(BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

Para o caso do quartzo a aplicação do método de alíquota única para construir a 

curva de crescimento de dose adicional, usando curtos períodos de estimulação, foi 

proposto por SMITH et al., (1986). Trabalhos explorando a aplicação do método de 

alíquota única para o quartzo de cerâmicas foram desenvolvidos e forneceram 

resultados que corroboravam com evidências arqueológicas e idades de 

radiocarbono (LIRITZIS, et al., 1997; 2001; HONG, et al., 2000). MURRAY e 

ROBERTS, (1997) propuseram o método de alíquota única de dose adicional 

(SAAD) para sedimentos, ao aplicá-lo com sucesso em quartzos sedimentares 

australianos mostrando que o valor de DE era independente da temperatura de 

estimulação utilizada (figura 2.25 ‗a e b‘), embora diferentes valores de DE foram 

obtidos quando diferentes condições de tratamento térmico foram empregados, 

principalmente, para amostras muito jovens (figura 2.25 c) e para amostras mais 

antigas, onde a DE foi superestimada para baixas temperaturas de pré-aquecimento 

(figura 2.25 d). Apesar do aparente sucesso do método de SAAD, problemas foram 

reportados por STOKES et al., (2000), em especial para o quartzo de origem fluvial, 

e demonstrou, através de medidas do pico TL de 110°C, gerado por pequenas 

doses testes, que a sensibilidade não permanecia constante durante os ciclos de 

medição.  

Figura 2.25 – DE obtida através do método de SAAD em função da temperatura de pré-aquecimento 

  

Fonte: Imagem modificada de (MURRAY e ROBERTS, 1997). 
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Tendo descoberto as mudanças na sensibilidade por pré-aquecimentos, e as 

magnitudes de tais mudanças para alíquotas irradiadas naturalmente e em 

laboratório para quartzos australianos, WINTLE e MURRAY, (1999) tentaram corrigir 

essas mudança de sensibilidade através da resposta TL do pico de 110°C para uma 

pequena dose teste aplicada no final de cada medida de LOE na seqüência de 

análise do método de dose aditiva. Os dados de LOE foram corrigidos dividindo-os 

pela resposta TL subseqüente, e a curva de crescimento de dose aditiva foi então 

construída como antes. Pode ser visto, pela figura 2.26, que DE é, agora, 

independente da temperatura de pré-aquecimento, mesmo para doses mais 

elevadas. 

Figura 2.26 – DE obtida através do método de SAAD em função da temperatura de pré-aquecimento 

sem correção da mudança de sensibilidade (quadrados) e corrigida através do pico TL de 110°C 

(círculos) 

 

Fonte: Imagem modificada de (WINTLE e MURRAY, 1999). 

No protocolo de alíquota única utilizando doses regenerativas (SAR) a mesma 

amostra (alíquota) será submetida a diversos aquecimentos, para remover as 

armadilhas termicamente instáveis, após as diferentes doses de laboratório, e a 

iluminações na leitura da LOE. Os consecutivos aquecimentos, irradiações e 

iluminações causarão danos aos cristais modificando sua sensibilidade, que é uma 

mudança na eficiência da luminescência e uma melhor estimativa do valor de DE 

será obtida apenas quando as sensibilidades forem equalizadas (WINTLE e 

MURRAY, 1999). Baseando-se nisso o primeiro protocolo de SAR, desenvolvido por 

MURRAY e ROBERTS, (1998), fundamentado no método de doses adicionais, 

utiliza o pico TL de 110°C como forma de monitorar a mudança de sensibilidade do 

quartzo aplicando uma pequena dose teste após cada medida de LOE, pois 
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defendiam que a emissão TL usava os mesmos centros luminescentes que a LOE e 

mudanças na eficiência desses centros afetariam as sensibilidades da TL e LOE 

semelhantemente (AITKEN, 1998; MURRAY e ROBERTS, 1998). MURRAY e 

MEJDAHL, (1999) exploraram a datação de quartzos aquecidos provenientes de 

sítios arqueológicos utilizando a resposta da TL e da LOE a uma dose teste após a 

medida de LOE natural e as respostas após uma única dose regenerativa, obtendo 

um valor de DE em concordância com os obtidos por múltiplas alíquotas. Já 

STRICKERTSSON e MURRAY, (1999) utilizaram um procedimento em que apenas 

o sinal da dose teste da LOE foi usado para datar quartzo de origem sedimentar. No 

trabalho de MURRAY e WINTLE, (2000) a construção da curva de crescimento, 

utilizando vários pontos de dose, foi testada com a mudança de sensibilidade sendo 

corrigida pela resposta LOE a uma dose teste ao invés do pico de 110°C e pela 

repetição da mensuração de uma dose zero no final da seqüência de medida 

(recuperation). O efeito da mudança de dimensão da dose teste, temperatura de pré-

aquecimento e de estimulação também foram investigados. Nesse trabalho, 

MURRAY e WINTLE, (2000), foi proposto o protocolo SAR mais citado na literatura, 

o qual é apresentado em sua forma generalizada na tabela 2.9. 

Tabela 2.9 – Protocolo SAR generalizado conforme utilizado neste projeto. 

Passo Tratamento Observado 

1 LOE Natural Ln 

2 Dose teste (~10% de Ln)  

3 TT (160-300°C por 10s)  

4 LOE dose teste (40s - 120°C) LTi 

5 1ª Regenerativa  

6 TT (160-300°C por 10s)  

7 LOE 1ª Regenerativa (40s - 120°C) Li 

8 Voltar ao passo 2  

 .  

9 Irradiar 0 Gy Recuperation 

10 TT (160-300°C por 10s)  

11 LOE dose 0 Gy (40s - 120°C) L0 

12 Dose teste (~10% de Ln)  

13 TT (160-300°C por 10s)  

14 LOE dose teste (40s - 120°C) LT0 

15 Irradiar com 1ª Regenerativa Recycling 

16 TT (160-300°C por 10s)  

17 LOE 1ª Regenerativa (40s - 120°C) Li1 

18 Dose teste (~10% de Ln)  

19 TT (160-300°C por 10s)  

20 LOE dose teste (40s - 120°C) LT1 

Fonte: Modificado de (MURRAY e WINTLE, 2000; 2003; WINTLE e MURRAY, 2006). 
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A curva de crescimento no método de alíquota única com doses regenerativas 

será construída através da razão da LOE de doses regenerativas pela LOE de suas 

doses testes (Li/LTi). O valor de DE será obtido pela interpolação da LOE natural 

dividida pela sua dose teste (Ln/LTi) na curva de crescimento. A figura 2.27 mostra o 

valor de DE obtido através do método de SAR para um quartzo de origem 

sedimentar. 

Figura 2.27 – Curva de crescimento obtida através do protocolo SAR para um quartzo sedimentar, 

cuja sensibilidade da LOE está corrigida pela dose teste 

 

Fonte: Imagem modificada de (MURRAY e WINTLE, 2000). 

Com o passar do tempo melhorias no protocolo SAR foram sugeridas para 

avaliar se uma rotina em particular é adequada para determinar um valor apropriado 

de DE. Dentre estes, três são os mais empregados: teste de recycling, recuperation e 

recuperação de dose (MURRAY e WINTLE, 2000; 2003; WINTLE e MURRAY, 

2006). O teste de recycling consiste em reaplicar, no final do ciclo de SAR, a 

primeira dose regenerativa e medir sua LOE bem como sua dose teste. A razão da 

primeira dose regenerativa reaplicada por sua dose teste é então dividida pela razão 

da primeira dose regenerativa por sua dose teste (Li1/LT1)/(Li/LTi). O teste de 

recuperation é obtido pela razão da LOE irradiada com dose 0 Gy calibrada por sua 

dose teste dividida pela razão da LOE natural calibrada por sua dose teste 

(L0/LT0)/(Ln/LTi). Para que a alíquota seja aprovada nestes dois testes, o valor do 

recycling e recuperation não deve ser superior a 10% e 5% respectivamente. Já o 

teste de recuperação de dose consiste em zerar opticamente a LOE de uma amostra 

com dose natural, aplicar uma dose de laboratório conhecida e determinar esta dose 

artificial através do protocolo SAR. O valor obtido deve ser igual, se não muito 

próximo, ao aplicado artificialmente (AITKEN e SMITH, 1988; MURRAY e WINTLE, 

2000; WINTLE e MURRAY, 2006).  
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O método de SAR se tornou uma das formas mais utilizadas para determinar a 

idade de quartzo sedimentar do Quaternário (DULLER, 2004; LIAN e ROBERTS, 

2006; WINTLE 2008b; FIORE, et al., 2014; ROSSETTI, et al., 2015; GONG et al, 

2017). Essas datações são usadas para a construção da cronologia de eventos 

geológicos antigos, como dinâmica fluvial através da datação de terraços fluviais; 

evolução da mudança de paisagem datando sedimentos coluviais e eólicos; e 

evolução das glaciações através das idades de sedimentos glaco-fluviais (OWEN et 

al., 2006; RITTENOUR et al., 2007; FUCHS et al., 2010; LAUER et al, 2010; 

ADAMSON et al., 2016). A principal vantagem deste método é a possibilidade de se 

determinar a idade em uma única alíquota o que permite obter uma distribuição de 

idades para uma mesma amostra. Essa característica permitiu o uso de métodos 

estatísticos para interpretar os valores de DE, como os propostos por GALBRAITH et 

al, (1999) e GALBRAITH e ROBERTS, (2012) através dos modelos de idade central 

(CAM), idade mínima (MAM) e mistura infinita (FMM).  

O método de datação por LOE, incluindo-se os protocolos apresentados, 

baseia-se no sinal da componente rápida do quartzo que decai rapidamente quando 

exposta a luz mesmo que por curto período de tempo. Medidas de profundidade de 

armadilha e fator de freqüência para o comportamento da cinética de primeira ordem 

da componente rápida da LOE permitiu o cálculo de sua estabilidade térmica, que 

seria de 300 milhões de anos (300 Ma) a 20°C (JAIN et al., 2003; SINGARAYER e 

BAILEY, 2003). Entretanto, surgiram evidências consideráveis de seções 

sedimentares que remontam a pelo menos cerca de 130 ka que, apesar de idades 

de ~50 ka estarem de acordo com evidências independentes, subestimação de 

idade pode ocorrer para amostras acima de cerca de 70 ka (WATANUKI et al., 2003; 

BUYLAERT et al., 2007; LOWICK et al, 2010; DULLER e WINTLE, 2012) 

principalmente para grãos mais grossos (TIMAR-GABOR et al., 2011). Tem-se visto 

trabalhos concordando que a saturação do sinal da componente rápida da LOE 

ocorre para idades de cerca de 100 ka (DULLER e WINTLE, 2012). Essas 

observações de resultados de saturação das curvas de resposta à dose no protocolo 

SAR e problemas de subestimação de idades estão levando a busca de outros 

sinais de luminescência do quartzo além da componente rápida, e novas formas de 

estimulação, com o objetivo de estender o período de tempo em que a datação 

luminescente pode ser usada. Dentre esses, tem-se a Radioluminescência (RL) que 

foi, recentemente, revisada por SCHIMIDT et al., (2015) onde resultados mostrando 
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a complexidade da emissão de LOE foram obtidos por MARTINI et al., (2012) e por 

PAGONIS et al., (2014); há também a time-Resolved (TR-OSL) revista por 

CHITHAMBO et al., (2016) que fornece informações sobre o tempo de vida dos 

processos que controlam a produção da LOE e VES-OSL (do inglês Variable Energy 

of Stimulation Optically Stimulated Luminescence) (CHRUŚCIŃSKA, 2014; 2015) 

como uma outra ferramenta para investigar a estrutura das armadilhas no quartzo e 

outros fósforos. DULLER e WINTLE, (2012) apresentaram um review a respeito do 

sinal de LOE termicamente transferida (TT-LOE) que satura com doses de radiação 

muito superior do que a componente rápida, entretanto resultados conflitantes com 

amostras de idades conhecidas (PICKERING et al., 2013) e altas subestimações de 

idade (CHAPOT et al., 2016) tem sido obtidas. Outro sinal que tem sido explorado é 

a luminescência estimulada com luz violeta (VSL), porém um protocolo de SAR não 

pôde ser desenvolvido, apenas um de múltiplas alíquotas o que permitiu obter uma 

idade de cerca de 600 ka (JAIN, 2009; ANKJÆRGAARD et al., 2013; 2015; 2016). 

Mais recentemente foi sugerida por POLYMERIS, (2016) uma técnica de medição 

que usa armadilhas profundas através da combinação de estimulação óptica e 

térmica em temperaturas até 500°C, a LOE termicamente assistida, (TA-LOE), no 

entanto, sua aplicação para datação ainda não foi testada (POLYMERIS et al., 2015; 

POLYMERIS, 2016). Os últimos avanços obtidos na datação luminescente quanto 

às novas formas de sinais, compreensão dos processos de produção da 

luminescência do quartzo e perspectivas futuras da técnica de LOE são 

apresentados por WINTLE e ADAMIEC, (2017).  

2.5.3.3 Método de Grão Único 

O método do grão único (single grain), diferentemente dos métodos de múltiplas 

alíquotas e alíquota única com doses regenerativas, não foi utilizado no 

desenvolvimento desse projeto devido aos problemas na determinação da DE 

apresentados a seguir. Como o próprio nome sugere a luminescência detectada no 

método de grão único é a proveniente de grãos individuais, ou seja, de um único 

grão por vez ao invés de uma massa (alíquota).  

Como a luminescência é utilizada em muitas aplicações onde se deseja 

determinar a dose de radiação a qual uma amostra foi exposta, destacam-se a 

reconstrução de dose em acidentes radioativos e datações arqueológicas e 

geológicas (dosimetria ambiental e retrospectiva). Para essas aplicações são 
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utilizados grãos de quartzo ou feldspato cujos tamanhos são selecionados entre 90 a 

300 µm e, tipicamente, as medidas de LOE são, convencionalmente, realizadas em 

alíquotas sendo que cada alíquota pode conter de centenas a milhares de grãos. No 

entanto, sabe-se, conforme GRÜN et al,. (1989) mostraram que diferentes grãos 

podem ter propriedades luminescentes muito diferentes. Esta constatação também 

foi mostrada por THOMSEN et al., (2002) que observaram que 80% da LOE natural 

de uma pequena alíquota (~65 grãos) provém de apenas 2% dos grãos de tal 

alíquota e que somente 2,5% desses grãos forneceram incerteza estatística, na 

resposta a dose teste natural, menor que 30%.  

Tendo tais observações em mente a possibilidade de se fazer a medida da 

emissão de LOE em grãos individuais de quartzo e feldspato parecia potencialmente 

vantajosa uma vez que a idade poderia ser determinada com boa acurácia e 

precisão, pois grãos contaminantes poderiam ser identificados e descartados 

(JACOBS et al., 2008a; 2008b; FEATHERS et al., 2006; 2010), bem como grãos 

com características físicas aberrantes inadequadas para a datação (YOSHIDA et al., 

2000; JACOBS et al., 2006a; 2006b). Até cerca de duas décadas atrás apenas dois 

métodos permitiam essa abordagem. O primeiro consistia em separar, 

manualmente, grãos individuais e colocá-los individualmente nos discos porta 

amostras e fazer a análise com iluminação convencional no equipamento 

(LAMOTHE et al., 1994; MURRAY e ROBERTS, 1997; ROBERTS et al., 1997). A 

segunda abordagem era a utilização de um sistema de imagem ultra-sensível, como 

um detector de fótons de imagem (IPD) (SMITH et al., 1991; MCFEE e TITE, 1998) 

ou através de um CCD (DULLER et al., 1997). Ambos os métodos, em todo caso, 

possuíam desvantagens, alto consumo de tempo no preparo das amostras e tempo 

de uso do equipamento são alguns deles (DULLER et al., 1999a). Mas pode-se 

também apontar a inferior sensibilidade do CCD em relação a um tubo 

fotomultiplicador para detecção da luz emitida pelo grão, o elevado custo dos IPDs e 

problemas de reposicionamento das amostras em suas exatas posições (DULLER et 

al., 1999b). Essas desvantagens tiveram como resultado o pouco avanço dessa área 

de pesquisa.  

Os problemas de instrumentação foram solucionados com o desenvolvimento de 

um equipamento de análise automatizado que utiliza um tubo fotomultiplicador para 

detectar a luz emitida pelos grãos únicos quando estimulados com laser verde de 

532 nm. Detalhes das características e de construção deste equipamento são 
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apresentados por DULLER et al., (1999a; 1999b). Novas tecnologias de 

instrumentação proporcionaram a análise da luminescência de milhares de grãos 

individuais e a aplicação do protocolo de SAR nestas análises. Como uma grande 

quantidade de dados de milhares de grãos é obtida por este método, uma ampla 

variedade de modelos estatísticos para interpretar os valores de DE e determinar 

uma idade confiável foram desenvolvidos (JACOBS et al., 2000; ROBERTS et al., 

2000; OLLEY et al., 2006; DAVID et al., 2007; JACOBS et al., 2008a; 2008b; 

JACOBS e ROBERTS, 2017). Os resultados obtidos, no entanto, se mostraram 

pouco consistentes e com uma grande variabilidade de distribuição no valor de DE e 

portanto, na idade (BØTTER-JENSEN e MURRAY, 2002). Neste contexto JAIN et 

al., (2002) obtiveram resultados de DE com incerteza inferior a 15% apenas para 137 

grãos dos 11000 analisados, ou seja, apenas 1,2%. Esses baixos valores de 

rendimento para um adequado valor de DE, após aplicar critérios de aceitação, são 

recorrentes e reportados com muita freqüência em torno 3% até 9% (MOSKA et al., 

2010; DEMURO et al., 2018). ADAMIEC, (2000) aponta possíveis fontes de 

espalhamento nas medidas de luminescência classificando-as em dois grupos, 

dependente da amostra e independente da amostra. Os fatores do primeiro grupo 

são, basicamente, diferenças entre os grãos e podem ser do tipo: 

 Externo, devido à falta de homogeneidade do fluxo de radiação e 

apagamento (branqueamento) parcial do sinal de luminescência pela 

exposição à luz; 

 Interno, devido às diferenças nas propriedades individuais dos grãos.  

O segundo grupo compreende: 

 Variação da taxa de aquecimento e/ou potência da luz de estimulação; 

 Variações na sensibilidade do tubo fotomultiplicador; 

 Gradiente de temperatura entre a placa de aquecimento, disco porta 

amostras e amostra; 

 Diferenças de reflectância dos discos que acondicionam as amostras. 

Observações similares são apresentadas por THOMSEN et al., (2005) que 

apontam como quatro os principais fatores para dispersão de dose, flutuações no 

número de fótons contados; apagamento (branqueamento) incompleto de cargas 

(incluindo sinais provenientes de transferência térmica); heterogeneidade da dose de 

radiação e reprodutibilidade do equipamento. Já JACOBS et al., (2011) fazem um 
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apanhado das possíveis causas de overdispersion no valor de DE para sedimentos 

de origem arqueológica e cita que estas podem ser reflexo de intrusões pós-

deposicionais de grãos mais jovens ou mais antigos por processos naturais ou 

antropogênicos (BATEMAN et al., 2003; 2007; FEATHERS et al., 2010; LOMBARD 

et al., 2010; TRIBOLO et al., 2010; JACOBS et al., 2016), decomposição in situ do 

telhado do abrigo não branqueado que contaminam sedimentos branqueados no 

chão (ROBERTS et al., 1999), apagamento heterogêneo ou parcial da LOE antes do 

soterramento (DULLER e MURRAY, 2000; OLLEY et al., 2006; DULLER, 2008; OU 

et al., 2015; LONG et al., 2018) e/ou efeitos das variações na dose beta recebida 

pelos grãos (JACOBS et al., 2008a; 2008b; HASLAM et al., 2011; AUTZEN et al., 

2017).  

As informações apresentadas acima são uma pequena parte da vasta literatura 

a respeito da datação por LOE e de seus protocolos. O conteúdo deste tópico serve 

para guiar o leitor e dar uma ideia geral do desenvolvimento, melhorias na 

metodologia e atual estado da técnica. Informações mais profundas podem ser 

encontradas nas diversas revistas dedicadas à luminescência e datação utilizadas 

nas referências bibliográficas. 

2.5.4 Dosimetria LOE e Principais Características 

Os dosímetros LOE, rotineiramente chamados de OSLDs, são, tipicamente, 

cristais iônicos semicondutores ou amorfos cuja resposta às radiações ionizantes se 

dá de acordo com a teoria de luminescência dos cristais apresentada no tópico 

2.5.1. Atualmente, os dosímetros LOE podem ser produzidos nas mais diversas 

formas, tal como pó, fita, pastilha, monocristal, etc.  

Embora os fenômenos de emissão de luminescência tenham sido observados 

ao longo da história, como anteriormente comentado, a TL e LOE só ficaram 

conhecidas logo após a descoberta da radiação ionizante durante a década de 1890. 

No caso de estudos da LOE, entretanto, é difícil identificar quando estes tenham 

sido primeiramente descritos, porém considera-se que o termo LOE fora, 

inicialmente, apresentado por FOWLER, (1963) e sabe-se que, juntamente com a 

TL, ambos os fenômenos ficaram restritos apenas ao interesse acadêmico até cerca 

de 1950 quando o potencial prático destes métodos luminescentes, em dosimetria 

das radiações para determinar a dose absorvida e em datações, foi estabelecido 

(YUKIHARA e MCKEEVER, 2011; PODGORSACK, 2016). Um dos primeiros 
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trabalhos de dosimetria utilizando a LOE foi apresentado por ANTONOV-

ROMANOVSKY et al., (1955) em que fizeram o monitoramento da intensidade da 

luminescência estimulada por infravermelho de diferentes sulfetos, após a 

irradiação, e a intensidade da luz emitida foi usada como monitor da dose inicial de 

radiação. Este famoso artigo, no entanto, refere-se ao trabalho dos mesmos autores 

de alguns anos antes, 1949-1951, publicado em russo. Após isso, seguiu-se um 

hiato de mais de dez anos até que novos trabalhos, embora escassos, fossem 

novamente apresentados (BRÄUNLICH et al., 1967; SANBORN e BEARD, 1967), 

mesmo assim, um estado de suspensão foi atingido devido, principalmente, a falta 

de um bom material luminescente (MCKEEVER, 2001). Materiais sulfeto (MgS, CaS, 

SrS dopados com terras raras), utilizados pelos primeiros pioneiros da técnica, 

estimulados com luz infravermelha apontavam para o fato de que as cargas 

aprisionadas estavam localizadas em níveis de energia relativamente rasos, 

necessitando de pequena energia de ativação para desarmadilhá-las. Isso, por sua 

vez, significava que os elétrons armadilhados eram instáveis mesmo à temperatura 

ambiente. Assim, verificou-se que a luminescência estimulada por infravermelho 

decaia, com o tempo, entre a absorção inicial de radiação e a leitura da LOE – 

processo esse conhecido hoje como depleção natural (fading) (YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011). 

Lentamente alguns estudos do efeito da LOE em uma variedade de outros tipos 

de materiais surgiram. A maioria dos estudos nesse período (décadas de 1970, 1980 

e 1990) reverteu ao uso da fotofosforescência, com os praticantes experimentando a 

transferência de elétrons estimulada por luz, de armadilhas estáveis e profundas 

para armadilhas superficiais e instáveis. O objetivo era monitorar a fosforescência 

subseqüente à medida que a carga saía das armadilhas superficiais antes de se 

recombinar e usá-la como uma medida da dose absorvida (YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011). Os materiais empregados nesse período foram o BeO, CaFe2, 

CaSO4 e Al2O3 (RHYNER e MILLER, 1970; PRADHAN e BHATT, 1981; YODER e 

SLASKY, 1997).  

O grande avanço na dosimetria LOE, no entanto, foi propiciado por uma área da 

ciência, fundamentalmente, semelhante, mas, intrinsecamente, diferente e surgiu 

com o trabalho de HUNTLEY et al., (1985) a respeito do uso da LOE como 

ferramenta para datação de materiais geológicos e arqueológicos. A importância 

desse trabalho na dosimetria foi a demonstração de que a LOE poderia ser usada 
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para determinar doses de radiação acumuladas por milênios (BØTTER-JENSEN, et 

al., 2003; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). O segundo grande desenvolvimento 

para estabelecer a LOE como ferramenta dosimétrica foi o avanço na tecnologia de 

materiais, em especial a produção de monocristais de Al2O3:C (AKSELROD et al., 

1990; 1993) altamente sensível ao estímulo óptico.  

A alumina foi estudada com propósitos termoluminescentes desde meados dos 

anos 1950 (RIEK e DANIELS, 1956), no entanto, apenas quando monocristais de α-

Al2O3:C de alta sensibilidade foram desenvolvidos, no Instituto Politécnico dos Urais 

na Rússia, este material despertou interesse científico. O cristal de alumina é 

crescido através do método Czochralski, que necessita de altas temperaturas 

(>2050 °C) e de um sistema de controle delicado e caro (BØTTER-JENSEN et al., 

2003). Seu pico TL principal está localizado em ~190°C e sua sensibilidade 

considerada de 40-60 vezes superior a do LiF (TLD-100) tornando-o um excelente 

candidato para aplicações em que baixas doses e curta exposição à radiação são 

necessárias (MCKEEVER et al., 1995). Entretanto, o processo ―thermal quenching‖ 

presente no material faz com que a sensibilidade TL dependa fortemente da taxa de 

aquecimento, limitando sua utilização como TLD (KITIS et al., 1994; KORTOV et al., 

1994). Além disso, outras duas limitações ligadas à sua sensibilidade a luz foram 

relatadas, a indução de fading (MOSCOVITCH et al., 1993; WALKER et al., 1996) e 

fototransferência de cargas profundas para níveis mais rasos (COLYOTT et al., 

1996). Em contra partida, os fatores limitantes para sua utilização como TLD se 

tornaram sua maior qualidade quando a estimulação é feita através de luz ao invés 

de temperatura. Dessa forma ao se fazer estimulação óptica em temperatura 

ambiente o thermal quenching pode ser completamente evitado ao passo que uma 

maior sensibilidade foi obtida (BØTTER-JENSEN et al., 2003). Atualmente o 

dosímetro LOE de Al2O3:C é empregado nas mais variadas áreas da dosimetria, 

principalmente, quando empregado em conjunto com equipamentos portáteis e 

utilizando a LOE pulsada (MARKEY et al., 1995; AKSELROD e MCKEEVER, 1999). 

As aplicações deste OSLD são apresentadas com riqueza de detalhes por 

(BØTTER-JENSEN et al., 2003) e por (YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Além da alumina, outros dosímetros comerciais tiveram suas propriedades 

luminescentes revisitadas em termos de LOE. Um desses foi o óxido de berílio 

(BeO) como uma alternativa a Al2O3, particularmente, para aplicações em dosimetria 

pessoal e médica (SOMMER e HENNIGER, 2006; SOMMER et al., 2008; JAHN et 
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al., 2014; YUKIHARA, 2016). Dentre as principais características do BeO inclui-se 

alta sensibilidade à radiação ionizante com doses lineares de ~5 µGy a ~5 Gy, 

quando utilizado com um sistema de leitura invertido; baixo número atômico efetivo 

(Zeff = 7,2) similar ao tecido e água (Zeff = 7,5); e relativo baixo custo (BOS, 2001; 

SOMMER et al., 2007; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Pode-se acrescentar 

também nesta categoria o borato de lítio (usualmente denominados dosímetros 

LBO) com diferentes dopagens, como cobre e prata (RAWAT, et al., 2012; PATRA, 

et al., 2016). 

Os dosímetros comerciais, tanto OSLDs quanto TLDs, devem ser 

cuidadosamente calibrados através de protocolos para determinar as características 

e requisitos de desempenho antes de direcioná-los à aplicação final e ao mercado 

(ISO 1757, 1996; ISO 12794, 2000; IEC 62387-1, 2007, IEC 62387, 2012; OLKO, 

2010). Embora cada dosímetro seja confeccionado para uma utilização específica, 

alguns parâmetros devem ser observados para que tal dosímetro tenha um bom 

desempenho em sua finalidade. Geralmente os parâmetros levados em 

consideração, de acordo com MCKEEVER, (1985), BOS, (2001), BØTTER-JENSEN 

et al., (2003), e YUKIHARA e MCKEEVER, (2011) são: 

 Limite de Detecção – trata-se da mínima e máxima dose que o 

dosímetro pode detectar. Este parâmetro depende, intrinsecamente, do 

sistema de detecção (dosímetro e equipamento leitor de luminescência) e 

do tratamento estatístico utilizado na interpretação dos dados, 

principalmente, ao que se refere à mínima dose de detecção (MDD). 

Neste projeto a MDD foi adotada como correspondendo a três vezes o 

desvio padrão do background (3ζBG), onde ζBG é o desvio padrão 

experimental do BG, quando o dosímetro não é irradiado. Em termos de 

definição, no entanto, o limite de detecção dependerá do objetivo 

pretendido, o qual pode ser uma análise qualitativa, onde se necessita 

apenas saber se um sinal real (dose) foi detectado, ou quantitativo, se 

uma estimação satisfatória do valor esperado pode ser obtida (CURRIE, 

1968); 

 Resposta à Dose – a partir da qual é possível ajustar uma curva 

de calibração Intensidade x Dose. O comportamento ideal e desejável 

para um dosímetro é que este exiba uma relação de linearidade entre 

intensidade e dose de radiação absorvida. Entretanto, na prática, a 
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grande maioria dos dosímetros apresenta uma relação de não-linearidade 

para certas faixas de doses. Os desvios da linearidade são previstos 

como resultados da dinâmica do processo de captura de carga entre 

diferentes defeitos no material. Embora os detalhes desse processo 

exijam compreensão do mecanismo predominante em um detector, o 

comportamento geral da maioria dos TLDs e OSLDs é mostrar uma 

relação linear para baixas doses e saturação para doses mais altas 

(YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). A figura 2.28 apresenta os tipos de 

respostas para dose de radiação; 

Figura 2.28 – Curva Resposta x Dose em que (A) apresenta crescimento linear; (B) linear-supralinear-

sublinear na mesma curva de crescimento; e (C) leve resposta sublinear 

 

Fonte: Imagem modificada de (MCKEEVER et al., 1995). 

 Resposta à Energia (dependência energética e Zeff) – como o 

objetivo da dosimetria é usar um detector para estimar a dose absorvida, 

que seria produzida em um ponto específico, num meio material de 

interesse, o material do detector deveria ser idealmente, feito do mesmo 

material do meio em que se deseja mensurar a radiação, pois somente 

assim a radiação iria interagir com a matéria da mesma maneira e 

nenhuma perturbação do campo da radiação seria gerada. Para 

dosímetros utilizados na determinação da dose absorvida em tecido 

humano (radioterapia, diagnóstico, etc.) ou ambiental, os TLDs e OSLDs, 

geralmente, não têm a mesma composição química do tecido, água ou 

sedimento (dosímetro natural – quartzo, por exemplo), assim sendo, sua 

resposta dependerá da energia do fóton da radiação e a dependência 

energética pode ser atribuída à dependência do coeficiente de absorção 
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de massa-energia com o número atômico (Z) do material, conforme a 

aproximação obtida pela equação (45).  

 𝐷𝐿𝑂𝐸
𝐷𝑚

=
 𝜇𝑒𝑛 𝜌  𝐿𝑂𝐸
 𝜇𝑒𝑛 𝜌  𝑚

 
(45) 

Sendo DLOE e Dm as doses no detector LOE e no meio material 

(tecido, quartzo, etc.) respectivamente, e µen/ρ é o coeficiente de 

absorção de massa-energia para o detector e material. Dosímetros 

no qual a razão (µen/ρ)LOE/(µen/ρ)m é similar a unidade são chamados 

de detectores equivalente a tecido, no caso do material de interesse 

ser tecido, conforme demonstrado na figura 2.29. Assim, a energia 

depositada no dosímetro deve ser idêntica à depositada no material 

quando expostos a mesma fluência (Φ) do fóton. O termo número 

atômico efetivo ou Z efetivo (Zeff) foi então desenvolvido para 

descrever quanto um material detector se aproxima ou desvia do 

meio material de interesse quando interage com a radiação ionizante. 

A relação entre número atômico e energia da radiação está ilustrada 

no tópico 2.3.1 e na figura 2.14; 

Figura 2.29 – Relação entre coeficientes de absorção de massa-energia para materiais dosimétricos 

mais conhecidos quanto ao tecido em função da energia do fóton 

 

Fonte: Imagem modificada de (BOS, 2001). 

 Sensibilidade do Dosímetro – este aspecto do dosímetro pode 

ser entendido como sua resposta LOE por unidade de dose absorvida e 

de sua quantidade (massa); ou mais precisamente por área exposta à 

estimulação e irradiação. Na prática, significa que quanto maior for a 

sensibilidade do OSLD maior será sua intensidade luminescente, para 

baixas doses de radiação, e menor quantidade de material será utilizado. 
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Diversos parâmetros são capazes de alterar a luminescência e 

sensibilidade dos OSLDs, dentre estes a maioria esta relacionada à 

síntese do material, forma física, estrutura cristalina, energias e tipos de 

radiação, além do equipamento de detecção; 

 Depleção Natural (Fading) – O fading é o desvanecimento 

natural do sinal de luminescência, em temperatura ambiente, que ocorre 

entre o período de irradiação e de estimulação. Este aspecto pode ser um 

importante inviabilizador da utilização de um material como OSLD e fortes 

variações são observadas em diferentes matrizes (DOUGUCHI et al., 

1999; HUNTLEY e LAMOTHE, 2001; INRIG et al., 2010). Fatores como 

exposição à luz, temperatura de armazenamento e, algumas vezes, 

tunelamento quântico podem estar associados à presença do fading.  

Quando prontos para comercialização os OSLDs são armazenados em badges, 

para abrigá-los das condições ambientais do meio ao qual será submetido e, 

principalmente, da luz, por certo tempo determinado até ser feita sua leitura LOE. 

Badges com filtros multi-elementos são projetados para atuar em conjunto com os 

dosímetros. Estes filtros são utilizados para determinar a energia média de fótons e 

a contribuição de outras diferentes formas de radiação como beta e raios-X. A leitura 

da luminescência do dosímetro localizado atrás dos filtros produzirá diferentes sinais 

de LOE que podem ser usados, em conjunto com algoritmos, para discriminar 

diferentes energias e suas doses (WEBSTER, 1999; YUKIHARA e MCKEEVER, 

2011). A figura 2.30 é a combinação de diferentes filtros usados no dosímetro Luxel+ 

em conjunto com uma fita contendo uma camada de pó de Al2O3:C.  

Figura 2.30 – Badge multi-elemento e dosímetro de Al2O3:C 

 

Fonte: Imagem modificada de (YHUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Apesar dos dosímetros LOE e TL terem suas características e propriedades 

particulares, os OSLDs apresentam algumas vantagens sobre os TLDs, dentre as 
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principais, apresentadas por MCKEEVER e MOSCOVITCH, (2003), OLKO, (2010) e 

por PODGORSAK, (2016), tem-se: 

 A leitura da LOE é mais simples e significativamente mais rápida, 

necessitando apenas de iluminação com LEDs ou laser em vez de 

aquecimento a altas temperaturas; 

 Eliminação de longos protocolos de pré-aquecimentos necessários na TL; 

 Alta eficiência luminescente; 

 Possibilidade de múltiplas reanálises se utilizado o adequado modo de 

estimulação; 

 Baixo consumo de energia possibilitando a implementação de 

equipamentos portáteis, principalmente na dosimetria pessoal e 

ambiental. 

Embora os dosímetros LOE apresentem muitas vantagens, estes são 

relativamente novos comparados com os TLDs e necessitam de maior 

desenvolvimento comercial bem como uma maior variedade de materiais adequados 

para dosimetria. Na busca desses novos materiais vêm se destacando pesquisas 

envolvendo matrizes de silicatos (MITTANI et al., 2008; PATIL et al., 2014; CAPOEN 

et al., 2016; RAHMAN et al., 2017), aluminatos (TATUMI et al., 2012; VENTIERI et 

al., 2017; KULIG et al., 2017) e óxidos (MALTHEZ et al., 2016; SOARES et al., 

2017). 

2.6 Termoluminescência (TL) 

A termoluminescência ocorre de forma semelhante à LOE, e foi descrita por 

DANIELS et al., (1953) como a emissão de luz produzida pelo aquecimento de um 

sólido a uma temperatura abaixo da de incandescência. Esta descrição ―genérica‖ é 

semelhante à apresentada por HARVEY, (1957), que define este fenômeno como a 

luminescência apresentada por um material, após prévia absorção de um tipo de 

energia, mediante estímulo térmico. Os tipos de luminescência e a distinção entre 

estas foram apresentados, anteriormente, no tópico 2.5. 

De forma resumida, a origem do sinal de TL é devido aos mesmos processos de 

recombinações de cargas na BP que foram apresentados no subcapítulo referente à 

LOE. A distinção entre estas duas formas de luminescência reside no tipo de 

estimulação, que na LOE é óptica e na TL é térmica. Assim, ao submeter um 



115 
 

material cristalino, previamente, exposto a uma fonte de radiação ionizante, a 

aquecimento controlado a sua resposta luminescente se dará na forma de picos em 

determinadas temperaturas ao invés de uma curva do tipo exponencial decrescente 

como ocorre na LOE. Os picos de TL surgem quando a energia fornecida ao cristal, 

na forma de calor, se aproxima da energia de ativação das cargas armadilhadas 

que, por fim, se recombinam e emitem TL em temperaturas específicas, as quais 

apresentam distinções para diferentes tipos de cristais (matrizes e dopantes) 

(MCKEEVER, 1985). 

O panorama histórico da termoluminescência remonta ao período dos 

alquimistas, onde as primeiras, possíveis, observações científicas da TL foram 

realizadas por Robert Boyle em 1663 e por Johann S. Elsholtz em 1676 

(MCKEEVER, 1985). Ao longo das décadas e séculos os estudos a respeito da 

luminescência continuaram e, embora, seja difícil apontar exatamente quando a 

palavra termoluminescência tenha sido primeiramente usada na literatura, 

Wiedemann e Schmidt a utilizaram em 1895 em seus estudos experimentais da 

irradiação induzindo a TL (BECKER, 1974; MCKEEVER, 1985). 

A partir das observações iniciais sobre a TL, definições mais refinadas, como a 

diferenciação de termoluminescência, termoestimulação, fluorescência e 

fosforescência, e modelamentos para explicar este fenômeno se fizeram 

necessárias conforme os estudos progrediam. No contexto de definição entre TL e 

luminescência termicamente estimulada (TSL) MCKEEVER e CHEN, (1997) 

apontam que esta última é muito generalizada e que o termo TL deve ser utilizado 

ao se falar do fenômeno que trata do monitoramento da emissão de luminescência 

de um sistema que ao atingir um estado metaestável após a absorção de energia 

das radiações ionizantes volta ao estado fundamental quando submetido a 

aquecimento. 

Quanto à fluorescência e fosforescência estas foram introduzidas no tópico 

2.5.1., em que MCKEEVER, (1985) faz uma clara distinção para a TL como um 

fenômeno fosforescente de longa duração (Tc > 10-4 s) após análises 

argumentativas de diversos modelos luminescentes, os quais são apresentados nas 

seções a seguir. 
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2.6.1 Cinética de Primeira Ordem  

Um dos primeiros autores, segundo CHEN e KIRSH, (1981), a descrever o 

processo de emissão fosforescente apontando este fenômeno como dependente da 

temperatura foi JABLONSKI, (1935), ao passo que o modelo teórico de bandas de 

energia para sólidos foi utilizado com sucesso na explicação do processo de 

emissão luminescente de diversos materiais fosforescentes, ou fósforos (JHONSON, 

1939; MCKEEVER, 1985). No entanto, a formulação matemática minuciosa da 

emissão de TL foi apresentada por RANDALL e WILKINS, (1945a, 1945b) alguns 

anos depois. Neste modelo consideraram nula a probabilidade de reaprisionamento 

do elétron no período de excitação térmica. Assim, para este caso, as armadilhas 

seriam monoenergéticas e a intensidade (I) da TL seria proporcional à variação da 

concentração de elétrons aprisionados (n) no tempo (t), ou seja: 

 
𝐼𝑇𝐿 = −

𝑑𝑛

𝑑𝑡
 

(46) 

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

temos: 

 
𝛽 =

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

(47) 

 𝑇 𝑡 = 𝑇0 + 𝛽𝑡 (48) 

Levando em consideração a distribuição de Maxwell de energias, a 

probabilidade (p) no tempo para a excitação térmica de uma armadilha é 

dependente, exponencialmente, da temperatura, assim podemos dizer que o tempo 

médio gasto na armadilha, na temperatura T, é dado por: 

 
𝑝 = 𝑠 𝑒𝑥𝑝  −

𝐸

𝑘𝑇
  

(49) 

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

ativação. A equação (49) é a equação de Arrhenius (FURETTA, 2003) que descreve 

a probabilidade de um elétron ser liberado. 

A variação da concentração de elétrons armadilhados (n) no tempo (t) é dada 

por: 

 𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −𝑛𝑝 

(50) 

Substituindo a equação (49) na equação (50) e fazendo a integral, obteremos: 

 
𝑛 𝑡 = 𝑛0  𝑒𝑥𝑝  −𝑠 𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑡  

(51) 



117 
 

sendo que n0 é a concentração inicial de elétrons aprisionados. 

Para a intensidade da TL, levando em consideração um aquecimento linear 

dado pela equação (47), teremos que: 

 
𝐼 𝑡 = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝  −

𝑠

𝛽
 𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑇  

(52) 

ou 

 
𝐼 𝑡 = 𝑛0 𝑠 𝑒

−𝐸
𝑘𝑇  𝑒𝑥𝑝  −

𝑠

𝛽
 𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

  
(53) 

A equação (53) define o processo de emissão de TL como sendo de cinética de 

primeira ordem, e a forma da curva do pico de TL para este caso adquire uma forma 

assimétrica, mais larga em baixa temperatura e estreita na alta, como apresentado 

na figura 2.31 (I), a seguir. 

2.6.2 Cinética de Segunda Ordem  

Diferentemente do modelo de cinética de primeira ordem, que trata como nula a 

probabilidade dos elétrons serem rearmadilhados, a cinética de segunda ordem, 

proposta por GARLICK e GIBSON, (1948), pressupõem que o elétron liberado para 

BC tem grande probabilidade de ser rearmadilhado (CHEN e MCKEEVER, 1997). 

Assim, o elétron teria dois caminhos prováveis que poderia seguir, a recombinação 

ou rearmadilhamento. Dessa forma a equação (50) muda para: 

 𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −𝑛2𝑝 

(54) 

Mantendo a taxa de aquecimento β constante, para (n) obteremos a seguinte 

relação: 

 
𝑛 𝑇 = 𝑛0  1 + 𝑛0  𝑠 𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑇 

−1

 
(55) 

e para a intensidade (I) da TL: 

 
𝐼 𝑇 = 𝑛0

2 𝑠′𝑒
−𝐸

𝑘𝑇  1 +  
𝑛0𝑠′

𝛽
  𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

−2

 
(56) 

sendo s‘ = s/N (ou s‘ = sζn/Nζmn se ζn ≠ ζmn), a equação (56) descreve a 

simetria do pico TL na figura 2.31 (II), e é conhecida como modelo de GARLICK e 

GIBSON, (1948). A forma simétrica obtida por esse modelo de cinética é devido a 

um atraso na luminescência e subseqüente espalhamento da TL que ocorre com o 
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aumento de elétrons sendo rearmadilhados antes de se recombinarem no CR (BOS, 

2006). 

 

Figura 2.31 – Comparação da forma do pico de TL para cinética de primeira ordem (I) e de segunda 

ordem (II) 

 

Fonte: Modificada de (MCKEEVER e CHEN, 1997). 

2.6.3 Cinética de Ordem Geral 

Aplicando as equações de RANDALL e WILKINS, (1945a, 1945b) e GARLICK e 

GIBSON, (1948) em uma curva experimental de TL de uma amostra permite 

investigar se tal material obedece à teoria de cinética de primeira ou de segunda 

ordem. No entanto, caso nenhuma das equações de cinética reproduzam a forma da 

curva de TL experimental, o que, ocasionalmente, ocorre, é possível utilizar outra 

equação para descrever a curva de TL, através da cinética de ordem geral proposta 

por MAY e PARTRIDGE, (1964). Neste modelo a Intensidade (I) da TL é descrita 

como: 

 
𝐼 𝑡 = 𝑛𝑏  𝑠′𝑒𝑥𝑝  −

𝐸

𝑘𝑇
  

(57) 

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

valores de 1 ou 2 e s‖ = s‘ n0
(b-1), de onde é desenvolvida a equação (58) (BOS, 

2006). 

 

𝐼 𝑡 = 𝑛0  𝑠" 𝑒
−𝐸

𝑘𝑇   1 +   𝑏 + 1 
𝑠"

𝛽
  𝑒

−𝐸
𝑘𝑇 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

− 
𝑏
𝑏−1

 

(58) 

Em resumo, esta equação é utilizada para aqueles casos em que a combinação 

dos parâmetros das cinéticas de primeira e segunda ordem não viabiliza a descrição 

de uma curva TL experimental. 
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2.6.4 Datação TL 

O método de datação através da termoluminescência é uma das principais 

técnicas para determinação da idade de registros arqueológicos queimados e faz 

parte, em conjunto com demais métodos de análise, da arqueometria. Como 

anteriormente exposto, a emissão de TL tem origem nos mesmos mecanismos de 

emissão de LOE e a idade obtida por esta última refere-se ao tempo decorrido da 

última exposição à luz, que pode ter sido durante o soterramento da amostra, por 

exemplo. Na TL a idade refere-se ao tempo decorrido desde o último aquecimento 

da amostra em temperaturas elevadas ~450/500 °C, que no caso de cerâmicas 

arqueológicas pode significar o tempo que passou após o ―cozimento‖ da peça 

ocorrido depois de sua confecção para adquirir resistência mecânica (AITKEN, 

1985).  

O aquecimento em temperaturas elevadas esvazia as cargas armadilhadas no 

cristal, fazendo com que a ―memória‖ deste seja resetada. Como há materiais 

radioativos de ocorrência natural (séries do U, Th, Rb e 40K) na argila utilizada para 

confeccionar a cerâmica estes irradiam os cristais presentes na peça que voltam a 

acumular cargas armadilhadas nos defeitos cristalinos. Ao se aquecer esses cristais, 

após certo tempo decorrido de sua última queima, com taxa controlada e detectar a 

luz (TL) que ele emite, a intensidade observada será proporcional à quantidade de 

dose de radiação absorvida até o momento da leitura de sua TL. Sabendo o valor da 

dose que os cristais receberam por ano (dose anual – DA) é possível determinar a 

idade do material cerâmico, da mesma forma que foi apresentado no subcapítulo 

2.4.4.1., que trata da dosimetria retrospectiva (TATUMI et al., 1989). 

Apesar de muitos sólidos dielétricos, compostos orgânicos, como polímeros, 

vidros, dentre outros apresentarem propriedades termoluminescentes, o principal 

interesse e maiores objetos de estudo da datação por TL estão concentrados 

naqueles materiais que fornecem informações arqueo-geocronológica, como 

quartzos, feldspatos, calcários, calcitas, etc., e em cristais com finalidade 

dosimétricas, como apresentado a seguir (AITKEN, 1985; TATUMI, et al., 1989; 

BITENCOURT et al., 2006).  

Embora alguns autores divirjam quanto a quem é atribuído o início da utilização 

da TL como forma de datar objetos cerâmicos queimados (MARTINI e SIBILIA, 

2001; WINTLE, 2008a) a percepção de que esta poderia ser empregada como meio 
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de determinar a idade de espécimes geológicos e arqueológicos foi apresentada por 

DANIELS et al., (1953) em seu trabalho sobre a TL como uma ferramenta de 

pesquisa em diversas áreas (MCKEEVER, 1985). No alvorecer da possibilidade de 

datação de objetos cerâmicos, usando suas propriedades termoluminescentes, os 

trabalhos iniciais de GROGLER et al., (1960), KENNEDY e KNOPFF, (1960) e os 

estudos extensivos na Universidade de Oxford realizados por AITKEN et al., (1964; 

1968) merecem destaque como pioneiros (AITKEN, 1990). 

O início da datação por TL no Brasil ocorreu no início dos anos de 1970 e foi 

introduzida por SZMUK e WATANABE, (1971) que determinaram idades de urnas 

funerárias indígenas encontradas no Estado de São Paulo. Nos anos de 1980 teve 

início a aplicação da TL na determinação de idade de depósitos sedimentares e 

eólicos (WINTLE e HUNTLEY, 1980; SINGHVI et al., 1982; SINGHVI e MEJDAHL, 

1985; READHEAD, 1988; WINTLE, 1993).  

Posteriormente a estes trabalhos, novos estudos foram realizados utilizando a 

TL no Brasil, dentre os quais podem ser citados POUPEU et al., (1984) e 

WATANABE e PRETTI, (1984) que dataram depósitos eólicos de praias e calcita da 

formação Adamantina do Grupo Bauru, respectivamente, bem como IKEYA et al., 

(1993) e TATUMI et al., (1989) cujos trabalhos focaram no estabelecimento de 

idades de espeleotemas de cavernas do Vale do Ribeira, SP, como indica YEE et 

al., (2003) além de apresentar outros significativos trabalhos para o amadurecimento 

da datação por TL no Brasil.  

O uso da TL ainda permanece como uma das melhores técnicas na 

determinação de idades de materiais, principalmente arqueológicos, que sofreram 

queima. A forma de determinar a idade para esses materiais faz uso, basicamente, 

do método de múltiplas alíquotas com doses adicionais ou regenerativas (MAR), 

como apresentado, anteriormente, no subcapítulo 2.5.3, utilizando, na grande 

maioria das vezes, o pico de maior temperatura, assim, o mais estável por longos 

períodos de tempo do material que está sendo datado. Para o quartzo, esse pico 

corresponde ao de 375 °C (AITKEN, 1985). 

Uma tentativa de aplicar uma variação do método de alíquota única (SAR) 

(MURRAY e WINTLE, 2000; 2003) foi idealizado por FATTAHI e STOKES, (2000; 

2005), entretanto, o método apresentou problemas de superestimação de dose em 

quartzo fino como descreve LAI et al., (2006), ao passo que GANZAWA e IKE, 



121 
 

(2011) reportam idades contundentes em quartzo vulcânico com o tempo decorrido 

da erupção de vulcão no Japão baseado em evidências geológicas.  

Uma extensa revisão dos métodos de datação luminescente, incluindo a TL, é 

apresentada por WINTLE, (2008a) em uma edição especial da revista Archaeometry 

em comemoração aos seus cinqüenta anos. Em TUDELA et al., (2018) são 

mostradas importantes datações realizadas em diversos sítios arqueológicos 

brasileiros e sul americanos, incluindo em cavernas com pinturas rupestres, onde se 

destaca a importância da preservação e estudos destes sítios que apresentam 

grande potencial de manejo turístico e valiosas informações a respeito da dinâmica 

de ocupação do continente americano. 

2.6.5 Dosimetria TL e Principais Características 

As características básicas e princípios necessários para o desenvolvimento de 

um adequado material dosimétrico termoluminescente, chamados de TLDs, não 

destoam, significativamente, daqueles requeridos para os OSLDs, que foram 

expostos anteriormente. Essas características referem-se a: resposta à dose, 

resposta/dependência energética, limites de detecção e depleção natural (fading). 

A história da dosimetria termoluminescente inicia-se, como aponta KRON, 

(1999), exatamente no mesmo ano da descoberta dos raios-X por Röntgen, em 

1895. Neste mesmo ano, Wiedemann e Schmidt descreveram o uso da TL para 

detecção dos ―raios catódicos‖. Entretanto, o desenvolvimento que forma a base do 

uso atual da TL na dosimetria médica surgiu justamente como a sua sugestão de 

ferramenta para datação, ou seja, centrado ao redor do trabalho de DANIELS et al., 

(1953) na Universidade de Wisconsin (MCKEEVER, 1985; KRON, 1999). A 

observação de que muitos materiais exibiam intensidades termoluminescentes de 

forma proporcional, ou pelo menos próxima, à quantidade de radiação absorvida, 

levou DANIELS et al., (1953) a propor a TL como forma de determinação da dose de 

radiação, ou seja, como ferramenta para dosimetria das radiações. Este trabalho, ao 

que parece, foi a primeira aplicação clínica de um material dosimétrico, o LiF, ao ser 

utilizado para medição da intensidade da radiação interna em pacientes com câncer 

(MCKEEVER, 1985; KRON, 1999). Entretanto, como citado em CAMERON et al., 

(1968), um dos mais importantes trabalhos sobre dosimetria termoluminescente, a 

primeira aplicação da TL à dosimetria ocorreu, também, em 1953, quando o LiF foi 

empregado para medir a radiação após um teste nuclear.  
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Após estes primeiros trabalhos pioneiros na área da dosimetria 

termoluminescente, a quantidade de pesquisas voltadas para esta área cresceu, 

enormemente, ao longo dos anos. Com mais estudos, principalmente, em 

engenharia de materiais, foi observado que a adição de impurezas em pequenas 

quantidades (ppm) eram capazes de alterar a resposta de TL dos dosímetros, assim 

novos materiais adequados à dosimetria termoluminescente foram desenvolvidos. 

Em paralelo aos novos dosímetros, avanços significativos foram obtidos em termos 

de instrumentação, em que equipamentos com vários níveis de sofisticação e, 

relativo, baixo custo se tornaram disponíveis para trabalhos de rotina laboratorial, 

bem como a aceitação da TL nos campos de proteção radiológica e monitoramento 

de radiação ambiental (HOROWITZ, 1981).  

Os principais materiais desenvolvidos para dosimetria TL e comercialmente 

utilizados até os dias atuais são: LiF em suas mais diversas dopagens patenteado 

pela Harshaw Chemical Company em 1967 (HOROWITZ, 1981; MCKEEVER, 1985); 

borato de lítio (Li2B4O7) (SCHULMAN et al., 1967; PROKIC, 2001; FURETTA et al., 

2001); óxido de berílio (BeO) (TOCHILIN et al., 1969; CRASE e GAMMAGE, 1975); 

fluoreto de cálcio (CaF2) (BINDER e CAMERON, 1969; SUNTA, 1984); sulfato de 

cálcio (CaSO4) (YAMASHITA et al., 1971; 1985); óxido de alumínio (Al2O3) (RIEKE e 

DANIELS, 1957; MCDOUGALL e RUDIN, 1970; MCKEEVER et al., 1999); 

ortosilicato de magnésio (Mg2SiO4:Tb) (HASHIZUME et al., 1970); e tetraborato de 

magnésio (MgB4O7:Dy/Tm) (PROKIC, 1980; KAWASHIMA et al., 2014).  

Além das aplicações em dosimetria pessoal alguns desses materiais foram 

utilizados para avaliação da radiação ambiental em sítios arqueológicos e, 

subseqüente, determinação da taxa de dose anual para cálculo da idade de registros 

arqueológicos. Dentre estes trabalhos podemos citar MEJDAHL, (1970) que enterrou 

CaSO4:Dy por um mês, simulando fragmentos cerâmicos, para determinar a 

radiação ambiental em sítio de escavação arqueológica. Estudos semelhantes foram 

realizados por AITKEN, (1969) utilizando CaF e por ABDEL-WAHAB et al., (1996) 

que determinaram a taxa de dose da radiação-γ externa de um sítio arqueológico 

localizado na região de Gizé, Egito, através da emissão de TL de pastilhas de 

CaSO4:Dy. No Brasil o TLD-100 (LiF:Mg,Ti) foi utilizado por SZMUK e WATANABE, 

(1971) para determinar a taxa de dose anual no solo de urnas funerárias 

encontradas no Estado de São Paulo. 



123 
 

As principais características de alguns dosímetros termoluminescentes (TLDs), 

tal como intervalo de dose, dopantes e fading são apresentados por KORTOV, 

(2007) enquanto que OLKO, (2010) cita as seguintes vantagens de dosímetros TL: 

 Alta sensibilidade de novos materiais como LiF:Mg, Cu, P; 

 Fácil manuseio (sem sensibilidade à luz); 

 Leitura do TLD simples; 

 Dosimetria de nêutrons possível com Li-6 e Li-7; 

 Curva TL usada como controle de qualidade; 

 Calibração individual dos dosímetros possíveis; 

 Re-estimativa de dose possível (mas não utilizada). 

Apesar de a dosimetria LOE estar se tornando amplamente utilizada e 

ganhando espaço nas áreas da dosimetria, os TLDs ainda são responsáveis por 

grande parte do monitoramento de radiação empregada nas mais diversas áreas, 

em parte devido aos anos de vantagem em relação à LOE e pelo papel que 

desempenhou caminhando ao lado do desenvolvimento das técnicas nucleares e 

radiológicas (TATUMI et al., 2012). 

2.7 Análise por Ativação com Nêutrons (AAN) 

A análise por ativação com nêutrons, de acordo com o boletim IAEA, (1998), é 

um método analítico de determinação, qualitativa e quantitativa, de elementos 

químicos que se baseia na medida da radiação emitida por radionuclídeos formados 

através da captura de nêutrons. Esses radionuclídeos, por sua vez, são 

caracterizados por suas propriedades nucleares, tais como constante de 

decaimento, pelo tipo e energia da radiação que emitem. 

A história do surgimento da AAN se confunde com o próprio surgimento da área 

nuclear. Como esta técnica depende da radiação induzida em elementos estáveis, é 

necessário o agente que transformará tais elementos em radioisótopos, ou seja, os 

nêutrons. No entanto, antes de tratar com mais detalhe a questão dos nêutrons, 

alguns apontamentos sobre a AAN se fazem necessários. 

Importantes expoentes da ciência, direta ou indiretamente, contribuíram para o 

desenvolvimento da análise por ativação com nêutrons através de seus trabalhos. 

Dentre esses podemos citar o casal Curie que descobriram a radioatividade artificial 

em 1934 (CURIE e JOLIOT, 1934) e Enrico Fermi que foi um dos pioneiros na 
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produção de radioisótopos artificiais ao bombardear diversos elementos com 

nêutrons (FERMI et al., 1934). Poucos anos após as descobertas de Fermi, George 

C. de Hevesy e sua aluna Hilde Levi irradiaram sais de elementos terras raras, com 

fonte de Ra(Be), e observaram que estes se tornavam altamente radioativos e que a 

radiação emitida diminuía com constantes de tempo diferentes para cada elemento 

(HEVESY e LEVI, 1936). Esse efeito de diminuição da radiação de acordo com o 

tempo recebeu o nome de meia vida do radionuclídeo (T1/2). Com este trabalho 

percebeu-se o potencial que a medição das diferentes radiações e meias vidas tinha 

para a identificação qualitativa e quantitativa de elementos em vários tipos de 

amostras. Este evento marca, oficialmente, o surgimento da AAN (MUNITA, 2005). 

Como nessa época, década de 1930, as fontes de nêutrons disponíveis eram de 

baixa intensidade, basicamente fontes isotópicas (TRAVESI, 1975), a AAN passou a 

se difundir, em diversos laboratórios, apenas na década de 1940, principalmente nos 

Estados Unidos impulsionada pelo pós-guerra e pelo advento dos primeiros reatores 

nucleares capazes de fornecer um fluxo de nêutrons da ordem de 1012 ncm-2s-1 

(BROWN e GOLDBERG, 1949). Com o avanço na produção de nêutrons e novos 

trabalhos reportando determinações elementares sendo produzidos, BOYD, (1949) 

sugere o termo análise por radioativação para o procedimento de determinação de 

pequenas quantidades de elementos através da detecção de sua radioatividade 

induzida. A partir desse momento a técnica passou a receber o nome de análise por 

ativação com nêutrons. 

Nas décadas seguintes a AAN ganhou mais impulso com o surgimento dos 

novos espectrômetros de cintilação de NaI(Tl) dotados de analisadores multicanais 

(MORRISON e COSGROVE, 1955) e dos detectores de alta resolução de Ge(Li) 

com ampla gama de canais capazes de analisar e identificar, através de medida 

direta, diversos radioisótopos em amostras de baixas concentrações (PRUSSIN et 

al., 1965). Ao se fazer uso desses novos equipamentos que melhoraram a detecção 

das energias emitidas pelas amostras ativadas, a técnica passou a receber o nome 

de análise por ativação com nêutrons instrumental (AANI) (CHAUVIN e LÉVÊQUE, 

1956). 

Com o decorrer do tempo novas melhorias foram feitas na técnica de AANI, 

como a utilização de padrões internos (LELIAERT et al., 1958) e trabalhos focando 

mais na teoria, matemática e estatística envolvidas na técnica (BOWDEN e 

GIBBONS, 1963; DE SOETE, 1972). 
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Pelo histórico de sucesso e melhorias no método a análise por ativação com 

nêutrons instrumental vem sendo utilizada nas mais diversas áreas do 

conhecimento, sendo uma importante fonte de informação multidisciplinar e 

interdisciplinar. A técnica encontra vasta aplicação nas áreas de alimentos (CHATT 

et al., 1988; PARENGAN et al., 2010; MOON et al., 2016), biomonitoramento 

(MARKERT, 2001; SEO et al., 2012; CANHA, 2014), forense (SEDDA e ROSSI, 

2011) e incluindo geológica e arqueológica (SHIRAI et al., 2015; HAZENFRATZ-

MARKS et al., 2016). Esta última aplicação foi, primeiramente, percebida por J.R. 

Oppenheimer, diretor do projeto Manhattan, que sugeriu, em 1954, a Ed Sayre e 

R.W. Dodson o emprego da AANI como ferramenta para distinguir a proveniência de 

cerâmicas arqueológicas (SAYRE et al., 1957).  

2.7.1 O Nêutron  

Como, brevemente, comentado nas linhas anteriores, os nêutrons 

desempenham o papel de primordial importância na análise por ativação com 

nêutrons, pois sem estes não haveria a ativação propriamente dita. O nêutron foi 

descoberto há menos de um século atrás por James Chadwick, em 1932. O trabalho 

de Chadwick sobre essa nova forma de radiação teve início por volta de 1930 

quando BOTHE e BECKER, (1930) publicaram suas observações sobre o estranho 

tipo de radiação penetrante que o berílio emitia após ser bombardeado com 

partículas α do Polônio. Após algumas experiências examinando as propriedades 

dessa radiação, Chadwick chegou à hipótese de que esta só poderia ser explicada, 

do ponto de vista físico, se essa radiação fosse tratada como uma partícula de 

massa 1 e carga 0, um nêutron. Essas observações foram publicadas em um 

pequeno artigo de meia página, marcando o início da física nuclear moderna 

(CHADWICK, 1934). 

Como o nêutron não possui carga elétrica, diferentemente, do próton e da 

partícula α, não sofreria repulsão ao se aproximar do núcleo de um átomo. Essa 

importante característica transformou o nêutron numa ferramenta de grande utilidade 

para se investigar reações nucleares.  

Inicialmente os nêutrons estavam disponíveis apenas em fontes isotópicas como 

226Ra(Be) e 241Am(Be) que produziam baixos fluxos, da ordem de 108 ncm-2s-1 

(TRAVESI, 1975). Atualmente, fluxos de nêutrons da ordem de 1015 a 1020 ncm-2s-1 

são obtidos com relativa facilidade em reatores nucleares a partir da fissão do urânio 
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(BATES et al., 1974; ZONTAR et al., 1999). A equação geral, a seguir, mostra o 

evento típico da fissão do 235U. Nesse evento um núcleo de 235U absorve um nêutron 

termalizado, resultando em um núcleo composto, 236U, altamente excitado que sofre 

uma ―quebra‖, ou fissão, dividindo-se em dois fragmentos e emitindo cerca de dois 

nêutrons. Esses fragmentos recebem o nome de produtos de fissão ou fragmentos 

de fissão e, geralmente, são o 140Xe e o 94Sr (WALKER et al., 2009). 

 235U + n  236U  140Xe + 94Sr + 2n  (59) 

De modo geral são três os tipos de nêutrons produzidos em reatores nucleares, 

os quais são diferenciados por suas energias cinéticas. O primeiro deles são os 

nêutrons rápidos, cuja energia cinética varia de 100 keV a 20 MeV. Os nêutrons 

epitérmicos, o segundo tipo de nêutron, possuem energias entre 0,5 eV e 100 keV e 

estão em processo de desaceleração. Por fim, temos os nêutrons térmicos, que 

estão em equilíbrio térmico com o meio que os rodeiam, e se movem mais 

lentamente. Sua energia cinética é da ordem de 0,3 eV (GREENBERG et al., 2011) 

e são os nêutrons de interesse na AANI. 

2.7.2 Princípio físico da AANI  

A ativação de um elemento ocorre pela interação de um átomo estável com 

partículas, e radiação eletromagnética, oriundas do núcleo dos átomos. Se um 

nêutron, por exemplo, for capturado por um núcleo estável haverá a formação de um 

núcleo composto excitado, da mesma forma que é apresentado pela equação (59). 

Este núcleo composto é instável e irá se decompor através da emissão de seu 

excesso de energia. A forma mais simples do núcleo composto atingir a sua 

configuração energética estável inicial é emitindo a mesma partícula que absorveu, 

ou seja, o nêutron. Essa reação será representada por (n, n) e ocorrerá se for 

mantido o princípio de conservação de energia cinética. Esse processo recebe o 

nome de reação elástica, na qual o núcleo resultante é o mesmo núcleo estável 

original. No entanto, pode ocorrer de as energias cinéticas do nêutron e do núcleo 

alvo não se conservarem após a reação de captura. Quando ocorre essa troca de 

energia entre nêutron e núcleo o processo recebe o nome de reação inelástica e o 

núcleo resultante pode ser radioativo ao permanecer no estado excitado. 

Das diversas maneiras que o núcleo composto, formado pela reação inelástica, 

pode decair para um estado energético mais baixo, a de maior interessa para AANI 

é o caso onde ele emite raio gama, produzindo a reação de captura radioativa (n, γ), 
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ou nêutron-gama, e essa reação tem maior probabilidade de ocorrer para nêutrons 

termalizados. 

A reação n-γ irá ocorrer quando um nêutron térmico for capturado, pelas forças 

nucleares, do núcleo alvo e, imediatamente, após a captura emitir raios-γ prontos. 

Logo após a emissão do raio-γ pronto é formado o núcleo resultante, que é um 

núcleo radioativo do elemento que absorveu o nêutron. Esse núcleo radioativo irá se 

decompor por emissão de raios-γ, de acordo com sua meia vida, até se tornar um 

núcleo estável. A reação que ocorre com o sódio, mostrado abaixo, é um exemplo 

típico da captura radioativa (n, γ). 

 
23Na(n, γ)24Na 

𝛽−

→
𝑇1 2 = 15

 24Mg  

(60) 

A Figura 2.32, a seguir, é um esquema representativo, para um único núcleo, do 

processo de reação (n, γ) do momento em que o nêutron é capturado até o 

momento em que o radionuclídeo decai para a sua configuração energética estável. 

Como a meia vida e a energia dos raios-γ de decaimento dos radionuclídeos 

formados são características de cada elemento, é possível quantificar a quantidade 

de tais elementos em uma massa de amostra heterogênea através de 

espectroscopia gama (GLASCOCK, 1992). Essa determinação elementar pode ser 

feita de duas formas principais, pelo método absoluto e pelo comparativo. 

Figura 2.32 – Esquema da reação de captura radioativa (n,γ) 

 

Fonte: Imagem modificada de (KIM et al., 2013). 
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2.7.2.1 Método Absoluto  

A ativação de um elemento E qualquer, de número atômico Z, e massa atômica 

A na reação do tipo (n, γ) é escrita como:  

 𝐸𝑍
𝐴 + 𝑛 → 𝐸 + 𝛾𝑍

𝐴+1
0
1  (61) 

 

onde o resultado da reação é um radionuclídeo do elemento E, com mesmo 

número atômico, mas de massa atômica A+1. Essa equação pode ser reescrita da 

seguinte forma: 

 𝐾 + 𝑛 → 𝐿 (62) 

sendo K o número de átomos de EZ
A  que se transformam em A+1E capturando um 

nêutron térmico (n). L é o número de átomos EZ
A+1  formado. 

A formação de elementos L por unidade de tempo, FL, será proporcional ao fluxo 

de nêutrons (ϕ) e, também, ao número de átomos do elemento K. Chamando K de N 

e sendo a seção de choque (ζ) a constante de proporcionalidade, temos: 

 𝐹𝐿=𝜍𝜙𝑁 (63) 

O radionuclídeo formado, L, se desintegra proporcionalmente ao número de 

átomos (N) da amostra multiplicado por sua constante de semidesintegração (λ). 

Dessa forma, temos que a velocidade de formação por unidade de tempo dos 

átomos de L (NL) é dada pela velocidade de formação menos a de desintegração, 

assim: 

 𝑑𝑁𝐿
𝑑𝑡

= 𝐹𝐿 − 𝜆𝑁 
(64) 

Substituindo FL por seu valor da equação (63), temos: 

 𝑑𝑁𝐿
𝑑𝑡

= 𝜙𝜍𝑁 − 𝜆𝑁𝐿 
(65) 

O número de átomos radioativos existentes no tempo t, a partir da irradiação, 

será conhecido resolvendo a equação diferencial e fazendo a integração entre os 

limites t = 0 e t = t. A constante de integração, C, é calculada substituindo-a na 

integral pelas condições iniciais de que no início da irradiação não existiam átomos 

radioativos, ou seja, t = 0 e N1 = 0. Assim, temos que: 

 
𝑁𝐿 =

𝜙𝜍𝑁

𝜆
 1 − 𝑒−𝜆𝑡  

(66) 

Considerando que NLλ é a atividade (At) do radioisótopo em t, podemos passar λ 

para o primeiro termo, assim:  
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 𝐴𝑡 = 𝑁𝜙𝜍  1 − 𝑒−𝜆𝑡  (67) 

ou, semelhantemente 

 𝐴𝑡 = 𝑁𝜙𝜍 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝜆𝑡   (68) 

onde At é a atividade do radioisótopo L dada em desintegração por segundo 

(dps) no tempo t de irradiação. 

A equação (68), anterior, nos fornece a atividade do radionuclídeo produzido na 

irradiação, e o número de átomos N do elemento estável na amostra irradiada é 

dado por: 

 
𝑁 =

𝑁𝐴𝑊𝜃

𝐴
 

(69) 

sendo que NA é o número de Avogadro; W o peso do elemento existente na 

amostra irradiada; θ a abundância isotópica e; A a massa atônica do elemento. 

Substituindo N da equação (69), na equação (68), e colocando os valores de λ 

em função da meia vida (T1/2), temos que: 

 

𝐴𝑡 =
𝑁𝐴𝑊𝜃𝜙𝜍  1− 𝑒𝑥𝑝  −𝑡 𝑙𝑛2 𝑇1

2 
   

𝐴
 

(70) 

A equação (70) é conhecida como equação geral da ativação e expressa a 

atividade absoluta produzida durante a irradiação do elemento em função dos 

valores no segundo membro da equação (TRAVESI, 1975). 

Porém, se um dado tempo, t1, decorre entre o fim da irradiação e o momento da 

medida, é necessário que se faça uma correção, a qual é feita através da 

desintegração radioativa, que é: 

 𝑒𝑥𝑝  −𝑡1 𝑙𝑛2 𝑇1
2 

   (71) 

a qual introduzida na equação (70), nos fornece a equação geral de ativação 

corrigida. 

 

𝐴𝑡 =
𝑁𝐴𝑊𝜃𝜙𝜍  1− 𝑒𝑥𝑝  −𝑡 𝑙𝑛2 𝑇1

2 
   𝑒𝑥𝑝  −𝑡1 𝑙𝑛2 𝑇1

2 
  

𝐴
 

(72) 

Reordenando a equação (72), podemos calcular a massa do elemento (W) 

existente na amostra irradiada, através da medida de sua atividade At. 

 
𝑊 =

𝐴𝑡𝐴

𝑁𝐴𝜃𝜙𝜍  1− 𝑒𝑥𝑝  −𝑡 𝑙𝑛2 𝑇1
2 

   𝑒𝑥𝑝  −𝑡1 𝑙𝑛2 𝑇1
2 

  
 

(73) 

Há, no entanto, outro parâmetro muito importante que, freqüentemente, é levado 

em consideração ao se determinar a atividade de um radioisótopo, a eficiência (z) do 
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detector. Assim, a equação para determinação da atividade seria (DE SOETE et al., 

1972):  

 
𝐴𝑡 =

𝑁𝐴𝑊𝜃𝜙𝜍𝑧

𝐴
 1 − 𝑒

−𝑙𝑛2𝑡1
𝑇1

2   
(74) 

O método absoluto possui muitas desvantagens para sua aplicação, pois é 

necessário conhecer com grande exatidão os valores do segundo membro da 

equação (73). Esses dados nucleares, no entanto, são difíceis de conhecer visto que 

podem variar, já que o fluxo de nêutrons, por exemplo, pode sofrer alterações no 

reator, enquanto que outros como (ζ) ocasionalmente são incertos (DE CORTE e 

SIMONITS, 2003). Devido a esses problemas difíceis de controlar faz com que o 

método comparativo seja utilizado, preferencialmente, na determinação de 

concentrações elementares. 

2.7.2.2 Método Comparativo  

Neste método uma amostra padrão, com concentração elementar conhecida, é 

irradiada junto com a amostra de concentração desconhecida. A atividade relativa de 

ambas é medida no mesmo detector com os mesmos parâmetros experimentais, 

tanto de irradiação quanto de medição. Mantendo-se os mesmos parâmetros para 

ambas as amostras é possível evitar as complicações do método absoluto, como 

heterogeneidade do fluxo de nêutrons, seção de choque e eficiência do detector, 

pois todos os parâmetros nucleares e de irradiação da equação (74) se tornam 

análogos para a amostra e para o padrão, independente de seus valores absolutos 

(GREENBERG et al., 2011). 

Ao se aplicar a equação (74) para a amostra e para o padrão, teremos: 

 
𝐴𝑡𝑎 =

𝑁𝐴𝑊𝑎𝜃𝜙𝜍𝑧

𝐴
 1 − 𝑒

−𝑙𝑛2𝑡1
𝑇1

2   
(75) 

 
𝐴𝑡𝑝 =

𝑁𝐴𝑊𝑝𝜃𝜙𝜍𝑧

𝐴
 1− 𝑒

−𝑙𝑛2𝑡1
𝑇1

2   
(76) 

Dividindo a equação (75) pela (76) e para o tempo de decaimento t = 0, teremos 

que as constantes do segundo termo se cancelam, nos fornecendo a equação (77), 

a seguir, que é a relação de BOYD, (1949). 

 𝐴𝑡𝑎
𝐴𝑡𝑝

=
𝑊𝑎
𝑊𝑝

    →    𝑊𝑎 =
𝐴𝑡𝑎𝑊𝑝

𝐴𝑡𝑝
 

(77) 
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Mas como o padrão e as amostras são medidas em tempos diferentes de 

decaimentos, temos, de acordo, com a lei de decaimento radioativo que: 

 

𝑊𝑎 =
𝐴𝑡𝑎𝑊𝑝

𝐴𝑡𝑝
 𝑒

𝑙𝑛2 𝑡𝑎−𝑡𝑝  

𝑇1
2   

(78) 

Assim, quando a radiação emitida pelas amostras interage com o cristal do 

detector, geralmente de germânio hiperpuro (HPGe) ou Ge(Li), isso gera pulsos, 

devido à ionização do cristal, que são amplificados e armazenados nos analisadores 

multicanais (AMC) na forma de espectros de energia. Esses espectros são 

interpretados por softwares que localizam os picos, determinam suas energias e 

calculam suas áreas, que é proporcional à atividade. 

2.8 Difração de Raios X (DRX) 

Os raios X foram descobertos pelo físico alemão W.C. Röntgen em 1895 e 

recebeu esse nome devido à sua natureza ser desconhecida naquele tempo. Ao 

contrário da luz comum, visível, esses raios não podiam ser vistos, mas viajavam em 

linhas retas e tinha a capacidade de afetar filmes fotográficos da mesma forma que a 

luz visível. Por outro lado eles eram muito mais penetrantes e podiam facilmente 

atravessar a matéria (corpo humano, madeira, metais e outros objetos ―opacos‖). 

Mesmo sem entender exatamente o que era os raios X, estes foram amplamente 

utilizados por físicos e, posteriormente, por engenheiros que se interessavam em 

estudar a estrutura interna de objetos opacos. A partir deste ponto teve início o que 

hoje é conhecido como radiografia.  

Análises radiográficas foram iniciadas nos mais diversos materiais, incluindo o 

corpo humano, sem qualquer compreensão precisa da radiação que era usada, pois 

somente em 1912 foi estabelecida a exata natureza dos raios X. Neste mesmo ano 

Max Von Laue descobriu a difração de raios X por cristais, simultaneamente 

provando a natureza de onda dos raios X e fornecendo um novo método para 

investigar a estrutura da matéria (CULLITY, 1956; CULLITY e STOCK, 1978). Hoje 

sabemos que os raios X são ondas eletromagnéticas, exatamente de mesma 

natureza que a luz, porém de comprimento de onda inferior ao ultravioleta e superior 

aos raios gamas.  
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Toda radiação eletromagnética é caracterizada por seu comprimento de onda 

(λ) ou por sua freqüência (ν) ou pela energia de seu fóton (E). As equações a seguir 

representam a relação entre essas quantidades: 

 𝜈 =
𝑐

𝜆
 (79) 

 𝐸 = 𝜈 (80) 

sendo c a velocidade da luz no vácuo e h a constante de Planck. 

No espectro eletromagnético os raios X estão situados entre 0,1 e 100 Å (1 Å = 

10-10 m). Em termos de energia, os raios X cobrem um intervalo de, 

aproximadamente, 0,1 a 100 keV. A energia equivalente de um fóton é determinada 

através da combinação das equações anteriores, onde: 

 
𝐸 =

𝑐

𝜆
 

(81) 

Inserindo os valores das constantes na equação acima, obtém-se: 

 
𝐸 =

12,398

𝜆
 

(82) 

Onde, E está em keV e λ em Å (KITTEL, 2005). Utilizando a energia da banda 

do CuKα, com valor em torno de 8,046 keV, obtém-se um comprimento de onda (λ) 

que corresponde a 1,541 Å (JENKINS e SNYDER, 1996). Este comprimento de 

onda (1,541 Å) é o utilizado por difratômetros comerciais, cujos comprimentos de 

onda estão situados entre 0,5 – 2,5 Å (CULLITY, 1956; HOOLER et al., 2009). 

Sendo uma radiação eletromagnética, os raios X estão sujeitos aos mesmos 

efeitos que as demais radiações do espectro eletromagnético, tal qual, por exemplo, 

a luz visível. Ambas viajam em linha reta, não são desviadas por campos elétricos 

ou magnéticos, mas podem sofrer interferências, serem refletidas, difratadas, 

refratadas e absorvidas (POLLARD et al., 2007). Dentre todos esses efeitos a 

difração é uma das mais importantes, pois através desta pode-se compreender 

aspectos internos da estrutura de materiais, como arranjo dos átomos nos 

compostos sólidos (ATKINS e JONES, 2001), fases cristalinas em uma variedade de 

amostras (MUNAYCO e SCORZELLI, 2012), além de características de grãos, 

stress residual e etc.  

Embora os raios X sejam utilizados mais amplamente em análises de metais e 

cerâmicas, a técnica também foi de fundamental importância para a biologia, visto 

que grande parte do conhecimento sobre as estruturas de moléculas, como as 



133 
 

proteínas, é devido ao emprego de análises utilizando raios X (DEISENHOFER et 

al., 1984; ENGH e HUBER, 1991; KATONA et al., 2003). 

2.8.1 Produção dos Raios X, Interferência e Lei de Bragg 

Diferente dos raios γ e algumas partículas como a α (núcleo de He) e os 

nêutrons que têm origem no núcleo dos átomos, os raios X são gerados nas 

transições eletrônicas que ocorrem na eletrosfera dos átomos. A produção da 

radiação X ocorre de duas formas principais. A primeira se dá quando um elemento 

é bombardeado com um feixe de elétrons de alta energia, estes são desacelerados 

pelos elétrons atômicos do elemento alvo, onde é obtido um espectro de radiação 

contínua, também chamados de raios X de freamento ou de Bremsstrahlung. A 

segunda ocorre quando uma partícula ou um fóton atinge o elétron da camada de 

valência do átomo, com energia cinética superior à energia de ligação do elétron 

atômico, podendo ocorrer a ejeção desse elétron de sua posição, deixando uma 

vacância e promovendo o átomo a um estado energético excitado. Uma forma de o 

átomo excitado atingir a estabilidade energética é pela transição eletrônica, onde um 

elétron dos orbitais mais externos preenche a vacância previamente gerada. A 

diferença de energia do estado final e inicial do elétron transferido pode ser emitida 

na forma de um fóton de raios X. Estes tipos de raios X são chamados de raios X 

característicos (JENKINS e SNYDER, 1996). 

Os raios X ao atingirem um material podem ser difratados, mas para que a 

difração ocorra a onda eletromagnética incidente deve ser da ordem de grandeza 

das distâncias interatômicas e ser espalhada pela matéria, de forma coerente, ou 

seja, sem que haja perda de energia no processo de colisão, sendo conseqüência 

das interações de interferência entre duas ou mais ondas. 

Os tipos de interferências que podem ocorrer entre ondas são as ditas 

construtivas e destrutivas e a forma da onda resultante depende da fase relativa das 

duas ondas. A figura 2.33 é uma representação esquemática para a interação do 

tipo construtiva. Assim, considerando duas ondas, 1 e 2, com o mesmo comprimento 

de onda e que se encontram em fase na origem O e O‘, após o espalhamento 

passam a percorrer trajetórias diferentes. Se após o espalhamento as ondas ainda 

permanecerem em fase, o que dependerá da diferença entre os comprimentos das 

trajetórias das ondas espalhadas, como indicado pelas ondas 1‘ e 2‘, diz-se que elas 

se reforçam ou que interferem, uma na outra, de maneira construtiva. Isso ocorre 
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porque a diferença no comprimento das trajetórias corresponde a um número inteiro 

de comprimentos de onda. Como resultado, quando se somam as amplitudes, tem-

se uma onda como a mostrada no lado direito da figura 2.33. 

Figura 2.33 – Interação construtiva entre ondas 

 

Fonte: Imagem modificada de (CALLISTER, 2007). 

A interferência destrutiva é aquela na qual a diferença entre os comprimentos 

das trajetórias, após o espalhamento, é um número inteiro de meios comprimentos 

de onda, ou seja, as ondas que sofreram espalhamento estão fora de fase. Assim, 

as amplitudes se cancelam mutuamente, interferindo de forma destrutiva, figura 

2.34. 

Figura 2.34 – Interação destrutiva entre ondas 

 

Fonte: Imagem modificada de (CALLISTER, 2007). 

Assim, para que ocorra a difração é necessário que as ondas, após o 

espalhamento, estejam em fase e as condições geométricas para que isso ocorra 

está demonstrado na figura 2.35. Onde três ondas paralelas abc, a‘b‘c‘ e a‘‘b‘‘c‘‘ 

atingem um conjunto de planos cristalinos no ângulo θ e são espalhadas. A 

interferência construtiva ocorrerá quando a diferença nos comprimentos das 
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trajetórias for igual a um número inteiro de comprimentos de onda. A diferença no 

comprimento das trajetórias da onda a‘b‘c‘ é igual à d‘b‘ + b‘e‘, e para a onda a‖b‖c‖ 

é db‖ + b‖e. Estas distâncias são iguais a 2dsenθ respectivamente, assim a regra 

para a interação construtiva é dada por:  

 𝑛𝜆 = 2𝑑𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃 (83) 

Onde, n é um inteiro, d é a distância interplanar e dependente dos índices de 

Miller (hkl) e λ o comprimento de onda. Esta equação foi formulada por W.H. e W.L. 

Bragg e por isso a expressão (83) é chamada de lei de Bragg (JENKINS, 1974; 

MARFUNIN, 1979). 

Figura 2.35 – Difração de raios X por um cristal de acordo com a lei de Bragg 

 

Fonte: (JENKINS, 1974). 

De fato, a propriedade que origina a interferência de raios X coerentemente 

espalhados e o padrão de difração é a ordem, ou periodicidade, no arranjo atômico 

que constituem as substancias. O padrão de raios X é característico do material do 

qual o feixe foi derivado, devido ao fato de que cada composto é formado por uma 

combinação única de arranjo de átomos. Assim, os padrões de raios X podem ser 

usados para caracterizar materiais e esta é a base do método da difratometria de 

raios X do pó, o qual foi utilizado neste projeto. 

2.9 Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF) 

A espectrometria de fluorescência de raios X é uma técnica analítica, bem 

estabelecida, que possibilita a determinação de quantidades multielementares quali-

quantitativa (GARCÍA-HERAS et al., 1997; PADILLA et al., 2006). Tal análise baseia-

se na medição das intensidades dos raios X emitidos pelos átomos quando 

estimulados, chamados de raios X secundários ou característicos. A excitação da 



136 
 

amostra é feita utilizando raios X, conhecidos como primários, cujas fontes de 

geração podem ser isótopos radioativos, síncrotrons ou tubos de raios X 

(MALAINEY, 2011). Dessa forma, ao se excitar um elemento numa amostra isso 

acarretará na emissão de elétrons dos níveis mais internos do átomo e, 

conseqüentemente, elétrons mais afastadas preencherão a lacuna deixada através 

de saltos quânticos. As transições eletrônicas representam perdas de energia para o 

elétron, a qual é emitida sob a forma de raio X, cuja energia é característica para 

cada elemento e sua intensidade está relacionada com a quantidade de tal elemento 

presente na amostra. A figura 2.36 é a representação esquemática da produção dos 

raios X característicos oriundos dos subníveis eletrônicos. Assim, de forma geral, 

podemos dizer que a análise por FRX é dividida em três partes: excitação dos 

elementos constituintes da amostra, dispersão dos raios X característicos e, por fim, 

detecção desses raios X (JENKINS et al., 1995; NASCIMENTO FILHO, 1999; 

MALAINEY, 2011). 

Na figura 2.36 a radiação Kα é produzida pela transferência do elétron da 

camada L para a camada K; Kβ pela transferência da camada M para a L; e Lα da 

camada M para a L. 

Figura 2.36 – Representação simplificada da produção de raios X característicos provenientes de 

seus subníveis eletrônicos correspondentes 

 

Fonte: Imagem do manual do equipamento (PICOFOX S2, 2011). 

Conforme apresentado no subcapítulo 2.8 anterior os raios X são ondas 

eletromagnéticas de ampla gama energética que podem penetrar o átomo e interagir 

com elétrons nas camadas mais próximas ao núcleo. Geralmente, os raios X 

utilizados para excitação das amostras em difratores e espectrômetros comerciais 

são providos por tubos de raios X. Nesses tubos, elétrons são emitidos por um 
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cátodo, normalmente, filamento de tungstênio aquecido, acelerados utilizando altas 

tensões que ao atingirem um metal alvo, ânodo (Mo, Cu, etc.), são desacelerados e 

produzem os raios X primários (PICOFOX S2, 2011).  

Os métodos de detecção dos raios X característicos dispersos, emitidos após a 

ocupação de lacunas deixadas por elétrons mais internos do átomo ao serem 

excitados, podem ser divididos em duas categorias usadas na maioria dos 

espectrômetros comerciais: a fluorescência de raios X de dispersão por comprimento 

de onda (do inglês Wave-length Dispersion X-ray Fluorescence WD-XRF) e por 

dispersão de energia (Energy Dispersion X-ray Fluorescence ED-XRF). 

Até meados dos anos de 1960 as análises de FRX eram feitas, unicamente, 

através da WD-XRF, os quais necessitam de movimento sincronizado entre o cristal 

difrator e o detector. Neste método os raios X característicos são selecionados pelo 

cristal difrator de acordo com seus comprimentos de onda, que podem ser 

calculados de acordo com a lei de Bragg, equação (83). Assim, por exemplo, para 

selecionar o raio X emitido pelo Fe (6,4 keV ou 0,194 nm), utilizando um cristal 

espectrométrico, normalmente, neste caso, um cristal plano de LiF, com distância 

interplanar (d) de 0,201 nm, o ângulo (θ) entre os raios X incidentes e a superfície do 

cristal deve ser 28° 50‘, de acordo com a lei de Bragg. Podemos ver, a partir desse 

exemplo, que para selecionar outros comprimentos de onda, e portanto outros 

elementos, deve-se alterar o ângulo (θ) de incidência, o que implica que para 

detectá-los há a necessidade de colocar o detector na direção do feixe difratado, 

havendo assim a necessidade de um equipamento com partes móveis.  

Figura 2.37 – Representação simplificada do espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão 

de comprimento de onda (WD-XRF) 

 

Fonte: Imagem modificada de (MALAINEY, 2011). 
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A figura 2.37 é a representação do funcionamento de um espectrômetro do tipo 

WD-XRF. Através dessa figura podemos notar que, da mesma forma que na DRX, o 

feixe difratado forma um ângulo de 2θ em relação à direção do feixe incidente no 

cristal, por tanto, deve haver uma rotação sincronizada do cristal com o detector de 

raios X (JENKINS et al, 1995; NASCIMENTO FILHO, 1999).  

O método de análise por ED-XRF surgiu com o desenvolvimento de detectores 

semicondutores de alta resolução como Si(Li), NaI(Tl), Ge(Li) e Ge hiperpuro que 

são capazes de identificar radiações eletromagnéticas de energias próximas, o que 

ocasionou o desenvolvimento de equipamentos mais práticos e baratos (BERTIN, 

1975; HAARICH et al., 1993). Neste método os raios X são selecionados por pulsos 

eletrônicos que um detector apropriado produz, sendo tais pulsos diretamente 

proporcionais às energias dos raios X. Em espectrômetros deste tipo não há 

necessidade de movimento sincronizado entre detector e cristal de difração, assim, 

não há partes móveis.  

A fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) é uma variante da 

fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) e foi a utilizada neste 

trabalho para a determinação dos elementos traços nos cristais de quartzo naturais.  

Da óptica geométrica é sabido que uma radiação monoenergética ao atingir uma 

superfície plana, atravessando um meio, pode ser refratada (atravessando o 

material) ou refletida, num ângulo de emergência igual ao de incidência. Para que 

um ou outro fenômeno ocorra deve-se levar em consideração a energia da radiação, 

a densidade eletrônica do material e o ângulo de incidência (NASCIMENTO FILHO, 

1999). Assim, existe um ângulo, dado pela lei de Snell, onde a radiação não sofre 

refração ou reflexão. Esse ângulo é denominado ângulo crítico (ϕcrít) (AIGINGER e 

WOBRAUSCHEK, 1974; AIGINGER, 1991) que é dado por: 

 
𝜙𝑐𝑟 í𝑡 =

𝑒

𝐸
 
𝑛𝑒

2𝜋𝑚
 

(84) 

onde, (e) é a carga do elétron, (h) a constante de Planck, (E) energia da 

radiação, (ne) a densidade eletrônica do material e (m) a massa do elétron 

(NASCIMENTO FILHO, 1999). 

O ângulo crítico para o raio X da banda Kα do Cu de 8,04 keV incidindo sobre o 

quartzo será 0,23° (13,8‘). Para o raio X Kα do Mo de 17,44 keV incidindo no mesmo 

material este ângulo será de 0,1° (6,4‘). Ou seja, se uma onda eletromagnética 

monocromática atingir uma superfície com ângulo maior que o ângulo crítico, esta 
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poderá ser refratada; se a incidência for menor que o ângulo crítico a radiação 

poderá ser refletida. A figura 2.38 demonstra a relação apresentada acima. 

Figura 2.38 – Representação esquemática do fenômeno de refração e reflexão de uma radiação 

monocromática em função do ângulo de incidência 

 

Fonte: Imagem modificada de (AIGINGER, 1991). 

Os feixes de raios X com incidência rasante não interagem com o suporte 

devido ao baixo ângulo, fazendo com que estes atravessem todo o filme fino 

formado pela amostra pipetada, tanto na incidência quanto na emergência, 

aumentando assim a probabilidade de excitação dos átomos. Essa geometria do 

espectrômetro, também, possibilita que o detector seja colocado o mais próximo 

possível da amostra (cerca de 5 mm) além de evitar o espalhamento Rayleigh e 

Compton enquanto o ângulo limite não for ultrapassado (AIGINGER, 1991; JENKINS 

et al., 1995; NASCIMENTO FILHO, 1999; CARIATI et al., 2003; DALIPI et al., 2017). 

A figura 2.39 mostra, esquematicamente, as condições geométricas de 

funcionamento de um espectrômetro de fluorescência de raios X por reflexão total 

(TXRF). 

Figura 2.39 – Esquema das características geométricas mais importantes do espectrômetro TXRF 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (PICOFOX S2, 2011). 
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As correções para o efeito matriz, como absorção e reforço dos raios X 

característicos, que devem ser realizadas nos ED e WD-XRF não são necessárias 

na TXRF, devido a pequena quantidade de amostra utilizada nas análises (TERTIAN 

e CLAISSE, 1982; ZUCCHI et al., 1995). A determinação dos elementos presentes 

numa amostra heterogenia é realizada através de padrão interno em baixas 

concentrações, geralmente, Ga ou Ge utilizando a equação: 

 
𝐶𝑖 =

𝐼𝑖
𝐼𝑝
𝑆𝑖𝐶𝑝  

(85) 

onde, (i) representa o elemento de interesse, (p) o elemento utilizado como 

padrão interno, C a concentração (em ppm), (S) a sensibilidade relativa elementar 

(relacionada ao elemento do padrão interno) e (I) é a intensidade dos raios X 

característicos. Devido a alta correlação matemática entre a sensibilidade elementar 

do padrão interno e o Z dos elementos é possível estimar a sensibilidade para um 

elemeneto detectado na amostra não presente no padrão e mesmo assim ponderar 

a sua concentração (NASCIMENTO FILHO, 1999). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Amostras Naturais 

Neste projeto foram analisados quatro diferentes tipos de quartzos naturais 

provenientes da Bahia adquiridos comercialmente. Os espécimes foram o verde, 

hialino (transparente), rosa e azul (figura 3.1). 

Figura 3.1 – Visão geral das variedades de quartzo estudadas no projeto 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Para os diversos métodos de análise, AANI, TXRF, DRX e luminescência com 

estímulo óptico (LOE) e térmico (TL), aos quais as amostras foram submetidas, foi 

necessário transformá-las em pó.  

Fragmentos menores dos quartzos foram obtidos quebrando-os com um 

martelo; posteriormente os fragmentos de cada espécime foram lavados com 

detergente e água destilada com auxílio de uma escova e, após enxágüe, imersos, 

individualmente, em solução ácida a uma razão de 1:5 de HNO3 destilado e água 

Milli Q por 48 horas. Após decorrer o tempo de permanência na solução ácida os 

fragmentos de quartzo foram lavados, novamente, com água Milli Q e armazenados 

em dessecador a temperatura ambiente e preparados para as respectivas técnicas 

de análise (TUDELA, 2013). 

3.2 Amostras Sintéticas 

Ao todo 32 amostras sintéticas foram produzidas com diferentes tipos e 

quantidades de dopantes através do método de sol-gel, sendo que a calcinação foi 

realizada em alta temperatura, após testes em temperaturas mais baixas. Após a 

confecção as amostras sintéticas foram caracterizadas por DRX, LOE e TL. O 
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tamanho das partículas dos cristais produzidos foi calculado através da equação de 

Debye-Scherrer a partir dos difratogramas de Raios X. 

3.2.1 Síntese das Amostras Sintéticas 

Para produzir a amostra sintética pura foi utilizado o tetraetilortosilicato (TEOS) 

como precursor, água destilada como solvente e hidróxido de amônia (NH4OH) para 

catalisar a reação (GONÇALVES, 2014). A quantidade dos reagentes para produzir 

a amostra pura são: 

- 30 ml H2O destilada; 

- 12,5 g de TEOS; 

- 0,6 ml de NH4OH. 

Esse procedimento experimental fornece uma quantidade de massa de amostra 

seca de, aproximadamente, 1,81 g, a qual foi utilizada como uma das referências 

para a quantidade de dopantes que foram acrescentados. 

A confecção das amostras sintéticas dopadas foi feita utilizando como base a 

―receita‖ para produzir a amostra pura, matriz, e simplesmente adicionando-se os 

tipos de dopantes desejados à solução. As quantidades de dopantes utilizados 

foram os valores aproximados dos obtidos por AANI e FRX para a amostra de 

quartzo verde natural. Em alguns casos essas quantidades foram modificadas para 

potencializar a emissão luminescente a fim de produzir um material que pudesse ser 

utilizado como dosímetro de radiação ionizante ambiental. 

Como dopantes foram utilizados CMnO3 (99,9 %), AlN3O9 (98 %), Cl3Fe.6H2O 

(97 %), EuN3O9.5H2O (99,9 %), N3O9Tb.5H2O (99,9 %), ClMg.6H2O (99 %), 

Cl3La.7H2O (99,9 %), Cl3Cr.6H2O (98 %), Cl2Co.6H2O (98 %), ClCu (99 %), Cl4Hf (98 

%) e C16H36O4Ti (9 7%). Todos os reagentes foram adquiridos da Sigma-Aldrich. 

Os materiais utilizados para produzir a matriz foram postos num béquer de vidro 

e submetidos à agitação com aquecimento. Após a temperatura da solução se 

estabilizar em 60 °C os elementos dopantes foram acrescentados. A amostra ficou 

sob agitação por um período aproximado de 4 h até a solução formar o puff, o qual 

posteriormente foi depositado em placa de Petri e seca em mufla a 90 °C. Quando 

as amostras terminaram de secar estas foram maceradas em almofariz de ágata 

transformando o material, aglutinado do processo, em pó com forma mais 

homogênea. 
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Figura 3.2 – Etapas de confecção das amostras sintéticas 

     

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Diferentes temperaturas de calcinação foram utilizadas na amostra pura (550, 

700, 1000, 1200 e 1600 °C) para investigar a formação e/ou mudança de fase 

cristalina. 

As calcinações das amostras em 550 e 1000 °C foram realizadas com rampa de 

aquecimento de 2 °C/min e patamar de duas horas em mufla no Centro do Reator de 

Pesquisa (CRPq) do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN – 

CNEN/SP). As calcinações em 700 e 1200 °C foram feitas no Laboratório de 

Materiais Magnéticos (LMM) do Instituto de Física da USP (IFUSP) com atmosfera 

controlada utilizando taxa de 2 e 3 °C/min, respectivamente, com patamar de duas 

horas. Para a calcinação com atmosfera controlada foi feito um vácuo no tubo de 

quartzo onde as amostras foram alocadas, o qual, em seguida, foi preenchido com 

Argônio ultra puro (99,9999 %). A amostra nesse experimento, no entanto, teve que 

ser conformada como pastilha, utilizando um pastilhador mecânico, pois o pó muito 

leve era sugado para a tubulação da bomba de vácuo. 

Figura 3.3 – Preparo da amostra sintética pura para calcinação com atmosfera controlada 

     

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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A última temperatura de calcinação foi feita no forno JUNG modelo 916, no 

departamento de física nuclear (DFN) do IFUSP, utilizando duas rampas de 

aquecimento para cada amostra confeccionada, 3 °C/min e 15 °C/min, com patamar 

de uma hora na temperatura final de 1600 °C. A calcinação das demais amostras foi 

feita nesta última condição, salvo aquelas que foram confeccionadas com finalidade 

para dosimetria, utilizando cadinhos de alumina para alta temperatura sempre com 

outro cadinho agindo como tampa para não contaminar as amostras com vestígios 

remanescentes de outros materiais tratados no forno. A taxa de resfriamento para 

todos os procedimentos de calcinação, na mufla, com atmosfera controlada e no 

forno JUNG, não foi controlada, ou seja, o resfriamento dentro do forno ocorreu de 

forma natural da temperatura de patamar até a temperatura ambiente. Após as 

calcinações as amostras se aglutinaram e foi necessário macerá-las novamente em 

almofariz de ágata para obter um material fino e homogêneo necessário para os 

métodos de análise. 

Figura 3.4 – Processo de calcinação das amostras sintéticas  

   

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Na tabela 3.1 são apresentas as amostras sintéticas confeccionadas neste 

trabalho através do método de sol-gel, bem como os dopantes utilizados e as 

respectivas taxas de aquecimento.  
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Tabela 3.1 – Inventário das amostras sintéticas. 

Amostra Dopante Temperatura de Calcinação 

Pura --- 550 °C (2 °C/min) 

Pura --- 700 °C (3 °C/min)* 

Pura --- 1000 °C (2 °C/min) 

Pura --- 1200 °C (3 °C/min)* 

Pura --- 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:Fe_1,0 Fe 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:Fe_4,0 Fe 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:Ti Ti 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:AlFe_1,0 Al, Fe 1600 °C (3 e15 °C/min) 

SiO2:AlFe_4,0 Al, Fe 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2;AlTiFe_1,0 Al, Ti, Fe 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:AlTiFe_4,0 Al, Ti, Fe 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:8Dop_1,0 Fe, Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu, Al 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:8Dop_4,0 Fe, Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu, Al 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:12Dop_1,0 Fe, Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu, Al, Tb, 

Mg, Hf, Cu 

1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:12Dop_4,0 Fe, Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu, Al, Tb, 

Mg, Hf, Cu 

1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:TR Eu, La, Tb 1600 °C (3 e 15 °C/min) 

SiO2:Tb Tb 1600 °C (3 e15 °C/min) 

Fonte: Próprio autor. 

* - Calcinação feita em atmosfera controlada 

Os índices _1,0 e _4,0 significam a quantidade em mg do Cl3Fe.6H2O (97 %) 

presente nas amostras dopadas. A massa dos demais co-dopantes permaneceu 

fixa, ou seja, apenas a massa do Fe foi modificada. Já os índices 8 Dop e 12 Dop 

significa a quantidade de elementos que foram utilizados para dopar a amostra, 8 

dopantes e 12 dopantes, respectivamente. 

As etapas químicas de confecção do sol-gel foram feitas no laboratório de 

datação e dosimetria (LDD) da Universidade Federal de São Paulo – Campus da 

Baixada Santista (UNIFESP – Santos). 
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3.3 Métodos de Análise  

3.3.1 Análise por Ativação com Nêutron Instrumental (AANI)  

Após o pré-preparo das amostras naturais, anteriormente comentado, partes 

das amostras foram fracionadas para os diferentes métodos de análise. Uma parte, 

separada para AANI, foi macerada com almofariz e pistilo de ágata e, 

posteriormente, selecionado em peneiras de polietileno de 100 mesh. Por fim o 

material peneirado foi levado à estufa a temperatura de 105 °C por 24 horas e 

armazenados em dessecador (SANTOS et al., 2011, BARIA, et al., 2015; 

HAZENFRATZ-MARKS, 2016). 

Aproximadamente 120 mg de cada espécime de quartzo macerado foi 

cuidadosamente pesado e selado em invólucros de polietileno evitando qualquer 

contato com as mãos e outros materiais contaminantes e envoltos em papel 

alumínio. Uma série com os quatro espécimes de quartzo, juntamente com, 

aproximadamente, 120 mg dos materiais de referência Constituent Elements in Coal 

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

o Trace Elements in Soil (IAEA – Soil – 7) tratado como amostra, durante o processo 

analítico para controle de qualidade do método, foram acondicionados em um 

cilindro de alumínio e irradiados por um ciclo de funcionamento do Reator IEA – R1 

do IPEN – CNEN/SP (5 a 6 horas aproximadamente cada ciclo), sob um fluxo de 

nêutrons térmicos da ordem de 1012 ncm-2s-1. 

Decorridos 4 dias da irradiação, as amostras ativadas foram retiradas do papel 

alumínio e acondicionadas em cápsulas de polímero e armazenadas em blindagem 

de chumbo até que fossem realizadas as medidas dos gamas de decaimento. 

As medidas dos fótons gamas de decaimento foram realizadas utilizando um 

trocador automático de amostras instalado em um detector de Ge hiperpuro da 

Canberra (Figura 3.6). Este detector tem eficiência relativa de 25 %, resolução de 

1,92 keV no pico 1332 keV do 60Co, um analisador multicanal S – 100 com 8192 

canais e eletrônica associada. Os espectros da radiação-γ foram obtidos e 

analisados pelo programa Genie – 2000 NAA Processing Procedure, desenvolvido 

pela Canberra. 
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Figura 3.5 – Processo de pesagem, selagem, acondicionamento e irradiação das amostras 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Duas séries de medições foram feitas, determinando, após 5 – 6 dias de 

decaimento, os elementos com meia vida (T1/2) intermediária (Na, K, Lu, U, Yb e La), 

e após 25 – 30 dias de decaimento, os elementos de meia vida mais longa (Th, Cr, 

Cs, Sc, Rb, Fe, Zn, Eu, Ce, Hf, Tb, Ta e Co). O tempo de contagem de cada uma 

das amostras da primeira série de medidas foi de 2 horas e de 3 horas para a 

segunda. 

Figura 3.6 – Processo de análise das amostras por AANI  

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O estudo da precisão do método de análise foi realizado nos elementos 

certificados da IAEA – Soil – 7 e em amostras réplicas dos próprios quartzos 

(HAZENFRATZ-MARKS, 2014). 

Devido à técnica de AANI possuir grande sensibilidade e capacidade de detectar 

elementos em nível de traço e ultra-traço o máximo cuidado para evitar 
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contaminação deve ser tomado durante todo o processo de maceração, secagem, 

pesagem e acondicionamento das amostras. Assim, antes de dar início à maceração 

e pesagem das amostras todos os utensílios utilizados nestas etapas foram 

submetidos a cuidadosos procedimentos de limpeza. Os pistilos e almofarizes de 

ágata foram lavados com detergente e bucha, enxaguados com água deionizada e 

levados ao limpador ultrassônico contendo água Milli Q por duas horas a 

temperatura de 40°C. Em seguida, a concavidade dos almofarizes, com os pistilos 

dentro, foi preenchida com solução de água Milli Q e, aproximadamente, 6,0 ml de 

HNO3 destilado. A solução permaneceu nos almofarizes por um período de 24 horas 

para que qualquer vestígio de material contaminante fosse removido. Por fim, 

almofarizes e pistilos foram lavados novamente com água Milli Q, cobertos com folha 

de papel sulfite e deixados para secar. 

Para as peneiras com trama de polímero a limpeza foi feita lavando-as de três a 

quatro vezes com escova de cerdas macias, detergente neutro e enxágüe com água 

Milli Q. Após esta etapa as peneiras foram levadas ao limpador ultrassônico por 

duas horas e temperatura de 40 °C e novamente enxaguadas com água Milli Q. Ao 

final do enxágüe as peneiras foram cobertas com folhas de papel sulfite e deixadas 

para secar em temperatura ambiente. 

Já durante a confecção dos invólucros de polietileno cuidados adicionais 

também foram tomados. Estes invólucros foram confeccionados com folhas de 

polietileno e papel celofane transparentes. Ambas as folhas foram mantidas 

submersas em solução de água Milli Q e 10 % de detergente neutro por 24 horas. 

Depois de decorrido esse tempo no detergente as folhas foram colocados em outra 

solução com HNO3 destilado a 10 % por 24 horas e, ao fim, enxaguadas com água 

Milli Q. A secagem das folhas se deu em temperatura ambiente, onde estas foram 

acondicionadas entre folhas de papel sulfite. 

Após secagem teve início a confecção dos invólucros, onde as folhas de 

polietileno e celofane foram dobradas ao meio, com a de polietileno dentro da 

dobradura de celofane. As folhas foram soldadas com um selador manual 

(SelaPack). Porém, para que os invólucros tivessem tamanhos semelhantes e 

espaço suficiente para depositar as amostras em seu interior, foi esboçada no 

celofane uma trama de pequenos retângulos de 15 x 20 mm que foi cortado 

individualmente depois da soldagem. Após o manuseio durante o processo de 

pesagem as folhas de celofane são removidas e a amostra selada dentro do 
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―saquinho‖ de polietileno é envolta em papel alumínio e encaminhada para 

irradiação. 

3.3.2 Luminescência Opticamente Estimulada e Termoluminescência (LOE/TL)  

Outra parte das amostras naturais que haviam sido lavadas com HNO3 destilado 

e água Milli Q numa proporção de 1:5 e, subseqüentemente, armazenadas em 

dessecador, foram maceradas com almofariz e pistilo de ágata cuidadosamente 

limpos, conforme procedimento descrito acima. Após a obtenção de um material 

mais fino, grãos das amostras foram selecionados com peneira de bronze no 

intervalo de 0,150 mm e 0,125 mm. 

O material que permaneceu entre as duas peneiras, com abertura de malha de 

0,150 mm > X > 0,125 mm, foi o utilizado no estudo da luminescência opticamente 

estimulada (LOE) e termoluminescência (TL) após uma limpeza química. O material 

que passou por ambas as peneiras, aqui referido como ―talco‖, foi quarteado para 

análise de DRX e TXRF, os quais não foram submetidos a nenhum outro tipo de 

processo de limpeza ou purificação. 

Os grãos com granulometria utilizados nas análises de luminescência (0,150 

mm > X > 0,125 mm) foram ―limpos‖, primeiramente, com solução ácida de HF a 24 

% por um período de 15 minutos para dar forma arredondada aos cristais 

macerados e remover sujeira superficial. Após remover os cristais da solução com 

HF, estes foram lavados com água destilada de 4 a 5 vezes, e, em seguida, imersos 

em solução de HCl a 10 % de concentração por cerca de 30 minutos, e, 

posteriormente, enxaguados com água destilada também de 4 a 5 vezes e deixados 

secar em estufa a 110 °C. Depois de secos, foi utilizado um ímã para remover 

qualquer material de caráter magnético que porventura poderiam estar presentes 

nas amostras (TUDELA et al., 2012). 

Antes das medidas de luminescência os quatro espécimes de cristais naturais 

foram submetidos a um tratamento térmico em 500 °C por 10 minutos (taxa de 

aquecimento de 10 °C/min) para remover (zerar) qualquer sinal de luminescência 

presente nos cristais seja de origem natural ou devido ao processo de maceração 

(triboluminescência).  

Uma pequena parte do quartzo verde e hialino foi submetida a outro tratamento 

térmico, mas em alta temperatura, 1600 °C (15 °C/min) com patamar de uma hora e 
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resfriamento natural na câmara do forno JUNG. Este material foi então analisado por 

DRX, LOE e TL. 

As curvas de luminescência tanto de LOE quanto de TL das amostras naturais e 

sintéticas foram realizadas na leitora automática Risø TL/OSL, modelo DA-20, figura 

3.7. Sendo que todas as curvas de emissão de LOE e TL mostradas nos resultados 

foram obtidas utilizando alíquotas de massa uniformizada. O controle da massa de 

cada alíquota foi feito utilizando um dosador, constituído de um cilindro de acrílico 

com uma pequena concavidade em seu centro, que forneceu um valor médio de 

massa para as amostras, em pó, de quartzo natural e sintético de 4,1 ± 0,1 mg. As 

amostras ―pesadas‖ foram uniformemente distribuídas ao longo da área dos 

disquinhos, porta amostra, da leitora de TL/LOE. Os resultados de intensidade das 

curvas de LOE e TL apresentados constam como unidade contagem/canal e 

contagem/5°C respectivamente. As mesmas condições experimentais e 

equipamento foram utilizadas para ambas as análises, variando-se apenas a dose 

de radiação aplicada.  

Figura 3.7 – Leitora de luminescência TL/OSL Risø DA-20, a) controlador e b) hardware 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (RISØ DA-20, 2017). 

A leitora TL/OSL Risø DA-20 é constituída de duas unidades separadas que 

trabalham em conjunto; o controlador, responsável pelo controle eletrônico e etapas 

de execução dos programas de medidas; e a parte mecânica automatizada para 

irradiação, estimulação e detecção. O equipamento comporta até 48 amostras em 

seu carrossel que podem ser individualmente irradiadas, aquecidas e estimuladas 
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com diferentes fontes de iluminação, contínua (CW-LOE), linearmente modulada 

(LM-LOE) e pulsada (PLOE). O diagrama esquemático de funcionamento do 

equipamento e seus principais componentes são mostrados na figura 3.8 a seguir. 

Os componentes essenciais dessa leitora de TL/LOE são o sistema de detecção, o 

sistema de estimulação (óptica e térmica) e a fonte de irradiação.  

Figura 3.8 – Esquema da leitora TL/OSL Risø DA-20 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (RISØ DA-20, 2017). 

O sistema de detecção é composto basicamente pelo tubo fotomultiplicador 

(PMT) e pelos filtros ópticos de detecção. O tubo fotomultiplicador é o do tipo 

bialcalino EMI 9235QB de eficiência máxima de detecção entre 200 e 400 nm, e sua 

eficiência quântica em função do comprimento de onda incidente está representada 

na figura 3.9. Tipicamente fotomultiplicadoras aceleram elétrons, através de uma 

série de dínodos mantidos com tensão positiva em relação ao fotocatodo (elemento 

que converte fótons em elétrons). Os elétrons ao serem acelerados em direção ao 

próximo dínodo ejetam elétrons secundários da superfície e esse processo se 

repete, consecutivamente, chegando em forma de corrente de trabalho até o ânodo 

detector. A tensão do tubo fotomultiplicador é modificada através do controlador 

figura 3.7 ‗a‘ e pode ser utilizada entre 500 e 1500 V. 
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Figura 3.9 – Eficiência quântica do tubo fotomultiplicador EMI 9235QB da leitora TL/OSL Risø DA-20 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (RISØ DA-20, 2010). 

Filtros ópticos são utilizados entre o tubo fotomultiplicador e o sistema de 

estimulação para separar a luz emitida pelas amostras nos comprimentos de onda 

desejados e para evitar, no caso da LOE, que a alta potência da luz utilizada na 

estimulação não danifique o PMT ao atingi-lo. As curvas de emissão 

termoluminescente no espectro visível (TL-VIS) foram obtidas utilizando os filtros 

Schott BG 39 (330 – 700 nm, pico em ~514 nm) de 2 mm de espessura juntamente 

com o Corning 7-59 (320 – 470 nm, pico ~390nm e 700 – > 1000 nm) de 4 mm de 

espessura. Com a sobreposição desses dois filtros ópticos o comprimento de onda 

que, essencialmente, chega ao PMT tem pico em torno de ~400 nm e banda entre 

320 e 490 nm. Para LOE, com estímulo contínuo e linearmente modulado, e TL no 

ultravioleta (TL-UV) foi utilizado apenas o filtro Hoya U-340 (250 – 390 nm, pico em 

~340 nm) com 7.5 mm de espessura (RISØ DA-20, 2010). 

Figura 3.10 – Características de transmitância dos três filtros ópticos de detecção utilizados neste 

trabalho 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (RISØ DA-20, 2010). 
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O sistema de estimulação é composto pelo sistema de aquecimento, utilizado 

para TL e LOE em temperatura elevada, e pelo sistema de estimulação óptico para 

LOE contínua, linearmente modulada e pulsada. O sistema de aquecimento trabalha 

em conjunto com o mecanismo de elevação, que eleva a amostra até a posição de 

medida, localizados diretamente abaixo do PMT. O aquecimento é feito através de 

uma tira de kanthal de baixa massa com um termopar de cromel-alumel fixado 

embaixo da tira de aquecimento para monitorar e controlar a rampa de aquecimento. 

O sistema é capaz de aquecer amostras até 700 °C com rampas constantes de 1 

°C/s até 10 °C/s.  

Já a estimulação óptica é feita através de dois conjuntos de LEDs separados 

que emitem no infravermelho e no azul. A estimulação no infravermelho é feita 

utilizando três conjuntos de 7 LEDs (21 no total) com pico em 870 nm, fornecendo 

uma potência máxima de 145 mW/cm2 (RISØ DA-20, 2010). A estimulação com azul 

é feita através de quatro conjuntos de 7 LEDs (28 no total) com pico de emissão 

centrado em 470 nm que fornecem 80 mW/cm2 de potência. Em frente aos LEDs 

azuis há um filtro óptico de emissão, (GG-420), que é utilizado, efetivamente, para 

atenuar cerca de 5% do pico de 470 nm minimizando a incidência dos fótons de luz 

azul de alta energia que atinge o sistema de detecção causando um aumento no 

decaimento final da curva de LOE. 

A leitora TL/OSL Risø DA-20 da UNIFESP – Santos conta também com um 

acessório para análises de single grain, utilizando um laser de emissão verde, para 

estimular grãos de quartzo de 100 µm de diâmetro individualmente. Esse acessório 

não foi utilizado neste trabalho. 

As amostras podem ser irradiadas in situ na leitora TL/OSL Risø através do 

sistema de irradiação que é composto por uma fonte beta de 90Sr/90Y que emite 

cerca de 0,081 Gy/s. Essa fonte possui meia vida de 30 anos e está localizada 

dentro do irradiador, cuja carcaça é feita de latão de 10 cm de diâmetro externo e 

blindado por 20 mm de chumbo nas laterais e 40 mm no topo. A fonte beta fica 

presa em uma roda rotativa de aço inoxidável pneumaticamente ativada, que fica na 

posição ligada quando irradiando e a 7 mm de distância da amostra. Quando a fonte 

está desligada, posição padrão, a roda de aço inoxidável gira 180° e a fonte vai para 

cima do irradiador apontando diretamente para um absorvedor de carbono de 10 

mm. Há também uma janela de berílio de 0,125 mm entre o irradiador e a câmara de 

irradiação, posição imediatamente abaixo da fonte beta, que age como uma 
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interface de vácuo para a câmara de irradiação. O diagrama esquemático do 

sistema de irradiação beta é mostrado na figura 3.11. 

Figura 3.11 – Diagrama esquemático da seção de corte do irradiador beta da leitora TL/OSL Risø DA-

20 

 

Fonte: Imagem modificada do manual do equipamento (RISØ DA-20, 2010). 

3.3.3 Difração de Raios X (DRX) 

Uma massa de aproximadamente 100 mg do ―talco‖, pó mais fino, de cada 

quartzo foi separado para análise de difração de Raios X. Os grãos com diâmetro 

inferior a 0,125 mm foram acondicionados no centro do porta amostra de vidro do 

difratômetro, de dimensões 20x20x0,5 mm, feito um esfregaço para que o excesso 

de material fosse removido e o restante adequadamente assentado obtendo-se uma 

distribuição de grãos de superfície lisa, e por fim o porta amostra foi acoplado no 

goniômetro do equipamento. 

As análises de difração de Raios X foram feitas no difratômetro modelo Miniflex 

300 da ®RIGAKU da Universidade Federal de São Paulo – Baixada Santista 

(UNIFESP – Baixada Santista). O equipamento possui 300 watts de potência do 

tubo de Raios X, tensão e corrente de operação de 30 kV e 10 mA respectivamente 

e 0,005° (2θ) de espessura mínima de passo. Os Raios X utilizados nas análises 

foram aqueles provenientes da banda Kα do cobre, de comprimento de onda (λ) de 

1,5418 Å. Foram adotadas as seguintes condições experimentais para os espécimes 

de quartzo naturais: início da medida em 10,0°; término em 90,0°; passo de 0,02° e; 

5,0 segundos de leitura por passo. As fases obtidas foram analisadas através do 

programa Crystallographica Search-Match, versão 1.11. 
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Figura 3.12 – Difratômetro de Raios X 
®
Rigaku Miniflex 300 – Modelo utilizado na UNIFESP – 

Baixada Santista 

 

Fonte: Catálogo do fabricante. 

3.3.4 Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF) 

Uma parte do ―talco‖ das quatro amostras de quartzo foi intensamente macerada 

com pistilo e almofariz de ágata de modo a obter um pó de granulometria mais fina 

possível, inferior a 70,0 μm, para as análises de fluorescência de Raios X. 

Aproximadamente 30 mg de cada amostra de quartzo com granulometria inferior 

a 70,0 μm foram pesados e imersos em solução contendo 1,5 ml de água Milli Q e 

1,0 %, em volume, de detergente Triton juntamente com 5,0 μl de padrão interno de 

Gálio. A solução acima foi depositada em um eppendorf e homogeneizada em um 

agitador elétrico por cerca de trinta segundos. Logo após homogeneizar foram 

coletados, com um micropipetador, 5,0 μl da solução que, subseqüentemente, foi 

pipetada em porta amostra de acrílico e armazenada em estufa a 60 °C para secar. 

Após a secagem, as amostras já fixas nos porta amostras de acrílico foram 

acondicionadas no porta amostra, denominado ―carro‖, do espectrômetro de 

fluorescência de Raios X. As etapas de preparo das amostras para TXRF são 

apresentadas na Figura 3.13 abaixo. 

O espectrômetro de fluorescência de Raios X utilizado para as análises 

qualitativas (semi-quantitativa) dos quartzos naturais, foi o PICOFOX S2 da Bruker 

baseado na fluorescência de Raios X por reflexão total (TXRF). Este equipamento 

possui conversor analógico-digital (CAD) de 4096 canais cujo detector é de silício 

com 10 mm2 de área e taxa de contagem acima de 100 kpcs. A fonte de Raios X é 

do tipo metal-cerâmica, refrigerada a ar utilizando como alvos Mo (17,5 keV), W 

(33,0 keV) e Ag (24,9 keV) com valores máximos de tensão e corrente de operação 

de 50 kV e 1000 μA respectivamente (PICOFOX S2, 2011). 
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Figura 3.13 – Etapas de preparo das amostras para medida de fluorescência de Raios X 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES – CRISTAIS NATURAIS 

Para melhor compreensão, a estrutura de resultados e discussões da tese foi 

dividida em duas partes, a primeira tratando dos dados obtidos nos cristais de 

quartzo naturais e a segunda dedicada aos cristais artificiais. Espera-se que essa 

escolha seja de auxílio ao leitor em ter uma melhor visualização dos resultados 

encontrados no decorrer deste trabalho. Neste capítulo também são apresentados 

os estudos de tratamentos térmicos em alta temperatura (1600 °C) na estrutura 

cristalina e na resposta luminescente, através de medidas de DRX, TL e LOE, nos 

espécimes de quartzo verde e hialino. 

O estudo da luminescência de diferentes espécimes de cristais de quartzo 

natural é importante, pois pode ser uma ferramenta de auxílio na compreensão dos 

problemas de flutuação de dose, freqüentemente, observados em algumas amostras 

de sedimento, quando submetidos à análise luminescente na dosimetria 

retrospectiva (datação/acidente radiológico). Em contrapartida, estes dados foram 

utilizados como guia para confecção das amostras sintéticas, principalmente, ao que 

tange aos tipos e concentrações de impurezas presentes em suas composições; 

com esses dados determinados, algumas amostras artificiais foram confeccionadas, 

com as características elementares aproximadas dos espécimes naturais. 

Desta forma, o papel de cada impureza poderá ser verificado 

experimentalmente. Além disso, foi aplicada a engenharia de materiais para 

obtenção de novos materiais, com características luminescentes adequadas para 

serem utilizados na dosimetria ambiental e retrospectiva.  

Como foi confeccionada uma grande quantidade de amostras neste trabalho, 

devido à quase infinita possibilidade de combinações de tipos e quantidades de 

impurezas, buscou-se direcionar o trabalho para aquelas amostras que 

apresentaram maior potencial para aplicação na dosimetria, apresentadas no 

capítulo 5, e melhor relação custo-benefício com real possibilidade de desenvolver 

um novo material para o mercado. O cunho científico deste projeto, no entanto, não 

foi abandonado pela possibilidade de comercialização de um novo material, mas 

espera-se que seja, em essência, uma forma de contribuir no direcionamento de 

futuros trabalhos que venham a ser desenvolvidos das possibilidades que esta tese, 

eventualmente, deixa em aberto.  
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4.1 Caracterização Morfológica – Difração de Raios-X 

A utilização da difração de raios-X nos cristais naturais visou confirmar se a fase 

cristalina é a do quartzo ou se havia alguma outra fase presente. A figura 4.1 mostra 

os difratogramas para os quatro espécimes de quartzo estudados, enquanto que a 

figura 4.2 é o padrão de difração deste material obtido da biblioteca do programa 

Search-Match. A análise dos difratogramas confirma que apenas a fase do quartzo 

está presente (HAZEN, et al., 1989). 

Figura 4.1 – Difratogramas em cascata dos quatro espécimes de quartzo natural 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Uma alta cristalinidade é observada para os quatro espécimes, comprovado 

pela boa resolução dos picos ao redor de 68° os quais são desenvolvidos apenas 

para quartzos bem cristalizados (MURATA e NORMAN, 1976). As posições dos 

principais picos de difração e suas relações de intensidades são as mesmas, a 

maior diferença entre eles é a alta intensidade observada no quartzo rosa em 

relação aos demais.  

Figura 4.2 – Padrão de difração do quartzo natural obtido da biblioteca do Search-Match 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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4.2 Caracterização Elementar – AANI 

A técnica de AANI é extensamente empregada em estudos composicionais de 

materiais arqueológicos, geológicos e em diversas outras aplicações. As principais 

vantagens deste método residem no fato de ser uma técnica robusta, cuja 

capacidade multielementar, acurácia e alta sensibilidade permitem a determinação 

de quantidades elementares em níveis de traços e ultra-traços (BORCHARDT et al., 

1972; DIAS e PRUDÊNCIO, 2007; TITE, 2008; BOULANGER et al., 2015; BURGER 

et al., 2017). Devido às características e ampla gama de utilização que o método 

permite, associado ao longo histórico de sucesso, a AANI foi utilizada como 

ferramenta primária na investigação quantitativa das impurezas presentes nos 

quartzos naturais. 

4.2.1 Resultados do Material de Referência Soil-7 

Apesar do método de AANI ser bem estabelecido e já se conhecer suas 

possíveis fontes de inconsistência, como outliers, um controle de qualidade, através 

de material internacionalmente reconhecido e certificado, pode ser empregado de 

modo a dar mais confiabilidade aos resultados experimentais. Por esse motivo, 

durante as análises elementares, o material de referência IAEA-Soil-7 foi analisado e 

tratado como amostra durante todo o processo analítico para validação da 

metodologia empregada. Os dados encontrados foram então comparados com 

outros trabalhos (SANTOS et al., 2009; MACDONALD et al., 2011) e com seus 

valores certificados (PSZONICK et al., 1984; IAEA, 2000b).  

A tabela 4.1 mostra a concentração média, o desvio padrão e o erro relativo dos 

elementos analisados no Soil-7. Os valores para a grande maioria dos elementos no 

material de referência IAEA–Soil-7 apresentaram bons resultados de obtenção, 

como pode ser observado comparando-se as colunas de ―valor encontrado‖ e a de 

―valor certificado‖. De modo geral, em estudos arqueométricos, que envolvem AANI, 

os elementos selecionados para análise são aqueles que apresentam boa 

reprodutibilidade, ou seja, precisão ≤ 10%, o restante não é incorporado na base 

dados, pois sua inclusão pode prejudicar a interpretação global dos resultados 

(BISHOP et al., 1990; MUNITA et al., 2000; HAZENFRATZ-MARKS et al., 2016).  

 



160 
 

Tabela 4.1 – Resultados de AANI para o material de  referência IAEA-Soil-7, dados em µg/g (ppm) 

exceto quando indicado. 

Elemento Vencontrado Vcertificado DPR (%) Err. Rel. (%) 

Ce 60,4±3,4 61,0±7,0 5,7 1,0 

Co 9,0±0,5 8,9±0,9 5,5 1,1 

Cr 71,6±2,6 60,0±12,6 3,6 19,2 

Cs 5,8±0,8 5,4±0,6 13,9 7,6 

Eu 0,9±0,2 1,0±0,2 17,6 9,0 

Fe(%) 2,6±0,1 (2,57) 4,2 0,8 

Hf 5,0±0,4 5,1±0,4 7,7 1,2 

K(%) 1,3±0,02** (1,21) 1,6 3,3 

La 31,3±0,7 28,0±0,2 2,2 11,6 

Lu 0,4±0,01 (0,3) 2,8 20,0 

Na(%) 0,24±0,01 (0,24) 2,5 2,1 

Rb 48,1±8,1*** 51,0±4,5 16,7 5,7 

Sc 8,7±0,3 8,3 3,0 4,3 

Ta 0,7±0,04** 0,8±0,2 5,6 10,0 

Tb 0,6±0,1** 0,6±0,2 16,7 0,3 

Th 8,2±0,4 8,2±1,1 4,3 0,4 

U 2,3±0,4** 2,6±0,5 16,4 11,1 

Yb 2,3±0,2 2,4±0,4 9,0 2,9 

Zn 178,4±152,9*** 104,0±6,0 85,7 71,5 

Fonte: Próprio autor. 

Obs1. Média e desvio padrão para *n=4; **n=3; ***n=2. 
Obs2. Vencontrado foi arredondado; DPR (%) e Err. Rel. (%) referem-se aos dados 

sem arredondamentos. 
 

Os elementos que apresentaram precisão superior a 10% foram o Cs (13,9%), 

Eu (17,6%), Rb (16,7%), Tb (16,7%), U (16,4%) e Zn (85,7%) como pode ser 

observado pelos valores na coluna do DPR (%), onde o Rb e o Zn foram 

determinados em apenas duas das quatro medidas réplicas. O Zn, que possui 

energia gama no pico de 1115,55 keV, é susceptível à interferência do pico do 46Sc 

(1120,3 keV) e do 182Ta (1121,41 keV), enquanto que o Rb não é um elemento 

confiável de se determinar pois este apresenta elevada dispersão nas 

concentrações, não sendo recomendável sua utilização (PERLMAN e ASARO, 1969; 

MUNITA et al., 2004).  

Além do Rb e Zn, o Cs e U não são elementos significativos para os objetivos do 

projeto. No entanto, o Tb e Eu, apesar de apresentarem DPR (%) superior a 10%, 

seus valores estão dentro do desvio do valor certificado e como são elementos 

significativos no escopo do trabalho serão considerados para análise. 
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Embora muitos elementos possam ser determinados por AANI, praticamente 

todos os inorgânicos, neste trabalho os elementos de maior interesse são aqueles, 

reconhecidamente, capazes de causar modificações nas características de 

luminescência dos materiais cristalinos, sendo, predominantemente, os metais e as 

terras raras. Os íons capazes de causar tais modificações são conhecidos como 

ativadores, sensibilizadores e inibidores (quenchers) (MARFUNIN 1979; GÖTZE 

2002; MACRAE e WILSON, 2008). Dentre estes, pode-se citar, o Al, Ce, Cr, Co, Cu, 

Eu, Fe, La, Lu, Mg, Mn, Tb, Ti e Yb. Os elementos Al, Cu, Mg, Mn e Ti por 

possuírem meias vidas muito curtas, da ordem de segundos a poucas horas, e/ou 

apresentarem interferência com picos de energia de outros elementos não foi 

possível determiná-los pelo método, descrito anteriormente no subcapítulo 3.3.1, 

utilizado para os demais elementos de meias vidas longas (ADAMS e DAMS, 1968). 

A determinação, qualitativa, do Cu, Mn e Ti foi feita através da TXRF. A presença do 

pico do Al (1778,9 keV – T1/2 2,3 minutos) na AANI foi confirmada através de uma 

análise preliminar utilizando radiação curta no quartzo verde, no entanto seu valor 

não foi quantificado.  

4.2.2 Resultados dos Quartzos 

Medidas das quantidades de impurezas foram realizadas nos quartzos naturais 

sem tratamento térmico e após aquecimento em 500 °C por 10 min, pois essa foi a 

temperatura de TT utilizada para apagar o sinal de luminescência na fração dos 

quartzos utilizados para as análises de TL e LOE. Na tabela 4.2 estão os resultados 

das quantidades de impurezas para o quartzo verde e hialino, sem e com TT, 

enquanto que na tabela 4.3 para o rosa e azul.  

Pode-se observar que o espécime verde e azul foram os que apresentaram 

maior quantidade de impurezas, incluindo metais e terras raras, enquanto que o 

hialino (apenas Na) e o rosa (Na e Cr) são, praticamente, puros. Não há distinção 

significativa nas concentrações de impurezas do quartzo verde, exceto pelo Ta, que 

foi detectado, em baixa concentração, apenas na amostra aquecida até 500 °C. Os 

elementos Tb e Zn não apresentaram quantidades suficientes para serem 

detectados. Para o quartzo azul, no entanto uma pequena, mas presente, distinção 

de uma ordem de magnitude é observada para o K, Lu e Na. 
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Tabela 4.2 – Resultados de AANI para as amostras de quartzo verde e hialino com e sem tratamento 

térmico, dados em µg/g (ppm), exceto quando indicado. 

Elemento Verde Hialino 

 Sem TT TT em 500°C Sem TT TT em 500°C 

Ce 36,5±0,8 36,3±0,9 --- --- 

Co 5,1±0,2 5,2±0,2 --- --- 

Cr 1092,0±37,0 1156,0±39,0 --- --- 

Cs 2,8±0,3 3,4±0,3 --- --- 

Eu 0,40±0,04 0,35±0,05 --- --- 

Fe 2140,0±110,0 2150,0±120,0 --- --- 

Hf 4,1±0,2 4,9±0,2 --- --- 

K(%) 2,3±0,1 2,3±0,1 --- --- 

La 85,1±0,9 85,5±1,0 --- --- 

Lu 0,52±0,2 0,74±0,2 --- --- 

Na 540,0±13,0 560,0±10,0 20,0±1,0 1,6±1,0 

Rb 71,5±5,1 76,6±5,5 --- --- 

Sc 1,4±0,02 1,51±0,02 --- --- 

Ta --- 1,07±0,24 --- --- 

Tb --- --- --- --- 

Th 4,8±0,3 4,5±0,3 --- --- 

U 10,4±2,7 14,8±3,6 --- --- 

Yb 1,8±0,4 2,9±0,5 --- --- 

Zn --- --- --- --- 

Fonte: Próprio autor. 

De forma semelhante ao Ta, no espécime verde, o Cs foi determinado em 

apenas uma das análises, porém naquela sem tratamento térmico, enquanto que 

Co, U e Zn não estão presentes. Alguns podem ser os fatores responsáveis pela 

distinção observada na análise do quartzo azul para certas impurezas, como a 

pouca massa de amostra que é utilizada no método de AANI, ~100-120 mg, 

associada à homogeneização realizada manualmente que podem não refletir na 

representatividade global de impurezas na amostra (IAEA, 2003; KROPF et al., 

2017), uma vez que a temperatura parece não causar qualquer efeito sobre os 

dados de concentração como observado através do quartzo verde que não 

apresentou modificações significativas. Outra possibilidade para a distinção pode ser 

atribuída às regiões pontuais de maior ou menor concentração de impureza dentro 

da pedra do quartzo. Para tentar esclarecer essas possíveis causas, medidas em 

quadruplicata foram realizadas nos quatro espécimes de quartzo, porém no pó de 

pedras diferentes daquelas primeiramente utilizadas. Essas amostras receberam o 

nome de ―quartzos pegos aleatoriamente‖ e foram utilizadas apenas nessa análise.  
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Tabela 4.3 – Resultados de AANI para as amostras de quartzo rosa e azul com e sem tratamento 

térmico, dados em µg/g (ppm), exceto quando indicado. 

Elemento Rosa Azul 

 Sem TT TT em 500°C Sem TT TT em 500°C 

Ce --- --- 36,3±0,7 39,2±0,7 

Co --- --- --- --- 

Cr --- 4,1±0,9 5,9±1,0 7,4±1,2 

Cs --- --- 0,50±0,16 --- 

Eu --- --- 0,90±0,06 0,80±0,06 

Fe --- --- 6680,0±240,0 7150,0±250,0 

Hf --- --- 9,3±0,3 9,2±0,3 

K(%) --- --- 0,84±0,05 3,8±0,2 

La --- --- 21,5±0,4 96,2±1,0 

Lu --- --- 0,35±0,1 1,8±0,4 

Na 650,0±10,0 160,0±5,0 90,0±4,0 370,0±10,0 

Rb --- --- 17,8±2,3 18,1±2,2 

Sc --- --- 0,96±0,02 1,0±0,02 

Ta --- --- 0,6±0,1 0,5±0,1 

Tb --- --- 0,5±0,1 0,6±0,1 

Th --- --- 11,8±0,6 13,0±0,7 

U --- --- --- --- 

Yb --- --- 1,9±0,3 9,0±0,9 

Zn --- --- --- --- 

Fonte: Próprio autor. 

Na tabela 4.4 são mostrados os resultados de AANI em quadruplicata para os 

quartzos ―pegos aleatoriamente‖ (pó obtido de outras pedras dos quartzos verde, 

hialino, rosa e azul). Comparando a tabela 4.4 com as tabelas 4.2 e 4.3, vemos que 

o quartzo verde apresentou maior diferença de concentração para os elementos Fe, 

K, Na, Ta (que foi detectado em apenas uma das quatro análises) e U, porém 

apenas o K teve uma modificação expressiva em sua quantidade, os demais 

elementos, especialmente, as terras raras permanecem em relativa concordância. 

Os quartzos hialino e rosa tiveram o mesmo resultado anterior continuando, 

praticamente, puros com apenas o Na observado no rosa em todas as 4 análises, 

enquanto que no hialino, apesar de mais elementos terem sido determinados, estes 

o foram em apenas duas ou uma das quatro análises totais. Já para o azul menos 

elementos foram determinados (Cr, Rb e Ta), totalizando treze (tabela 4.4) contra os 

dezesseis na tabela 4.3 (coluna sem TT). A maior distinção observada ocorreu para 

o Fe que diminuiu cerca de cinco vezes. 
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Tabela 4.4 – Resultados de AANI para as amostras de quartzo, em quadruplicata, pegas 

aleatoriamente, dados em µg/g (ppm). 

Elemento Verde* Hialino* Rosa* Azul* 

Ce 34,9±3,2 --- --- 18,8±2,5 

Co 10,5±0,6 0,4±0,3*** --- --- 

Cr 886,3±57,5 --- --- --- 

Cs 2,7±0,3 --- --- 0,5±0,2 

Eu 0,39±0,03 --- --- 0,35±0,06 

Fe 4180,0±170,0 --- --- 1250,0±60,0 

Hf 5,3±0,1 --- --- 2,5±0,02 

K 3830,0±440,0** --- --- 5380,0±170,0*** 

La 17,6±0,5 --- --- 10,4±0,5** 

Lu 0,11±0,02 --- --- 0,13±0,05 

Na 100,0±7,0 5,0±0,5** 101,0±6,0 60,0±7,0** 

Rb 70,1±12,7 --- --- --- 

Sc 1,2±0,02 0,02±0,01*** --- 0,4±0,04 

Ta 0,4±0,03*** --- --- --- 

Tb --- --- --- 0,23±0,07 

Th 3,9±0,4 --- --- 4,4±0,4 

U 1,4±0,4 --- --- --- 

Yb 0,6±0,1 --- --- 1,0±0,1*** 

Zn --- --- --- --- 

Fonte: Próprio autor. 

Obs1. Média e desvio padrão para *n=4; **n=3; ***n=2. 
 

Embora os quartzos verde e azul (tabelas 4.2 e 4.3) tenham apresentado 

diferenças, relativamente, pronunciadas quanto aos elementos metálicos, em 

destaque o Cr, Fe, K e Na, observando a coluna ―sem TT‖ de ambos os espécimes, 

os elementos terras raras se mostraram semelhantes, com pouca variabilidade entre 

si, excluindo-se o Tb não presente no verde. Essa mesma constatação é observada 

para as terras raras do quartzo verde e azul da tabela 4.4, os quais permaneceram 

em concordância com os dados da tabela 4.2 e 4.3, onde apenas o La e o Lu 

apresentaram pequena diferença. Não obstante, os dados obtidos por essas 

análises estão de acordo com a literatura (MONECKE et al., 2002; FLEM et al., 

2002; ACKERSON et al., 2015), onde os elementos maiores, presentes em ―grande‖ 

quantidade na crosta terrestre, podem apresentar maiores variações, enquanto que 

os elementos menores, ou ultra-traços, são as principais fontes de informações em 

estudos de proveniência (DENNEN, 1967; HAZENFRATZ-MARKS et al., 2016; 

BASU et al., 2016; GRIZELJ et al., 2017), uma vez que a presença de impurezas e 

defeitos cristalinos presentes no cristal são decorrentes dos processos e dinâmicas 

de formação de tal cristal a partir de sua rocha matriz (BREITER, et al., 2013). Esses 
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cristais então serão representativos da assinatura química de onde se originaram e 

como conseqüência dos diferentes tipos e quantidades de impurezas e defeitos, 

diferentes propriedades serão apresentadas por esses cristais (PREUSSER, et al., 

2009; ACKERSON, et al., 2015).  

4.3 Caracterização Elementar – TXRF 

A tabela 4.5 abaixo mostra os resultados da análise qualitativa da concentração 

de impurezas do quartzo verde, hialino, rosa e azul obtidos por TXRF. Esses dados 

elementares não são considerados como quantitativos, pois não foi, até o momento 

das análises, estabelecida uma metodologia rigorosa e certificada através da análise 

de material de referência para assegurar a completa confiabilidade dos resultados 

obtidos (HAZENFRATZ-MARKS, 2014). Atualmente, uma metodologia adequada 

para controle de qualidade está em fase de estudo e deve ser implantada 

futuramente. Apesar disso, as impurezas encontradas por essa técnica forneceram 

resultados, grosso modo, parecidos com os de AANI. O quartzo verde e o azul 

continuam sendo os que apresentaram maior quantidade de elementos em sua 

composição, enquanto que o hialino e o rosa as menores.  

Tabela 4.5 – Resultados de TXRF para as amostras de quartzo do projeto, dados em µg/g (ppm). 

Elemento Verde* Hialino* Rosa* Azul* 

Cr 534,0 5,0 --- --- 

Cu --- --- --- 5,0 

Fe 816,0 43,0 40,0 1921,0 

Hf 4,0 --- --- --- 

K 2309,0 46,0 47,0 4871 

Mn 23,0 --- --- --- 

Rb 40,0 --- --- 10,0 

Ti 330,0 3,0 10,0 323,0 

Fonte: Próprio autor. 

Comparando os dados da tabela 4.5 com os das tabelas 4.2 e 4.3, podemos 

notar uma grande semelhança no comportamento das concentrações de alguns 

elementos no quartzo verde e azul. Na tabela 4.2, o verde apresentou como maiores 

constituintes o K, Fe e Cr, sendo exatamente estas três as maiores impurezas 

obtidas por TXRF. Esse mesmo comportamento também foi observado para o 

quartzo azul que apresentou como maiores constituintes, por AANI, o K, seguido do 

Fe, os mesmos obtidos por TXRF. Quanto ao hialino e rosa, apesar de mais 

elementos terem sido observados pela análise de fluorescência de raios-X, estes 
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ainda apresentaram a menor quantidade de impurezas, com baixas concentrações, 

em comparação com o verde e azul.  

4.4 Caracterização Luminescente – TL 

Nesta seção são apresentados os resultados das emissões termoluminescentes 

dos cristais naturais após prévio aquecimento em 500 °C por 10 min e com taxa de 

aquecimento de 10°C/min. Foram inseridas legendas internas em cada gráfico de 

modo a facilitar a interpretação da análise em andamento. As emissões de TL das 

amostras foram detectadas no visível (VIS), através da sobreposição dos filtros 

Schott BG-39 e Corning 7-59, e no UV, com o filtro Hoya U-340.  

Para as análises no espectro VIS foram utilizadas doses de 0,81, 1,78, 4,54, 

9,07, 22,68 e 45,04 Gy de radiação beta para os espécimes verde e azul. Para o 

hialino e rosa no VIS as doses foram de 0,81 a 9,07 Gy. As análises no UV foram 

feitas com apenas uma dose de radiação beta para todos os espécimes naturais, de 

16,2 Gy. As curvas apresentadas são a média de três alíquotas de massa 4,1 mg 

uniformemente distribuídas pela área dos discos porta amostras. A tensão no tubo 

fotomultiplicador foi mantida constante em 950 V para todas as leituras de emissões 

TL e LOE. A leitura da TL, no VIS e UV, foi feita até a temperatura máxima de 450 

°C e a taxa de aquecimento utilizada foi de 5 °C/s. A unidade da intensidade no eixo 

das ordenadas para as análises de TL são apresentadas como ‗contagem/5 °C‘ pois 

a aquisição da TL emitida pelas amostras foi feita a cada 5 °C. 

As figuras 4.3 ‗a e b‘ apresentam os resultados obtidos da TL-VIS e TL-UV para 

o quartzo verde. 

Figura 4.3 – Emissão de TL do quartzo verde no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Como observado pela figura 4.3 ‗a‘ a TL-VIS do quartzo verde apresentou cinco 

picos principais distintos, em cerca de 100, 136, 200, 265 e ~325 °C e os picos mais 

intensos (com maiores doses de radiação) sofrem um deslocamento para a 

esquerda em direção as temperaturas mais baixas. Na TL com detecção no UV, 

figura 4.3 ‗b‘, a intensidade termoluminescente foi muito inferior à visível e nenhum 

pico distinto é observado, mas sim uma banda que se inicia em ~150 °C e termina 

em torno de ~400 °C. Os picos TL mais comumente observados em sedimentos 

ocorrem em cerca de 110, 230, 270, 325 e 375 °C para uma taxa de aquecimento de 

20 °C/s (AITKEN, 1985). No entanto, picos TL de quartzos naturais em temperaturas 

de 185, 245, 280 e 340 °C foram reportados por ICHIKAWA, (1968), enquanto que 

DAVID et al., (1978) obtiveram picos TL em diversas amostras de sedimentos 

indianos e em cerâmicas em 250, 310 e 350 °C. Apesar dos picos TL encontrados 

no quartzo verde não corresponderem exatamente aos descritos na literatura, cabe 

salientar que estes apresentaram semelhança para a maioria dos picos, incluindo os 

característicos em ~110 e 325 °C (AITKEN, 1985; MCKEEVER, 1985). Além disso, é 

sabido que as curvas TL apresentam uma grande variedade de forma e ampla gama 

de distribuição de picos, em especial quanto aos diferentes tipos de quartzos 

naturais (DAVID et al., 1977; MCKEEVER, 1985). Pode-se também atribuir a 

diferença na exata posição dos picos TL às condições experimentais de análise, 

como por exemplo, taxa de aquecimento, pré-aquecimento, filtro óptico utilizado na 

detecção, fotomultiplicadora, etc., (MCKEEVER, 1984).  

Figura 4.4 – Emissão de TL do quartzo hialino no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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de picos na TL-VIS, no hialino apenas três foram identificados (100, ~155 e ~375 

°C). Na detecção da TL-UV, apesar da baixa intensidade em comparação com a TL-

VIS, três picos também são observados, em ~150, ~270 e um pequeno em ~375 °C.  

O quartzo rosa, figuras 4.5 ‗a e b‘, exibiu TL semelhante a do quartzo hialino, 

onde também três picos foram identificados na detecção visível (100, ~150 e ~335 

°C) com os dois últimos de intensidade muito inferior ao primeiro pico. Dois picos, 

em ~170 e 350 °C, foram identificados com baixa intensidade na TL-UV.  

Figura 4.5 – Emissão de TL do quartzo rosa no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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e em ~200 °C, 270 °C e 390 °C). Na TL-UV não se distingue sinal do BG até cerca 

350°C, onde aparece uma banda desta temperatura até cerca de 450 °C.  

Figura 4.6 – Emissão de TL do quartzo azul no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Cabe ressaltar que, pelos resultados de TL dos quatro espécimes de quartzo, se 

observa uma maior semelhança entre o verde e o azul e entre o hialino e o rosa. 

Não obstante, as maiores quantidades de impurezas foram encontradas para os dois 

primeiros (verde e azul) enquanto que os dois últimos (hialino e rosa) são 

praticamente puros.  

O pico TL de ~100 °C, instável a temperatura ambiente, foi o único presente nos 

quatro quartzos e é recorrente em demais espécimes (MCKEEVER, 1985; FARIAS e 

WATANABE, 2012). A alta intensidade deste pico, principalmente no rosa e hialino, 

pode ter sido favorecida pelo tratamento térmico em 500 °C maximizando a sua 

sensibilidade (ICHIKAWA, 1968; SANKARAN et al., 1983). 

Pode-se dizer que duas são as principais propriedades que permitem distinguir 

as diferentes componentes dos sinais de TL. A primeira é a profundidade das 

armadilhas, que está relacionada com a energia necessária para promover os 

elétrons à BC, e que, portanto, darão origem aos picos TL. A segunda é a energia do 

fóton liberado durante o processo de recombinação, ou seja, o comprimento de onda 

da emissão TL (PREUSSER et al., 2009). Os picos TL do quartzo mais significativos 

na dosimetria retrospectiva, tanto na datação quanto na reconstrução de doses 

envolvendo acidentes radiológicos, são os de 110, 325 e 375 °C. O pico de 110 °C 

foi extensivamente estudado, particularmente, no que diz respeito ao efeito pré-

dose, que é o grande aumento da intensidade do pico como conseqüência da 

irradiação em temperatura ambiente seguida por aquecimento em temperaturas 

entre 350-450 °C (FLEMING e THOMPSON, 1970; BAILIFF, 1994; ADAMIEC et al., 

2006; GALLI et al., 2006; ONIYA, 2015). O modelo para explicar esse fenômeno foi 

proposto por ZIMMERMAN, (1971). Alguns trabalhos mostram que a parte inicial da 

LOE contínua se relaciona bem com o pico TL de 110 °C, pois ambos os sinais 

derivam do mesmo centro de recombinação (AITKEN e SMITH, 1988; MURRAY e 

ROBERTS, 1998; MARTINI et al., 2009). Quanto ao pico de 325 °C foi mostrado por 

SPOONER, (1994) que o sinal de datação óptico está diretamente relacionado às 

armadilhas de elétrons responsáveis por este pico. Ainda a respeito destas questões 

KITIS et al., (2010), analisando TL e LOE-LM de amostras sedimentares, mostrou 

que a componente rápida da LOE poderia estar relacionada com as armadilhas de 

elétrons responsáveis pelos picos TL entre 150 e 400°C (SOUZA, et al., 2014). Já o 

pico de 375 °C é conhecido como o pico dosimétrico principal por permanecer 

estável por longos períodos de tempo (~1x106 anos) e apresentar resposta linear 
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para altas doses de radiação, sendo referido algumas vezes como pico de 

branqueamento lento (GODFREY-SMITH et al., 1988). 

O quartzo possui três picos de emissão TL conhecidos, o primeiro na região do 

vermelho, em cerca de 600-650 nm, no azul, 460-500 nm e no UV, 340-440 nm 

(KRBETSCHEK et al, 1997; KUHN et al., 2000). A emissão no UV está relacionada 

com o pico de 110 °C, a emissão centrada em 420 nm, medida em quartzo 

sedimentar australiano, é atribuída ao pico de 325 °C e o de 375 °C possui emissões 

na região do azul e do vermelho (ITOH, 2001; 2002; FRANKLIN et al., 1997; 

PREUSSER et al., 2009). Diversos trabalhos existem a respeito do centro de defeito 

responsável pela produção do pico TL de 110 °C. Dentre os principais há o de 

MCKEEVER et al., (1985) e YANG e MCKEEVER, (1990) onde propuseram que a 

armadilha de elétrons associada ao pico de 110 °C é devida ao Ge que substitui o Si 

no tetraedro de SiO4. Em contra partida FARIAS et al., (2009b), analisando quartzos 

naturais, alegam que o pico de 110 °C não tem correlação com o Ge e sugerem, 

baseando-se em dados de EPR, que a fonte de elétrons que dá origem ao pico de 

110 °C é um centro de O
-
 resultante de um oxigênio neutro intersticial dentro do 

canal do quartzo. Dados experimentais obtidos por HALPERIN e SUCOV, (1993) e 

MARTINI et al., (1995) sugerem que a emissão do pico de 110 °C em 380 nm é o 

resultado da recombinação em centros de [AlO4]
0. ITOH et al., (2001; 2002) 

apresentou seu ―modelo de defeito de par‖ para explicar a produção dos picos TL de 

110 °C e 325 °C bem como o sinal de LOE no quartzo como resultado da irradiação 

e aquecimento aplicados a pares de defeitos relacionados com centros 

substitucionais [AlO4]
- e centros de íons intersticiais [X/M+]+. Neste modelo, resumido 

na tabela 4.6, há três processos diferentes que resultam em emissões de pico em 

365 nm para LOE, 380 nm para o pico TL de 110 °C e 420 nm para o pico de 325 

°C.  

Mais recentemente novos trabalhos surgiram e foi observado que a emissão UV 

do pico TL de 110 °C possui uma natureza composta (MARTINI et al., 2014; FASOLI 

e MARTINI, 2016) e pouco tempo depois VACCARO et al., (2017) realizaram um 

extenso estudo de EPR e TL, novamente, a respeito do papel dos centros de 

germânio [GeO4]
- na produção do pico de 110 °C do quartzo. Com os resultados 

obtidos concluíram que ―inequivocamente a fonte de elétrons que origina o pico TL 

de 110 °C pode ser identificado como o centro [GeO4]
-―. 
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Tabela 4.6 – Processo iônico e eletrônico da TL e LOE para o quartzo. 

Processo Mecanismo 

Irradiação [AlO4/M
+]0  [AlO4]

- + M+ 

 M+ + Di  [Di/M
+]+ 

 M+ + X  [X/M+]+ 

110 °C TL [X/M+]0  [X/M+]+ + e- 

 [AlO4/h
+]0 + e-  [AlO4]

- + fóton (380 nm) 

325 °C TL [X/M+]+  M+ + X 

 [AlO4]
- + M+  [AlO4/M

+]0 + fóton (420 nm) 

OSL [X/M+]+  [X/M+]0 + h+ 

 [AlO4]
- + h+  [AlO4/h

+]0 + fóton (365 nm) 

Fonte: Modificado de ITOH et al., (2002). 

Onde M+ é um íon alcalino, h+ buraco, X defeito e Di número de defeitos além de 

X. 

O pico TL de 375 °C apresenta grande complexidade conforme atestado por 

HORNYAK et al., (1992) e FRANKLIN et al., (2000) que interpretaram tal pico como 

resultante do esvaziamento térmico de uma distribuição de armadilhas e de origem 

diferente dos processos apresentados por ITOH et al., (2001; 2002). Como 

anteriormente comentado a emissão do pico de 375 °C ocorre no azul e vermelho, e 

a intensidade relativa de tais componentes de emissão são variáveis dependendo do 

tipo de quartzo e de seu histórico geológico. Alguns autores associam a TL vermelha 

com amostras que sofreram aquecimento (annealing) prolongado em alta 

temperatura seguido de rápido resfriamento, como em fontes vulcânicas, e a TL azul 

com rochas hidrotermais e plutônicas que atingiram a temperatura de equilíbrio mais 

lentamente (HASHIMOTO et al, 1986; SCHOLEFIELD e PRESCOTT, 1999; 

WESTAWAY, 2009). A emissão no azul, ~475 nm, foi reportada por SCHOLEFIELD 

e PRESCOTT, (1999) como ―onipresente‖, uma vez que esta emissão foi encontrada 

em regiões de comprimento de onda comumente usada para detectar a TL, em 

contraste com a emissão vermelha, ~650 nm, que domina o pico TL de 375 °C de 

quartzos naturais. Com seus estudos sobre a ampla variação de intensidades da TL 

vermelha em relação à azul sugeriram que estas emissões poderiam envolver um 

conjunto comum de armadilhas eletrônicas alimentando centros de luminescência 

separados.  

A TL vermelha tem sido atribuída a defeitos envolvendo íons Al e H 

(PREUSSER et al., 2009) e tema de estudo de EPR de centros de Ti (FUJITA e 

HASHIMOTO, 2007), enquanto que a intensidade da TL azul, em quartzos 
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hidrotermais, foi observada como sendo inversamente proporcional a concentração 

de Al (HASHIMOTO et al., 1996). Entretanto, HASHIMOTO et al., (2007) 

encontraram evidências de uma correlação negativa entre a TL azul e impurezas de 

OH relacionadas ao Al e concluíram que recombinações de íons H+ em centros de Al 

deveriam originar a emissão em 420 nm. Apesar do [AlO4]
0 ser proposto por outros 

autores como o defeito responsável pela emissão azul (YANG e MCKEEVER, 1990; 

WODA et al., 2002) este foi detectado em maior comprimento de onda (475 nm), 

dessa forma o tipo exato de recombinação ainda está para ser entendido 

(PREUSSER et al., 2009).  

4.4.1 CGCD – TL 

O método de análise de CGCD (Computerized Glow Curve Deconvolution) é 

uma ferramenta de suporte que permite resolver curvas de TL experimentais 

complexas em componentes ou picos individuais determinando importantes 

parâmetros da curva como ordem de cinética (b), energia de ativação E (eV) e, por 

conseguinte, o fator de freqüência s (s-1). Os parâmetros de ajuste, no entanto, 

devem descrever exatamente, ou o mais próximo a isso, a medida experimental 

utilizando o menor número de picos e a forma de testar a qualidade do ajuste é 

determinada através do FOM (Figure of Merit) de BALIAN e EDDY, (1977) dado pela 

equação 86. Em princípio quanto menor o valor do FOM, melhor é o ajuste. 

 
FOM =  

 𝑌𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟 − 𝑌𝐹𝑖𝑡  

𝐴
𝑖

 
(86) 

Sendo YExper a curva experimental, YFit o ajuste da curva, que dependerá dos 

parâmetros de deconvolução, e A a área da curva ajustada.  

A utilização da CGCD para resolver as curvas TL tem sido amplamente aplicada 

desde os anos 1980 (HOROWITZ et al., 1986; FURETTA, 2010) e diversas funções 

para descrever os picos TL, resumidas por BOS et al., (1993; 1994) e HOROWITZ e 

YOSSIAN, (1995), foram propostas, sendo que a aproximação de PODGORSAK et 

al., (1971) foi a primeira tentativa de resolver uma curva composta em suas 

componentes. Baseando-se nas equações de cinética da TL KITIS et al., (1998) 

propuseram novas funções para descrever a curva TL que, mantém as vantagens da 

equação de PODGORSAK et al, (1971), e a mesma precisão das equações básicas 

de cinéticas da TL. Neste trabalho os parâmetros de deconvolução da TL foram 

obtidos através de planilhas do ®Microsoft Excel, que utiliza o ―suplemento Solver‖, 
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publicadas por AFOUXENIDIS et al., (2012) e gentilmente cedidas pelos autores 

citados. A equação para a deconvolução da curva experimental de TL utilizada nas 

planilhas é a de cinética de ordem geral proposta por KITIS et al., (1998), KITIS e 

GÓMEZ-ROS, (2000), KITIS, (2001), equação 87, e deriva do modelo apresentado 

por MAY e PARTRIDGE, (1964). 

 
𝐼 𝑇 = 𝐼𝑚𝑏

𝑏
𝑏−1𝑒𝑥𝑝  

𝐸

𝐾𝑇

𝑇 − 𝑇𝑚
𝑇𝑚

   𝑏 − 1  1 − ∆ 
𝑇2

𝑇𝑚
2
𝑒𝑥𝑝  

𝐸

𝐾𝑇

𝑇 − 𝑇𝑚
𝑇𝑚

 + 𝑍𝑚  

−
𝑏
𝑏−1

 
(87) 

Em que, ∆= 2𝐾𝑇/𝐸 e 𝑍𝑚 = 1 +  𝑏 − 1 ∆𝑚  

As deconvoluções nos quartzos naturais foram realizadas sem prévio tratamento 

térmico após a dose de radiação, pois se pretendia analisar todos os picos TL que 

compõem a curva de emissão das amostras, incluindo os de baixas temperaturas. 

Como conseqüência, o pico em ~100 °C se tornou proeminente em relação aos 

demais picos, especialmente, para o quartzo hialino e rosa.  

A figura 4.7 (‗a a d‘) apresenta as análises das deconvoluções na TL-VIS obtidas 

para o quartzo verde, hialino, rosa e azul respectivamente.  

Figura 4.7 – Deconvoluções das curvas de TL-VIS do quartzo a) verde, b) hialino, c) rosa e d) azul 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Como a intensidade dos picos TL de 100 °C das amostras de quartzo verde e 

azul são baixas em comparação com o hialino e rosa as deconvoluções nestes 

espécimes foram feitas com maior dose de radiação, 45,04 Gy. Já para as 

deconvoluções do hialino e rosa foi aplicada dose de 1,78 Gy. A taxa de 

aquecimento nestas análises foi de 5°C/s. 

Através da deconvolução foi possível obter os parâmetros b, E, s e as 

temperaturas dos diferentes picos que compõem a emissão TL experimental. Pode-

se observar pelas figuras 4.7 que o verde e o azul possuem semelhança entre si da 

mesma forma que o hialino e rosa. Os parâmetros da CGCD são apresentados na 

tabela 4.7 para o quartzo verde, hialino, rosa e azul.  

Tabela 4.7 – Parâmetros de CGCD TL-VIS dos quartzos verde, hialino, rosa e azul. 

Verde Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 Pico 6 FOM (%) 

Tmáx(°C) 98 135 200 270 320 417 5,18 

E(eV) 1,00 1,01 1,10 1,20 1,21 1,80  

s(s-1) 1,6E+13 9,8E+11 1,4E+10 3,3E+10 3,4E+09 2,89E+12  

b 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Integral 104128,2 22473,3 42815,1 28318,1 151040,6 9754,6  

Azul 

Tmáx(°C) 97 152 200 273 388  2,88 

E(eV) 1,01 1,05 1,05 1,20 1,30   

s(s-1) 2,4+13 8,9E+11 3,9E+10 2,6E+10 1,3E+09   

b 1,1 2,0 2,0 2,0 1,9   

Integral 2687978,1 16752,7 13756,9 48036,3 582237,3   

Hialino        

Tmáx(°C) 100 152 377    4,65 

E(eV) 1,00 1,15 1,20     

s(s-1) 1,2E+13 2,9E+11 3,0E+08     

b 1,1 1,5 2,0     

Integral 811159,2 5369,8 4069,9     

Rosa        

Tmáx(°C) 99 145 336    4,53 

E(eV) 1,00 1,20 1,80     

s(s-1) 1,5E+13 1,1E+14 2,2E+14     

b 1,1 1,8 1,3     

Integral 2099937,8 16965,9 15329,9     

Fonte: Próprio autor. 

O quartzo verde foi ajustado com seis picos TL e o azul com cinco, nos quais 

observa-se que as temperaturas dos quatro primeiros picos ou coincidem ou são 

muito próximos. Da mesma forma, os parâmetros das armadilhas, para cada pico 

nos dois espécimes, apresentaram grande semelhança. A qualidade do ajuste, 



175 
 

verificado através do FOM, no entanto, foi melhor para o quartzo azul (2,88%), 

provavelmente, devido à maior resolução ocasionada pela maior intensidade da TL 

apresentada por este cristal, o que fez com que o ruído do sinal experimental 

diminuísse, principalmente, para os picos intermediários menos intensos nos demais 

cristais. Estes aspectos devem ser levados em consideração ao se interpretar as 

proporções dos parâmetros de ajuste. 

O quartzo hialino e o rosa foram ajustados com três picos TL cada, sendo que a 

Tmáx, E e b dos dois primeiros apresentaram grande semelhança. O fator de 

freqüência do segundo pico do quartzo rosa são três ordens de grandeza superior 

ao pico correspondente do hialino, enquanto que o do terceiro são seis ordens de 

grandeza. Ambas as amostras tiveram ajuste (FOM) semelhantes, sendo o rosa um 

pouco melhor, devido aos motivos apresentados anteriormente, porém, neste caso, 

devido à melhor resolução do pico de maior temperatura.  

Os dados de deconvolução do pico de ~100 °C, dos quatro espécimes de 

quartzo, mostraram-se semelhantes quanto a E, b e s, considerando-se que todos 

possuem a mesma ordem de grandeza apesar do azul ser ligeiramente superior. Os 

valores de energia das armadilhas que dão origem ao pico de ~100 °C obtidos para 

os espécimes naturais, com média de 1,0 eV, assemelham-se aos dados da 

literatura para o pico de 110 °C, como pode ser observado através da tabela 4.8 que 

apresenta as energias e fatores de freqüência para os principais picos TL do 

quartzo. 

De forma geral, os valores de E obtidos para os quatro espécimes naturais 

através da CGCD estão de acordo com os dados apresentados pelos diversos 

autores citados na tabela 4.8. Quanto aos valors de s, estes se mostraram variados 

entre os autores da literatura citada (tabela 4.8), mas não muito diferentes dos 

obtidos neste trabalho. As pequenas variações de E, principalmente, a partir do pico 

de ~280 °C, e s observadas entre este projeto e os da tabela 4.8, podem ser devidas 

ao fato dos diferentes tipos de quartzo envolvidos nos trabalhos, que são de origem 

sedimentar de diferentes continentes, sintéticos, de cerâmicas e quartzos 

hidrotermais; que podem conter impurezas diferentes em concentrações distintas. 

Além disso, métodos como decaimento isotermal, CGCD, crescimento inicial (initial 

rise), dentre outros, foram utilizados pelos autores citados para determinar as 

energias dos picos TL principais que encontraram em suas respectivas amostras, 

assim alguma distinção entre os dados pode ser esperada. 
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Tabela 4.8 – Energias e fatores de freqüência para os principais picos TL obtidos pelos autores 

citados. 

Tmáx (°C) T. Aquec. (°C/s) E (Ev) s(s-1) Ref. 

―110 °C‖ 5 0,91 5,8E+10 SPOONER e QUESTIAUX, 
2000 

 4 1,00 5,4E+12 KITIS et al., 2002 

 5 0,92-1,02  MEBHAH et al., 2006 

 1 0,67   KELES et al, 2016 

 3 0,79 4,0E+10 VACCARO et al., 2017 

 Várias 0,90 8,3E+11 SCHMIDT et al., 2018 

―~150 °C‖ 5 1,08 4,4E+12 SPOONER e QUESTIAUX, 
2000 

 4 1,10 4,2E+12 KITIS et al., 2002 

 2 1,22 3,4E+13 VERONESE et al., 2004 

―~200 °C‖ 4 1,2 7,0E+11 KITIS et al., 2002 

 2 1,36 2,23E+13 VERONESE et al., 2004 

 5 1,16-1,19  MEBHAH et al., 2006 

―~280 °C‖ 5 1,5 1,5E+13 SPOONER e QUESTIAUX, 
2000 

 4 1,3 9,1E+10 KITIS et al., 2002 

―~325 °C‖ 5 1,6 5,7E+12 SPOONER e QUESTIAUX, 
2000 

 4 1,33 3,2E+11 KITIS et al., 2002 

  1,44-1,65  JAIN et al., 2007 

―~375 °C‖ 5 1,36-1,42  MEBHAH et al., 2006 

 Várias 1,88 4,8E+13 SPOONER e FRANKLIN, 
2002 

Fonte: Descritas na tabela. 

Segundo estes resultados, podemos notar que os espécimes com maior 

variedade de impurezas apresentaram TL a altas temperaturas, acima de 390 °C. 

4.5 Caracterização Luminescente – LOE 

Nesta parte do trabalho são apresentados os resultados de caracterização de 

luminescência opticamente estimulada (LOE). Os tópicos dessa etapa foram 

divididos de acordo com o tipo de estimulação, contínua (CW-LOE) e linearmente 

modulada (LM-LOE). Legendas internas foram inseridas nos gráficos apresentados 

de modo a facilitar a interpretação do estudo realizado. As análises de LOE foram 

feitas com estimulação azul, tanto na CW-LOE quanto na LM-LOE, e a detecção foi 

no espectro UV. Cabe salientar que a aquisição dos dados de intensidade da LOE, 

com ambas as formas de estimulação, foi feita a cada 0,25 segundos, ou seja, para 

uma análise de 40 segundos de estimulação foi gerado um total de 160 pontos de 

intensidade ou 4 canais por segundo, exceto quando indicado. 
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4.5.1 LOE Contínua (CW-LOE) 

Os protocolos de múltiplas alíquotas (MAR) e alíquota única (SAR), 

apresentados nas subseções de 2.5.3, foram feitos através de CW-LOE, para isso, 

foram empregados os quartzos naturais caracterizados anteriormente. A figura 4.8 

apresenta uma análise de CW-LOE feita em temperatura ambiente (Room 

Temperature – RT), em escala linear ‗a‘ e, para melhor visualização, em escala 

logarítmica ‗b‘, para os quatro espécimes de quartzo irradiados com dose beta de 

15,0 Gy e sem tratamento térmico.  

Figura 4.8 – Emissão de CW-LOE dos quatro espécimes de quartzo em escala linear a) e logarítmica 

b) em temperatura ambiente (RT) e sem tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

É possível observar que a resposta LOE à dose de radiação é distinta para cada 

espécime de quartzo, onde o hialino apresentou a maior intensidade luminescente 

(~42000 contagens), seguido do verde (~25000), rosa (~15000) e por fim o azul 

(~10000). O decaimento da LOE é mais rápido para o verde, conforme o tempo de 

iluminação, atingindo um valor de BG em cerca de 3 segundos decorridos do início 

da estimulação. Já o azul apresenta intensidade equivalente ao BG 45 segundos 

após a iluminação ter-se iniciado, enquanto que o rosa e o hialino em cerca de 60 e 

120 segundos, respectivamente. Considerando-se o modelo de três componentes 

(rápida, média e lenta) para descrever a emissão de LOE (SMITH e RHODES, 1994; 

BAILEY et al., 1997), nota-se certa semelhança entre os decaimentos da LOE do 

rosa e do azul, onde, aparentemente, a intensidade é dominada pela componente 

intermediária, enquanto que no verde e no hialino a componente rápida parece 
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dominar. Essa questão será analisada, com maiores detalhes, através da 

deconvolução teórica da emissão de LOE dos quatro espécimes de quartzo. 

A figura 4.9 mostra, novamente, a emissão de LOE dos quatro espécimes de 

quartzo naturais irradiados com 15,0 Gy, porém, com tratamento térmico de 160 °C 

(taxa de 5 °C/s) e permanência de 10s nesta temperatura após a irradiação. A 

emissão de LOE, após o aquecimento, foi obtida em temperatura ambiente (RT). O 

aquecimento seguido da dose de radiação elimina a contribuição de cargas 

aprisionadas em armadilhas rasas, e por isso, instáveis, na LOE fazendo com que a 

luminescência após o aquecimento seja devida, somente, às armadilhas mais 

profundas e estáveis. Nos cristais de quartzo encontrados em sedimentos e 

cerâmicas antigas, a contribuição da luminescência das armadilhas rasas decai e é 

―apagada‖ em temperatura ambiente, pois a probabilidade de escape das cargas é 

alta em armadilhas que possuem baixas energias de ativação e sofrem depleção 

(fading) natural (AITKEN, 1985; MCKEEVER, 1985; AITKEN, 1998). 

Figura 4.9 – Emissão de CW-LOE dos quatro espécimes de quartzo após tratamento térmico em 160 

°C. Eixo da abscissa apresentado em escala logarítmica 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O aquecimento em 160 °C causou a diminuição da intensidade da LOE em 

todos os espécimes de quartzo (figura 4.9), sendo o hialino o que teve maior 

decréscimo de intensidade (~98%), seguido do rosa (~90%), azul (~80%) e verde 

(~68%). A drástica diminuição da intensidade do quartzo hialino sugere que esta é 

devida, principalmente, às armadilhas rasas, da mesma forma que o rosa e, 

possivelmente, o azul. Não obstante estes três espécimes foram os que 

apresentaram maior intensidade do pico TL de ~100 °C. 

1 10 100

0.0

2.0x10
3

4.0x10
3

6.0x10
3

8.0x10
3

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e
 L

O
E

 (
c
o

n
ta

g
e

m
/c

a
n
a

l)

Tempo (s)

15,0 Gy (160 °C)

 Verde

 Hialino

 Rosa 

 Azul 



179 
 

O quartzo verde, no entanto, permaneceu como ―exceção‖ à intensa diminuição 

da LOE dos demais quartzos. Embora sua emissão de LOE tenha diminuído com o 

aquecimento, este foi o que menos perdeu intensidade, ~68%. Esta observação 

sugere que uma parte de sua luminescência tem origem em armadilhas com mais 

alta energia de ativação, ou seja, mais profundas. As amostras que foram 

submetidas ao tratamento térmico também serão submetidas ao processo de 

deconvolução. 

O estudo da resposta de LOE de cada espécime de quartzo foi novamente 

avaliado, porém utilizando diversas doses numa mesma alíquota em que o estímulo 

óptico foi feito em conjunto com aquecimento e com tratamento térmico superior ao 

utilizado no ensaio anterior. Na figura 4.10 ‗a e b‘ é apresentada a emissão de LOE 

para uma única alíquota do quartzo verde irradiada com diferentes doses de 

radiação beta (0,89 a 45,04 Gy) sem e com tratamento térmico após as irradiações. 

O aquecimento após as irradiações foi de 200 °C com taxa de 10 °C/s e 10s de 

permanência na temperatura final e o estímulo óptico foi realizado em 120 °C. Cabe 

frisar que o estímulo óptico realizado em conjunto com aquecimento só tem início 

após o termopar do equipamento atingir a temperatura pré-programada.  

Figura 4.10 – Emissão de CW-LOE do quartzo verde em que a) sem tratamento térmico e b) após 

tratamento térmico em 200 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Em detalhe, dentro das figuras ‗a e b‘, é apresentada a curva de crescimento da 

intensidade x dose para o intervalo de 0,89 a 45,04 Gy ajustada através de uma 

função linear (®OriginPro 8.0) que forneceu valores de coeficiente de determinação 

(R2) de 0,999 quando não se aplica o tratamento térmico e de 0,996 após 

aquecimento em 200 °C. O coeficiente de determinação serve para avaliar a 
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qualidade do ajuste da curva de crescimento. De forma geral, a LOE emitida pelo 

quartzo verde após TT não sofreu decréscimo significativo de intensidade (apenas 

~7,5%), diferentemente, do observado nas figuras 4.8 e 4.9 e o crescimento da LOE 

em ambos os casos, sem e com TT, seguiu uma função linear conforme o aumento 

das doses de radiação. 

Figura 4.11 – Emissão de CW-LOE do quartzo hialino em que a) sem tratamento térmico e b) após 

tratamento térmico em 200 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A LOE do quartzo hialino, cujo resultado é apresentado na figura 4.11 ‗a e b‘, 

apresentou crescimento com as doses de radiação, sendo que a intensidade 

máxima após o TT diminuiu cerca de 40% em relação à análise sem a utilização do 

TT. O crescimento observado, no entanto, não seguiu uma função do tipo linear em 

ambos os casos, sem e com TT após as irradiações, como pode ser visto em ‗a‘ e ‗b‘ 

na figura 4.11, respectivamente. O detalhe interno na figura 4.11 ‗a‘ mostra o ponto 

de máxima intensidade LOE para cada dose radiação beta (gráfico intensidade x 

dose) em que se observa um crescimento supralinear (resposta acima da 

linearidade) até 45,04 Gy, sendo que as doses de 0,89 e 1,78 Gy apresentaram, 

praticamente, a mesma intensidade. A emissão de LOE deste espécime de quartzo 

após o TT, figura 4.11 ‗b‘, apresentou um formato de decaimento diferenciado da 

LOE ―comum‖, que seria uma curva exponencial decrescente (AITKEN, 1998), para 

a dose de radiação de 45,04 Gy. Nos primeiros décimos de segundos da LOE há 

uma pequena diminuição de intensidade que, em seguida, passa a aumentar e a 

apresentar uma longa cauda de fosforescência persistente. Esse resultado sugere 

que o quartzo hialino é fortemente influenciado pelos sucessivos ciclos de 

iluminação e irradiação que se manifestaram como fototransferência em sua 
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resposta luminescente. Durante os ciclos de mensuração cargas armadilhadas em 

níveis energéticos mais profundos podem ter sido promovidos a níveis energéticos 

mais rasos causando o preenchimento destas armadilhas e aumentando, 

desproporcionalmente, a emissão de LOE (MCKEEVER e CHEN, 1997) dando 

origem ao efeito da fototransferência. O fenômeno de fototransferência é observado, 

geralmente, em maior freqüência em análises de TL, mas neste caso, esta parece 

ser a responsável pelo efeito observado no quartzo hialino quando irradiado com 

dose mais elevada e submetido a tratamento térmico. Já no detalhe interno em 4.11 

‗b‘ o gráfico intensidade x dose apresentou, em primeiro momento, de zero a 0,89-

1,78 Gy resposta supralinear; aproximadamente linear de 1,78 a 22,76 Gy; e leve 

sublinearidade até 45,04 Gy. 

Como mencionando anteriormente, subcapítulo 2.5.4, o comportamento 

desejável para um monitor de radiação, tanto artificial quanto natural, é que este 

exiba uma relação de linearidade em sua resposta à dose. Geralmente, para a 

maioria dos TLDs e OSLDs a relação é linear para baixas faixas de dose e sublinear 

para altas doses. A sublinearidade ocorre quando os centros de armadilhas se 

tornam saturados quando submetidos a altas doses de radiação. A equação (88) a 

seguir é uma função exponencial de saturação que pode ser utilizada como uma 

aproximação para explicar esse fenômeno. 

 𝑆 𝐷 = 𝑎 1− 𝑒−𝑏𝐷  (88) 

Onde a é uma constante de proporcionalidade e b um parâmetro livre. Em 

baixas doses, esta função se aproxima da relação linear S(D) = abD, enquanto que 

em altas doses, a resposta do material é menor, caracterizando resposta sublinear à 

dose (LAWLESS et al., 2009; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

A supralinearidade ocorre quando a competição entre diferentes armadilhas e 

centros de recombinações, durante a irradiação ou leitura, produz no material maior 

emissão do que seria esperado com base na resposta em baixas doses. Um 

exemplo do processo de competição que pode levar a supralinearidade é a presença 

de um centro de armadilha competidora profunda. Em baixas doses, o centro de 

armadilha profunda compete na captura de cargas na banda delocalizada durante a 

irradiação e leitura da LOE, como resultado a emissão de LOE relacionada às 

cargas armadilhadas na ―armadilha principal‖ será menor do que teria sido na 

ausência da armadilha profunda. Contudo, à medida que a dose aumenta, a 

armadilha profunda fica saturada, mais cargas estão disponíveis para 
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aprisionamento na armadilha principal durante a irradiação e menos cargas 

estimuladas da armadilha principal durante a leitura são capturadas pelo centro de 

armadilha profunda. O resultado final é que mais luz é produzida do que seria 

esperado a partir de doses baixas quando as armadilhas profundas são esvaziadas 

(BANERJEE, 2001; YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). Diversos modelos para 

explicar o comportamento não linear da resposta à dose em materiais 

termoluminescentes foram investigados ao longo dos anos (CHEN et al., 1981; 

SUNTA et al., 1994; LEE e CHEN, 1995), nos quais, geralmente, tais modelos 

dependem de aproximações ou soluções numéricas para as equações de taxas para 

um sistema particular (MCKEEVER, 1985).  

O resultado do ensaio para o quartzo rosa é mostrado na figura 4.12 ‗a e b‘ sem 

e com TT, respectivamente. Comparando-se as intensidades antes e após o TT, a 

diminuição do sinal da LOE deste espécime foi de, aproximadamente, 16%. A 

mensuração da LOE sem TT apresentou crescimento supralinear, como pode ser 

visto no detalhe em ‗a‘ da figura citada, até a dose de 22,76 Gy e crescimento, 

aproximadamente, linear de 9,07 até 45,04 Gy.  

Figura 4.12 – Emissão de CW-LOE do quartzo rosa em que a) sem tratamento térmico e b) após 

tratamento térmico em 200 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Já para o gráfico construído após a aplicação do TT, apresentado no detalhe ‗b‘, 

o crescimento da LOE foi supralinear para baixas doses e sublinear para as altas. 

Este resultado é muito semelhante ao obtido pelo quartzo hialino, como pode ser 

visto na figura 4.11 ‗b‘, apesar do rosa não ter apresentado efeito de 

fototransferência. 
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A emissão de LOE do quartzo azul, com e sem TT, é apresentada na figura 4.13 

‗a e b‘. O gráfico da intensidade x dose detalhada em ‗a‘ mostra que o 

comportamento da LOE do quartzo azul segue um crescimento supralinear até 22,76 

Gy, mas assemelhando-se ao linear entre 9,07 e 45,04 Gy. Esse mesmo 

comportamento é observado no gráfico de emissão de LOE quando se aplica o TT, 

apresentado no detalhe ‗b‘. Podemos notar também que a diminuição de intensidade 

após aquecimento em 200 °C foi ínfimo quando comparado ao resultado sem a 

utilização do TT, apenas ~8,0%. O quartzo azul foi o que mais se assemelhou ao 

bom resultado apresentado pelo quartzo verde, tanto em termos de intensidade 

quanto de ajuste, embora com alguma ressalva. 

Figura 4.13 – Emissão de CW-LOE do quartzo azul em que a) sem tratamento térmico e b) após 

tratamento térmico em 200 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

4.5.2 Protocolo de Múltiplas Alíquotas – MAR 

O protocolo de múltiplas alíquotas, como mencionado anteriormente, emprega 

diversas alíquotas de mesma massa irradiadas com diferentes doses regenerativas 
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médio de DE. Um teste de recuperação de dose foi realizado nos quatro espécimes 
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apresentou fototransferência. A mensuração da LOE foi realizada em 120 °C com 

250 segundos de estimulação. Apenas uma alíquota foi utilizada para cada dose de 

radiação, portanto, cinco alíquotas no total (quatro regenerativas e uma que equivale 

a DE) para cada espécime de quartzo, sendo a massa controlada através de um 

dosador de acrílico, conforme descrito no subcapítulo 3.3.2. A curva de calibração foi 

construída utilizando o primeiro ponto da emissão de LOE, ou seja, a intensidade 

máxima. 

Figura 4.14 – a) Emissão de LOE do quartzo verde utilizando o protocolo de múltiplas alíquotas; b) 

curva de calibração para o quartzo verde para recuperar uma dose de 11,9 Gy, onde obteve-se DE = 

10,8 Gy 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Na figura 4.14 ‗a e b‗ é apresentada a emissão de LOE para cada dose 

regenerativa, incluindo a dose de recuperação, e a curva de calibração com o valor 

de DE obtido, respectivamente. Em ‗a‗ pode-se notar que a intensidade luminescente 

decai para um valor de BG, para todas as doses de radiação, após cerca de um 

segundo de estimulação. O rápido decaimento da LOE do quartzo quando exposto a 

uma fonte de luz, mesmo que por apenas alguns segundos, é importante, pois 

viabiliza e forma a base do método de datação por LOE (HUNTLEY et al., 1985) 

onde, dependendo do tipo de processo deposicional, o tempo de exposição do grão 

à luz é muito curto ou prejudicado. Em ‗b‗ o resultado da máxima intensidade da 

LOE forneceu um ajuste linear da curva de calibração com R2 de 0,998, o que 

significa que o crescimento do sinal de LOE de acordo com a dose de radiação 

ocorreu linearmente. O resultado do ajuste obtido através do protocolo MAR é muito 

próximo aos obtidos no teste sem e com TT em 200 °C do quartzo verde 

apresentado na figura 4.10 ‗a e b‘. Esse comportamento é comumente observado na 
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LOE do quartzo, principalmente, nos de origem sedimentar até certo valor de dose, 

após o qual pode apresentar saturação (MURRAY e WINTLE, 2000; LI et al., 2015; 

FAERSHTEIN et al., 2018; ANECHITEI-DEACU et al., 2018). No entanto, apesar do 

valor da dose de recuperação (11,9 Gy) ter se localizado entre as doses 

regenerativas de 9,96 e 15,0 Gy o valor recuperado não foi o mesmo aplicado, mas 

10,8 Gy. Isso pode ser devido a erros nas massas das alíquotas, mesmo essas 

tendo sido controladas com o dosador, algum erro pode ser esperado. Com a 

utilização de mais alíquotas para cada dose regenerativa e de recuperação, 

provavelmente, o valor de DE melhoraria, pois seria obtido um valor médio, 

entretanto, mesmo assim a dose de 10,8 Gy é um valor aceitável se considerarmos 

uma incerteza de 10%. 

A figura 4.15 ‗a e b‘ apresenta a emissão de LOE para as diferentes doses 

regenerativas de radiação aplicadas no quartzo hialino e o gráfico intensidade x 

dose de radiação, respectivamente. Neste espécime de quartzo observa-se que o 

crescimento da LOE não ocorreu de acordo com a dose de radiação. A luz emitida 

pelas alíquotas de dose 5,02, 9,96 e 15,0 Gy cresce de maneira, aproximadamente, 

linear, enquanto que a dose de 19,93 Gy diminui. 

Figura 4.15 – a) Emissão de LOE do quartzo hialino utilizando o protocolo de múltiplas alíquotas; b) 

gráfico intensidade x dose de radiação para o quartzo hialino 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A LOE emitida pela alíquota de dose a recuperar (11,9 Gy) apresentou 

comportamento oposto à dose regenerativa de 19,93 Gy, crescendo muito acima 

das demais, como pode ser visto na figura 4.15 ‗b‘. Uma possível explicação para tal 

comportamento é o observado no método de datação por single grain, onde, 

constantemente, é reportado que alguns grãos de quartzo apresentam super-
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luminescência enquanto outros são, praticamente, não luminescentes (THOMSEN et 

al., 2002; BØTTER-JENSEN et al., 2003). 

O resultado de múltiplas alíquotas do quartzo rosa é apresentado na figura 4.16 

‗a e b‘. Da mesma forma que o hialino o quartzo rosa apresentou divergência em sua 

emissão de LOE em, praticamente, todas as doses, regenerativas e de recuperação. 

Apenas as doses baixas, 5,02 e 9,96 Gy, apresentaram crescimento enquanto que 

as demais saturaram.  

Figura 4.16 – a) Emissão de LOE do quartzo rosa utilizando o protocolo de múltiplas alíquotas; b) 

gráfico intensidade x dose de radiação para o quartzo rosa 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

No quartzo azul, cujo resultado é apresentado na figura 4.17 ‗a e b‘, foi 

observada super-luminescência na alíquota irradiada com 9,96 Gy. As demais 

alíquotas emitiram LOE de acordo com a dose de radiação, ou seja, maior 

intensidade para as maiores doses e menor intensidade para as menores doses. Se 

observarmos os dados na figura 4.17 ‗b‘, podemos notar que o crescimento da LOE 

ocorre de forma linear se a dose de 9,96 Gy não for levada em consideração. Assim, 

removendo-se este ponto do gráfico dose x intensidade, foi possível obter um ajuste 

do tipo linear, cujo valor de R2 foi de 0,9998, fornecendo um valor de dose 

recuperada de 9,0 Gy (gráfico não apresentado). Apesar da super-luminescência de 

uma dose regenerativa e do valor da dose ―desconhecida‖ recuperada ter sido 

inferior à aplicada foi possível ajustar uma curva de crescimento e obter o valor de 

DE para o quartzo azul. O resultado do ajuste obtido para o quartzo azul através do 

protocolo MAR se assemelha ao obtido para o quartzo verde, da mesma forma que 

no ensaio anterior utilizando uma única alíquota sem e com TT em 200 °C após as 

doses regenerativas. 
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Figura 4.17 – a) Emissão de LOE do quartzo azul utilizando o protocolo de múltiplas alíquotas; b) 

gráfico intensidade x dose de radiação para o quartzo azul 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os resultados obtidos no ensaio de recuperação de dose utilizando o protocolo 

de múltiplas alíquotas e do teste anterior com TT em 200 °C sugerem que apenas o 

quartzo verde e azul, embora super-luminescência e menor valor de DE tenham sido 

observados neste último, se mostraram adequados, em princípio, para análises de 

LOE. Os dados também apontam que os quartzos utilizados neste trabalho são, 

fortemente, influenciados pela temperatura de tratamento térmico em especial o 

hialino e o rosa que apresentaram baixa resposta luminescente e fototransferência 

após aquecimento. Estes dados reforçam a importância do estudo da temperatura 

de aquecimento para tratar as amostras, como apresentado por TATUMI et al., 

2012, uma vez que a temperatura é conhecida por causar as mais variadas 

alterações nas propriedades dos materiais. Assim, o protocolo de alíquota única 

(SAR) foi utilizado, com diferentes doses de recuperação e de regeneração, 

empregando diversas temperaturas de tratamento térmico após as doses 

regenerativas para averiguar a temperatura adequada para determinação da DE em 

cada espécime de quartzo. 

4.5.3 Protocolo de Alíquota Única – SAR 

Nesta parte são apresentados os resultados dos testes de recuperação de dose 

utilizando o método de alíquota única (SAR) proposto por MURRAY e WINTLE, 

(2000; 2006) empregando diferentes temperaturas de TTs após as doses 

regenerativas (Li). 
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As doses a recuperar, equivalentes a dose de radiação natural, portanto DE, 

foram divididas em três categorias, baixa, intermediária e alta, cujos dados 

experimentais estão resumidos na tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Dados experimentais utilizados nos testes de recuperação de dose através do protocolo 

de SAR. 

Doses Recuperar (DE) Doses Regenerativas (Li) Dose Teste (LTi) 

37s (~3,0 Gy) 12s (0,97 Gy), 24s (1,94 Gy), 
36s (2,92 Gy), 48s (3,89 Gy) 

4s (0,324 Gy) 

300 s (24,3 Gy) 100s (8,1 Gy), 200s (16,2 Gy), 
300s (24,3 Gy), 400s (32,4 Gy) 

30s (2,43 Gy) 

450s (36,45 Gy) 100s (8,1 Gy), 200s (16,2 Gy), 
300s (24,3 Gy), 400s (32,4 Gy), 
500s (40,5 Gy), 600s (48,6 Gy) 

 
45s (3,65 Gy) 

600s (48,6 Gy) 500s (40,5 Gy), 600s (48,6 Gy), 
700s (56,7Gy), 800s (64,8 Gy), 

1000s (81,0 Gy) 

 
60s (4,86 Gy) 

Fonte: Próprio autor. 

As temperaturas de TTs utilizadas após as doses regenerativas compreenderam 

o intervalo de 160 °C a 260 °C, com incremento de 10 °C, para a dose de 

recuperação baixa (3,0 Gy). Para a dose intermediária de 24,3 Gy as temperaturas 

de TTs utilizadas também foram de 160 °C a 260 °C, porém com incremento de 20 

°C até 200 °C; de 200 a 260 °C o incremento foi de 10 °C. O teste de temperatura de 

tratamento térmico para recuperação de dose foi realizado apenas para a irradiação 

com dose baixa (3,0 Gy) e intermediária (24,3 Gy), sendo que para cada 

temperatura de TT empregada na determinação de DE uma alíquota de cada 

espécime de quartzo foi utilizada. Quanto às demais irradiações (450 s e 600 s), o 

valor de DE foi determinado utilizando a melhor temperatura de TT obtida nos testes 

de recuperação de dose das alíquotas irradiadas com 3,0 Gy e 24,3 Gy. 

A temperatura de tratamento térmico após a dose teste (LTi) foi mantida 

constante sempre em 200 °C para todas as doses do teste de recuperação. A taxa 

de aquecimento durante os TTs foi de 5 °C/s, com dez segundos de permanência na 

temperatura final, e a LOE foi realizada com estímulo térmico de 120 °C. 

Os valores de DE do teste de recuperação foram determinados através do 

software Analyst da Risø DA-20. A curva de calibração foi construída utilizando a 

integral dos 7 primeiros pontos da emissão de LOE das amostras. O BG é 

automaticamente descontado pelo software e seu valor foi obtido através da integral 

dos pontos 80 a 100 da curva de luminescência. Para fins de esclarecimentos, como 
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mencionado anteriormente, neste projeto foram utilizados 4 canais por segundo para 

mensuração da LOE, o que significa que em uma análise com 40 segundos de 

estímulo óptico um total de 160 pontos de dados de luminescência foram gerados, 

dessa forma cada ponto (ou canal) equivale a quantidade de luz emitida pelas 

amostras a cada 0,25 s. 

4.5.3.1 Protocolo de Alíquota Única (SAR) – Dose Baixa (3,0 Gy) 

Na tabela 4.10 a seguir são mostrados os resultados de DE, recycling e 

recuperation do teste de recuperação de dose de 3,0 Gy para o quartzo verde 

utilizando TT de 160 a 260 °C após as doses regenerativas. Os valores de dose 

equivalente são apresentados em função do tempo de irradiação, em segundos, e 

em Gy para facilitar a comparação. 

Para as temperaturas de TT mais baixas, de 160 a 210 °C podemos notar que 

os valores de DE recuperados foram os que mais se aproximaram da dose de 

simulação natural, ou seja, da dose de recuperação de 3,0 Gy. Para as temperaturas 

de 220 °C e 260 °C a DE não pôde ser determinada, pois a curva de crescimento 

não forneceu ajuste adequado. Quanto às temperaturas de 230 a 250 °C, apesar da 

DE ter sido obtida seu valor diferiu, expressivamente, da dose aplicada, sendo 32 % 

inferior para o TT a 230 °C e 60% superior para 240 °C. Os ajustes obtidos para 

todas as temperaturas de TTs foram do tipo linear.  

Tabela 4.10 – Valores de DE, Recycling e Recuperation obtidos para o quartzo verde com dose de 

recuperação de 37 s (3,0 Gy). Como critério de aprovação os valores de recycling e recuperation 

devem ser inferiores a 10% e 5%, respectivamente (MURRAY e WINTLE, 2000). 

Temperatura (°C) DE (s) DE (Gy) Recycling (%) Recuperation (%) 

160 37,6±11,5 3,05±0,93 0,96±0,37 0,5±2,0 

170 31,0±7,4 2,51±0,60 0,74±0,26 0,5±2,4 

180 36,6±10,2 2,96±0,83 1,96±1,21 1,2±2,5 

190 37,6±11,4 3,05±0,92 0,87±0,43 3,0±1,8 

200 36,8±8,3 2,98±0,67 1,43±0,37 7,6±3,3 

210 36,3±9,1 2,94±0,74 1,50±0,32 5,7±2,1 

220 --- --- --- --- 

230 25,3±3,9 2,05±0,32 0,92±0,33 6,8±2,6 

240 59,5±20,5 4,82±1,66 0,90±0,30 3,2±2,5 

250 44,1±6,8 3,57±0,55 1,21±0,21 2,4±1,1 

260 --- --- --- --- 

Fonte: Próprio autor. 
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Apesar do resultado compatível da DE, obtida com os TTs em baixas 

temperaturas, com a dose de recuperação o desvio apresentado por essas alíquotas 

se mostrou elevado, acima dos 10% geralmente adotados, estatisticamente, como 

aceitáveis. Esse alto desvio pode ter sido ocasionado pelo baixo valor da dose teste, 

que foi de 4 s (0,324 Gy), uma vez que a resposta luminescente destes quartzos 

naturais são baixas, mesmo com doses mais altas, como pode ser observado 

através das figuras 4.14 a 4.17, onde o verde apresenta apenas cerca de 3 mil 

contagens quando irradiado com 5,02 Gy de radiação beta ao ser aquecido a 200 

°C. Como a curva de calibração é obtida através da razão da dose regenerativa pela 

dose teste e esta última por ser baixa, portanto próxima ao BG, resulta em uma alta 

dispersão na razão Li/LTi como pode ser visto na figura 4.18 ‗a‘ que é o ajuste obtido 

para o quartzo verde em 200 °C. A figura 4.18 ‗b‘ é o ajuste para a temperatura de 

TT de 250 °C. O gráfico de ajuste da razão da dose regenerativa pela dose teste 

fornecida pelo software da Risø utiliza Lx como as diferentes doses regenerativas e 

Tx como a dose teste. No texto deste trabalho o Lx foi chamado de Li e Tx de LTi.  

Quanto ao teste de recycling estes se mostraram inferiores aos 10% 

recomendados por MURRAY e WINTLE, (2000) como critério de aprovação. 

Entretanto, quanto ao teste de recuperation este foi superior ao máximo de 5% 

recomendado para aprovação na DE das temperaturas de 200, 210 e 230 °C. De 

forma criteriosa estas três alíquotas estariam reprovadas no teste, porém foram 

mantidas devido ao alto desvio apresentado por estas, que se levados em 

consideração quanto ao limite inferior estariam abaixo dos 5%.  

Figura 4.18 – Curva de calibração do quartzo verde utilizando o protocolo de alíquota única com TT 

de 200 °C a) e 250 °C b) após as doses regenerativas 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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A figura 4.19 é o resumo dos resultados obtidos para o teste de SAR aplicado 

ao quartzo verde com dose de recuperação de 3,0 Gy. Neste gráfico é apresentada 

a distribuição da DE de acordo com as temperaturas de aquecimento após as doses 

regenerativas bem como os valores de recycling e recuperation nos detalhes 

internos, quando notamos um aumento no intervalo de 200-230 °C. A linha vermelha 

nos dados de DE serve como referência para a dose de recuperação de 3,0 Gy; nos 

testes de recycling (em 1%) e recuperation (em 2%) é um guia para facilitar a 

visualização de suas distribuições de acordo com os TTs. 

Figura 4.19 – Gráfico da distribuição de DE, recycling e recuperation de acordo com os TTs para o 

quartzo verde obtido através do método de SAR para dose de recuperação de 3,0 Gy (linha 

vermelha) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Da figura 4.19 pode-se, claramente, notar a formação de um platô nos valores 

de DE de 160 a 210 °C. Na prática isso significa que é possível utilizar qualquer valor 

de TT neste intervalo para se determinar a dose equivalente no quartzo verde. O 

resultado deste ensaio reforça a observação de que para amostras jovens, ou seja, 

com valores de DE inferiores a 5,0 Gy, é recomendada a utilização de baixas 

temperaturas de TTs (~200 °C) em rotinas laboratoriais (RHODES, 2000; WINTLE e 

MURRAY, 2006; BALLARINI et al., 2007).  

Os demais espécimes de quartzo, hialino, rosa e azul não forneceram 

resultados para este teste de recuperação de dose além dos apresentados na figura 

4.20 ‗a, b e c‘. De modo geral, estes três espécimes não são sensíveis às baixas 

doses de radiação, assim a razão Li/LTi (Lx/Tx na Risø) não cresce. Os únicos dados 
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obtidos para esses quartzos foram em: 200 °C para o hialino com DE = 88,4±31,8 s 

(7,16±2,6 Gy), recyc. (%) = 1,02±0,41, recup. (%) = 0,7±0,9 %; 250 °C para o rosa 

DE = 67,6±6,0 s (5,48±0,5 Gy), recyc. (%) = 1,27±0,15, recup. (%) = 0,6±0,4; e 240 

°C para o azul DE = 54,3±11,2 s (4,4±0,9 Gy), recyc. (%) = 1,1±0,23, recup. (%) = 

0,01±0,9. 

Figura 4.20 – Curva de calibração e DE obtida através do método de SAR para o quartzo a) hialino 

com TT em 200 °C, b) rosa em 250 °C e c) azul em 240 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

4.5.3.2 Protocolo de Alíquota Única (SAR) – Doses Intermediárias (24,3 e 36,45 

Gy) 
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Tabela 4.11 – Valores de DE, Recycling e Recuperation obtidos para o quartzo verde com dose de 

recuperação de 300 s (24,3 Gy). Como critério de aprovação os valores de recycling e recuperation 

devem ser inferiores a 10% e 5%, respectivamente (MURRAY e WINTLE, 2000). 

Temperatura (°C) DE (s) DE (Gy) Recycling (%) Recuperation (%) 

160 306,4±24,8 24,82±2,01 0,94±0,07 0,01±0,2 

180 304,8±17,8 24,69±1,44 1,00±0,06 0,3±0,1 

200 395,9±34,8 32,07±2,82 0,90±0,06 0,4±0,2 

210 303,2±17,7 24,56±1,43 1,06±0,06 0,2±0,1 

220 309,9±18,3 25,10±1,48 1,05±0,06 0,01±0,1 

230 293,6±17,3 23,78±1,40 1,12±0,07 0,2±0,2 

240 286,4±16,0 23,20±1,30 1,07±0,06 0,01±0,2 

250 299,4±17,2 24,25±1,39 0,96±0,06 0,3±0,1 

260 320,3±22,5 25,94±1,82 1,00±0,06 0,2±0,2 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 4.21 – Curva de calibração e DE obtida através do método de SAR para o quartzo verde com 

TT em 210 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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superestimação da DE (RHODES, 1988; AITKEN e SMITH, 1998; RHODES, 2000; 

WALLINGA et al., 2001). 

Figura 4.22 – Gráfico da distribuição de DE, recycling e recuperation de acordo com os TTs para o 

quartzo verde obtido através do método de SAR para a dose de recuperação de 24,3 Gy (linha 

vermelha) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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210 e 220 °C como pode ser visto na figura 4.23 ‗a e b‘, respectivamente. De todas 

as temperaturas para TT utilizadas apenas a alíquota aquecida em 210 °C foi 

aprovada nos testes de recycling e recuperation. 

Figura 4.23 – Curva de crescimento obtida através do método de SAR para o quartzo hialino com TT 

em a) 210 °C e b) em 220 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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A razão pela qual o ajuste não foi possível para o quartzo hialino pode estar 

relacionado ao efeito da fototransferência observado nas alíquotas tratadas em 

temperaturas abaixo de 240 °C. Esse efeito, associado à baixa intensidade, 

causaram o crescimento anormal da emissão de LOE deste espécime prejudicando 

o plot de Li/LTi das doses regenerativas e seu ajuste.  

Figura 4.24 – Efeito da fototransferência e emissão de LOE do quartzo hialino com doses 

regenerativas e de teste, previamente, aquecido em 160 °C a) e b); 220 °C c) e d); em 260 °C e) e f) 

 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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O fenômeno da fototransferência foi observado tanto nas doses regenerativas, 

quanto teste nas alíquotas aquecidas nas temperaturas de TTs de 160 a 210 °C. 

Nos TTs em 220 e 230 °C foi observada apenas nas doses testes, porém uma alta 

fosforescência residual caracterizou as doses regenerativas. Em 240 e 250 °C a 

fototransferência foi, completamente, evitada nas doses regenerativas e, em 

princípio, nas doses testes, entretanto, alta fosforescência residual marcou a 

emissão de LOE destas. Já no TT de 260 °C o efeito não foi observado em nenhuma 

das doses regenerativas e teste, nem a alta fosforescência residual, porém a 

elevada temperatura de TT eliminou grande parte das armadilhas responsáveis pela 

emissão de LOE do quartzo hialino e como resultado baixa intensidade foi obtida, 

como é observado na figura 4.24 ‗e e f‘. A figura 4.24 apresenta, também, o efeito da 

fototransferência nas doses regenerativas e teste do hialino aquecido a 160 °C, ‗a e 

b‘, e em 220 °C, ‗c e d‘. 

No quartzo rosa, semelhantemente, ao hialino nenhum valor de DE foi obtido 

apesar deste espécime não ter apresentado fototransferência. Ajuste do tipo 

polinomial, como mostrado na figura 4.25 ‗a‘ para TT em 200 °C e 210 °C em ‗b‘ 

caracterizaram o quartzo rosa, em que todas as alíquotas foram aprovadas nos 

testes de recycling e recuperation. De forma generalizada, a emissão de LOE do 

quartzo rosa apresentou alta fosforescência residual, a qual foi mais pronunciada 

nas doses testes, embora presente nas regenerativas, e saturação do sinal em cerca 

de 200 – 300 s (16,2 Gy – 24,3 Gy) de dose a partir da temperatura de TT de 230 

°C, figura 4.25 ‗c‘. 

Figura 4.25 – Curva de calibração para o quartzo rosa com TT em a) 200 °C, b) 210 °C e c) 230 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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recuperation. As curvas de crescimento foram ajustadas através de função 

polinomial, onde exemplos para 200 °C e 240 °C podem ser vistos na figura 4.26 ‗b e 

c‘, respectivamente. 

Figura 4.26 – a) Gráfico da distribuição de DE (em Gy), recycling e recuperation de acordo com os 

TTs para o quartzo azul obtido através do método de SAR para a dose de recuperação de 24,3 Gy 

(linha vermelha); b) Ajuste obtido com TT em 200 °C e c) 240 °C (DE em segundos) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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aprovadas, se considerarmos, entretanto, a incerteza para as temperaturas de 200 e 

230 °C, cujos valores de recuperation foram de 5,9±2,0 e 5,8±1,8 respectivamente. 

Como o quartzo verde foi o único espécime que forneceu bons valores na 

determinação de DE, recycling e recuperation nos testes de temperatura de TT com 

diferentes doses de simulação natural, uma análise de SAR, também de 

recuperação, envolvendo 38 alíquotas deste espécime de quartzo foi realizada. Tal 

teste foi o mesmo empregado para a dose de recuperação de 24,3 Gy, incluindo as 

doses regenerativas e teste, diferindo apenas na temperatura de TT após as doses 

de regeneração. A temperatura de TT escolhida para todas as 38 alíquotas foi a de 

210 °C, uma vez que esta não é, suficientemente, alta para causar danos na rede 

cristalina do material, porém alta o suficiente para eliminar as armadilhas instáveis e 

devido aos bons resultados de DE obtidos para esta temperatura (AITKEN, 1998; 

MURRAY e WINTLE, 2000; BØTTER-JENSEN et al., 2003; TATUMI et al., 2012). O 

TT após as doses teste não foi alterado, permanecendo em 200 °C, como 

anteriormente. A LOE foi estimulada por 40 segundos com auxílio térmico de 120°C. 

Os resultados, apresentados na figura 4.27 ‗a e b‘ foram, também, interpretados pelo 

Analyst da Risø DA-20. 

Figura 4.27 – a) Ajuste da alíquota número 10 do quartzo verde e b) Radial Plot da distribuição de DE 

(em segundos) para a dose de recuperação de 24,3 Gy 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Das 38 alíquotas analisadas somente oito não foram aprovadas nos testes de 
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como valor de DE 300,2±29,3 s (24,32±2,37 Gy), 0,88±0,09 % de recycling e 0,3±0,4 

% de recuperation. Já a figura 4.27 ‗b‘ é o radial plot das 30 alíquotas que 

forneceram DE, onde a dose média foi de 321,4±33,9 s (26,03±2,75 Gy).  
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O teste de recuperação de dose de 36,45 Gy foi realizado em apenas uma 

alíquota de cada espécime de quartzo, empregando a melhor temperatura de TT 

após as regenerativas. Esta temperatura, como apresentado, anteriormente, foi de 

210 °C para o verde, da mesma forma que para o hialino e rosa, enquanto que 200 

°C para o azul. O aquecimento em 210 °C foi escolhido para o hialino e rosa, de 

modo a facilitar a montagem do programa na Risø, pois como pôde ser visto nos 

testes anteriores estes dois espécimes não apresentaram ajustes possíveis em 

nenhuma das temperaturas de TT, portanto, não se espera um ajuste adequado em 

qualquer TT. O quartzo azul apresentou patamar de TT adequado em temperaturas 

mais elevadas, porém o aquecimento em 200 °C foi escolhido, pois o menor desvio 

de DE, como pode ser visto na figura 4.26 ‗b‘, foi obtido nesta temperatura. Soma-se 

a isso ao fato da fototransferência não ter sido observada em qualquer temperatura, 

o que torna praticável aquecimento em temperaturas menos elevadas evitando 

assim danos à rede cristalina. 

Figura 4.28 – a) Curva de calibração do SAR com dose de recuperação 36,45 Gy (450 s) para a) 

quartzo verde, b) hialino, c) rosa e d) azul 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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apenas para o verde com valor de 487,6±26,8 s (39,6±2,2 Gy) cujos testes de 

recycling e recuperation foram de 1,02±0,05 % e 0,2±0,1 % respectivamente. O 

hialino, como esperado, apresentou fototransferência (figuras não apresentadas) em 

Li e LTi, da mesma forma que no teste de 300 s (24,3 Gy) anterior e, portanto, sendo 

reprovado nos testes de recycling e recuperation. O quartzo rosa foi aprovado nos 

testes, porém apresentou crescimento sublinear com saturação do sinal de LOE com 

a dose de 500 s (40,5 Gy). Neste testes o azul não forneceu DE, onde seu ajuste, 

também sublinear, apresenta tendência de saturação em 500/600s (40,5/48,6 Gy). 

4.5.3.3 Protocolo de Alíquota Única (SAR) – Dose Alta (48,6 Gy) 

Os resultados obtidos para o teste de recuperação de dose alta (48,6 Gy), 

utilizando os mesmos parâmetros de temperatura anterior, semelhantemente ao 

teste com dose de 36,45 Gy, somente o espécime verde forneceu valor de DE 

enquanto os demais apresentaram saturação do sinal de LOE ou fototransferência. 

Os gráficos das curvas de calibração de cada espécime são apresentados na figura 

4.29. 

Figura 4.29 – a) Curva de calibração do SAR com dose de recuperação de 48,6 Gy (600 s) para a) 

quartzo verde, b) hialino, c) rosa e d) azul 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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A dose equivalente obtida no quartzo verde foi de 622,4±26,7 s (50,4±2,2 Gy) 

com recycling de 1,04±0,04 % e recuperation de 0,3±0,01 %. O hialino apresentou, 

novamente, fototransferência tanto na Li quanto LTi. O rosa e azul apresentaram 

saturação da LOE na dose de 500/600 s (40,5/48,6 Gy), exatamente como no teste 

anterior.  

Esses resultados confirmam que o quartzo verde, em comparação com os 

demais espécimes, é um material que apresenta uma ótima resposta luminescente 

quando irradiado com doses, relativamente, baixas e altas, bem como em diversas 

temperaturas de tratamento térmico. Sua LOE continua a apresentar tendência de 

crescimento mesmo em doses acima de 81,0 Gy (1000 s) enquanto o rosa e azul 

saturam com doses em torno de 500/600 s (40,5/48,6 Gy) ao passo que o hialino 

apresenta fototransferência na Li e LTi quando irradiado com doses maiores. 

Baseando-se nestes resultados se optou por utilizar os tipos e quantidades de 

impurezas determinadas, por AANI e TXRF, no quartzo verde como os dopantes 

para os cristais artificiais, cujos resultados são apresentados no capítulo 5. 

4.5.4 Estabilidade Térmica da CW-LOE 

A análise da estabilidade térmica da LOE contínua foi empregada em paralelo 

aos testes de SAR como uma forma de identificar em quais temperaturas de TTs a 

LOE se torna instável. Este estudo também serve como ferramenta para interpretar 

os tipos de armadilhas que dão origem ao sinal de LOE (BULUR e GÖKSU, 1998; 

BULUR e YELTIK, 2010; RUI et al., 2018).  

Neste estudo, as amostras foram submetidas a aquecimentos (TTs) de 60 a 400 

°C, com passo de 20 °C e 10 s de permanência na temperatura de TT após 

irradiação de 6,48 Gy. Após os aquecimentos a LOE de 40 s de estimulação foi 

detectada. A temperatura ―0 °C‖ nos gráficos significa que a LOE foi realizada sem a 

prévia utilização de TT após a irradiação; a leitura da LOE foi realizada em 

temperatura ambiente (RT) para todos os TTs. 

As figuras 4.30 a 4.33 apresentam a estabilidade térmica dos quatro espécimes 

de quartzo, em que ‗a‘ é a curva de emissão da LOE após cada temperatura de TT e 

‗b‘ são os pontos de máxima intensidade (quadrados pretos) obtidos na primeira 

fração de segundo da LOE e o BG (círculos vermelhos) obtido nos instantes finais 

para cada aquecimento.  
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Figura 4.30 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo verde e b) perfil dos principais pontos da 

LOE de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O quartzo verde, figura 4.30, apresenta uma queda de 20% de sua intensidade 

inicial após aquecimento em 60 °C e de 25% após 80 °C, atingindo um patamar, 

relativamente, estável até 180 °C. Acima desta temperatura observa-se o aumento 

da intensidade da LOE em que o máximo ocorre em 260 °C e passa a diminuir até 

ser equivalente ao BG em 340 °C permanecendo assim até a temperatura final de 

400 °C. A intensidade em 260 °C é cerca de 40 % superior à LOE inicial, ou seja, o 

ponto em 0 °C. O aumento da intensidade da LOE entre 180 e 320 °C é a 

recuperação do sinal da LOE (Recuperated OSL) do tipo C apresentado por 

AITKEN, (1998) e AITKEN e SMITH, (1988), em que se observa um incremento na 

magnitude do sinal da LOE quando esta é remedida após aquecimento. A 

recuperação pode envolver o fenômeno thermal transfer que retira cargas de 

armadilhas profundas para armadilhas de LOE (AITKEN e SMITH, 1988; LI e LI, 

2006).  

Um resultado semelhante a este é reportado por AITKEN e SMITH, (1988) em 

que a LOE do quartzo de areia marinha jurássica sofre aumento da intensidade por 

recuperação entre 225 a 325 °C, com o máximo do sinal ocorrendo em 280 °C 

(DULLER e WINTLE, 2012). Já os resultados de WINTLE e MURRAY, (1998), para 

quartzo com dose natural, não houve presença de recuperação, permanecendo 

estável de 100 a cerca de 270 °C quando tem início a diminuição do sinal de LOE 

(FRANKLIN et al., 1995; MURRAY et al., 1997). Porém quando irradiam, com dose 

de regeneração, uma amostra de quartzo cuja LOE foi previamente apagada, um 

incremento de 50 % na LOE com TT em 280 °C foi observado, onde a LOE 
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apresentou recuperação que se estendeu de 120 a 320 °C. WINTLE e MURRAY, 

(1997) argumentam que esse aumento é, provavelmente, o resultado de carga 

aprisionada das armadilhas mais rasas sendo redistribuída para o pico de 325 °C 

durante o pré-aquecimento. Apesar dessas suposições apresentam reconsiderações 

sobre esse argumento quando utilizam apenas uma alíquota ao invés de um 

conjunto de alíquotas (WINTLE e MURRAY, 1998).  

Os resultados da estabilidade térmica da LOE do quartzo hialino, figura 4.31 ‗a e 

b‘, mostraram que este apresenta uma alta intensidade quando a mensuração da 

LOE é feita sem aquecimento e que o sinal diminui para o nível do BG quando 

aplicado TT em 100 °C.  

Figura 4.31 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo hialino e b) perfil dos principais pontos da 

LOE de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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espécime decai 47 % e 89 % da LOE inicial, respectivamente. Estes dados reforçam 
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e 320 °C que não cresceu devido, possivelmente, à baixa dose de radiação utilizada 

neste teste. O BG apresenta alta intensidade nos três primeiros pontos do gráfico, 

semelhantemente, aos pontos iniciais da LOE, os quais diminuem e tornam-se 

constantes após 100 °C. 
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Figura 4.32 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo rosa e b) perfil dos principais pontos da LOE 

de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Quanto ao rosa, figura 4.32, este apresentou um comportamento semelhante ao 

do hialino, como alta intensidade na ausência de aquecimento, grande diminuição do 

sinal de LOE em 60 °C (38 %) e 80 °C (78 %) até se aproximar do BG em 100 °C e 

elevada intensidade do BG nas temperaturas iniciais, porém permanecendo elevado 

até 180 °C. Outra exceção foi a presença de recuperação da LOE que ocorreu de 

forma semelhante ao verde, de 200 a 320 °C, cuja máxima intensidade ocorreu em 

240 °C. Patamar de baixa intensidade também foi observado, mas somente entre 

100 a 180 °C.  

Figura 4.33 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo azul e b) perfil dos principais pontos da LOE 

de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O estudo da estabilidade térmica realizado no quartzo azul, mostrado na figura 
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Neste quartzo a intensidade em 60 °C é apenas 4 % menor do que a intensidade 

sem aquecimento, entretanto, esta diminui 60 % quando o aquecimento é realizado 

em 80 °C. A partir de 100 até 260 °C é observado aumento constante do sinal de 

LOE, a qual passa a diminuir tornando-se equivalente ao BG em 320 °C até 400 °C. 

O comportamento do BG é similar à LOE de intensidade máxima, apresentando 

recuperação também de 100 até 260/280 °C.  

Podemos notar a partir destes resultados que as intensidades do quartzo verde 

e azul atingem o valor de BG apenas em temperaturas elevadas (~320 °C), ao passo 

que o hialino e o rosa mostraram baixas intensidades a partir de 100 °C. Não 

obstante, isto esclarece o pior desempenho destes dois últimos nos testes de 

recuperação de dose do protocolo MAR e SAR, eles, aparentemente, não possuem 

armadilhas, suficientemente, profundas capazes de emitir LOE a partir 110 °C, com 

exceção da recuperação de LOE apresentada pelo rosa a partir de 200 a 320 °C. 

Assim, ao se aquecer as alíquotas do quartzo hialino e rosa o sinal de luminescência 

destes dois é, praticamente, apagado e intensidades próximas ao BG são obtidas. 

Apesar de o quartzo verde ter apresentado recuperação do sinal de LOE, esta 

não se manifestou negativamente nos testes de SAR de dose baixa, intermediárias e 

alta. Quanto ao azul, embora este também tenha fornecido valores de DE estas 

foram apenas para a dose de recuperação de 300 s (24,3 Gy) e em temperaturas de 

TTs mais elevadas. Isso pode significar que a recuperação da LOE teve papel 

determinante no ciclo de SAR de dose baixa. Quanto às doses maiores (36,45 Gy e 

48,6 Gy) foi observada saturação do sinal, como apresentado anteriormente, e por 

isso seu teste de SAR falhou em tais doses, independentemente, da presença da 

recuperação do sinal de LOE.  

4.5.5 CGCD – LOE  

A CGCD – LOE é análoga à CGCD – TL em que se busca estabelecer o número 

de componentes do sinal da LOE e os parâmetros de suas constantes de 

decaimento, denominadas, rápida, média e lenta, responsáveis pelo formato das 

curvas experimentais (AITKEN, 1998; CUNNINGHAM e WALLINGA, 2009).  

Os ajustes teóricos da CW-LOE em suas componentes individuais foram feitos 

utilizando o modelo matemático de cinética de ordem geral (BØTTER-JENSEN et al., 

2003; KITIS e PAGONIS, 2008; ANGELI et al., 2017) que corresponde à transição 

delocalizada através da banda de condução, dada pela equação (89). 
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𝐼 𝑡 𝐶𝑊−𝐿𝑂𝐸 = 𝐼0  1 +

 𝑏 − 1 𝑡

𝜏
 

 −𝑏  𝑏−1   

 
(89) 

Onde I(t) é a intensidade de luminescência do sinal em função do tempo, I0 é a 

intensidade de luminescência inicial, 𝜏 é constante de decaimento e b é a ordem de 

cinética. Os parâmetros de ajustes livres significativos da equação (89) são a 

constante de decaimento (𝜏) e a ordem de cinética (b). Esta equação também pode 

ser utilizada para deconvoluir a curva TL-isotermal (medida de TL feita a uma 

temperatura fixa e constante) em suas componentes (SFAMPA et al., 2014). 

A figura 4.34 ‗a e b‘ mostra as deconvoluções nas curvas de CW-LOE para o 

quartzo verde obtidas com irradiação de 15,0 Gy em temperatura ambiente (RT) e 

com TT de 160 °C após a irradiação, respectivamente, durante 250 s de 

estimulação. 

Figura 4.34 – Deconvolução da CW-LOE para o quartzo verde. (a) em temperatura ambiente (RT) e 

(b) após aquecimento em 160 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Como pode ser observado, as curvas puderam ser ajustadas através da CGCD 

com o modelo de cinética de ordem geral em três componentes principais. As 

componentes de decaimento da C1, C2 e C3 utilizadas para os ajustes da CW-LOE 

são nomeadas de rápida (algumas vezes ultrarrápida), média e lenta, 

respectivamente (AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN, et al., 2003). Nota-se que após 

o aquecimento ocorreu a diminuição do tempo de decaimento da componente média 

(C2) bem como maior participação desta na composição do sinal. As demais taxas 

de decaimento não sofreram modificações significativas em seus valores após o 

aquecimento. Essas informações, no entanto, nos sugerem que C1 é sensível ao 

estímulo óptico tanto em temperatura ambiente (RT) quanto após o aquecimento, 
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enquanto que a C2 é mais sensível ao aquecimento e C3, por ser de baixa de 

intensidade e longa, está mais relacionada à fosforescência residual. Podemos 

observar também que as cinéticas das componentes C1, C2 e C3 diminuíram e 

permaneceram idênticas entre si contribuindo para descrever a queda abrupta da 

LOE após aquecimento. 

Os resultados da CGCD-LOE para o quartzo hialino são apresentados na figura 

4.35 ‗a e b‘ o qual também foi ajustado com três componentes. Pode-se notar que o 

TT teve um efeito significativo nas taxas de decaimento e intensidades das 

componentes C1 e C2, as quais passaram a ser apenas uma fração em relação à 

análise em RT ocasionando a rápida queda do sinal de LOE. É possível notar que o 

aquecimento, semelhantemente ao quartzo verde, não teve qualquer influência na 

componente C3 em termos de taxa de decaimento e ordem de cinética a qual 

aumentou para C2 e diminuiu para C3 com o aquecimento. 

Figura 4.35 – Deconvolução da CW-LOE para o quartzo hialino. (a) em temperatura ambiente (RT) e 

(b) após aquecimento em 160 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A figura 4.36 mostra as deconvoluções das curvas de CW-LOE para o quartzo 

rosa em temperatura ambiente e após aquecimento em 160 °C. Neste espécime 

pode-se notar que a intensidade em RT tem forte participação da componente média 

(C2) a qual apresenta uma taxa de decaimento longa. Com o aquecimento a 

intensidade do sinal passa a ser composta pela componente C1 e C2, no entanto, 

com grande influência da C3 que apresentou diminuição no seu tempo de 

decaimento. As ordens de cinéticas pouco se alteraram com o TT, exceto por C2 

que apresentou leve incremento. 
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Figura 4.36 – Deconvolução da CW-LOE para o quartzo rosa. (a) em temperatura ambiente (RT) e (b) 

após aquecimento em 160 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O quartzo azul, cujos resultados são mostrados na figura 4.37, analogamente ao 

rosa tem sua intensidade em RT dominada pela componente C2 de elevada taxa de 

decaimento. Com o TT novas semelhanças com o espécime rosa surgiram, 

principalmente, quanto à forte queda nas taxas de decaimento de C2 e C3 e na 

ordem de cinética de C2.  

Figura 4.37 – Deconvolução da CW-LOE para o quartzo azul. (a) em temperatura ambiente (RT) e (b) 

após aquecimento em 160 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os resultados das deconvoluções da CW-LOE, resumidos na tabela 4.12, 

sugerem que a alta intensidade do verde e hialino está relacionada com a 

componente rápida (C1) que se mantém intensa em 160 °C, para o primeiro, como 

pode ser visto no teste de estabilidade térmica no subcapítulo 4.5.4, enquanto que o 

hialino perde a maior parte de sua intensidade nesta temperatura. 
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Tabela 4.12 – Parâmetros de deconvolução da CW-LOE em temperatura ambiente (RT)
a
 e com TT 

em 160 °C
b
. 

Verde C1 C2 C3 FOM (%) 

I0 190E3a/50E3b 670a/1400b 121a/119,5b 5,36ª/6,39b 

b 1,51ª/1,00b 1,08ª/1,00b 1,71ª/1,00b  

τ 0,13ª/0,13b 9,90ª/0,41b 1000ª/950b  

Hialino     

I0 43115ª/1400b 1779ª/664b 121,9ª/152b 2,99ª/6,56b  

b 1,62ª/1,00b 1,00a/1,51b 1,01ª/1,00b  

τ 11,52ª/0,13b 39,60ª/0,84b 740ª/900b  

Rosa     

I0 35700ª/1400b 10000ª/610b 1100ª/603b 3,14ª/3,83b 

b 1,15ª/1,00b 1,01ª/1,20b 1,01ª/1,00b  

τ 0,12ª/0,22b 12,70ª/0,80b 695ª/302b  

Azul     

I0 16100ª/7700b 7000ª/900b 378ª/260b 3,37ª/5,83b 

b 1,50ª/1,00b 1,00a/1,50b 1,10ª/1,10b  

τ 0,16ª/0,13b 11,15ª/0,65b 840ª/255b  

Fonte: Próprio autor. 

O alto BG apresentado pelo rosa e azul após o aquecimento, também é 

observado no teste de estabilidade térmica para ambos os espécimes. No caso do 

rosa o alto BG permanece até 180 °C e no azul até cerca de 260/280 °C como 

resultado de recuperação da LOE.  

4.5.6 LOE Linearmente Modulada – LM-LOE  

Outra forma de se analisar a luminescência opticamente estimulada emitida por 

cristais além do estímulo contínuo (CW-LOE) é através da modulação linear da 

potência do sistema de estimulação óptica através de uma rampa em função do 

tempo de leitura (BULUR, 1996). Com este método é possível observar o sinal de 

LOE na forma de picos, onde a luminescência cresce com a estimulação e decresce 

conforme a potência aumenta e esvazia as armadilhas, ao invés de uma curva de 

decaimento. Esta forma de se detectar a LOE permite discriminar sinais sobrepostos 

usando a posição dos picos, estudos das relações das seções de choque de 

fotoionização das armadilhas e correlacionar picos TL específicos com as 

componentes individuais de emissão de LOE (KUHNS, et al., 2000; POLYMERIS et 

al., 2009; DALLAS et al., 2010, AFOUXENIDIS et al., 2012; SINGH, et al., 2012; 

ANGELI et al., 2017).  
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As deconvoluções da LM-LOE foram obtidas pela equação de cinética de ordem 

geral, equação (90) (POLYMERIS et al., 2006; KITIS e PAGONIS, 2008), cujo ajuste 

da curva experimental é obtido através dos parâmetros de tempo (tm), intensidade 

máxima (Im) e ordem de cinética (b). 

 
𝐼 𝑡 = 𝐼𝑚

𝑡

𝑡𝑚
 
𝑏 − 1

2𝑏

𝑡2

𝑡𝑚2
+
𝑏 + 1

2𝑏
 

𝑏 1−𝑏 

 
(90) 

A LM-LOE foi analisada de 0 – 350 s com 4 canais por segundo e variando-se a 

potência de estimulação de 0 – 100 %. As figuras 4.38 ‗a a d‘ mostram as 

deconvoluções da LM-LOE dos quatro espécimes de quartzo natural em 

temperatura ambiente (RT) irradiados com 15,0 Gy de radiação beta. 

Figura 4.38 – Deconvolução da LM-LOE para o quartzo verde (a), hialino (b), rosa (c) e azul (d) em 

temperatura ambiente (RT) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

As curvas LM-LOE puderam ser ajustadas teoricamente através de três 

componentes (picos) assim como a CW-LOE. Esse número de componente pode 

variar dependendo do tipo de amostra, porém, esta quantidade é, usualmente, 
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reportada (BAILEY et al., 1997; KHUNS et al., 2000). No entanto, trabalhos com 

resultados consistindo de menor (BULUR e YELTIK, 2010) e maior número de 

componentes (BULUR et al., 2000; SINGARAYER e BAILEY, 2003; JAIN et al., 

2003) também são apresentados. As qualidades dos ajustes obtidos foram de 

6,46%, 2,48%, 2,99% e 4,39% para o espécime verde, hialino, rosa e azul, 

respectivamente. O maior valor de FOM para o verde e azul está associado ao ruído 

da curva experimental devido à grande quantidade de pontos de luminescência que 

sofreram dispersões ocasionadas por suas menores intensidades.  

Podemos notar que a componente 1, rápida, foi a responsável pela maior 

contribuição na luminescência dos quatro espécimes, principalmente no verde, muito 

embora, nos demais, a componente 2, média, teve forte contribuição. A componente 

3, lenta, no verde, foi a provável responsável pelo BG. Já nos quartzos rosa e azul 

esta tende a continuar crescendo acima dos 350 s analisados neste estudo. 

Quanto ao tempo de máxima intensidade da LM-LOE, claramente, vemos que 

no verde este é curto em relação aos demais, o que pode implicar maior valor de 

seção de choque de fotoionização, uma vez que o (tm) e (b) estão, intimamente, 

relacionados a esta (BULUR, 1996; SINGARAYER e BAILEY, 2003; POLYMERIS et 

al., 2006; KITIS e PAGONIS, 2008). Armadilhas cujas seções de choque de 

fotoionização são menores tendem a se esvaziar mais lentamente dando origem a 

picos LOE em tempos mais tardios do que àqueles de maior seção de choque 

(VENTIERI, 2016). Supondo que os quartzos com maior (tm), caso do hialino, rosa e 

azul, apresentem menor seção choque, portanto, picos de LOE mais tardios, poderia 

explicar o maior tempo de decaimento apresentado por estes três espécimes na 

figura 4.8 ‗a‘, do que o verde. 

Os dados da deconvolução da LM-LOE são apresentados na tabela 4.13 do 

tópico a seguir, juntamente com os parâmetros de deconvolução da LOE pseudo 

linearmente modulada (PLM-LOE). 

Tentativas de correlacionar picos TL específicos com as componentes de LOE é 

uma questão de interesse e de recorrente debate na área de luminescência 

(SPOONER, 1994; CHOUGAONKAR e BHATT, 2004; KITIS et al., 2010; BILSKI et 

al., 2014). Nas tentativas de compreender as armadilhas e os mecanismos 

responsáveis pelos sinais de LOE e TL o protocolo de TL-residual (RTL), associado 

à LM-LOE tem sido utilizado (POLYMERIS et al., 2006; DALLAS et al., 2010; 

ANGELI et al., 2017). 
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O método de TL residual consiste na observação do sinal de TL após diferentes 

tempos de iluminação (branqueamento) com estimulação igual à utilizada na leitura 

de LOE. O protocolo inicia-se com a aplicação de uma dose padrão na amostra, que 

é então exposta à luz de estimulação da LOE variando-se o tempo de exposição e 

mede-se a TL remanescente após cada exposição. Conforme o tempo de exposição 

aumenta, os picos TL diminuirão seqüencialmente, ou proporcionalmente à 

iluminação, até o desvanecimento total. Os picos TL residuais são deconvoluídos em 

suas componentes individuais e suas intensidades são plotadas em função do 

tempo de estimulação. Fazendo a deconvolução da RTL x Tempo de iluminação 

obtêm-se as constantes de branqueamento e decaimento de cada componente do 

pico TL. Comparando esses resultados com as deconvoluções da LM-LOE pode-se 

obter, do ponto de vista físico, de acordo com DALLAS et al., (2010) uma relação 

entre cada constante de decaimento do branqueamento com uma componente 

individual na curva de LM-LOE. Porém, essa análise e uma correlação direta entre 

as constantes podem ser dificultadas dependendo da complexidade de sobreposição 

dos picos, curva e componentes.  

Uma tentativa de RTL foi realizada nos quartzos naturais, entretanto, esta não 

deu frutos devido à baixa intensidade de sua resposta TL-UV para a dose de 16,2 

Gy, como pode ser observado no subcapítulo 4.4. Refazer essas análises com 

doses maiores para este trabalho não é mais possível, porém não está descartada a 

possibilidade de repetir este estudo no futuro com doses de radiação mais altas. 

4.5.7 LOE Pseudo Linearmente Modulada – PLM-LOE  

A transformação da curva de decaimento da CW-LOE em uma do tipo 

linearmente modulada foi proposta por BULUR, (2000) e recebeu o nome de LOE 

pseudo linearmente modulada (PLM-LOE) (POLYMERIS, et al., 2006; SINGH, et al., 

2012). 

A transformação da LOE contínua na pseudo linearmente modulada é feita 

através da modificação do tempo de estimulação e da intensidade através da 

introdução de uma nova variável independente, (u), que é definida como: 

 
𝑢 =  2𝑡𝑃 𝑜𝑢 𝑡 =

𝑢2

2𝑃
 

(91) 
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Em que u tem unidade de tempo e P é o período de tempo total da LM-LOE. 

Substituindo a equação (91) na equação de cinética de primeira ordem da CW-LOE 

(MCKEEVER e CHEN, 1997) e multiplicando por u/P, obtém-se: 

 
𝐼𝑃𝐿𝑀−𝐿𝑂𝐸 = 𝑛0

𝑏

𝑃
𝑢. 𝑒𝑥𝑝  −

𝑏

2𝑃
𝑢2  

(92) 

A equação 92 tem a mesma forma da que descreve a curva de LM-LOE 

apresentada por BULUR (1996). Aplicando as equações acima na CW-LOE de 250 s 

de estimulação dos espécimes de quartzo naturais irradiados com 15,0 Gy a PLM-

LOE foi obtida e é apresentada na figura 4.39. A deconvolução da PLM-LOE em 

suas componentes individuais foi feita e seus parâmetros, juntamente com os da 

LM-LOE, são apresentados na tabela 4.13. 

Figura 4.39 – Deconvolução da PLM-LOE para o quartzo verde (a), hialino (b), rosa (c) e azul (d) em 

temperatura ambiente (RT) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Da mesma forma que a LM-LOE a PLM-LOE pôde ser decomposta em três 

componentes principais. Comparando as curvas experimentais de LM-LOE, figura 

4.38, com as PLM-LOE, figura, 4.39, nota-se grande semelhança entre estas. No 
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quartzo verde, por exemplo, em ambas as curvas, o tempo da máxima intensidade 

da componente rápida, C1, é curto ao passo que nos demais espécimes este o é 

longo, corroborando com as deconvoluções da LM-LOE. A componente média, C2, 

no entanto não possui o mesmo papel desempenhado na LM-LOE, que é o de 

descrever um pequeno ombro em cerca de 50 s, o qual não é proeminente na PLM-

LOE. As componentes C2 para o verde, rosa e azul puderam ser ajustadas, porém 

com menor intensidade ao passo que a C3 com maior. 

Tabela 4.13 – Parâmetros de deconvolução da 
a
LM-LOE em temperatura ambiente (RT) e 

b
PLM-LOE 

em temperatura ambiente (RT). 

Verde C1 C2 C3 FOM (%) 

Imáx 712ª/1300b 120ª/38b 80ª/188b 6,46ª/9,25b 

b 1,11ª/1,00b 1,50ª/1,10b 1,00a/1,00b  

tmáx 8,04ª/7,50b 45,00ª/31,10b 250ª/812b  

Hialino     

Imáx 3430ª/3690b 1210ª/1253b 53,5ª/250b 2,48ª/2,31b 

b 1,54ª/1,40b 1,07ª/1,07b 1,00a/1,00b  

tmáx 52,1ª/45,3b 89,1ª/84,1b 439ª/450b  

Rosa     

Imáx 1246ª/1150b 363ª/200b 1496ª/1930b 2,99ª/2,92b 

b 1,09ª/1,08b 1,18ª/1,24b 1,15ª/1,00b  

tmáx 57,1ª/52,9b 94,5ª/105,1b 949ª/930b  

Azul     

Imáx 433ª/788b 200ª/60b 311ª/709b 4,39ª/3,97b 

b 1,10ª/1,10b 1,17ª/1,23b 1,34ª/1,34b  

tmáx 55,0ª/49,6b 63,7ª/62,1b 949ª/890b  

Fonte: Próprio autor. 

Através da tabela 4.13 podemos melhor visualizar os parâmetros de ajustes da 

LM-LOE (com (a) sobrescrito) e da PLM-LOE (com (b) sobrescrito). Com exceção da 

intensidade das componentes média e lenta, os demais parâmetros de 

deconvolução, cinética (b) e tempo (tmáx), apresentaram resultados muito próximos 

para LM-LOE e PLM-LOE. O quartzo verde, no entanto, foi o que apresentou maior 

discrepância, o que foi refletido em seu alto valor de ajuste, 9,25 %. Apesar disso, 

podemos assumir que o método de transformação da CW-LOE em PLM-LOE 

funcionou, com pequenas ressalvas, mas corroborando de forma geral com a LM-

LOE. Resultados semelhantes da comparação entre LM-LOE e PLM-LOE foi obtido 

por SINGH et al., (2012). Assim, na falta de um sistema cuja potência de 

estimulação possa ser incrementada linearmente, como em equipamentos home 

made, ter à disposição uma forma de se obter uma curva do tipo LM-LOE é de 
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grande utilidade para acompanhar a pesquisa atual e um motivador para o 

desenvolvimento de equipamentos de baixo custo. 

4.6 Quartzo Verde e Hialino Aquecidos a 1600 °C  

Como o quartzo verde e hialino se mostraram opostos quanto às suas 

quantidades de impurezas e resposta luminescente, estes dois espécimes foram 

selecionados para serem submetidos a um tratamento térmico em alta temperatura, 

1600 °C com rampa de 15 °C/m e uma hora de permanência na temperatura 

máxima, e analisados por LOE e TL. No entanto, antes de se determinar 1600 °C 

como a temperatura para o tratamento, o quartzo verde foi submetido a diversos 

aquecimentos, cujos difratogramas de raios-X são apresentados na figura 4.40 a 

seguir. 

Figura 4.40 – DRX do quartzo verde submetido a diferentes aquecimentos. A permanência foi de uma 

hora em cada temperatura final 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os difratogramas de DRX, para este experimento, foram obtidos de 10,0 a 85,0° 

utilizando 0,02° de passo e 3,0 s de leitura por passo. 

Na figura 4.40 é mostrado o padrão de DRX do quartzo verde sem TT, com TT 

em 800 °C e rampa de aquecimento de 2 °C/min, 1000 °C (rampa de 2 °C/min) e por 

fim, em 1600 °C utilizando rampa de 15 °C/min. 

Para as temperaturas de TT de 800 °C não se observa a presença de nenhuma 

outra fase cristalina além do quartzo, como é confirmado pela amostra natural 

anteriormente analisada pelo SearchMatch. Com o TT em 1000 °C pequenos picos 
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começam a se formar abaixo do ângulo de 20 ° (2θ), nesta temperatura a fase é a 

tridimita. Quando aquecido a 1600 °C notamos a presença de uma nova fase 

juntamente com o quartzo. Analisando a amostra tratada em 1600 °C com 

SearchMatch foi encontrada a fase de quartzo e da cristobalita. A figura 4.41 ‗a e b‘ 

mostra o padrão de DRX apresentado pelo quartzo verde e hialino quando 

submetidos à TT em 1600 °C e o padrão (standard) da cristobalita e quartzo obtidos 

da biblioteca do SearchMatch, respectivamente. Em ambos os quartzos a rampa de 

aquecimento foi de 15 °C/min e uma hora de permanência na temperatura final. 

O quartzo cristaliza em uma ampla gama de temperatura e pressão, 

permanecendo na fase α até 573 °C. De 573 a 870 °C a fase cristalina é a β; após 

870 a 1470 °C tem-se a tridimita como fase predominante. Entre 1470 e 1713 °C 

tem-se o polimorfo de mais alta temperatura a cristobalita. Acima de 1713 °C a fase 

é líquida (LEVANDER et al., 2006; KLEIN e PHILPOTTS, 2013). 

Figura 4.41 – a) DRX do quartzo verde e hialino aquecidos a 1600 °C por uma hora com a 

identificação em cristobalita (C) e quartzo (Q) dos principais picos. b) Padrão (standard) de DRX do 

quartzo e cristobalita 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

4.6.1 Caracterização Luminescente TL/LOE (Verde e Hialino 1600 °C) 

A emissão de TL destes dois espécimes foi realizada utilizando baixas doses de 

radiação, que variaram de 0,162 a 0,81 Gy em que apenas uma única alíquota foi 

utilizada para todas as irradiações. A TL foi mensurada até a temperatura máxima 

de 450 °C com taxa de aquecimento de 5 °C/s detectadas no espectro visível (TL-

VIS) utilizando os filtros Schott BG-39 e Corning 7-59 e no UV (TL-UV) com o Hoya 

U-340. 
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Figura 4.42 – Emissão de TL do quartzo verde com TT em 1600 °C no a) espectro VIS e c) UV. Em b) 

curva de crescimento da TL-VIS e d) TL-UV 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

As figuras 4.42 ‗a e c‘ apresentam, respectivamente, os resultados da TL-VIS e 

UV obtidas para o quartzo verde de 1600 °C. Em ‗b e d‘ é mostrada a curva de 

crescimento e o ajuste obtido para ambas as detecções. 

Com o TT em alta temperatura podemos notar que a emissão de TL do verde, 

tanto no VIS quanto no UV, modificaram-se em comparação com a TL do verde 

natural, cujos resultados foram apresentados no subcapítulo 4.4. As principais 

diferenças ocorreram quanto à intensidade e à posição dos picos. Na TL-VIS pode-

se ver a presença de 5 picos, no qual dois são mais perceptíveis para a dose de 

0,81 Gy. O pico mais intenso ocorre em 100 °C, os demais em ~145, 170, 220 e o de 

menor intensidade em 315 °C. Na TL-UV a posição dos picos permaneceu, 

praticamente, a mesma com o mais intenso sofrendo deslocamento para 97 °C, o de 

~145 °C se tornou mais proeminente ao passo que o de 170 °C decaiu e foi 

responsável pelo vale observado entre 145 e 220 °C enquanto que o de menor 

intensidade continuou centrado em 315 °C.  
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De forma geral a posição dos picos TL observados no quartzo verde de 1600 °C 

estão em concordância com o verde natural, em especial os de baixas temperaturas 

(100 e 145 °C com este último apresentando melhor resolução após o aquecimento), 

o de 220 pode ser relacionado ao de 200 °C e o de 315 ao de 325 °C.  

O ajuste da curva de crescimento foi realizado utilizando-se o pico de mais alta 

temperatura, por conseguinte, o mais estável. Para a TL-VIS e UV o pico centrado 

próximo a 220 °C foi o escolhido. Os resultados de ambos os ajustes, VIS e UV, é 

mostrado, respectivamente, em ‗b e d‘ da figura 4.42. Embora os resultados de 

emissão de TL tenham apresentado alta sensibilidade em baixas doses de radiação, 

seu crescimento, no entanto, foi do tipo supralinear, cujo ajuste foi obtido com bons 

valores de R2 (0,9993 para o VIS e UV) mas do tipo exponencial.  

Os resultados da TL-VIS e UV do quartzo hialino com aquecimento em 1600 °C 

é apresentado na figura 4.43 ‗a e c‘ e em ‗b e d‘ os ajustes obtidos. 

Figura 4.43 – Emissão de TL do quartzo hialino com TT em 1600 °C no a) espectro VIS e c) UV. Em 

b) curva de crescimento da TL-VIS e d) TL-UV 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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A emissão de TL deste espécime, da mesma forma que o verde, foi muito 

superior à do natural. No espectro VIS, embora inicialmente apenas quatro picos 

possam ser, facilmente, identificados, sendo estes ~115, 175, 200-220 e ~345 °C, a 

CGCD, apresentada no tópico a seguir, mostra a presença de um pico oculto de 

baixa intensidade em ~150 °C que ajuda a compor o decaimento do pico de 110 °C. 

Na TL-UV, visivelmente, três picos são distinguíveis, o mais intenso que se deslocou 

para ~100 °C, o segundo em 145 °C e o de menor intensidade em 220 °C. O pico de 

145 °C, de acordo com a CGCD, é formado por dois picos de intensidade similar. 

Quanto ao pico de 345 °C de alta temperatura no visível, este por possuir 

intensidade muito baixa não apareceu na TL-UV.  

O quartzo hialino natural no espectro VIS têm o pico de ~100 e ~155 °C como, 

relativamente, similares ao de 1600 °C, com o último também como um ―ombro‖. Na 

TL UV apenas o pico de 145 °C no de 1600 °C permanece do hialino natural.  

O ajuste da curva de crescimento foi feito utilizando o pico de mais alta 

temperatura na TL-VIS e UV. Como no VIS o hialino apresenta um pequeno patamar 

de intensidade entre 200 a 220 °C, esta última temperatura foi a escolhida para o 

ajuste em 4.43 ‗b‘ pois, além de ser a temperatura mais alta, foi a que apresentou 

comportamento mais próximo ao linear apesar do R2 de 0,9955 ser um pouco baixo. 

Foi mantido o ajuste do tipo linear para essa amostra, pois o ajuste exponencial 

apresentou valor de R2 (0,9952) levemente inferior ao linear. Na TL-UV a mesma 

temperatura foi utilizada para o ajuste, o qual, no entanto, apresentou um 

comportamento supralinear do tipo exponencial de R2 0,9999, como pode ser visto 

na figura 4.43 ‗d‘. 

Como os quartzos podem ter as mais variadas origens, tal como vulcânica, 

sedimentar, hidrotermal e etc. seus picos de emissão TL podem apresentar 

diferenças (ADAMIEC, 2000; KUHN et al., 2000). No caso de cristais de cristobalita 

natural proveniente dos Estados Unidos, MATSUNAMI et al., (1992) reportam a 

presença de dois picos principais, o primeiro de menor intensidade entre 60-180 °C, 

centrado em ~135 °C e o segundo de maior intensidade em 220-320°C com pico em 

~290 °C. Já dados de TL de dose natural de uma amostra de cristobalita das Ilhas 

Canárias, Espanha, estudada por CORRECHER et al., (2009) exibiu uma complexa 

estrutura caracterizada por três grupos principais de picos em que o mais intenso 

está centrado em 150 °C, um intermediário em 230-240 °C e o menor em 370 °C, 

com a possível presença de um quarto pico, de alta temperatura, porém de baixa 
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intensidade em 470 °C. Após irradiações com fonte beta, quatro picos TL centrados 

em 90, 110, 180 e 220 °C se tornaram proeminentes. As emissões TL-VIS induzidas 

com dose beta obtidas por CORRECHER et al., (2009) coincidem com os picos 

observados no verde e hialino em 1600 °C deste trabalho. 

A emissão de LOE e a curva de crescimento ajustada dos espécimes verde e 

hialino após TT em 1600 °C é mostrada na figura 4.44 ‗a a d‘. A LOE foi mensurada 

com baixas doses de radiação beta, que variaram de 0,162 a 0,81 Gy. A LOE foi 

estimulada por 40 segundos e utilizando aquecimento em 120°C, com rampa de 5 

°C/s. As intensidades das curvas de crescimento correspondem às intensidades 

máximas obtidas na primeira fração de segundo de estimulação de cada dose de 

radiação. Cabe salientar que apenas uma única alíquota foi utilizada para todas as 

doses. 

Figura 4.44 – a) Emissão de LOE do quartzo verde e b) sua curva de crescimento. Em c) LOE do 

hialino e d) sua curva de crescimento 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Com o aquecimento em alta temperatura notamos que a intensidade de ambos 

os espécimes sofreu um grande aumento em relação às suas LOEs sem TT. O 

quartzo verde natural apresentou intensidade de ~721 contagens com a dose de 

0,89 Gy enquanto que o hialino apenas ~533. A intensidade apresentada por esses 

espécimes após o TT com dose de 0,81 Gy foi de ~560 mil para o verde (incremento 

de ~775 vezes) e ~631 mil para o hialino (incremento de ~1180 vezes). Em ambos 

os casos, natural e TT em 1600 °C, a LOE foi realizada em 120 °C e sem tratamento 

térmico após as irradiações. O ajuste obtido até a dose de 0,81 Gy foi do tipo linear 

em que o R2 do verde foi de 0,9994 e do hialino de 0,9995, o qual não havia 

apresentado ajuste possível até a dose de 45,04 Gy, como pode ser visto no 

subcapítulo 4.5.1. Apesar de ambos os espécimes terem apresentado ajustes 

adequados e alta sensibilidade à dose de radiação, o cálculo da mínima dose de 

detecção (MDD) da LOE, que representa o limite inferior que um dosímetro é capaz 

de detectar, apresentada com mais detalhes à frente, foi prejudicada devido à alta 

luminescência residual destes dois espécimes. 

Das diversas formas possíveis de se estimar a MDD de um material dosimétrico 

uma das mais práticas é através da leitura de ―fundo‖ ou BG do dosímetro, uma vez 

que não haverá sinal menor que poderia ser detectado do que este que será 

característico do material (POLYMERIS et al., 2006; HARVEY et al., 2015). A 

mínima dose foi estimada, portanto, como 3ζ (três desvios padrões) da leitura de 

background das amostras sem irradiação quando se obtém um ajuste linear de 

resposta às doses. Como apenas uma alíquota foi utilizada para as irradiações e 

leitura, observamos que a luminescência residual cresceu conforme se aumentou a 

dose, devido ao preenchimento de armadilhas profundas que são mais difíceis de 

desarmadilhar. Este aumento foi maior no verde, figura 4.44 ‘a‘, pois mais doses 

foram aplicadas neste do que no hialino.  

A leitura triplicata do BG, luminescência de fundo ou LOE de dose zero, foi 

realizada após as medidas de LOE sem TT prévio e como resultado uma alta 

luminescência residual marcou essas análises. O valor médio para o verde foi de 

12750 contagens (3ζ = 7250 contagens) que forneceu MMD de 10 mGy. Para o 

hialino foi de 17420 contagens (3ζ = 9450 contagens) resultando numa MDD de 12 

mGy. Novas análises serão feitas utilizando TTs em temperaturas elevadas após as 

leituras de LOE para reavaliar a MDD. Esses resultados preliminares sugerem que a 

alta intensidade da fosforescência residual é um inviabilizador para a utilização 



222 
 

destes espécimes naturais, tratados em 1600 °C, como possíveis dosímetros. Outro 

fator a ser levado em consideração é a variabilidade na resposta luminescente 

oriundas dos diferentes tipos e quantidades de impurezas e defeitos, mesmo em 

cristais de mesmo espécime, especialmente no quartzo hialino. Esta prerrogativa 

pode ser constatada observando-se os resultados de concentrações de impurezas, 

determinadas por AANI, do verde e hialino na tabela 4.2 e 4.4 do subcapítulo 4.2.2, 

em que diferenças pequenas, do ponto de vista macroscópico, nas quantidades de 

algumas são observadas, porém do ponto de vista de propriedade dos materiais 

pequenas variações podem resultar em grandes modificações (MCKEEVER, 1985; 

SHARMA et al., 2017). Apesar das limitações apresentadas acima, os cristais 

naturais são uma ferramenta de grande valor em termos de dosimetria ambiental e 

retrospectiva, uma vez que estão disponíveis em grandes quantidades ao redor do 

mundo e doses próximas ou inferiores a 1,0 mGy são possíveis de serem 

determinadas em quartzos extraídos do solo ou de construções (BØTER-JENSEN, 

1995, AITKEN, 1998; BØTTER-JENSEN, 2003). 

A utilização do TT em alta temperatura causou um grande incremento nas 

emissões de TL e LOE do quartzo verde e hialino. Estudos similares foram 

realizados por BØTTER-JENSEN et al., (1995) na LOE de quartzos submetidos à 

annealing até 1200 °C e observaram além da alta sensibilidade luminescente 

(incremento de ~120 vezes no quartzo aquecido em 800 °C em relação ao sem 

aquecimento) o crescimento do tipo supralinear da resposta à dose. 

Resultados semelhantes de TL foram obtidos por HASHIMITO et al., (1996) ao 

utilizarem diferentes temperaturas de annealing (até 1000 °C) em lâminas de 

quartzo. Avaliações das características de TL de quartzo hidrotermal e metamórfico 

cristalizados em temperaturas baixas e altas foi estudado por SAWAKUCHI et al., 

(2011) e concluíram que quartzos de rocha com alta temperatura de cristalização 

apresentam alta luminescência, enquanto que os hidrotermais têm baixa 

sensibilidade luminescente. SHARMA et al., (2017) chegaram a resultados 

semelhantes, mas atribuem, também, a alta sensibilidade luminescente à remoção 

da água da rede cristalina e formação de defeitos sob aquecimento. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos por este presente estudo, o que nos leva 

a supor que a baixa luminescência do quartzo verde e azul natural pode ser devida a 

estes pertencerem ao tipo hidrotermal, e que durante o TT do verde em 1600 °C a 

água, presente no processo de formação de quartzo hidrotermal, foi removida de 
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sua rede cristalina ao passo que novos defeitos foram criados, além de o 

aquecimento ter modificado a fase de quartzo para cristobalita. A alta sensibilidade 

do hialino por ser, praticamente, puro nos leva a crer que sua LOE e TL têm origem 

a partir de defeitos intrínsecos da rede cristalina, os quais aumentaram devido à 

desordem ocasionada pelo aquecimento. PREUSSER et al., (2009) apontam que 

defeitos intrínsecos estão relacionados à energia livre de Gibbs e à temperatura de 

cristalização ao passo que maior temperatura de cristalização pode acarretar no 

aumento da concentração de defeitos, o que poderia explicar a alta sensibilidade 

luminescente do verde e, em especial, do hialino quando tratados em 1600 °C. 

4.6.2 Estabilidade Térmica da CW-LOE do Verde e Hialino 1600 °C 

O estudo de estabilidade térmica foi realizado nos espécimes verde e hialino 

aquecidos em 1600 °C seguindo as mesmas condições de análises utilizadas nos 

espécimes naturais, com exceção da dose de radiação que foi de 0,81 Gy para o 

verde e de 0,486 Gy para o hialino. 

As figuras 4.45 e 4.46 apresentam a estabilidade térmica do quartzo verde e 

hialino, em que as detecções da CW-LOE de cada temperatura de TT estão 

dispostas nas figuras 4.45 e 4.46 ‗a‘. As figuras 4.45 e 4.46 ‗b‘ apresentam o 

comportamento de pontos específicos da CW-LOE para a primeira fração de 

segundo (intensidade máxima) e o BG nos instantes finais. 

Figura 4.45 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo verde de 1600 °C e b) perfil dos principais 

pontos da LOE de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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temperaturas de recuperação. Quanto ao patamar de estabilidade do sinal este 

ocorre entre RT e 80 °C para o verde de 1600 °C enquanto que no natural entre 80 e 

180 °C. A partir de 100 °C até 180 °C há um vale causando diminuição da LOE. O 

intervalo de recuperação do sinal ocorre entre 180 a 260 °C, com o máximo 

ocorrendo em 220 °C, já no natural ocorre em 260 °C. Em seguida se observa que a 

luminescência diminui estabilizando-se em 260 e 280 °C onde efetivamente torna-se 

próxima ao BG apenas em 400 °C. Esses resultados apontam que as cargas 

armadilhadas responsáveis pelo sinal de LOE, que surgiram após o TT em 1600 °C, 

estão distribuídas ao longo de diversas profundidades de energias e mesmo aquelas 

remanescentes após TT em 380 °C, ainda são passíveis de estimulação óptica e, 

assim, de emissão de luz.  

A intensidade do BG do espécime verde apresentou tendência de crescimento a 

partir de RT até 240 °C, onde diminuiu e permaneceu constante até a última 

temperatura de TT. No verde natural, o comportamento do BG permaneceu 

constante, entretanto não devemos esquecer que o BG do verde de 1600 °C 

apresentou alta luminescência residual e que esta, aparentemente, ainda tende a 

diminuir se a estimulação permanecer por tempos mais longos durante a leitura de 

LOE, como se observa na figura 4.44 ‗a‘ para a dose de 0,81 Gy. Dessa forma o 

aquecimento acima de 240 °C pode ter, por fim, eliminado a luminescência residual 

para valores de ruído de fundo. 

Figura 4.46 – a) Estabilidade térmica da LOE do quartzo hialino de 1600 °C e b) perfil dos principais 

pontos da LOE de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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perdendo 75 % de sua LOE após 60 °C, enquanto que o segundo perdeu 47 % na 

mesma temperatura. Na figura 4.46 ‗b‘ notamos que, além da rápida diminuição da 

intensidade que se estabiliza entre 60 e 100 °C há a presença de dois pontos de 

recuperação de sinal, o primeiro de 180 a 240 °C (pico em 220 °C) e o segundo de 

260 a 360 °C (pico em 300 °C) onde passa a diminuir, mas sem atingir o BG mesmo 

em 400 °C. Dois intervalos de recuperação do sinal em estudo de estabilidade 

térmica da LOE também foi observado por VENTIERI, (2016), em maior proporção, 

num dosímetro de aluminato de lítio puro. O ganho luminescente ocorreu entre 70 e 

140 °C (pico em 110 °C) e entre 160 e 240 °C (pico em 220 °C) o mesmo que o 

observado no hialino e verde de 1600 °C. O autor mostra que o ganho também 

ocorreu para o BG coincidindo com os intervalos de temperaturas de TT do sinal 

máximo de LOE. A regeneração do sinal foi exemplificada através de um modelo de 

bandas utilizando duas armadilhas profundas equivalentes aos dois níveis de 

regeneração e uma responsável pelo sinal de LOE. As armadilhas profundas 

aprisionariam cargas na irradiação e com o aumento da temperatura de TT seriam 

estimuladas e recombinariam-se na armadilha de LOE principal que é opticamente 

estimulada. Isso leva a inferir que tais armadilhas podem ser tanto térmica quanto 

opticamente ativadas. O comportamento do BG, no entanto, da figura 4.46 ‗b‘ não 

ocorre como a intensidade máxima da LOE, mas sim da mesma forma que o BG do 

verde de 1600 °C, permanecendo alta de RT até 240 °C, após isso passa a diminuir 

até atingir valor de ruído em 320 °C. 

4.6.3 CGCD – TL/LOE (Verde e Hialino 1600 °C) 

As deconvoluções da TL-VIS, UV e da CW-LOE foram realizadas utilizando os 

mesmos métodos apresentados nos subcapítulos 4.4.1 e 4.5.5 respectivamente 

(KITIS et al., 1998; KITIS e PAGONIS, 2008; AFOUXENIDIS et al., 2012; ANGELI et 

al., 2017). A qualidade do ajuste foi verificada através do FOM (BALIAN e EDDY, 

1977).  

A figura 4.47 ‗a e b‘ apresenta a CGCD da TL-VIS e UV do quartzo verde de 

1600 °C irradiado com dose beta de 0,81 Gy, respectivamente, sem TT após as 

irradiações. As TLs foram mensuradas até a temperatura máxima de 450 °C com 

taxa de aquecimento de 5 °C/s. 
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Figura 4.47 – Deconvoluções das curvas de TL do quartzo verde 1600 °C no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A curva experimental da TL-VIS e UV do verde de 1600 °C puderam ser 

ajustadas com cinco picos principais. Os parâmetros de Tmáx, E, s e b da CGCD de 

ambas as detecções são apresentados na tabela 4.14. 

Tabela 4.14 – Parâmetros de CGCD TL-VIS e UV para o quartzo verde de 1600 °C. 

Verde VIS Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 FOM (%) 

Tmáx(°C) 97 130 167 218 308 3,20 

E(eV) 0,77 0,86 1,13 1,32 1,70  

s(s-1) 9,6E+09 1,7E+10 2,7E+12 1,1E+13 1,5E+14  

b 1,08 1,10 1,40 1,39 2,00  

Integral 1268393,9 507275,9 687086,6 1345796,8 64922,4  

Verde UV  

Tmáx(°C) 96 136 167 220 312 3,21 

E(eV) 0,79 0,85 1,10 1,28 1,80  

s(s-1) 2,1E+10 8,5E+09 1,2E+12 3,5E+12 9,3E+14  

b 1,01 1,05 1,40 1,33 2,00  

Integral 337653,8 141800,6 945112,1 438958,5 6853,9  

Fonte: Próprio autor. 

Cabe frisar que as temperaturas apresentadas na tabela 4.14 e 4.15 

correspondem ao centro de máxima intensidade dos picos individuais da 

deconvolução e, portanto, podem apresentar pequena diferença se comparadas 

diretamente com os picos das curvas experimentais. Pelos resultados da tabela 4.14 

notamos que os parâmetros da CGCD da detecção VIS e UV apresentaram, 

praticamente, os mesmos valores, com exceção da temperatura do pico dois e cinco 

que sofreram leve deslocamento para maiores temperaturas no UV. Os ajustes 

obtidos foram 3,20 e 3,21 % para o VIS e UV, respectivamente. Os resultados de 

deconvolução da TL-VIS do verde 1600 °C apresentaram diferenças nos parâmetros 
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de ajustes em relação ao verde natural, tabela 4.7. Tais diferenças foram o 

deslocamento dos picos, que apresentam similaridade, para temperaturas mais 

baixas e em termos de E e s que foram, ligeiramente, superiores para os picos 

intermediários no verde de 1600 °C enquanto que b foi menor.  

A deconvolução da TL-VIS e UV do quartzo hialino aquecido em 1600 °C é 

mostrada na figura 4.48 ‗a e b‘ irradiados com 0,486 e 0,81 Gy, respectivamente. As 

condições de leitura da TL deste espécime foram idênticas às do verde de 1600 °C.  

Figura 4.48 – Deconvoluções das curvas de TL do quartzo hialino 1600 °C no VIS a) e UV b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A TL-VIS do hialino foi ajustada com cinco picos teóricos e a TL-UV com quatro. 

O quinto pico TL não presente na detecção UV refere-se ao de alta temperatura, 

~345 °C no VIS (338 °C na CGCD), que devido à sua baixa intensidade não foi 

detectado. Os parâmetros de CGCD do hialino de 1600 °C são mostrados na tabela 

4.15.  

Tabela 4.15 – Parâmetros de CGCD TL-VIS e UV para o quartzo hialino de 1600 °C. 

Hialino VIS Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 FOM (%) 

Tmáx(°C) 110 147 170 215 338 2,57 

E(eV) 0,90 1,10 1,19 1,20 1,25  

s(s-1) 2.1E+11 5,7E+12 1,1E+13 7,0E+11 3,7E+09  

b 1,45 1,00 1,45 1,50 2,00  

Integral 6323911,9 439109,7 790061,2 716371,3 206995,4  

Hialino UV 

Tmáx(°C) 100 139 160 217  2,99 

E(eV) 1,00 1,05 1,15 1,24   

s(s-1) 1,3E+13 2,6E+12 8,4E+12 1,6E+12   

b 1,30 1,00 1,45 1,40   

Integral 1243166,6 377314,9 434591,4 384302,9   

Fonte: Próprio autor. 
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Os parâmetros de deconvolução determinados para a detecção VIS e UV, da 

mesma forma que o verde, estão em concordância entre si, tanto em termos de E, b 

e s, apesar de alguma variação ser observada. Os picos na TL-UV deslocaram-se 

em direção a temperaturas menores, enquanto que o pico de maior temperatura, 

praticamente, permaneceu na mesma posição. O ajuste obtido da CGCD no VIS foi 

de 2,57% e no UV foi de 2,99%.  

Através dos parâmetros de CGCD dos quatro espécimes naturais e, também, do 

verde e hialino submetidos ao TT em alta temperatura, podemos notar que apesar 

das diferenças, principalmente, em termos de sensibilidade à dose e posição dos 

picos de temperaturas mais altas, o pico de ―110 °C‖ parece ser recorrente à todos 

os tipos de quartzos, independentemente, de sua espécime e temperatura de 

annealing. Esse apontamento é observado mais facilmente através dos parâmetros 

de deconvolução dos quartzos naturais, tabela 4.7, e nos dados de diferentes 

autores da tabela 4.8. Isso poderia ser um indicativo de que o pico de ―110 °C‖ 

apresenta certa universalidade de propriedade que independe do espécime, como 

sugerido por PAGONIS et al., (2002). 

A figura 4.49 é o resultado dos ajustes de CGCD da CW-LOE do verde e hialino 

submetido ao TT em 1600 °C. A LOE foi estimulada por 40 s em RT (‗a e c‘) e com 

tratamento térmico de 160 °C (‗b e d‘) após as irradiações. A dose de radiação no 

verde foi de 0,81 Gy e de 0,486 Gy no hialino. Os parâmetros das deconvoluções 

estão resumidos como detalhes internos nas figuras. 

Comparando-se os gráficos ‗a e b‘ da figura 4.49 podemos notar que o quartzo 

verde de 1600 °C perdeu pouco de sua intensidade inicial (~18 %) com o TT de 160 

°C após a irradiação e que a participação da componente média (C2) manteve-se 

elevada na composição do sinal. O aquecimento causou aumento nos tempos de 

decaimento, de forma acentuada, para a componente rápida (C1) e média (C2) e de 

maneira mais abrupta para a lenta (C3). Já a ordem de cinética permaneceu, 

praticamente, inalterada, após o TT, exceto pelo aumento apresentado pela 

componente rápida. Esses resultados são opostos aos apresentados pelo verde 

natural, o qual mostrou diminuição de 𝜏 e b para todas as três componentes do sinal 

confirmando que o TT em alta temperatura causou significativas modificações nos 

processos de armadilhamento e recombinação de cargas na rede cristalina. 
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Figura 4.49 – Deconvolução da CW-LOE para o quartzo verde aquecido em 1600 °C (a) em RT e (b) 

em 160 °C. Deconvolução da CW-LOE para o quartzo hialino aquecido em 1600 °C (c) em RT e (d) 

em 160 °C 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O quartzo hialino de 1600 °C após o TT em 160 °C, da mesma forma que o 

natural, perdeu grande parte de sua intensidade (~86 %), como é mostrado no teste 

de estabilidade térmica da LOE o que reforça a suposição de que sua luminescência 

é devida a defeitos rasos e instáveis. O TT em 160 °C, além da diminuição da 

intensidade, ocasionou o aumento dos tempos de decaimento de todas as três 

componentes, sendo este maior na lenta, ao passo que suas cinéticas não se 

modificaram significativamente. Embora, os parâmetros de deconvolução do hialino 

de 1600 °C, principalmente, quanto aos tempos de decaimento sejam opostos aos 

apresentados pelo hialino natural, assim como ocorreu no verde, notamos que a alta 

luminescência residual permaneceu em ambos os espécimes tratados em 1600 °C e 

a que a componente lenta continua a diminuir em tempos acima dos 40 s de 

estimulação utilizados nestas analises. 
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Como estes espécimes apresentaram alta sensibilidade à dose na TL-UV, um 

estudo da TL residual (RTL) foi realizado em ambas as amostras utilizando 

diferentes tempos de branqueamento. A dose teste em ambos os espécimes, após 

as exposições, foi de 0,81 Gy. A leitura da TL-UV foi feita até 400 °C (com taxa de 5 

°C/s) uma vez que não há presença de picos TL significantes acima de cerca de 350 

°C para nenhum dos dois espécimes.  

Figura 4.50 – RTL-UV para diferentes tempos de branqueamento do quartzo (a) verde e (b) hialino de 

1600 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

As figuras 4.50 ‗a e b‘ mostram a sobreposição dos picos TL-UV após os 

diferentes tempos de branqueamento com estimulação azul para o quartzo verde e 

hialino, respectivamente. O tempo ―0 s‖ significa que a leitura da TL foi feita 

imediatamente após a irradiação, ou seja, sem branqueamento.  

Para o quartzo verde podemos notar que as intensidades dos picos de 100 e 

145 °C diminuem conforme se incrementa o tempo de exposição até, praticamente, 

desvanecer após 500 s. Já o vale em ~175 °C e o intenso pico em 220 °C conforme 

aumenta-se o tempo de branqueamento observa-se o incremento de ambos os picos 

que atingem a máxima intensidade com 25 s de exposição, começando a decair a 

partir de 50 s. Se observarmos o estudo de estabilidade térmica da LOE do quartzo 

verde, na figura 4.45 ‗b‘, veremos que o ganho na LOE têm como ponto máximo 

exatamente a temperatura de 220 °C cujo início do ganho ocorre em cerca 180 °C, 

exatamente os picos que apresentaram incremento na TL-UV. Dessa forma 

podemos supor que os picos de 175 e 220 °C compõem parte do sinal da LOE, e 

que pode ser devido às armadilhas térmica e opticamente ativadas como a que pode 

ocorrer na regeneração da LOE do hialino, figura 4.46 ‗b‘. 
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A RTL do quartzo hialino no pico de 100 °C apresentou um pequeno ganho com 

exposição em 1 s e começou a decair conforme o aumento da exposição a partir de 

2 s até se desvanecer. Quanto ao pico de 145 °C, da mesma forma que o verde, 

este diminui com o tempo de exposição. O pico mais intenso deste espécime, o de 

220 °C teve o mesmo comportamento de incremento de intensidade com o tempo de 

exposição que o verde, cujo máximo foi atingido com 10 s de iluminação, mas só se 

tornou inferior a intensidade de ―0 s‖ após o branqueamento em 50 s. Novamente, o 

pico de ganho da TL-UV corresponde ao pico de regeneração observado no teste de 

estabilidade térmica da LOE na figura 4.46 ‗b‘. Como este espécime não apresenta 

picos TL com intensidade significativa acima de 300 °C não vemos o efeito de ganho 

de sinal para o segundo ponto de regeneração do teste de estabilidade térmica da 

LOE do hialino que ocorre entre 260 e 360 °C. Podemos pressupor que os picos de 

175 e 220 °C do verde e o de 220 °C do hialino compõem o sinal de LOE destes 

dois espécimes. 

4.6.4 LOE Linearmente Modulada – LM-LOE (Verde e Hialino 1600 °C) 

A LM-LOE do verde e hialino de 1600 °C irradiados com 8,1 e 4,86 Gy, 

respectivamente, foi analisada em RT durante 600 s de estimulação com 4 canais 

por segundo. As figuras 4.51 ‗a e b‘ apresentam as deconvoluções realizadas na 

LM-LOE destes dois espécimes e a tabela 4.16 os parâmetrosda de I, b e t obtidos. 

Figura 4.51 – Deconvolução da LM-LOE para o quartzo verde (a), hialino (b) em temperatura 

ambiente (RT) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

As curvas de LM-LOE para ambos os espécimes foram ajustas através de 

quatro componentes, uma a mais do que os espécimes naturais. A qualidade do 
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ajuste do verde foi de 1,82 % e do hialino de 2,28 % que melhoraram em 

comparação com os cristais naturais devido às altas intensidades emitidas. A LM-

LOE do quartzo verde apresentou um formato díspar dos naturais e mesmo do 

hialino de 1600 °C. Esse formato distinto foi devido a uma componente intermediária 

(C2) em 34 s e de alta intensidade entre C1 em 9,0 s e C3 de 56,9 s ocasionada 

pelo TT em 1600 °C. Podemos notar que a composição do sinal da LM-LOE é 

influenciada pelos picos C1, C2 e C3, enquanto que o C4 é responsável pela longa 

cauda acima de 250 s. Os parâmetros de b das componentes 3 e 4 são idênticos 

aos do verde natural. O tempo de máxima intensidade da componente 1 e 3 também 

não diferem, significativamente, do natural. 

Tabela 4.16 – Parâmetros de deconvolução da LM-LOE para o quartzo verde e hialino de 1600 °C. 

Verde C1 C2 C3 C4 FOM (%) 

Imáx 120,0E3 125,0E3 80,4E3 52,0E3 1,82 

b 1,80 1,30 1,50 1,00  

tmáx 9,0 34,0 56,9 500,0  

Hialino      

Imáx 80,5E3 34,8E3 24,0E3 16,3E3 2,28 

b 1,66 1,01 1,38 1,51  

tmáx 6,8 23,5 84,5 412,0  

Fonte: Próprio autor. 

A LOE-LM do espécime hialino modificou-se completamente em relação à LM-

LOE do natural, principalmente, quanto ao tempo de máxima intensidade da 

componente 1 que era de 52,1 s e passou a ser 6,8 s, o que refletiu no decaimento 

da LOE que passou a ser mais rápido após aquecimento em 1600 °C. A composição 

da LM-LOE é composta por C1 com maior participação na intensidade e por C2 com 

menor participação. O ombro próximo a 90 s é devido a C3, enquanto que C4 dá 

origem à cauda acima de 300 s.  

Baseando-se nos dados obtidos nos cristais naturais podemos pressupor que 

aqueles com maiores quantidades de impurezas e cuja distribuição destas no interior 

do cristal seja mais uniforme, como aparenta ser o que ocorre no quartzo verde, 

apresenta melhor comportamento luminescente. Assim, isto pode ser um indicativo 

de que cristais com essas características elementares têm maior potencial de 

utilização como monitor de radiação ambiental. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES – CRISTAIS ARTIFICIAIS 

Neste capítulo são apresentados os resultados de caracterização morfológica e 

luminescente dos cristais artificiais crescidos pelo método de sol-gel. Esta parte 

pode ser subdividida em quatro etapas principais. A primeira foi dedicada à análise 

da resposta luminescente dos cristais utilizando duas rampas de temperatura de 

calcinação diferentes, uma mais lenta (3 °C/min) e outra mais rápida (15 °C/min). 

Este estudo, no entanto, foi utilizado para todas as amostras confeccionadas, daí um 

dos motivos do grande volume de cristais produzidos. 

A segunda etapa foi dedicada à investigação do efeito do Fe na emissão 

luminescente dos cristais de SiO2. Para tanto, o teste consistiu em produzir cristais 

com as mesmas quantidades e tipos de impurezas alterando-se apenas a 

quantidade do Fe. O Fe presente no quartzo verde natural foi calculado como ~4,0 

mg para a massa de produto obtida em um procedimento experimental. Dessa forma 

utilizou-se o valor ―padrão‖ de 4,0 mg de Fe e cerca de 1/4 dessa quantidade (1,0 

mg) como dopantes neste estudo. Os índices _4,0 e _1,0 significam, 

respectivamente, a quantidade de 4,0 mg e 1,0 mg de Fe na matriz. 

A terceira etapa trata da tentativa de reprodução, via sol-gel, de um dos 

espécimes de quartzo natural. Como, anteriormente, comentado o verde foi o que 

apresentou melhor resposta luminescente nos testes realizados, apresentados no 

capítulo 4, e grande quantidade de elementos metálicos e terras raras, portanto, este 

foi escolhido para ser reproduzido. Oito amostras foram confeccionadas para esta 

finalidade, onde as quantidades de impurezas utilizadas em sua produção foram 

exatamente ou a mais próxima possível daquelas obtidas por AANI (denominada 

SiO2:8 Dop_1,0 e 4,0) e pela combinação com os dados de TXRF e da literatura 

(denominada SiO2:12 Dop_1,0 e 4,0). As calcinações foram feitas utilizando as duas 

taxas de aquecimento anteriormente citadas. Como não foi possível adquirir todos 

os dopantes determinados pelas análises elementares, foram utilizados na 

confecção apenas os adquiridos, comercialmente, os quais são listados no 

subcapítulo 3.2.1. 

A última parte deste trabalho foi dedicada a obtenção de um material baseado 

na estrutura do SiO2 com características adequadas para ser utilizado como 

dosímetro de radiação ionizante, como alta resposta as doses de radiação e 

linearidade de sua curva de crescimento. Nesta etapa apenas análises superficiais 
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foram realizadas nos materiais que não mostraram qualidades favoráveis para 

aplicação em dosimetria. Aqueles que, no entanto, apresentaram características 

desejáveis, como as acima citadas, foram analisados com maiores cuidados.  

5.1 Caracterização Morfológica (DRX) 

A DRX desempenhou um papel de grande importância nesta etapa do trabalho, 

pois a adequada definição da temperatura de calcinação foi feita após análises 

preliminares dos difratogramas da amostra pura calcinada em diferentes 

temperaturas. 

Diversas calcinações foram feitas na amostra pura a fim de observar a partir de 

qual temperatura inicia-se a formação de fase cristalina. Este estudo foi realizado 

utilizando quatro diferentes calcinações, 550, 700, 1000 e 1200 °C com uma hora de 

patamar. Os procedimentos experimentais deste estudo foram descritos no 

subcapítulo 3.2.1.  

As figuras 5.1 ‗a e b‘ mostram os difratogramas de amostras puras e calcinadas 

nas quatro temperaturas de teste e o resultado da calcinação em 1600 °C, 

respectivamente. As condições de mensuração da DRX utilizada para as amostras 

sintéticas foram as mesmas utilizadas para o verde e hialino tratados em 1600 °C, 

ou seja, leitura de 10,0 a 85,0°, passo de 0,02° com 3,0 s de tempo leitura por 

passo. 

Figura 5.1 – (a) Difratogramas da amostra pura (matriz) com diferentes temperaturas de calcinação. 

Em (b) difratograma da amostra calcinada em 1600 °C com taxa de 3 e 15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Podemos ver que as calcinações até 1200 °C não foram suficientes para a 

formação de fase cristalina da amostra pura. Entretanto, em 550 e 700 °C percebe-
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se o início de formação de um pequeno pico em 21,9 °, o qual corresponde ao 

primeiro pico do padrão (standard) da cristobalita, apresentado na figura 4.41 ‗b‘. 

Nas temperaturas de 1000 e 1200 °C a formação do pequeno pico cessa e 

retrocede, permanecendo a amostra, completamente, amorfa.  

Quando a calcinação foi realizada em temperatura elevada, 1600 °C, obteve-se 

um material, altamente, cristalino e com uma única fase, a da cristobalita, 

identificada com o SearchMatch. A utilização de duas rampas de aquecimento 

diferentes não causou qualquer alteração no difratograma da amostra, como se 

observa pela figura 5.1 ‗b‘. 

Como a temperatura de calcinação de 1600 °C foi a que apresentou formação 

de estrutura cristalina esta foi utilizada nas amostras dopadas, em que se 

mantiveram as duas rampas de aquecimento para estudar seus efeitos na resposta 

luminescente das amostras calcinadas. Os difratogramas para algumas amostras 

dopadas são apresentadas nas figuras 5.2 ‗a e b‘. 

Figura 5.2 – (a) e (b) Difratogramas das amostras sintéticas calcinadas em 1600 °C com taxa de 3 e 

15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os padrões de DRX das amostras sintéticas dopadas nas figuras 5.2 ‗a e b‘ 

mostram que, independentemente, dos tipos de dopantes utilizados em suas 

confecções nenhum outro precipitado ou fase mostrou-se presente além da 

cristobalita (LEVANDER et al., 2006; KLEIN e PHILPOTTS, 2013).  

O estudo de rendimento do material após a calcinação foi realizado em quatro 

amostras utilizando em ambas as duas rampas de aquecimento (3 e 15 °C/min). 

Este estudo consistiu em pesar o produto resultante macerado após o gel ser seco 
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em mufla a 90 °C e pesá-lo, novamente, após a calcinação em 1600 °C. A tabela 5.1 

apresenta os resultados deste estudo nas seis amostras analisadas. 

Tabela 5.1 – Resultados do estudo de rendimento após calcinação em 1600 °C. 

Amostra Mantes TT (g) Mapós TT (g) Rendimento (%) 

SiO2 Pura (3°C/mim) 0,668 0,566 84,7 

SiO2 Pura (15°C/mim) 0,912 0,754 82,7 

SiO2:Tb (3°C/mim) 0,946 0,692 73,2 

SiO2:Tb (15°C/mim) 1,195 0,883 73,9 

Fonte: Próprio autor. 

O resultado do estudo de rendimento mostrou, tabela 5.1, que não houve 

diferença na massa do produto final ao se utilizar 3 ou 15 °C/min como rampa da 

calcinação quando as amostras são semelhantes em termos de dopantes. 

Entretanto, podemos notar que há significativa diferença no rendimento ao se dopar 

as amostras, sendo que a pura apresenta maior quantidade de produto final. 

O tamanho das partículas de algumas amostras foi calculado de acordo com a 

equação de Debye-Scherrer (PUROHIT et al., 2015) que utiliza os dados 

experimentais da análise de DRX para estimar o tamanho destas. 

 
𝐷 =

0.9𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
 

(93) 

Na equação (93) D é o tamanho da partícula, β a largura a meia altura do pico, θ 

é o ângulo de difração do pico e λ o comprimento de onda dos raios-X (1,541862 Å). 

A tabela 5.2 apresenta o tamanho das partículas calculadas teoricamente pela 

equação de Debye-Scherrer. O valor D, na tabela 5.2, corresponde à média de 

valores calculados pelos três picos mais intensos do difratograma de raios X de cada 

amostra. 

O método de sol-gel apresenta como vantagens, além da simplificação das 

etapas de síntese, melhor controle de parâmetros como inserção de dopantes, 

homogeneidade, controle de pureza e porosidade do material. Dessa forma a 

obtenção de materiais nanoparticulados é uma característica inerente do processo 

de sol-gel (COUINSON e NALWA, 2001; GOGOTSI, 2006; PUSHPA et al., 2016). 

Neste trabalho, como pode ser observado através da tabela 5.2, para todas as 

amostras analisadas foram obtidas nanopartículas de SiO2. 
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Tabela 5.2 – Tamanho médio calculado das nanopartículas após calcinação em 1600 °C. 

Amostra D (nm) 

SiO2 Pura (3 °C/mim) 43,6±1,5 

SiO2 Pura (15 °C/mim) 45,4±2,7 

SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min) 40,7±2,5 

SiO2:AlFe_4,0 (3 °C/min)  38,7±5,1 

SiO2:AlTiFe_1,0 (3 °C/min) 42,2±3,0 

SiO2:AlTiFe_4,0 (3 °C/min)  40,8±4,2 

SiO2:Tb (3 °C/mim) 38,5±2,3 

SiO2:Tb (15 °C/mim) 41,7±3,8 

SiO2:8 Dop_1,0 (3 °C/min) 36,2±4,2 

SiO2:8 Dop_4,0 (3 °C/min) 35,8±5,1 

SiO2:12 Dop_4,0 (3 °C/min)  36,9±3,6 

SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) 37,0±4,3 

Fonte: Próprio autor. 

O tamanho médio das partículas de SiO2 foi de ~40 nm, onde observa-se que o 

tamanho destas diminui com a dopagem. Estes resultados mostram, também, que a 

dopagem com 1,0 mg de Fe causou o aumento, embora pequeno, no valor de D 

para as amostras SiO2:AlFe, SiO2:AlTiFe e SiO2:8 Dop, enquanto que a utilização de 

uma rampa de aquecimento menor (3 °C/min) teve efeito de diminuir o tamanho das 

nanopartículas. O uso de uma taxa de aquecimento maior (15 °C/min), no processo 

de calcinação, pode ter acelerado a difusão, em estado sólido, entre as partículas 

em contato, causando uma aceleração no processo de coalescência, o que pode ter 

resultado em estruturas maiores no final do processo (BEHAFARID e CUENYA, 

2013).  

Embora a utilização da equação de Debye-Scherrer permita avaliar o tamanho 

das partículas, a utilização de um método de caracterização morfológica como MEV 

e TEM permitiria a confirmação visual das nanopartículas. No entanto, apesar do 

MEV não ter sido empregado neste trabalho, resultados semelhantes de tamanho de 

partículas foram obtidos por GOMES et al., (2018) e KRISHNA et al., (2013) em 

Y2O3:Nd3+ e Y2O3:Eu3+ preparados pelo método de sol-gel e combustão, 

respectivamente, através da equação de Debye-Scherrer e confirmados por MEV e 

TEM.  

5.2 Caracterização Luminescente (TL/LOE) 

A caracterização luminescente dos cristais artificiais foi realizada através da TL-

VIS e LOE. A TL-UV foi analisada, mas como a maioria das amostras apresentou 
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intensidade muito baixa, inviabilizando seu ajuste através da CGCD, os dados não 

serão apresentados. 

As doses de radiação beta empregadas nesta etapa do trabalho 

compreenderam o intervalo de 0,81 a 45,04 Gy tanto para TL quanto para a LOE. 

Entretanto, como nesta primeira parte dos resultados o objetivo foi observar os 

efeitos das diferentes dopagens com Fe e das taxas de aquecimento, as figuras de 

TL e LOE de cada amostra foram plotadas apenas com uma dose de radiação, que 

corresponde a média de três análises de 45,04 ou 9,07 Gy para facilitar a 

visualização.  

Para as amostras que se mostraram muito sensíveis à dose de radiação ou no 

estudo da MDD foram efetuadas irradiações que compreenderam intervalos 

inferiores de dose, entre 0,162 a 0,81 Gy. A TL foi detectada até a temperatura 

máxima de 450 °C e a taxa de aquecimento foi de 5 °C/s. O tempo de estimulação 

da LOE foi de 40 s, utilizando 4 canais por segundo, e realizada com aquecimento 

em 120 °C (taxa de 5 °C/s).  

As figuras 5.3 ‗a e b‘ mostram as emissões de TL-VIS das amostras de SiO2 

pura e dopada com 1,0 e 4,0 mg de Fe com taxa de aquecimento de 3 e 15 °C/min, 

respectivamente. 

Figura 5.3 – Emissão de TL-VIS das amostras de SiO2 pura e dopada com 1,0 e 4,0 mg de Fe 

utilizando rampa de (a) 3 °C/min e (b) 15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A amostra de SiO2 pura calcinada com rampa de 3 °C/min apresentou cinco 

picos principais distinguíveis. O mais intenso ocorre em baixa temperatura, cerca de 

75 °C, o segundo é um pequeno ombro em ~210 °C, o seguinte é um pico isolado 

em 270 °C, o quarto em 345/350 °C e o último em ~420 °C. O SiO2 puro calcinado 
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com rampa de 15 °C/min também apresentou cinco picos principais sendo que o 

primeiro se deslocou para 120 °C. Os demais ocorrem em 205, 275, 350 e em ~430 

°C. As amostras dopadas com 1,0 e 4,0 mg de Fe apresentaram picos centrados em 

cerca de 110, 170, 215, 270 e 330 °C para as duas taxas de aquecimento.  

Os resultados de TL-VIS das amostras puras exibiram diferenças em termos de 

posição e intensidade de alguns picos quando comparadas entre si e com as 

amostras dopadas com Fe. O pico que ocorre em 75 °C para a amostra pura de 

3°C/min pode ter apresentado alta intensidade e deslocamento por a TL ter sido 

medida imediatamente após a irradiação, enquanto que nas demais este teve tempo 

para decair. Com exceção deste pico de baixa temperatura e do acima de 400 °C, 

todos os outros picos principais estão em concordância. De forma geral, podemos 

notar que a dopagem com Fe proporcionou definição dos picos TL e incremento de 

suas intensidades, principalmente, para a dopagem com 1,0 mg de Fe.  

As curvas de emissão TL das diversas amostras foram estudadas com maiores 

detalhes através da deconvolução teórica das mesmas. Na tabela 5.3 são mostrados 

os parâmetros de CGCD da TL-VIS das amostras das figuras 5.3 ‗a e b‘ em que a 

pura de 3 e 15 °C/min apresentaram maiores quantidades de picos, sete e seis 

respectivamente, onde o de mais baixa e alta temperatura somem com a dopagem. 

Todas as amostras dopadas puderam ser ajustadas com cinco picos individuais que 

apresentaram posições semelhantes bem como concordância nos valores de E, b e 

s.  

Nas figuras 5.4 ‗a e b‘ são apresentados os resultados da emissão de TL-VIS 

das amostras de SiO2:AlFe e SiO2:Ti irradiados, respectivamente, com 45,04 e 9,07 

Gy.  

A resposta TL das amostras dopadas com Al e Fe apresentaram intensidades 

inferiores à pura e dopada com Fe, enquanto que a amostra contendo apenas o Ti 

forneceu alta emissão luminescente mesmo com menor dose de radiação. Observa-

se também que, para ambos os casos, a maior intensidade foi apresentada pelas 

amostras calcinadas com a taxa de aquecimento de 15 °C/min e com a menor 

quantidade de Fe como dopante, no caso do SiO2:AlFe.  
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Tabela 5.3 – Parâmetros de CGCD TL-VIS das amostras de SiO2 pura e dopadas com 1,0 e 4,0 mg 

de Fe utilizando rampa de 3 e 15 °C/min. 

SiO2 Pura  
(3 °C/min) 

Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 Pico 6 Pico 7 FOM (%) 

Tmáx(°C) 74 111 155 207 267 345 417 2,84 

E(eV) 0,72 0,73 0,90 1,00 1,70 1,70 1,75  

s(s-1) 9,3E+09 1,1E+09 1,1E+10 7,7E+09 2,5E+15 1,8E+13 1,2E+12  

b 1,80 1,80 1,80 1,45 1,10 1,80 1,90  

Integral 1551676,4 935668,3 393122,5 281666,8 136364,0 795304,9 196684,7  

SiO2 Pura (15 °C/min) 

Tmáx(°C) 117 167 208 269 351 422  2,32 

E(eV) 0,75 0,80 1,35 1,50 1,50 1,75   

s(s-1) 1,4E+09 3,3E+08 4,5E+13 2,6E+13 2,8E11 9,7E+11   

b 1,80 1,70 1,80 1,00 1,40 1,90   

Integral 548000,4 349874,0 162735,5 216747,4 1461005,4 353112,4   

SiO2:Fe_1,0 (3 °C/min) 

Tmáx(°C) 109 170 211 267 329   2,93 

E(eV) 0,69 0,86 0,87 1,70 1,80    

s(s-1) 3,3E+08 1,5E+09 2,5E+08 2,5E+15 3,2E+14    

b 1,63 1,00 1,25 1,00 1,20    

Integral 2146098,1 2840144,0 1423340,7 534878,5 4579237,4    

SiO2:Fe_4,0 (3 °C/min) 

Tmáx(°C) 108 169 209 263 330   2,69 

E(eV) 0,70 0,88 0,88 1,75 1,85    

s(s-1) 4,8E+08 2,7E+09 3,5E+08 1,0E+16 8,5E+14    

b 1,70 1,00 1,25 1,85 1,80    

Integral 683918,6 1131253,6 448575,5 131855,9 893683,5    

SiO2:Fe_1,0 (15 °C/min) 

Tmáx(°C) 107 170 210 263 329   2,18 
E(eV) 0,80 0,86 0,87 1,70 1,80    

s(s-1) 1,2E+10 1,5E+09 2,6E+08 3,3E+15 3,3E+14    

b 1,90 1,00 1,30 1,00 1,17    

Integral 2814747,4 3483382,2 1661019,2 481978,0 4032333,1    

SiO2:Fe_4,0 (15 °C/min) 

Tmáx(°C) 107 168 206 261 327   2,78 

E(eV) 0,80 0,88 0,88 1,75 1,85    

s(s-1) 1,2E+10 2,9E+09 4,0E+08 1,2E+16 1,0E+15    

b 1,90 1,00 1,40 1,00 1,25    

Integral 653021,4 854889,7 431419,6 116351,6 914315,0    

Fonte: Próprio autor. 

Figura 5.4 – Emissão de TL-VIS das amostras de SiO2 dopadas com Al e Fe (a) e com Ti (b) 

utilizando rampa de 3 e 15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Tabela 5.4 – Parâmetros de CGCD TL-VIS das amostras de SiO2:AlFe e SiO2:Ti utilizando rampa de 

3 e 15 °C/min. 

SiO2:Ti (3 °C/min) Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 FOM (%) 

Tmáx(°C) 111 179 232 282 343 4,91 

E(eV) 0,70 0,86 0,90 1,80 1,80  

s(s
-1

) 3,9E+08 8,8E+08 2,0E+08 7,5E+15 1,4E+14  

b 1,90 1,80 1,90 1,00 1,38  

Integral 36489,2 51324,1 12248,6 3816,7 144248,3  

SiO2:Ti (15 °C/min)  

Tmáx(°C) 111 173 232 282 342 4,57 

E(eV) 0,70 1,18 1,20 1,80 1,80  

s(s
-1

) 3,0E+08 9,2E+12 2,6E+11 7,5E+15 1,5E+14  

b 1,90 1,80 1,90 1,00 1,40  

Integral 36489,2 45970,5 8005,3 15266,8 557494,4  

SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min)       

Tmáx(°C) 119 168 217 267 337 3,55 

E(eV) 0,80 0,86 0,90 1,80 2,00  

s(s
-1

) 5,5E+09 1,6E+09 3,9E+08 2,3E+16 9,9E+15  

b 1,80 1,50 1,10 1,00 1,20  

Integral 196754,5 263012,6 42362,6 21705,5 182765,1  

SiO2:AlFe_4,0 (3 °C/min)       

Tmáx(°C) 129 177 232 282 363 7,52 

E(eV) 0,70 0,86 0,90 1,80 2,00  

s(s
-1

) 1,4E+08 9,8E+08 2,0E+08 7,5E+15 2,0E+15  

b 1,80 1,80 1,90 1,00 1,20  

Integral 15159,6 12721,0 12248,6 763,3 11186,4  

SiO2:AlFe_1,0 (15 °C/min)       

Tmáx(°C) 119 171 217 272 342 3,80 

E(eV) 0,80 0,86 0,90 1,80 2,00  

s(s
-1

) 5,4E+09 1,4E+09 3,9E+08 1,6E+16 7,4E+15  

b 1,90 1,45 1,10 1,00 1,24  

Integral 233238,3 315397,9 60518,0 47884,1 372663,1  

SiO2:AlFe_4,0 (15 °C/min)       

Tmáx(°C) 117 170 202 272 337 6,63 

E(eV) 0,75 0,90 0,90 1,95 2,00  

s(s
-1

) 1,4E+09 4,5E+09 8,2E+08 4,1E+17 1,0E+16  

b 1,30 1,00 1,90 1,00 1,10  

Integral 12110,2 35643,0 12434,9 6823,4 42710,1  

Fonte: Próprio autor. 

Através das deconvoluções da TL das amostras das figuras 5.4, resumidas na 

tabela 5.4, percebe-se que as máximas intensidades dos picos principais, E, b e s 

são, praticamente, os mesmos apresentados pelas amostras dopadas das figuras 

5.3, exceto pelas energias dos picos 2 e 3 da amostra SiO2:Ti (15 °C/min) que foi, 

ligeiramente, superior. Os altos valores de FOM obtidos nas amostras SiO2:AlFe_4,0 

(3 e 15 °C/min) foram devidos às baixas intensidades TL apresentadas por estas 

prejudicando, assim, seus ajustes. 

As análises de TL-VIS das amostras dopadas com Al, Ti e Fe irradiadas com 

9,07 Gy são apresentadas na figura 5.5, ao passo que na tabela 5.5 seus 

parâmetros de CGCD são resumidos.  
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Figura 5.5 – Emissão de TL-VIS das amostras de SiO2 dopadas com Al, Ti e Fe com rampa de 3 e 15 

°C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Tabela 5.5 – Parâmetros de CGCD TL-VIS das amostras de SiO2:AlTiFe utilizando rampa de 3 e 15 

°C/min. 

SiO2:AlTiFe_1,0 (3 °C/min) Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 FOM (%) 

Tmáx(°C) 110 167 221 272 332 3,13 

E(eV) 0,80 0,86 1,15 1,80 2,00  

s(s
-1

) 9,9E+09 1,7E+09 1,4E+11 1,6E+16 1,4E+16  

b 1,90 1,30 1,90 1,00 1,32  

Integral 314396,3 213539,4 50671,3 38307,3 889652,5  

SiO2:AlTiFe_4,0 (3 °C/min)  

Tmáx(°C) 110 168 217 270 329 3,66 

E(eV) 0,80 0,87 1,15 1,80 2,00  

s(s
-1

) 9,9E+09 2,3E+09 1,9E+11 1,8E+16 1,7E+16  

b 1,90 1,10 1,90 1,00 1,20  

Integral 25151,7 48910,2 7204,6 8776,8 175152,8  

SiO2:AlTiFe_1,0 (15 °C/min)       

Tmáx(°C) 112 167 221 272 329 4,03 

E(eV) 0,80 0,85 1,15 1,80 2,00  

s(s
-1

) 8,7E+09 1,3E+09 1,4E+11 1,6E+16 1,8E+16  

b 1,90 1,40 1,90 1,00 1,15  

Integral 121264,8 124053,5 25335,6 22100,4 334689,9  

SiO2:AlTiFe_4,0 (15 °C/min)       

Tmáx(°C) 114 168 217 270 334 3,72 

E(eV) 0,80 0,87 1,15 1,80 2,00  

s(s
-1

) 7,6E+09 2,2E+09 1,9E+11 1,8E+16 1,3E+16  

b 1,90 1,30 1,90 1,00 1,25  

Integral 59496,7 69081,8 14409,3 17553,6 410992,0  

Fonte: Próprio autor. 

Novamente, a maior intensidade TL foi apresentada pela amostra contendo a 

menor quantidade de Fe como dopante, porém dessa vez com taxa de aquecimento 

de 3 °C/min; a mais baixa resposta TL foi exibida pela amostra com 4,0 mg de Fe e 

menor rampa de aquecimento, da mesma forma que a amostra SiO2:AlFe na figura 

5.4 anterior. A adição do Ti à matriz dopada com Al e Fe agiu como um 
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potencializador para emissão de TL incrementando o pico de alta temperatura, de 

~330 °C, da amostra SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min) em cerca de 4,5 vezes. 

Os ajustes da curva de emissão de TL-VIS destas amostras foram feitos através 

de cinco picos principais, cujas temperaturas máximas estão em conformidade com 

as das demais amostras dopadas. É possível notar, também, que os parâmetros de 

E, b e s corroboram entre si e não diferem, expressivamente, dos dados das tabelas 

5.4 e 5.3, com exceção da temperatura de ~220 °C que se assemelha mais com a 

SiO2:Ti (15 °C/min). 

Nas figuras 5.6 ‗a e b‘ são apresentados os perfis de intensidade da TL do pico 

de maior temperatura para todas as 16 amostras estudadas nesta etapa, separadas 

de acordo com a dose de radiação aplicada. 

Figura 5.6 – Intensidade da TL-VIS do pico de maior temperatura para as amostras de SiO2 pura e 

dopadas com rampa de 3 e 15 °C/min para a dose de (a) 45,04 Gy e (b) 9,07 Gy 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O pico de máxima intensidade não é exatamente o mesmo para todas as 

amostras, pois como se observa, através das tabelas anteriores, alguns picos 

apresentaram leves deslocamentos para certas dopagens. Assim, os gráficos da 

figura 5.6 expressam as intensidades máximas na maior temperatura de cada 

amostra. 

As amostras SiO2:Fe_1,0 e SiO2:AlTiFe_1,0 apresentaram intensidades da TL 

superiores para a rampa de aquecimento de 3 °C/min. As intensidades não 

mostraram distinção, significativa, com relação a rampa de aquecimento para as 

amostras SiO2:Fe_4,0, SiO2:AlFe_1,0 e SiO2:AlFe_4,0. A intensidade da TL foi maior 

com a rampa de 15 °C/min para as amostras SiO2 pura, SiO2:Ti e SiO2:AlTiFe_4,0. 

Podemos assumir, genericamente, que na TL a rampa de aquecimento não 

1 2 3 4 5 6

0.0

1.0x10
5

2.0x10
5

3.0x10
5

4.0x10
5

5.0x10
5

a)

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e
 m

a
x
. 

T
L
 (

c
o

n
ta

g
e

m
)

Amostra

 Rampa 3 °C/min - SiO
2
:

1-Pura  2-Fe_1,0  3-Fe_4,0

4-AlFe_1,0 5-AlFe_4,0

 Rampa 15 °C/min - SiO
2
:

1-Pura  2-Fe_1,0  3-Fe_4,0

4-AlFe_1,0 5-AlFe_4,0

Dose 45,04 Gy

Pico de maior Temperatura

6 7 8 9

0.0

2.0x10
4

4.0x10
4

6.0x10
4

8.0x10
4

1.0x10
5

b)

Dose 9,07 Gy

Pico de maior Temperatura

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e
 m

a
x
. 

T
L
 (

c
o

n
ta

g
e

m
)

Amostra

 Rampa 3 °C/min 

SiO
2
:

6-Ti 7-AlTiFe_1,0 8-AlTiFe_4,0

 Rampa 15 °C/min

SiO
2
:

6-Ti 7-AlTiFe_1,0 8-AlTiFe_4,0



244 
 

desempenhou um papel determinante na intensidade dos picos de alta temperatura. 

Entretanto, pode-se notar uma tendência de que entre as amostras dopadas com 

Fe, aquelas que contêm Fe em maior quantidade foram as que apresentaram menor 

intensidade da TL. As figuras 5.7 ‗a a d‘ apresentam as curvas de CGCD ajustadas 

em picos individuais de algumas das amostras sintéticas. 

Figura 5.7 – Deconvoluções das curvas de TL-VIS da amostra (a) SiO2 pura (3 °C/min), (b) SiO2 pura 

(15 °C/min), (c) SiO2:Fe_1,0 (3 °C/min) e (d) SiO2:Fe_1,0 (15 °C/min) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

O comportamento luminescente das dezesseis amostras estudadas por TL com 

as duas rampas de aquecimento e dopagens com Fe também foram analisadas por 

LOE.  

As figuras 5.8 ‗a e b‘ trazem a emissão de LOE das amostras de SiO2 pura e 

dopadas com 1,0 e 4,0 mg de Fe irradiadas com 45,04 Gy nas quais foram utilizadas 

rampas de calcinação de 3 e 15 °C/min. Por esses resultados percebe-se que as 

amostras dopadas apresentaram resposta luminescente superior à pura, onde 

àquelas com 1,0 mg de Fe foram as que exibiram maior sinal de LOE. 
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Diferentemente da TL notamos, claramente, que a maior rampa de aquecimento 

influenciou na resposta de LOE das amostras dopadas com Fe causando aumento 

de suas intensidades. A amostra pura, no entanto, não apresentou distinção 

significativa no sinal de LOE ao ser calcinada com 3 ou 15 °C/min.  

Figura 5.8 – Emissão de LOE das amostras de SiO2 pura e dopada com 1,0 e 4,0 mg de Fe utilizando 

rampa de (a) 3 °C/min e (b) 15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A LOE das amostras de SiO2:AlFe, SiO2:Ti e SiO2:AlTiFe são apresentadas, 

respectivamente, nas figuras 5.9 ‗a a c‘. A LOE dos cristais dopados com Al e Fe, na 

figura 5.9 ‗a‘, tiveram o mesmo comportamento observado na TL, em que a amostra 

contendo 1,0 mg de Fe e submetida a taxa de aquecimento de 15 °C/min foi a que 

apresentou maior emissão luminescente, seguida do SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min), do 

SiO2:AlFe_4,0 (15 °C/min) e por fim do SiO2:AlFe_4,0 (3 °C/min). 

Os cristais dopados com Ti, também, seguiram o comportamento apresentado 

na TL, onde a amostra calcinada com rampa de 15 °C/min apresentou emissão de 

LOE cerca de duas vezes superior a da calcinada com rampa de 3 °C/min. Apesar 

disso, observa-se que sua intensidade é apenas, aproximadamente, 1,5 vezes 

superior a da amostra pura.  

Quanto às amostras dopadas com Al, Ti e codopadas com o elemento Fe, 

novamente, resultado similar à TL foi obtido, em que a amostra SiO2:AlTiFe_1,0 (3 

°C/min) apresentou a maior resposta de LOE enquanto que a SiO2:AlTiFe_4,0 (3 

°C/min) a menor. 
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Figura 5.9 – Emissão de LOE das amostras de SiO2 dopadas com Al e Fe (a), com Ti (b) e com Al, Fe 

e Ti (c) utilizando rampa de 3 e 15 °C/min 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A tabela 5.6 sumariza os resultados das deconvoluções de CW-LOE de todas as 

dezesseis amostras estudadas nesta parte do trabalho, enquanto que a figura 5.10 

mostra o perfil de intensidade máxima da LOE destas. As deconvoluções foram 

realizadas nas respostas de LOE com estimulação de 40 s, utilizando 4 canais por 

segundo, e com aquecimento em 120 °C. 

As curvas experimentais de LOE dos cristais artificiais puderam ser ajustadas 

com três componentes principais, rápida (C1), média (C2) e lenta (C3), da mesma 

forma que para os cristais naturais e os aquecidos em 1600 °C. Pelos dados da 

tabela 5.6 vemos que apenas a componente lenta (C3) não sofreu alteração nos 

parâmetros de b e τ ao passo que as componentes rápidas e médias apresentaram 

diferenças entre amostras mesmo com dopantes similares e entre as rampas da 

calcinação, podendo apenas a SiO2:AlTiFe_4,0 (3 e15 °C/min) e SiO2:Fe_4,0 (3 e 15 

°C/min) serem tratadas como exceções.  
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Tabela 5.6 – Parâmetros de deconvolução da CW-LOE das amostras de SiO2 puras e dopadas 

utilizando rampa de 3 e 15 °C/min. 

SiO2 Pura (3 °C/min) SiO2 Pura (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,10 1,11 1,00  1,26 1,15 1,00  

𝜏 0,31 2,85 14,5  0,31 3,10 14,6  

FOM (%) 3,63  3,91 

SiO2:Fe_1,0 (3 °C/min) SiO2:Fe_1,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,09 1,23 1,00  1,00 1,31 1,00  

𝜏 0,25 2,7 14,4  0,19 1,60 14,4  

FOM (%) 3,08  4,32 

SiO2:Fe_4,0 (3 °C/min) SiO2:Fe_4,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,05 1,21 1,00  1,05 1,24 1,00  

𝜏 0,20 2,25 14,6  0,19 2,10 14,5  

FOM (%) 4,76  4,28 

SiO2:Ti (3 °C/min) SiO2:Ti (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,00 1,35 1,00  1,10 1,00 1,00  

𝜏 0,21 1,85 14,6  0,24 1,60 14,7  

FOM (%) 2,40  2,46 

SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min) SiO2:AlFe_1,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,00 1,19 1,00  1,61 1,21 1,00  

𝜏 0,20 2,45 14,7  0,13 2,51 14,1  

FOM (%) 1,87  1,24 

SiO2:AlFe_4,0 (3 °C/min) SiO2:AlFe_4,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,00 1,36 1,00  1,49 1,35 1,00  

𝜏 0,17 2,47 14,6  0,12 2,50 14,5  

FOM (%) 3,45  2,20 

SiO2:AlTiFe_1,0 (3 °C/min) SiO2:AlTiFe_1,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,00 1,35 1,00  1,19 1,36 1,00  

𝜏 0,22 3,00 14,7  0,20 2,55 14,7  

FOM (%) 1,69  2,65 

SiO2:AlTiFe_4,0 (3 °C/min) SiO2:AlTiFe_4,0 (15 °C/min) 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3  

b 1,10 1,34 1,00  1,04 1,32 1,00  

𝜏 0,16 2,80 14,5  0,16 2,82 14,6  

FOM (%) 3,18  1,95 

Fonte: Próprio autor. 

Esses resultados nos sugerem que a LOE se mostrou sensível, como a TL, aos 

processos de dopagens, porém, mais sensível à taxa de aquecimento da calcinação. 

A figura 5.10 reforça essa prerrogativa, onde observa-se que a intensidade máxima 

da LOE foi superior para quase todas as amostras dopadas cuja calcinação fora 

realizada com a rampa de aquecimento de 15 °C/min, enquanto que na TL, 

aparentemente, não houve influência desta nas intensidades dos picos de alta 
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temperatura. A amostra SiO2:AlTiFe_1,0 foi a única a apresentar emissão de LOE 

superior para a taxa de aquecimento de 3 °C/min, concordando com os resultados 

de TL. Também está em conformidade a tendência exibida pelas amostras dopadas 

com maior quantidade de Fe em apresentar menor emissão de luminescência, como 

se observa, mais claramente, entre as amostras 2 e 3, 4 e 5, tanto para 3 e 15 

°C/min, e para a 7 e 8, especificamente, para a taxa de 3 °C/min, na figura 5.10. 

Figura 5.10 – Intensidade máxima da LOE das amostras de SiO2 pura e dopadas com rampa de 3 e 

15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Nas figuras 5.11 ‗a a d‘ são apresentados os ajustes das deconvoluções da CW-

LOE da amostra pura e dopadas com Al e Fe de 3 e 15 °C/min, respectivamente. Os 

ajustes mostram que a componente rápida (C1) influenciou a maior parte da 

emissão de LOE da amostra pura de 3 °C/min, enquanto que na de 15 °C/min nota-

se maior contribuição da componente média (C2). Já para as amostras dopadas 

com 1,0 mg de Fe a componente C2 aparenta ser a maior responsável pela emissão 

luminescente, onde observa-se que sua contribuição é muito maior na amostra 

calcinada com taxa de 15 °C/min. Genericamente, podemos notar que o processo de 

dopagem do SiO2 causou a diminuição da constante de decaimento da componente 

rápida da LOE de todas amostras. 

A análise da estabilidade térmica da LOE, apresentada nas figuras 5.12 ‗a e b‘ 

para a amostra de SiO2 pura e calcinada com taxa de 3 °C/min, foi realizada 

utilizando as mesmas condições experimentais aplicadas aos espécimes naturais e 

aquecidos em 1600 °C.  
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Figura 5.11 – Deconvoluções das curvas de CW-LOE da amostra (a) SiO2 pura (3 °C/min), (b) SiO2 

pura (15 °C/min), (c) SiO2:AlFe_1,0 (3 °C/min) e (d) SiO2:AlFe_1,0 (15 °C/min) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A CW-LOE da amostra pura com os diferentes tratamentos térmicos não 

apresentou sinal de recuperação em nenhum ponto específico de temperatura da 

análise. Sua intensidade máxima observada em ―0 °C‖ sofre diminuição de cerca de 

55 % com aquecimento em 60 °C, diminuindo para 85 % em 120 °C onde se 

estabiliza formando um patamar até, aproximadamente, 280 °C. A partir daí começa 

a diminuir e atinge intensidade de BG em 320 °C permanecendo constante até a 

temperatura final de 400 °C do teste. Por esses resultados pode-se notar que TTs 

em temperaturas elevadas poderiam ser empregados nesta amostra sem prejuízo 

de sua intensidade a partir de 120 °C.  

Da mesma forma que a intensidade máxima da LOE o comportamento do BG 

não apresentou recuperação de sinal em nenhuma das temperaturas de análise, 

permanecendo, praticamente, constante do início ao final dos TTs. 

Sem muito rigor pode-se dizer que o perfil de estabilidade térmica da LOE da 

amostra pura assemelha-se mais ao hialino de 1600 °C, sendo que, no entanto, não 
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difere, significativamente, do azul natural, pelo menos em termos do patamar e da 

queda na intensidade para nível de BG, muito embora a luminescência da amostra 

pura e do hialino deva ter origem a partir de defeitos intrínsecos ao invés dos 

também relacionados às impurezas como no azul. Para confirmar essa hipótese, 

entretanto, análises de RSE se fazem necessárias e, se possível, estudos 

complementares serão realizados no futuro. 

Figura 5.12 – a) Estabilidade térmica da LOE da amostra de SiO2 pura – 3 °C/min e b) perfil dos 

principais pontos da LOE de cada tratamento térmico 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os resultados de luminescência das amostras sintéticas apresentaram resposta 

TL e LOE diferenciada quanto às rampas de aquecimento da calcinação. A TL, 

aparentemente, não foi influenciada por estas, ao passo que a emissão de LOE foi 

superior para a taxa mais elevada. Considerando-se que o processo de emissão 

luminescente depende dos processos de irradiação e subseqüente recombinação de 

cargas nos defeitos na banda proibida, podemos supor que ao aumentarmos a taxa 

de aquecimento durante a calcinação, somado ao resfriamento natural que foi mais 

rápido quando o forno estava em temperaturas mais altas, perturbações foram 

geradas durante a formação, e resfriamento, do cristal originando mais defeitos na 

rede cristalina do SiO2 que podem ter sido responsáveis pelo incremento observado 

na LOE das amostras dopadas. Em contrapartida, uma baixa taxa de aquecimento 

significa, na prática, dar mais tempo para um melhor arranjo dos átomos na rede 

cristalina durante a formação do cristal. Isso pode acarretar na diminuição da 

densidade de defeitos e por conseqüência menor emissão luminescente 

(CALLISTER, 2007). Entretanto, foi observado que durante o processo de 

calcinação a rampa de 15 °C/min não permanece constante até a temperatura final 
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de 1600 °C, esta diminui para taxas mais baixas ao atingir temperaturas próximas a 

1400 °C, diferentemente da taxa de 3 °C/min que permanece constante até o final do 

processo. Isso ocorre porque o controlador de potência não consegue suprir tão 

rapidamente a quantidade de corrente necessária para manter a alta taxa de 

aquecimento para uma câmara térmica tão grande como a do forno utilizado nas 

calcinações. Assim, não é de se estranhar que a maior distinção na resposta de LOE 

tenha sido observada apenas para as amostras dopadas, pois as impurezas 

acrescentadas tiveram como objetivo a criação de defeitos na rede cristalina do 

material durante seu crescimento causando aumento na densidade destes. A 

densidade de defeitos pode ser aumentada em condições de desequilíbrio 

termodinâmico, ou seja, com bruscas variações de aquecimento, resfriamento e 

pressão como o observado na formação de cristais naturais. Assim, a simulação de 

um processo de crescimento de cristais análogo ao natural pode ser favorável para 

formação e incorporação de mais defeitos na rede cristalina e por fim originando 

centros metaestáveis na BP que podem capturar mais cargas durante a irradiação 

(BOHM, 1995; PREUSSER et al., 2009). 

Quando apenas o Fe foi utilizado como dopante do SiO2 em concentração de 

1,0 mg observamos que a emissão de TL e LOE aumentou em relação a amostra 

pura. A emissão da amostra pura muito provavelmente é devida a defeitos 

intrínsecos na rede cristalina como os associados à vacância de oxigênio, chamados 

de centros E‘, dos quais o mais conhecido é o E‘1 formado por uma vacância de 

oxigênio com um elétron desemparelhado localizado em um dos dois átomos de Si 

não equivalentes (WEEKS, 1956; MCKEEVER, 1985). Estudos de TL em cristais de 

SiO2 puro e dopado, na forma de tridimita, foram realizados por OHTA et al., (2000) 

e por OHTA e TAKAMI, (2002) que atribuíram a luminescência da matriz de SiO2 ao 

centro E‘1 após análises de RSE que serão realizados, futuramente, nessas 

amostras (WEIL, 1984; HALLIBURTON, 1989; IKEYA, 1993).  

Os íons de Fe, juntamente com os de Al e Ti, são conhecidos por serem 

capazes de substituir o Si na rede cristalina do quartzo (MCKEEVER, 1985; 

PREUSSER et al., 2009). Assim, apesar do Fe2+ ser tratado como um inibidor de 

luminescência (MARFUNIN, 1979; MACRAE e WILSON, 2008) o Fe3+ é um dos 

metais de transição comumente conhecido como ativador (GOTZE, 2002; MACRAE 

e WILSON, 2008). Dessa forma podemos supor que na dopagem da amostra 

contendo Al, o Fe pode ter apresentado configuração divalente enquanto que na 
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amostra AlTiFe_1,0 estado trivalente, o que resultou, respectivamente, na menor e 

maior emissão de TL. A compensação de carga para os íons trivalentes é feita 

através de íons alcalinos monovalentes, porém neste caso, como não há introdução 

desses elementos (Li e Na, por exemplo) a compensação pode ter sido fornecida por 

um hidrogênio ou mesmo por um buraco armadilhado (MALIK et al., 1981; 

PREUSSER et al., 2009). As intensidades observadas na TL-VIS podem ter sido 

superior às da LOE, pois a emissão do Fe está localizada no visível, mais próximo 

ao vermelho, e mais afastado do UV onde a LOE é detectada (MARFUNIN, 1979; 

GAFT et al., 2005) o que também inviabilizou as análises da TL-UV dessas 

amostras, embora realizadas não foram apresentadas por apresentar apenas 

frações em comparação a TL-VIS. 

Nesta etapa, quando o Fe foi utilizado como dopante em maior quantidade (4,0 

mg), ele atuou como inibidor de centros de luminescência pois, provavelmente, a 

sensibilidade luminescente diminuiu devido ao aumento da probabilidade de auto-

absorção de luz ocasionado pelo incremento desse elemento na dopagem 

(MCKEEVER e CHEN, 1997; DORENBOS, 2003; BAJPAI et al., 2013). Podemos 

assim concluir que o Fe quando em maior concentração é um quencher de 

luminescência, mas em menor quantidade, como dopante e/ou codopante em 

cristais de SiO2, este atuou como ativador de luminescência.  

5.3 Reprodução da Amostra Natural – Caracterização Luminescente (TL/LOE) 

Esta parte do trabalho trata da reprodução do espécime verde, ou o mais 

próximo possível deste, utilizando as principais impurezas encontradas através da 

AANI, TXRF e citadas na literatura. Como, anteriormente, comentado um total de 

oito amostras foram produzidas para esta finalidade, onde as duas quantidades de 

Fe (1,0 e 4,0 mg) e rampas de aquecimento foram empregadas. Análises de TL e 

LOE foram feitas nas oito amostras e naquela que apresentou melhor resultado, em 

termos de resposta luminescente, foi feito estudo de recuperação de dose utilizando 

o protocolo de SAR, mínima dose de detecção (MDD) e de fading. 

A figura 5.13 a seguir é o produto obtido após secagem do gel em mufla com 

temperatura de 90 °C. Esta amostra foi confeccionada utilizando como dopante 

todas as doze impurezas adquiridas, comercialmente, para a realização deste 

projeto. A quantidade de Fe adicionada na produção desta amostra foi a baseada, 

experimentalmente, nos resultados de AANI, como 4,0 mg, portanto, a amostra foi 
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denominada SiO2:12 Dop_4,0. As amostras SiO2:8 Dop contém como impurezas Fe, 

Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu e Al; já as SiO2:12 Dop Fe, Cr, Ti, La, Co, Mn, Eu, Al, Tb, Mg, 

Hf e Cu. 

Figura 5.13 – Amostra artificial obtida através da dopagem com todas as doze impurezas utilizando 

4,0 mg de Fe antes da calcinação em 1600 °C 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A reprodução de um material semelhante ao espécime verde, em termos 

qualitativos e de forma um tanto pretensiosa, foi realizada com, relativo, sucesso, no 

entanto, com estrutura cristalina da cristobalita como as demais amostras sintéticas.  

As análises de TL-VIS com dose de 9,07 Gy para todos os espécimes 

confeccionados da amostra de reprodução da natural com oito e com doze dopantes 

são apresentados, respectivamente, nas figuras 5.14 ‗a e b‘. Em ‗c‘ é mostrado o 

perfil de intensidade da TL do pico de maior temperatura dos oito espécimes. 

As amostras contendo oito impurezas em sua confecção apresentaram 

intensidades que se modificaram com a quantidade de Fe e com a taxa de 

aquecimento da calcinação. Com exceção da amostra SiO2:8 Dop_4,0 (3 °C/min) 

todas as demais apresentaram perfil e posição de picos TL semelhantes. Os 

espécimes SiO2:8 Dop_1,0 (3 e 15 °C/min) possuem três picos principais 

distinguíveis localizados em 120, 175 e 330 °C. A amostra SiO2:8 Dop_4,0 (15 

°C/min) apresentou os mesmos três picos das amostras anteriores, com pequeno 

desvio de posição dos picos de 120 e 175 °C, e um pico em ~260 °C. Quanto a 

amostra SiO2:8 Dop_4,0 (3 °C/min) esta tem somente dois picos cujo mais intenso e 

largo está centrado em ~120 °C e o menor, que corrobora com os demais, em 330 

°C. Esta amostra diferiu-se, significativamente, das outras três de seu espécime o 

que nos leva a supor que problemas de contaminação ou erro na pesagem de algum 
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dopante possam ter ocorrido durante as etapas iniciais de sua produção. Em todo 

caso podemos observar que seu pico TL de alta temperatura não parece ter sido 

influenciado pelo crescimento anormal como o de baixa temperatura, fazendo com 

que a amostra contendo a maior quantidade de Fe e calcinada em 15 °C/min 

apresente a melhor resposta luminescente à dose observado através da alta 

intensidade de seu pico de ~330 °C. 

Figura 5.14 – a) Emissão de TL-VIS das amostras de SiO2 com oito dopantes e 1,0 e 4,0 mg de Fe, b) 

SiO2 com doze dopantes e 1,0 e 4,0 mg de Fe utilizando rampa de 3 e 15 °C/min. Em c) Intensidade 

da TL-VIS do pico de maior temperatura para todas as oito amostras de SiO2 de reprodução da 

natural 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Os espécimes confeccionados com as doze impurezas apresentaram maior 

quantidade de picos, quatro no total, e semelhança no perfil de emissão de TL. Os 

picos principais que puderam ser distinguidos ocorrerem, de forma geral, para todas 

as amostras em ~115, 170/180, 250 e 320/330 °C. Pela figura 5.14 ‗b‘ notamos que 

a amostra contendo maior quantidade de Fe e calcinada com rampa de 15 °C/min 

apresentou maior intensidade em todos os picos principais, cujo de maior 
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temperatura (~325 °C) possui intensidade 2,6 vezes superior à melhor amostra 

contendo oito dopantes (SiO2:8 Dop_4,0 – 15 °C/min). Esses resultados nos 

mostram que aquelas amostras dopadas com maior quantidade de Fe, como ocorre 

no quartzo natural, foram as que apresentaram melhor emissão de TL e que sua 

intensidade foi incrementada utilizando a rampa de 15 °C/min, como é confirmado 

pela figura 5.14 ‗c‘. 

Tabela 5.7 – Parâmetros de CGCD TL-VIS das amostras de SiO2:8 Dop_4,0 e SiO2:12 Dop_4,0 

utilizando rampa de 15 °C/min. 

SiO2:8 Dop_4,0 
(15 °C/min) 

Tmáx(°C) E(eV) s(s
-1

) b Integral FOM (%) 

Pico 1 103 0,85 8,2E+10 1,25 66439,0 3,11 

Pico 2 131 0,90 5,3E+10 1,30 69201,5  

Pico 3 169 1,00 5,5E+10 1,35 131843,4  

Pico 4 211 1,42 2,1E+14 1,10 33063,2  

Pico 5 233 1,44 6,9E+13 1,00 33171,2  

Pico 6 260 1,60 4,4E+14 1,01 69797,0  

Pico 7 330 1,90 2,3E+15 1,11 265259,1  

SiO2: 12 Dop_4,0 
(15 °C/min) 

   

Pico 1 107 0,90 2,9E+11 1,10 450743,6 1,97 

Pico 2 131 0,98 5,8E+11 1,10 284393,4  

Pico 3 152 1,00 1,7E+11 1,10 260429,6  

Pico 4 182 1,00 3,2E+10 1,15 462865,3  

Pico 5 214 1,42 1,7E+14 1,05 151970,2  

Pico 6 233 1,44 6,9E+13 1,00 213243,6  

Pico 7 258 1,60 5,1E+14 1,01 598384,0  

Pico 8 325 1,61 9,6E+12 1,08 796459,7  
Pico 9 377 1,95 3,3E+14 2,00 31879,1  

Fonte: Próprio autor. 

A tabela 5.7 apresenta os parâmetros de CGCD da TL-VIS das amostras SiO2:8 

Dop_4,0 e SiO2:12 Dop_4,0 calcinadas com rampa de 15 °C/min, respectivamente. 

O ajuste da amostra contendo oito dopantes foi possível de ser feito através de sete 

picos principais, enquanto que o da amostra dopada com todos os doze dopantes foi 

realizado com nove. A figura 5.15 ‗a e b‘ mostra as deconvoluções da TL-VIS de 

ambas as amostras em seus picos individuais. 

Comparando os espécimes de oito e doze dopantes com a pura observamos 

que a introdução de mais impurezas causou modificações profundas nos parâmetros 

de ajustes das curvas de TL. De forma genéica, as ordens de cinética se tornaram 

menores e as energias maiores, para os picos de temperaturas mais baixas. Apesar 

dos picos de ~110, 155/165, 210 e 265 °C estarem presentes tanto na pura quanto 

nas de reprodução da natural, ou próximo a estes, não se observa semelhanças 

significativas em seus parâmetros, o que nos leva a concluir que os dopantes foram, 
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efetivamente, incorporados na rede cristalina do material alterando suas 

características de emissão de TL. 

Figura 5.15 – Deconvoluções das curvas de TL-VIS da amostra (a) SiO2:8 Dop_4,0 e (b) SiO2:12 

Dop_4,0 calcinadas com rampa de 15 °C/min 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Observando a CGCD das amostras da tabela 5.7 notamos que a dopagem com 

os doze elementos deu origem aos picos de 152, 182 e 377 °C. Os dois primeiros 

podem estar relacionados com o pico de 169 °C presente na amostra de 8 dopantes 

enquanto que o último aparenta ser a cauda do pico de 325 °C da amostra contendo 

as doze impurezas. Os picos de 211/214, 233 e 260/258 °C apresentaram 

exatamente os mesmos valores para b e E. Já os picos 103/107 e 131 °C possuem 

energias similares, porém diferente b, enquanto que o pico de 330/325 °C diferem-se 

em termos de E. Embora a amostra SiO2:12 Dop_4,0 tenha ―apenas‖ quatro 

impurezas a mais em sua rede cristalina do que sua similar de 8 impurezas, foi 

observado que estas causaram importantes modificações em sua propriedade 

luminescente, principalmente, em termos de resposta à dose. Esses resultados 

reforçam a importância do papel das impurezas na contextualização das 

propriedades luminescentes dos cristais iônicos. 

Nas figuras 5.16 ‗a a c‘ são apresentadas as emissões de TL-VIS, TL-UV e o 

ajuste da curva de crescimento da TL-VIS, respectivamente, da amostra SiO2:12 

Dop_4,0 (15 °C/min). Em ‗d‘ é mostrada a sobreposição da TL-VIS do quartzo verde 

de 1600 °C e da SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min).  

Como o espécime SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) foi o que apresentou melhor 

resposta de TL, sua curva de calibração foi levantada com diferentes doses de 

radiação beta utilizando o pico de maior temperatura, centrado em ~325 °C, e o 
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resultado, apresentado em 5.16 ‗c‘, foi uma curva de crescimento do tipo supralinear. 

A emissão de TL no espectro UV desta amostra apresentou o mesmo perfil da 

amostra no VIS, no entanto o pico de ~180 °C não é, facilmente, distinguível devido 

a baixa intensidade luminescente da amostra, ao passo que o de 255 °C permanece 

na mesma posição e o de maior temperatura é deslocado para cerca de 340 °C. 

Figura 5.16 – a) Emissão de TL da amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) no espectro VIS e b) no UV. 

Em c) a curva de crescimento da TL-VIS e em d) a sobreposição da TL-VIS do verde de 1600 °C com 

a SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Pela sobreposição do quartzo verde tratado em 1600 °C com o SiO2:12 Dop_4,0 

(15 °C/min) pode-se notar grande semelhança no perfil de emissão da TL de ambos, 

com o verde de 1600 °C apresentando um deslocamento em direção a temperaturas 

mais baixas. Se imaginarmos o verde deslocando-se cerca de 15 °C para a direita, 

teríamos boa concordância entre este e os picos de 115, 180 e 325 °C da amostra 

SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min), embora o último apresentando menor intensidade e o 

de 255 °C não correspondendo com a posição exata do natural tratado em 1600 °C. 
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Levando-se em consideração que o verde natural de 1600 °C possui tanto a 

fase cristalina do quartzo quanto da cristobalita e que, muito provavelmente, nem 

todas as impurezas presentes no quartzo verde natural foram determinadas e muito 

menos adquiridas comercialmente, podemos concluir que com os materiais em mãos 

a reprodução do espécime verde, na fase de cristobalita, foi obtida com elevado grau 

de sucesso, embora com algumas ressalvas, dentre estas a alta intensidade do pico 

em ~325-340 °C que parece ser característico da fase cristobalita uma vez que está 

presente tanto nas amostras puras quanto nas dopadas.  

O mesmo estudo realizado na emissão de TL dos espécimes de reprodução do 

cristal natural foi feito utilizando a LOE e seus resultados são apresentados nas 

figuras 5.17 ‗a a c‘.  

Figura 5.17 – Emissão de LOE das amostras de SiO2:8 Dop_4,0 (a), SiO2:12 Dop_4,0 (b) e perfil de 

emissão de LOE utilizando rampa de 3 e 15 °C/min (c) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Em ambas as amostras, com oito e com doze dopantes, aquela que contém 4,0 

mg de Fe em sua composição e cuja calcinação fora realizada com rampa de 15 
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°C/min a emissão de LOE foi mais intensa, ao passo que a calcinada com menor 

rampa e contendo apenas 1,0 mg de Fe apresentou a menor resposta à dose. Estes 

resultados, vistos mais claramente através figura 5.17 ‗c‘, corroboram com os obtidos 

por TL para estas amostras.  

Como, novamente, as amostras contendo a maior quantidade de Fe e 

calcinadas com a rampa de aquecimento mais elevada apresentaram as emissões 

de LOE mais intensas, estas foram deconvoluídas através da CGCD-LOE. Os 

resultados dos ajustes obtidos são apresentados nas figuras 5.18 ‗a e b‘ sendo que 

os parâmetros da deconvolução estão resumidos como detalhes internos. 

Figura 5.18 – Deconvoluções das curvas de CW-LOE da amostra (a) SiO2:8 Dop_4,0 (15 °C/min) e 

(b) SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Pelos dados de deconvolução da CW-LOE pode-se ver que a componente 

rápida (C1) tem maior contribuição na curva de LOE experimental e que esta decai 

rapidamente, o que pode ser a causa para o formato diferenciado da curva de LOE 

destas amostras que decaem de forma abrupta em relação às demais, como se 

pode ver nas figuras 4.17 ‗a e b‘. Os parâmetros das deconvoluções se mostraram 

iguais para C1 das duas amostras, enquanto que b e 𝜏 de C2 e C3 não se 

diferenciam substancialmente. A distinção entre estas amostras foi, 

majoritariamente, quanto à intensidade, com uma ordem de grandeza maior na 

amostra SiO2:12Dop_4, (15 °C/min). 
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Figura 5.19 – a) Estabilidade térmica da LOE e os perfis nos principais pontos de cada temperatura 

de tratamento térmico para as amostras (a-b) SiO2:8 Dop_4,0 (15 °C/min) e (c-d) SiO2:12 Dop_4,0 (15 

°C/min) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A estabilidade térmica do sinal de CW-LOE das duas amostras de reprodução 

da natural de maior intensidade foi avaliada seguindo os mesmos parâmetros 

experimentais utilizados nos espécimes naturais. Os resultados deste teste, 

apresentados nas figuras 5.19 ‗a a d‘, mostram que nenhuma das duas amostras 

apresenta recuperação de sinal em nenhuma das temperaturas de TT. O espécime 

com oito dopantes perde cerca de 40 % de sua intensidade luminescente inicial 

quando aquecido a 60 °C e começa a se desvanecer quase que de forma contínua, 

seguindo uma função do tipo exponencial como a LOE, perdendo, em média, 25 % 

de sua intensidade a cada incremento da temperatura de TT, atingindo BG em ~240 

°C. O mesmo comportamento de decaimento exponencial é apresentado pela 

amostra de doze dopantes, em que sua intensidade máxima decai apenas 20 % com 

o TT em 60 °C e, também, atinge o BG em ~240 °C. Em nenhuma das duas 

amostras se observa alteração significativa na intensidade do BG que, embora, seja 
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mais alto nas primeiras temperaturas de TT este decai, como a LOE, a partir de 240 

°C para um valor médio e contínuo de 400 contagens. 

Embora as amostras não tenham apresentado patamar de estabilidade térmica 

do sinal de LOE, um teste de recuperação de dose utilizando o protocolo de SAR foi 

realizado na amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) na qual se obteve o melhor 

resultado de resposta à dose e maior similaridade com a natural. Este teste segue 

os procedimentos descritos no subcapítulo 4.5.3, diferindo-se quanto às doses de 

radiação beta. Neste estudo quatro alíquotas foram utilizadas, onde foi aplicada uma 

dose de simulação natural, ou seja, a dose a recuperar, portanto DE, de 27 s (2,19 

Gy), cujas regenerativas foram 15 s (1,21 Gy), 30 s (2,43 Gy), 45 s (3,64 Gy) e 70 s 

(5,67 Gy), e a dose teste 3 s (0,243 Gy). O TT após as doses regenerativas foi de 

210 °C e de 200 °C após as doses testes. A LOE foi estimulada por 40 s, com 4 

canais/segundo, e realizada com auxílio térmico de 120 °C. Os resultados do teste 

de SAR da amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) são mostrados nas figuras 5.20 ‗a 

e b‘. 

Figura 5.20 – a) Ajuste da alíquota número 3 e b) Radial Plot da distribuição de DE (em segundos) 

para a dose de recuperação de 27 s da amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) 

  

Fonte: Imagem de próprio autor. 

No teste de recuperação de dose da amostra sintética com doze dopantes todas 

as quatro alíquotas foram aprovadas nos testes de recycling e recuperation. O valor 

médio da DE recuperado foi de 25,6±1,1 s (2,074±0,089 Gy). Os bons resultados de 

SAR desta amostra estão em concordância com os obtidos no quartzo verde, o 

único que forneceu valores de DE para as diferentes doses de radiação. O 

agrupamento no Radial Plot sugere que a amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) têm 

possíveis características dosimétricas e apresenta boa reprodutibilidade para 
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detecção de baixas doses de radiação. Por isso a determinação da mínima dose de 

detecção (MDD) deste material foi realizada. 

A mínima dose de detecção como, sucintamente, comentado anteriormente é o 

limite inferior que um material dosimétrico é capaz de detectar e um dos pontos 

críticos para sua viabilização prática. Muitos fatores influenciam na estimativa da 

MDD, tais como radiação de background, massa do dosímetro, sensibilidade do 

sistema de detecção, etc. (FURETTA e WENG, 1998). Para a estimativa da MDD 

dos materiais deste trabalho foi utilizada a leitura de ―fundo‖ como 3ζ do BG, ou 

seja, três desvios padrões das emissões de luminescência das amostras sem 

irradiação (POLYMERIS et al., 2006; HARVEY et al., 2015). A curva de crescimento 

foi levantada utilizando baixas doses de radiação beta que variaram de 0,162 a 0,81 

Gy e foi feito apenas para a LOE, devido a TL deste ter apresentado baixa 

intensidade e crescimento fora da linearidade. Em todos os estudos de MDD as 

doses de radiação foram as apresentadas acima e a LOE foi estimulada por 40 s, 4 

canais/segundo, com auxílio térmico de 120 °C. 

O estudo do desvanecimento ou depleção natural, comumente conhecido como 

fading, do sinal de luminescência também foi realizado. O fading de acordo com 

OBERHOFER e SCHARMANN, (1979) é a perda de informação do material 

dosimétrico em função do tempo decorrido após a sua irradiação. O fading está 

associado à profundidade das armadilhas na rede cristalina e à influência de fatores 

externos como umidade, exposição luminosa e térmica durante o armazenamento. 

Altos valores de fading são considerados prejudiciais para finalidade de dosimetria e 

os mais variados valores deste são reportados na literatura, como por exemplo, no 

sinal da LOE do BeO cujo desvanecimento natural é de ~5 % na primeira hora após 

a irradiação (SOMMER e HENNIGER, 2006); já no pico de 180 °C da TL-VIS de 

KAlSi3O8:Mn o fading é de cerca de 35,4 % nas primeiras 24 hs e de 55 % após um 

ano (PIRES et al., 2011). Dependendo do tipo de aplicação do dosímetro se este 

apresentar elevada variação de intensidade em intervalos de tempo muito curtos 

pode inviabilizar a sua utilização. 

Há diversas sugestões de protocolos para realização do estudo de fading 

disponíveis na literatura. Alguns recomendam que a leitura da luminescência não 

seja realizada nos primeiros minutos decorridos da irradiação, pois a perda de sinal 

nesse curto intervalo de tempo pode chegar a ~60 % (YUKIHARA et al., 2014), 

enquanto outros recomendam a utilização de ciclos de TTs após as irradiações e 
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armazenamento em dessecador/incubadoras para controle de umidade e 

temperatura (BURGKHARDT e PIESCH, 1978; HARVEY et al., 2010). 

O estudo do fading para a amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 °C/min) foi realizado 

para um período de 21 dias, entretanto, para outras, apresentadas na próxima 

seção, este intervalo foi modificado. As leituras de LOE foram feitas em três 

alíquotas e os dados mostrados neste trabalho equivalem a média das leituras. A 

leitura de tempo ―0‖, que equivale a intensidade máxima ou 100 %, foi realizada, 

imediatamente, após a irradiação. As mesmas alíquotas receberam então a mesma 

dose de radiação beta de tempo ‗0‘ e foram armazenadas ao abrigo da luz em uma 

caixa; maiores cuidados quanto a umidade não foram providenciados. As leituras da 

LOE foram feitas em intervalos de 2, 7, 14 e 21 dias decorridos da irradiação. Todas 

as aquisições de LOE foram realizadas em temperatura ambiente (RT), portanto, 

sem auxílio térmico. 

As figuras 5.21 ‗a a c‘ apresentam, respectivamente, as emissões de LOE, a 

curva de crescimento com a MDD e o estudo de fading da amostra SiO2:12 Dop_4,0 

(15 °C/min).  

O ajuste da curva de crescimento da LOE da amostra SiO2:12 Dop_4,0 (15 

°C/min) apresentou comportamento do tipo linear até a dose de 0,81 Gy com R2 de 

0,9998. Em estudos de comportamento luminescente em baixas doses de radiação 

de dosímetros comerciais HARVEY et al., (2015) obtiveram ajustes da curva de 

crescimento cujos R2 variaram de 0,9969 a 0,9997, demonstrando um 

comportamento similar ao do material produzido neste trabalho. A MDD desta 

amostra foi de 2,98 mGy, que é relativamente alto, pois é o valor aproximado da 

dose de radiação anual (DA) obtida em sedimentos e materiais cerâmicos no Brasil, 

embora doses inferiores sejam comuns (ROSSETTI et al., 2015; 2018; SANT‘ANNA 

et al., 2017). Quanto ao fading esta amostra perde cerca de 22 % de sua intensidade 

após dois dias e se estabiliza, após 14 dias da irradiação, em cerca 72 % (perdendo 

28 % de seu sinal). Conforme comentários anteriores o fading varia de matriz para 

matriz, no entanto, pode-se considerar que a perda de sinal desta amostra não é tão 

drástico quanto aos observados em outras que podem chegar a perder 75 % após 

36 hs decorridos da irradiação (CAMARGO et al., 2018). 
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Figura 5.21 – a) Emissão de LOE, b) curva de crescimento e c) fading da amostra SiO2:12 Dop_4,0 

(15 °C/min) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

5.4 Caracterização de Potenciais Dosímetros  

Esta parte do trabalho apresenta os dados das amostras que foram 

confeccionadas para serem utilizadas como potenciais dosímetros, levando em 

conta todo o estudo feito anteriormente. Assim, quatro amostras foram produzidas 

para esta finalidade. Os estudos de MDD e fading foram realizados somente para a 

LOE, pois os ajustes das curvas de crescimento da TL em três das quatro amostras 

apresentaram comportamento supralinear, usualmente observado em amostras de 

quartzo (MCKEEVER, 1985). Apesar disso as análises de emissões de TL-VIS 

(sobreposição dos filtros Schott BG-39 e Corning 7-59 e somente com o Schott BG-

39) e UV foram realizadas e apresentadas para as melhores amostras. 

Como somente a amostra dopada com Tb apresentou ajuste linear e baixo valor 

de MDD, sendo, portanto, a melhor amostra produzida neste trabalho, esta foi 

caracterizada com maior acuidade através da LOE, TL e fotoluminescência (PL).  
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5.4.1 Caracterização Luminescente - TL 

As análises de TL foram realizadas, inicialmente, com doses altas de radiação 

beta, que variaram de 0,89 a 45,4 Gy, utilizando a sobreposição dos filtros Schott 

BG-39 e Corning 7-59 e foram denominadas TL-VIS nas informações internas dos 

gráficos. Quando somente o filtro Schott BG-39 foi utilizado, dentro dos gráficos foi 

utilizada a legenda ―TL-VIS (BG-39)‖. A detecção da TL-UV (filtro Hoya U-340) foi 

feita somente para aquelas amostras que forneceram alta intensidade na TL-VIS, 

mas apenas a título de curiosidade, uma vez que nesta etapa do projeto o objetivo é 

a produção de amostras altamente luminescente, o que costuma ocorrer quando se 

expande o limite de detecção para o espectro visível ao invés de apenas ao UV. 

Quando a amostra apresentou alta resposta luminescente, novas análises foram 

feitas diminuindo a dose de radiação beta para o intervalo de 0,162 a 0,81 Gy, com a 

sobreposição dos dois filtros ópticos no VIS; e 0,162 a 0,486 Gy quando apenas o 

BG-39 foi utilizado na detecção, para o possível cálculo da MDD. 

Como os elementos terra raras são, amplamente, conhecidos como ativadores 

de luminescência e por ocorrer transferência energética entre mais de uma espécie 

destes elementos, podendo ser radiativas quando a banda de excitação de um dos 

elementos terras raras sobrepõem-se com a banda de emissão do outro (VAN 

UITERT e JOHNSON, 1966; LOWTHER, 1976; MARFUNIN, 1979; GAN, 1995; 

REDDY et al., 2014), parecia fazer sentido que as primeiras amostras 

confeccionadas para cunho dosimétrico fossem dopadas com tais elementos. Assim, 

as figuras 5.22 ‗a a c‘ trazem os resultados da TL-VIS da amostra dopada com as 

terras raras Eu, La e Tb, denominada SiO2:TR calcinada com rampa de 3 e 15 

°C/min. A amostra calcinada com menor taxa de aquecimento apresentou cinco 

picos principais localizados em ~115, 155, 205, 270 e 335 °C. Os três primeiros 

estão incorporados em um amplo pico que se inicia em ~70 °C e termina em 245 °C. 

Sumarizando, esses cinco picos são os característicos observados nas amostras de 

SiO2 sintéticas cujas posições são modificadas, levemente, com as dopagens, sendo 

que as maiores diferenças permanecem quanto as intensidades dos picos. Esta 

amostra apresentou alta emissão de TL, próximo a 3,5x106 contagens, em seu pico 

de maior intensidade, cujo centro ocorre em ~115 °C, e de cerca de 2,5x106 

contagens no de 335 °C, quando irradiada com dose de 45,4 Gy. 
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Figura 5.22 – Emissão de TL-VIS da amostra SiO2:TR com rampa de 3 °C/min (a) e de 15 °C/min (b). 

Em (c) curva de crescimento para o pico de 335 °C da amostra em (a) 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A amostra SiO2:TR com rampa de 15 °C/min apresentou os mesmos cinco picos 

da amostra anterior, onde o primeiro e o último pico se deslocaram para ~100 e 340 

°C, respectivamente. A taxa de aquecimento alta teve como principal efeito a 

diminuição da emissão da TL, o estreitamento do pico largo observado na amostra 

anterior e diminuição da intensidade do pico de alta temperatura em relação aos de 

baixa. A diminuição na intensidade da TL desta amostra foi de cerca de 2,6 para o 

pico de ~100 °C e de 6 vezes para o pico de maior temperatura ~340 °C em 

comparação com a amostra calcinada com rampa de 3 °C/min.  

A diminuição da intensidade termoluminescente observada na amostra com 

rampa de aquecimento de 15 °C/min pode ter relação com o tamanho dos íons 

terras raras. As terras raras por possuírem raios iônicos muito superiores ao do Si, 

necessitariam de mais tempo para se arranjarem na rede cristalina do material, o 

que foi providenciado pela taxa de aquecimento menor permitindo que estes fossem 

incorporados mais eficientemente na matriz (MCKEEVER, 1985; CALLISTER, 2007). 
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Amostras de sílica vítrea e tridimita dopadas com algumas terras raras foram 

produzidas por BAJPAI et al., (2014) e OHTA e TAKAMI, (2002) e ambos obtiveram 

emissão termoluminescente alta para as amostras dopadas com Eu. Nessas 

amostras os picos TL principais ficaram localizados em 87, 197 e um amplo pico 

entre 110 e 240 °C, cujo centro ocorre em 180°C. 

Uma vez que a amostra produzida com rampa de aquecimento mais lento (3 

°C/min) apresentou um pico TL estável em alta temperatura (~335 °C) e uma 

intensidade termoluminescente alta, foi feita a curva de crescimento deste pico em 

função da dose, a qual é apresentada na figura 5.22 ‗c‘. Geralmente, em termos de 

dosimetria termoluminescente, uma amostra é propícia para tal finalidade quando o 

pico TL principal ocorre em temperaturas mais altas, o que implica, na prática, que 

as cargas armadilhadas permanecerão estáveis por muito mais tempo. Assim, obter 

um material que possua pico de TL em temperaturas elevadas é um parâmetro 

fundamental para a viabilidade de um possível dosímetro.  

Apesar da amostra SiO2:TR – 3 °C/min ter apresentado alta emissão 

termoluminescente no pico de 335 °C, o seu crescimento com as doses de radiação 

apresentou comportamento supralinear, que não é desejável para um dosímetro, no 

entanto, é de comum ocorrência em quartzos (MCKEEVER, 1985). A maioria das 

amostras desta etapa do trabalho apresentou curva de crescimento do tipo 

supralinear na TL-VIS inviabilizando, em primeiro momento, o cálculo da MDD e sua 

aplicação em dosimetria. Entretanto, não se descarta, no futuro, reanalisar essas 

amostras utilizando diferentes rampas de aquecimento, ao invés de apenas a de 5 

°C/s utilizada em todas as mensurações deste projeto, pois é de conhecimento que 

as rampas de aquecimento são capazes de alterar a dinâmica de recombinação e 

emissão termoluminescente dos cristais (MCKEEVER, 1985; CHEN e MCKEEVER, 

1997; BØTTER-JENSEN et al., 2003 ) e doses de radiação mais baixas, da ordem 

de µGy a mGy. 

Nas figuras 5.23 ‗a e b‘ são mostradas as emissões de TL-UV dos espécimes 

dopados com terras raras de rampa 3 e 15 °C/min, respectivamente. Como se 

esperava a amostra de rampa de calcinação menor apresentou, novamente, 

intensidade maior do que a calcinada em 15 °C/min. Os picos de 155 e 205 °C não 

são distinguíveis no UV, entretanto os de baixas e os de altas temperaturas 

permanecem, porém agora centrados em 110, 275 e 340 °C. Com exceção do último 
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pico da amostra SiO2:TR – 15 °C/min, cuja posição está centrada em 345 °C, todos 

os demais picos são similares aos da amostra calcinada em 3 °C/min. 

Figura 5.23 – Emissão de TL-UV da amostra SiO2:TR com rampa de 3 °C/min (a) e de 15 °C/min (b) 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Figura 5.24 – Emissão de TL-VIS da amostra SiO2:Tb com rampa de 3 °C/min e sua curva de 

crescimento (a-b). Em (c-d) emissão de TL-VIS (BG-39) e sua curva de crescimento 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Quando a amostra de SiO2 foi dopada somente com Tb e calcinada a 3 °C/min 

(figuras 5.24 ‗a a d‘), foi observado que os picos de baixa temperatura na TL-VIS 

modificaram-se com relação às amostras das figuras 5.22. Neste caso, foram 

verificados os cinco principais picos, que ocorrem em ~90, 130, 170, 270 e 340 °C, 

sendo que somente os dois últimos permaneceram nas mesmas posições.  

Esta amostra teve sua TL detectada no espectro VIS (somente com o BG-39) e 

os resultados são mostrados nas figuras 5.24 ‗c e d‘. Nesta análise observou-se 

apenas quatro picos TL principais, ~75, 135, 180 e 345 °C, com a posição dos picos 

de baixa temperatura alterando-se em relação aos detectados com a sobreposição 

dos filtros BG-39 e Corning 7-59, além da ausência do pico de 270 °C. A intensidade 

do pico TL de 345 °C desta amostra foi cerca de 7,7 vezes superior ao seu 

correspondente da amostra cuja detecção fora realizada com ambos os filtros 

ópticos, no entanto, nos dois casos, o ajuste da curva intensidade x dose apresentou 

crescimento supralinear, como se observa em 5.24 ‗b e d‘. 

A detecção da TL-UV destas amostras foi realizada (gráficos não mostrados) e 

da mesma forma que ocorrera com as dopadas com as terras raras, suas 

intensidades foram muito inferiores em comparação com a TL obtida com a 

sobreposição dos dois filtros ópticos. 

As figuras 5.25 ‗a a d‘ apresentam as detecções da TL-VIS da amostra SiO2:Tb 

– 15 °C/min. A amostra cuja TL foi detectada com a sobreposição dos dois filtros 

ópticos possui os mesmos cinco picos TL de sua correspondente de 3 °C/min, 

porém com intensidade menor, cerca de 2 vezes inferior. Podemos, também, notar 

que o incremento da taxa de calcinação causou aumento da intensidade dos picos 

de menor temperatura e diminuição da intensidade do pico de 340 °C, enquanto que, 

o contrário foi observado na amostra calcinada com 3 °C/min. Esse mesmo efeito foi 

apresentado pelas amostras calcinadas com terras raras.  

O ajuste da curva de crescimento do pico de 340 °C da amostra da figura 5.25 

‗a‘ foi realizado e uma regressão linear foi obtida com R2 de 0,9984, fornecendo 

assim, mínima dose de detecção de 172 µGy através do 3ζ. Este resultado é cerca 

de dezessete vezes maior do que o obtido por LOE para a amostra SiO2:12 Dop_4,0 

– 15 °C/min, desta forma, é um forte candidato para aplicações dosimétricas. 
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Figura 5.25 – Emissão de TL-VIS da amostra SiO2:Tb com rampa de 15 °C/min e sua curva de 

crescimento (a-b). Em (c-d) emissão de TL-VIS (BG-39) e sua curva de crescimento 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A TL com detecção VIS (BG-39) desta amostra é apresentada na figura 5.25 ‗c‘ 

onde em ‗d‘ é mostrado o ajuste da curva de crescimento. Os picos TL desta 

amostra ocorrem nas mesmas temperaturas de sua similar de 3 °C/min, porém com 

deslocamentos de picos em cerca de 5/10 °C em direção a temperaturas mais 

baixas. Para a dose de radiação de 0,486 Gy é possível notar a presença do pico de 

270 °C, que aparece como um pequeno ombro, com tendência de crescimento para 

maiores doses de radiação. Na detecção com o filtro BG-39 também foi observado 

que o pico de alta temperatura diminuiu enquanto que os de menor aumentaram, 

exatamente como ocorrera para a amostra dopada com terras raras. A intensidade 

do pico TL de 335 °C dessa amostra é cerca de 5 vezes inferior ao pico TL-VIS (BG-

39) de 345 °C da amostra SiO2:Tb – 3 °C/min. A curva de crescimento obtida para o 

pico TL de 335 °C também foi do tipo supralinear. 

Pelas figuras 5.22, 5.24 e 5.25 podemos notar que materiais, altamente, 

luminescentes e com picos TLs de elevadas temperaturas puderam ser produzidos 
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neste trabalho, apesar da resposta luminescente ser supralinear para três das quatro 

amostras produzidas utilizando a taxa de aquecimento na TL de 5 °C/min e no 

intervalo de dose analisado. 

5.4.2 Caracterização Luminescente - LOE 

Nesta etapa do trabalho são apresentados os resultados de LOE dos potenciais 

dosímetros obtidos neste projeto. Esses estudos foram realizados semelhantemente 

aos de TL, com menor dose de radiação sendo utilizada para as amostras de maior 

sensibilidade. As análises de LOE desta etapa foram feitas com 40 s de estimulação, 

com 4 canais/segundo e em 120 °C. 

Figura 5.26 – Emissão de LOE da amostra SiO2:TR – 3 °C/min e sua curva de crescimento (a-b). Em 

(c-d) emissão de LOE da amostra SiO2:TR – 15 °C/min e sua curva de crescimento  

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

As figuras 5.26 ‗a a d‘ são os resultados de emissão de LOE das amostras 

SiO2:TR calcinadas com rampa de 3 e 15 °C/min e suas respectivas curvas de 

crescimento. A amostra de 3 °C/min apresentou melhor resposta à dose com 
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estimulação óptica, da mesma forma que com a estimulação térmica, por isso, as 

doses de radiação nesta foram inferiores (0,162 a 0,81 Gy) às doses aplicadas 

naquela calcinada com rampa de 15 °C/min (0,89 a 45,04 Gy). O espécime 

calcinado a 3 °C/min exibiu intensidade, aproximadamente, 18 vezes superior, com 

dose de 0,81 Gy, do que o espécime calcinado a 15 °C/min com dose de 0,89 Gy. 

Esta alta emissão de LOE, similar a obtida por TL, pode ter sua origem relacionada 

com a rampa de aquecimento menor durante a calcinação, que permitiu que os íons 

de terras raras tivessem mais tempo para serem incorporados na rede cristalina do 

material. A curva de crescimento desta amostra apresentou, novamente, 

comportamento supralinear, como se observa na figura 5.26 ‗b‘, inviabilizando, até o 

momento, sua utilização como dosímetro. 

Quanto a LOE da amostra SiO2:TR – 15 °C/min esta apresentou, como 

anteriormente comentado, menor emissão luminescente em comparação com a de 

rampa de 3 °C/min. Apesar disso, sua curva de crescimento teve comportamento 

linear até a dose de 9,07 Gy e após esta exibiu sublinearidade, como mostra a figura 

5.26 ‗d‘. Esse resultado pode ser um indicativo de que esta amostra deve seguir um 

comportamento linear para baixas doses de radiação, entretanto, como sua 

intensidade foi baixa não seria possível determinar a MDD. 

A emissão de LOE do SiO2 utilizando apenas o Tb como dopante é mostrada 

nas figuras 5.27 ‗a a d‘ para os espécimes calcinados com rampa de 3 e 15 °C/min 

bem como seus, respectivos, ajustes da curva de crescimento.  

O espécime com rampa de calcinação menor teve resposta à dose superior em 

comparação com a calcinada com rampa de 15 °C/min, sugerindo que a 

incorporação do Tb na rede cristalina foi potencializada pelo processo de 

aquecimento mais lento. Podemos notar também que, em ambos os casos, além da 

emissão alta de LOE, esta decai para valores residuais em cerca de três segundos, 

enquanto que nas dopadas com terras raras isto ocorre em cerca de dez segundos, 

evidenciando um processo rápido de branqueamento com a exposição à luz 

(AITKEN, 1998). A regressão da curva de crescimento da LOE x dose de radiação 

foi do tipo linear, com R2 de 0,9979, resultando numa mínima dose de detecção de 

0,405 mGy, cerca de sete vezes mais sensível do que a amostra de reprodução do 

verde natural que foi de 2,98 mGy. 

O espécime SiO2:Tb, como anteriormente comentado, foi estudado com maiores 

detalhes do que as demais amostras deste trabalho. A LOE dessa amostra (rampa 
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de 15 °C/min) com dose de 0,81 Gy foi cerca de 15 vezes superior à SiO2:Pura – 15 

°C/min com dose de 0,89 Gy. A regressão do ajuste da curva de crescimento foi 

linear com ótimo valor de R2 de 0,9999 fornecendo MDD de 0,44 mGy. 

Figura 5.27 – Emissão de LOE da amostra SiO2:Tb – 3 °C/min e sua curva de crescimento (a-b). Em 

(c-d) emissão de LOE da amostra SiO2:Tb – 15 °C/min e sua curva de crescimento 

 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Para tentar compreender o papel do Tb na resposta de LOE, medidas de 

espectro de emissão fotoluminescente do SiO2:Tb – 15 °C/min foram realizadas e 

são mostrados nas figuras 5.28 ‗a a c‘. As análises foram feitas em colaboração com 

a profa. Dra. Lilia Coronato Courrol da UNIFESP-Diadema utilizando um fluorímetro 

configurado em formato L modelo FLUOROLOG 3-21 da HORIBA Scientific. 

A figura 5.28 ‗a‘ mostra o espectro de excitação obtido fixando a banda de 

emissão da amostra em 544 nm, onde foi observado um pico em 383 nm. Ao se 

excitar a amostra com comprimento de onda próximo ao obtido em ‗a‘ (380 nm) um 

espectro de emissão exibindo diversas bandas, como pode ser visto na figura 5.28 

‗b‘, foi adquirido. Alguns desses comprimentos de onda (544, 585 e 631 nm) podem 
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estar relacionados ao Tb3+ devido às transições eletrônicas 5D4
7F5,

5D4
7F4 e 

5D4
7F3 (XU et al., 2007). Estudando cristais de KMgPO4:Tb3+ para dosimetria das 

radiações ionizantes PALAN et al., (2016) encontraram bandas de fosforescência 

em 417, 438, 488, 544, 583 e 621 nm ao utilizar excitação em 226 nm. Essas 

bandas na região do verde e azul também foram notadas na luminescência de 

cristais de Sr2Al2SiO7 codopado com Ce3+ e Tb3+, que forneceram bandas em 482, 

543 e 588 nm (PAN et al., 2008). Utilizando métodos de deconvolução PAGONIS et 

al., (2014) deconvoluíram espectros de radioluminescência (RL) obtido de quartzo 

comercial e conseguiram determinar sete picos Gaussianos em 315, 330, 360, 395, 

440, 490 e 635 nm. Esses resultados, principalmente as bandas no azul, estão em 

concordância com os obtidos neste trabalho. 

Figura 5.28 – a) Espectro de excitação do SiO2:Tb – 15 °C/min com banda de emissão em 544 nm, b) 

Espectro de emissão e c) Medidas anti-Stokes UV com excitação em 405 nm  

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

Uma vez que a LOE é um efeito anti-Stokes, onde as amostras são, geralmente, 

estimuladas com luz azul e detectadas na região do UV, um experimento simulando 

este fenômeno foi realizado na amostra dopada com Tb, fixando a excitação com 

laser em 405 nm e detectando a emissão no UV. O resultado pode ser visto na 
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figura 5.28 ‗c‘, em que pelo menos quatro bandas foram discernidas em 309, 336, 

344 e 370 nm. XUE et al., (2015) estudando o fósforo NaYF4:Tb3+,Yb3+ encontraram 

diversas bandas na região de 320-390 nm com excitação em 976 nm, cujos centros 

em 325, 339, 351, 361 e 371 nm foram atribuídos à transição radiativa dos níveis 

5D1, 
5L8, 

5L9, 
5G5 e 5L10 ao 7F6 do Tb3+, respectivamente, chegando a conclusão de 

que essas bandas de emissão foram causadas por um processo de upconversion de 

três fótons. As bandas obtidas neste trabalho são largas e parecem se sobrepor, 

desta forma, a comparação direta com os resultados de XUE et al., (2015) torna-se 

difícil, porém o intervalo observado é bem próximo, exceto na faixa do 309 nm. 

Entretanto, podemos pressupor que todas essas bandas podem estar relacionadas 

com a emissão de LOE.  

Figura 5.29 – a) Espectro de emissão TL do SiO2:Tb – 3 °C/min, b) Espectros de emissão TL dos 

picos de temperatura de 75, 135, 180 e 345 °C e c) Espectro de TL em 345 °C com curvas teóricas 

usando ajuste Gaussiano 

  

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 
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Espectro de emissão TL também foi realizado na amostra dopada com Tb (3 

°C/min) e como pode ser visto nas figuras 5.29, amplas bandas foram encontradas, 

entre ~350 e 600 nm, com os picos ocorrendo em 425, 450 e 525 nm, 

aproximadamente. Os picos TL de baixa temperatura estão centrados em uma 

banda mais estreita em 425 nm e o pico de alta temperatura numa banda mais 

ampla em 450 nm. As regiões mais intensas ocorrem em torno de 400-500 nm, que 

são de alguma forma compatíveis com as emissões do Tb3+ em 417, 440 e 458 nm 

em 5D3
7F5,4,3 (REDDY et al., 2014; DI et al., 2016). A figura 5.29 ‗c‘ é o ajuste 

gaussiano do pico de 345 °C que forneceu duas bandas, uma predominante em 450 

e outra pequena em 525 nm. Como nas medições de TL a amostra é submetida a 

aquecimento, os centros envolvidos em sua emissão podem não ser os mesmos 

centros envolvidos no espectro de emissão, entretanto, pode-se deduzir que o Tb 

melhorou a resposta TL em comparação com a pura. 

Cabe salientar que os materiais produzidos neste trabalho têm como finalidade 

a aplicação em dosimetria ambiental, pois seu Zeff é o mesmo do quartzo. Assim, 

materiais como o BeO por possuir Zeff (7,2) próximo ao do tecido humano é 

empregado em dosimetria pessoal, enquanto que a Al2O3:C, apesar do elevado Zeff, 

têm uma vasta gama de aplicações dosimétricas devido ao seu baixo valor de MDD. 

Quanto às MDDs das amostras obtidas neste trabalho, cuja melhor foi de 172 µGy, 

esta, provavelmente, pode ser aprimorada, uma vez que este valor foi calculado de 

forma simples utilizando CW-LOE e apenas uma alíquota em pó contendo uma 

massa pequena, ao passo que na Al2O3:C é utilizada LOE pulsada e no BeO, que 

pode atingir MDD de ~1,0 µGy, utiliza-se um sistema de detecção invertido. Este 

último é confeccionado, geralmente, na forma de disco (4,0 mm x 0,8 mm) e 

pastilhas quadradas (4,7 mm x 4,7 mm x 0,5 mm) (AKSELROD et al., 1998; 

MCKEEVER e AKSELROD, 1999; MCKEEVER et al., 1999; BØTTER-JENSEN et 

al., 2003; SOMMER e HENNIGER, 2006; SOMMER et al., 2007; 2008; YUKIHARA e 

MCKEEVER, 2011; MCKEEVER, 2011). 

5.4.3 Fading 

O estudo da depleção natural (fading) da LOE da amostra SiO2:Tb – 15 °C/min 

foi realizado aplicando-se uma dose de calibração e feitas as leituras de LOE (RT) 

em diferentes tempos após a irradiação, como, sucintamente, comentado no 
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subcapítulo 5.3. O fading para a amostra SiO2:Tb – 15 °C/min foi avaliado por um 

período de 7 dias, cujo resultado é mostrado na figura 5.30. 

Figura 5.30 – Resultado do estudo de fading da LOE para a amostra SiO2:Tb – 15 °C/min. O intervalo 

de incerteza corresponde a 5 % da intensidade máxima 

 

Fonte: Imagem de próprio autor. 

A amostra dopada com Tb (15 °C/min) apresentou diminuição abrupta, de cerca 

de 50 %, de sua intensidade de LOE na primeira hora após a irradiação. Decorrida 

seis horas da irradiação a perda foi de 57,4 %, ou seja, mantendo apenas 42,6 % de 

sua luminescência inicial. Cabe lembrar que a LOE de tempo ―zero‖ foi lida, para 

todas as amostras, imediatamente após a irradiação cessar e conforme aponta 

YUKIHARA et al., (2014) a perda do sinal da LOE, nos primeiros minutos decorridos 

da irradiação, pode chegar a 60 %. Assim, a alta diminuição da LOE da amostra 

dopada com Tb pode ser em parte devida a estas armadilhas altamente instáveis 

que não tiveram tempo de decair naturalmente e não foram apagadas, pois a LOE 

foi detectada em temperatura ambiente (RT), ou seja, sem auxílio térmico, 

diferentemente, de como ocorrera em todas as análises apresentadas neste trabalho 

e, portanto, na determinação das MDDs.  

Estudos mais detalhados de MDD, fading e diferentes métodos de 

caracterização se fazem necessários nestas amostras, uma vez que o conhecimento 

detalhado das dinâmicas de luminescência são parâmetros que devem ser 

conhecidos ao se propor novos materiais para fins de dosimetria. 
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6. CONCLUSÃO 

A estrutura das principais conclusões observadas após a realização deste 

trabalho foi dividida em duas partes, da mesma forma que os resultados, capítulos 4 

e 5, referindo-se aos cristais naturais e artificiais, com o objetivo de melhorar a 

estrutura da tese como um todo e facilitar sua compreensão.  

6.1 Cristais Naturais 

Neste trabalho quatro diferentes espécimes de cristais de quartzos naturais 

foram estudados, dos quais o verde, seguido do azul, apresentou as maiores 

quantidades de impurezas em sua constituição. Os outros dois espécimes, hialino e 

rosa, apresentaram apenas poucas impurezas, sendo, praticamente, puros. As 

diferentes quantidades e tipos de impurezas refletiram em suas respostas de LOE e 

TL às doses de radiação. A TL-VIS do quartzo verde é composta, de forma geral, 

pelos principais picos TL, tradicionalmente, encontrados em cristais de quartzo (110, 

250, 325 e 375 °C), em que a utilização da deconvolução deste, através da CGCD, 

forneceu 6 picos individuais. Os espécimes hialino, rosa e azul exibiram o pico de 

110 °C como predominante em relação aos de altas temperaturas, que aparecem 

com baixíssima intensidade, especialmente para o hialino e rosa, induzindo uma 

correlação, majoritária, entre o pico de 110 °C com os defeitos intrínsecos dos 

cristais (defeitos de Frenkel e Schottky, centros E‘1, E‘2, E‘4, etc.) ao passo que os 

de temperaturas altas estão relacionados aos defeitos extrínsecos (impurezas).  

A TL-UV destes cristais não forneceu intensidade apreciável, havendo grande 

variação nos picos de emissão, onde o verde apresentou apenas uma banda que se 

inicia em ~150 e termina em ~400 °C, cujos centros ocorrem em 200 e 300 °C. 

Resultado semelhante foi obtido no quartzo azul, com o pico distinguível ocorrendo 

em 400 °C. O hialino exibiu três picos, 150, 270 e 375 °C, e o rosa dois, mais 

próximos à 160 e 350 °C. Poderíamos correlacionar essas emissões TL com as 

observadas nos decaimentos da LOE, que também é detectada na região 

ultravioleta; contudo não foi observada nenhuma correlação. A resposta LOE é 

distinta, o hialino apresentou a maior intensidade LOE, seguido do verde, rosa e o 

azul, sugerindo que esta emissão é muito mais complexa. Por outro lado, observou-

se que um tratamento térmico a 160 °C diminuiu de 98 % a LOE do hialino, 90 % a 

LOE do rosa, 80 % a do azul e 68% a do verde. Os três primeiros cristais forneceram 
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picos TL de 110 °C com maior intensidade, sugerindo que a LOE nestes casos tem 

origem nas armadilhas rasas, ou seja, relacionadas com os defeitos intrínsecos. 

Resultados de LOE medidos a 200 °C na amostra de quartzo verde mostraram 

crescimento linear com as doses de radiação, enquanto que a do azul foi supralinear 

em baixas doses (0-0,89 Gy). O quartzo rosa também apresentou supralinearidade, 

para baixas doses, e sublinearidade, para doses mais altas. O hialino apresentou o 

fenômeno da fototransferência quando a amostra é submetida a doses altas em 

torno de 45 Gy. 

Apenas o quartzo verde pode ser usado como dosímetro LOE, passando pelos 

testes de recuperação da dose, ―recycling‖ e ―recuperation‖ do sinal de LOE. Os 

outros cristais não passaram nos testes por exibiram o fenômeno de 

fototransferência e saturação em baixas doses. Os resultados do estudo de 

estabilidade térmica da LOE mostraram que todos os cristais exibem recuperação do 

sinal entre 200-280 °C em maior ou menor grau. Desta forma, aquecimento em 

temperaturas de 200-280 °C podem provocar liberação de cargas de armadilhas 

profundas para a armadilha opticamente sensível dando origem ao aumento da 

intensidade da LOE. 

As curvas de decaimento da LOE foram todas deconvoluídas com três 

componentes, com as cinéticas de ordens variando de 1,0-1,5, estes dados estão de 

acordo com os obtidos por LM-LOE e PLM-LOE, que também apresentaram as três 

componentes já conhecidas para o quartzo. Desta forma, pode-se concluir que a 

emissão LOE destes cristais segue a equação da cinética de ordens gerais, e são 

constituídas de três componentes. 

O aquecimento do verde e hialino em 1600 °C modificou a fase cristalina para 

cristobalita e aumentou a resposta TL e LOE, onde MDDs, na LOE, de 10m Gy e de 

12 mGy foram obtidos para o verde e hialino, respectivamente. A curva de emissão 

TL do verde mudou e foi ajustada com 5 picos, tanto na detecção VIS quanto na UV. 

O hialino também forneceu 5 picos na TL-VIS e 4 na TL-UV. As curvas de 

decaimento LOE do verde e do hialino foram ajustadas com 3 componentes, com 

cinética de ordem que variaram de 1,0-1,54. Contudo, os resultados de LM-LOE 

destas amostras mostraram a presença de 4 componentes, com o aparecimento de 

uma componente entre a rápida e média, que não existia nas amostras naturais. 

Estudos de estabilidade térmica da LOE apresentaram recuperação do sinal 

centrado em 220 °C para o verde e em 220 e 300 °C para o hialino. Estas 
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temperaturas correspondem aos picos de recuperação observados no ensaio de 

RTL-UV para o verde e hialino, o que nos faz pressupor que tais picos podem estar 

relacionados com a composição da LOE destes espécimes. 

6.2 Cristais Artificiais 

Com base nos resultados obtidos a partir dos cristais naturais, cristais de 

cristobalita foram confeccionados, com sucesso, via rota sol-gel. Os cristais com e 

sem dopantes são constituídos de cristalitos com diâmetros que variam de 35,8 a 

45,4 nm. Através das análises luminescentes das amostras sintéticas observa-se 

que, apesar dos difratogramas de DRXs destas não terem apresentado diferença 

entre as amostras puras e dopadas, suas emissões de TL e LOE são 

completamente distintas e modificaram-se com a dopagem. A amostra pura, tanto de 

rampa 3 como de 15 °C/min, apresentam intensidades TL semelhantes, com picos, 

obtidos por CGCD, para a segunda ocorrendo em 117, 167, 208, 269, 351 e 422. A 

dopagem com 1,0 mg de Fe aumentou a intensidade dos picos TL como um todo, 

mudando o formato da curva, no entanto, dopagens maiores, 4,0 mg, diminuíram as 

intensidades. A dopagem com Ti da amostra calcinada com rampa de 15 °C/min 

aumentou consideravelmente o pico de alta temperatura (~342 °C), enquanto que os 

demais permaneceram bem menores, indicando que o Ti originou um centro 

responsável por este pico. A codopagem das amostras de 1,0 de Fe e Al com o Ti 

ocasionou a maior emissão de TL observada. Genericamente, as diferentes rampas 

de aquecimento parecem não ter desempenhado papel determinante na emissão TL 

dos picos de alta temperatura, como foi o Ti.  

A amostra dopada com 1,0 mg de Fe e taxa de 15 °C/min de calcinação 

apresentou a maior intensidade LOE dentre todas as amostras, seguida da AlFe_1,0 

(15 °C/min). As emissões de LOE foram mais intensas, para a grande maioria, das 

amostras calcinadas com a maior taxa de calcinação (15 °C/min) e menores para as 

amostras dopadas com a maior quantidade de Fe (4,0 mg). Todas as curvas de 

decaimento LOE são compostas por três componentes e valores de ordem cinética 

de 1,0 a 1,61. 

O cristal com 12 dopantes e 4,0 mg de Fe (SiO2: 12 Dop_4,0), que simula o 

cristal verde, foi o que apresentou maior emissão TL, dentre seus similares, com 

picos em, aproximadamente, 110, 180, 260 e 325 °C, muito próximos aos 

encontrados nos cristais de quartzo naturais. Os resultados de LOE também foram 
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os melhores para esta amostra, cujos decaimentos também são compostos por 3 

componentes. Não foi observado o efeito de fototransferência e nem recuperação de 

luminescência no teste de estabilidade térmica da LOE. O ajuste da curva de 

crescimento dessa amostra exibe comportamento linear no intervalo de 0 - 0,81 Gy, 

com MDD igual a 2,98 mGy. O teste de ―fading‖ indicou que o sinal de LOE decai 

cerca de 28 %, aproximadamente, atingindo a estabilidade após 14 dias decorridos 

da irradiação. 

Dentre as quatro amostras confeccionadas para fins de dosimetria ambiental, 

apenas a SiO2:Tb – 15 °C/min forneceu ajuste linear e valor de MDD na TL para o 

pico de mais alta temperatura. A MDD para esta amostra foi de 172 µGy e 

linearidade da TL entre 0 – 0,81 Gy.  

Quanto à LOE, das quatro amostras, duas forneceram valores de MDD e 

resposta linear à dose de radiação no intervalo de 0 – 0,81 Gy. A amostra SiO2:Tb – 

15 °C/min apresentou MDD de 440 µGy e fading de 57 % após seis horas da 

irradiação e então se estabiliza. Os espectros de emissão desta amostra mostraram 

diversas bandas, das quais alguns comprimentos de onda (544, 585 e 631 nm) 

podem estar relacionados ao Tb3+ devido às transições eletrônicas 5D4
7F5,

5D4
7F4 

e 5D4
7F3.  

A amostra SiO2:Tb – 3 °C/min forneceu MDD de 405 µGy e seu espectro de TL 

mostrou uma ampla banda em 450 nm compatíveis com a emissão do Tb3+ (417, 

440, 458 nm) em 5D3
7F5,4,3. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este presente trabalho foi direcionado, da melhor maneira possível após as 

análises dos cristais naturais, ao desenvolvimento de amostras com características 

adequadas para utilização na dosimetria ambiental. Devido às diversas 

possibilidades de combinações de dopagens que poderiam ser realizadas com as 

impurezas adquiridas para o desenvolvimento da segunda parte deste trabalho, 

referente aos cristais artificiais, algumas possibilidades deixaram de ser exploradas 

com maiores detalhes. Este apontamento, entretanto, também é cabível para as 

amostras naturais. Assim, alguns trabalhos ainda podem, e deveriam ser realizados, 

após os resultados apresentados nesta tese. As principais perspectivas para 

seguimento deste trabalho são apresentadas, na forma de tópicos, a seguir, em que 

se sobressaem:  

 Determinar quantitativamente por AANI os elementos de meias vidas 

curtas, como Al, Cu, Mg, Mg e Ti nos cristais de quartzos naturais; 

 Realização do estudo de deconvolução da RTL-UV dos quartzos naturais 

utilizando doses de radiação elevadas e estudo da correlação desta com 

a LM-LOE para compreender as armadilhas e os mecanismos de 

emissão LOE e TL; 

 Estudo de RSE nas amostras de quartzos naturais e sintética pura, em 

temperatura ambiente e de nitrogênio líquido com diferentes doses de 

radiação, para tentar identificar os centros de defeitos e correlacioná-los 

com as possíveis emissões luminescentes; 

 Novas análises de MDD nos quartzos verde e hialino de 1600 °C 

utilizando TTs em temperaturas elevadas após as leituras de LOE; 

 Estudo do tamanho das partículas dos cristais artificiais através dos 

métodos de MEV e TEM; 

 Realizar novas análises de TL com diferentes taxas de aquecimento nos 

cristais de quartzo verde e hialino de 1600 °C e nas amostras sintéticas 

confeccionadas para fins de dosimetria e ajustar suas respostas à dose 

com regressão linear, se possível; 

 Realização de estudos sistemáticos quanto a MDD e fading nas melhores 

amostras para utilização como dosímetro; 
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 Estudo de dependência energética através da irradiação dos cristais 

artificiais com diferentes tipos de radiações ionizantes (α, γ e raios X); 

 Estudo da emissão luminescente dos cristais artificiais dopados com 

novas e diferentes combinações de dopantes; 

 Estudo de fotoluminescência, radioluminescência e espectros de TL para 

detalhar/compreender as emissões luminescentes dos cristais artificiais; 

 Conformação da melhor amostra sintética como pastilha e/ou filme fino e 

desenvolvimento de badge para, por fim, utilizá-la em campo na 

realização de estudos de avaliação de dose ambiental. 
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