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RESUMO

A termoluminescência tornou-se um fenômeno muito di

fundido, principalmente em pesquisas com cristais e, o fato de

no Brasil existir inúmeros cristais naturais com possibilidades de

serem aproveitados corno um dosimetro termoluminescente, caso espe

cífico da fluorita (8) verde, é que motivou a realização de um es

tudo comparativo de minerais, tais corno: ametistai calcitai calami

nai espodumênioi feldspatoi rutilo e diferentes tipos de turmali

na.

Para que um material termoluminescente (TL) seja uti

lizado corno dosimetro termoluminescente (TLD) de alta precisao,

com o objetivo de permitir urna maior segurança na detecção da ra

diação, deve apresentar alguns parâmetros mensuráveis que variem

com a energia absorvida. Após o estudo comparativo e a consequente

avaliação das características termoluminescentes dos minerais estu

dados, foi possivel concluir, de um modo geral, que todos os mine

rais se mostraram sensíveis às exposições com radiação gama, na fai

-3 3-
xa de 10 C/Kg a lC/KG (3,88 Ra 3,88 X 10 R). Deve-se porem, sa

lien"tar que os cristais de feldspato branco e róseo, turmalinas ro

sa e verde mostraram-se mais adequados corno detetores de radiação,

pois, além de boa sensibilidade apresentaram baixo decaimento da

intensidade TI. após às exposições, linearidade na faixa de exposi

ção utilizada, ba~xa sensibilidade a luz ambiente e curvas de emis

são TL com picos na faixa de temperatura"de l80QC a 2309C.

Assim sendo, evidenciou-se os quatro melhores mine

rais entre os doze estudados e, não exclui-se os oito minerais res

tantes de pesquisas futuras.
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ABSTRACT

Thermoluminescence has become a commonly employed

technique principally in the research of crystals, and the fact

that there exists in Brazil an abundance of natural crystals ,

such as green Fluorite (8) , that may be used as thermoluminescent

dosimeters has motivated the present comparative study of the

following mineraIs: Amethyst, Calcite, Calamine, Spodumene,

Feldspar, Rutile, and various types of Tourmaline.

For a thermoluminescent material to be use fuI as a

thermoluminescent õosimeter (TLD) of adequate precision and

sensitivity, it must possess some measureable pararreterwhich

varies linearly with the absorbed radiation energy. After a

comparative study and analysis of the thermoluminescent

characteristics of these mineraIs, it was possible to conclude

that in a general way alI were sensitive to gamma ray expositions

-3
in the range of 10 to 1 coUlomb/Kg (3,9 to 3900 Roentgen).

However, it should be pointed out that the white and pink

Feldspars and the pink and green Tourmalines were demonstrably

superior as detectors of radiation. Besides displaying a high

sensitivity, there is little decay of the thermoluminescent

intensity, low sênsitivity to ambient light, good linearity

within the range studied, and easily accessible thermoluminescent

emission curves withpP.aks between 180QC and 2309C. In addition

to these four favorable cases, another eight mineraIs deserve

more detailed future studies.
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CAPíTULO I

I- Introdução:

A absorção de radiação por certos tipos de minerais ,

quando expostos a radiação X, gama ou ultra-violeta, produz ioniza

çao. A maior parte desta energia absorvida, transforma-se em calo4

- - .•.

enquanto que, uma pequena fraçao, provoca quebra de ligaçoes qUlmi

cas
(1)

Uma percentagem variável de elétrons, liberada no proce~

so, pode ser capturada por imperfeições existentes na rêde, denomi

nadas armadilhas de elétrons (ou buracos). Para baixas temneratu

ras ou para armadilhas mais profundas, os elétrons podem perman~

cer capturados por milhares de anos se não forem estimulados à li

beração, que usualmente consiste na transferência de energia térmi

ca ou luminosa para o material. O retorno dos elétrons ou buracos

armadilhados ao seu estado fundamental, está associado à uma libe

ração de energia. Esta liberação normalmente OCorre com maior per

centagem! na forma de energia térmica e, numa percentagem bem me

nor, em forma de energia luminosa. Assim, pode-se afirmar que cer

tos materiais, quando excitados termicamente, emitem fótons na re

gião do espectro visível. Este fenômeno é denominado de termolumi

nescência (1 a 6 e de 8 a 12) A termoluminescência foi observada

há muitos anos, provavelmente, quando, pedras lima e certas fluori

tas, foram aqueci das por fogo na idade da pedra tI, 4). Os mat~

riais que apresentam TL, sáo conhecidos como fosforos t91. A lumi

nescência pode ser-produzida por diferentes efeitos, além da termo

luminescência. Se"a luminescência ocorre durante a irradiaçao exci

tante, isto é, dentro de 10-8segundos do estímulo, o processo e

conhecido como fluorescência. Por outro lado) se existe um interva

10 de tempo, maior que 10-8 segundos, entre a excitaçao e a lum~

- , f 't" h 'd f f -. (4) l'nescenCla, este e el o e con eCl o como os orescenCla . A uml

nescência induzida pela luz (ultra-violeta, visível ou infra verme

lho) é chamada de termoluminescência fotoestimulada (TLFE) ou foto
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. No presente trabalho, estudaremos somente o efei

to termoluminescente.

As primeiras publicações sobre termoluminescência da

tam da época dos alquimistas medievais. Em 1663, Robert Boyle escr~

veu para o ~oyal Soctety em Londres sobre a "estranha luz" que ti

nha observada ao aquecer diamantes e fluoritas, em um quarto escuro.

Oconheci'mento dos processos ffsicos de liberação térmica de radia

çã'o i'nduzida, luminescencia (termoluminescencia), foi usado por

Wredemann e Schi'Ini'dtpara determinação de radiação desde 1895. Nes

ta 1t\esmaépoca Roentgen usava chapas' fotograÍicas para medir radia

ça'o quanti,tat:tvamente.

O desenvolvimento de técnicás para detecção e medidas

de radiaçao, passou a ter interesse cientifico, com a descoberta do

raio x por R,oentgen, ou mais precisamente desde o início deste sécu

10. As primeírasmedidas quantitativas de dose de radiação, foram

feitas com câmaras de ionização e com os filmes dosimétricos, que

vem sendo usados há muitos anos. O desenvolvimento e uso de técni

cas mais recentes, tais como, dos'imetria com radiofotoluminescência

(.RPLle pri'ncipalmente os dosimetros termoluminescentes (TLD) , está

aos poucos substituindo o filme dosimétrico (1, 2, 3 e 9)

A aplicação da TL à dosimetria da radiação só foi sug~

rida no infci'o da década de cinquenta, apesar do fenômeno da termo

luminescência, devido radiação X ou gama, ter sido observado por v~

rios pesquis'adores, tais como: Curie (1904), Wi.ck (1927) e Luman

(19.351. A evoluçao da eletrônica e o consequente desenvolvimento

das células fotomultíplicadoras, possibilitou a retomada do estudo

da TL em cristais orgânicos ou inorgânicos, visando a sua utiliza

çao como detetores de radiação. Logo após os testes com bombas atô

micas Cl, 3), estes estudos Doram iniciados em cristais de fluoreto

de Lftio (Lif), por Daniels e seus colaboradores. Seus trabalhos fo

ram interrompidos, mas algum tempo depois, tiveram continuidade

através de trabalhos desenvolvidos por Cameron (1) , que com suas
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pesquisas proporcionou uma rápida evolução para que fosse possível

utilizar o LiF: Mg em aplicações dosimétricas.

Nesta época outros grupos trabalharam em TLD. Em

1956, Schulmann e seu grupo (5)investigando as propriedades de sul

fato de cálcio ativado com manganês, chegaram à conclusão que este

fósforo possuia alta sensibilidade termoluminescente. Em 1959

schulmannC51, descreveu os'principios dos sistemas sólidos em dosi

metria. Nesta época, alguns pesquisadores da União Soviética e da

Alemanha, também realizaram pesquisas com materiais termoluminescen

tes (1, 31

Com a evoluçao, os desenvolvimentos das pesquisas de

monstraram que de 3000 minerais naturais, cerca de três quartos des

tes minerais apresentam o efeito da termoluminesc~ncia. Este efei

to nà'oé restrito apenas à cristais inorgânicos, pois o fenômeno

....f' b d 1 t - .. d (13)Ja 01 o serva o em a guns compos os organ1cos ta1s como ente ,

(13, l7) d (12) -1' ' .osso, e sementes e tomate . O u t1mo caracter1za-se

por apres~ntar TL a temperatura abaixo da ambiental e com isto sua

aplicaçao torna-s~ diffcíl em dosímetría das radiações.

Nas últimas duas décadas, a evolução do estudo da

termoluminescfu1cia, pos'sibilítoua avaliaçao de diferentes compos,!

ções fosfcSrícas,para serem utilizadas no crescimento de alguns

cristais'.Isto, somando ao avanço tecnológico, proporcionou uma

maior viabilidade comercial para obtençao de dosimétros termolumi

necentes de alta precisão, possibilitando com isto uma maior seg~

rança na detectaçao da radiação.

1.1 - Dosimetro Termoluminescente

Existem muitos materiais que exibem termoluminescen-

cia. Em qeral, qualquer material sólido que apresente pelo menos

um parâmetro men~~rável e que varie com a dose absorvida, pode ser

vir como base para um sistema de dosimetria do estado sólido. Em

dosimetr1a" o problema não está somente em encontrar um material
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aprQ

priado dentre os avaliados. Entre os parametros mensuráveis podem

ser citados os seguintes:

al mudança na cor do material

bl termoluminescência

c t decai'Inentoda luminescéncia

di resonância de spin do elétron, isto é, a presença

de elétrons nao emparelhados em uma substância, pode ser detecta

da pela medida da ressonância de spin do elétron, de modo que es

te método pode em principio ser usado para estimar o número de elé

trons desemparelhados' após o material ter sido irradiado (17, 18)

el outras mudanças induzidas pela radiação seriam ;

varíaçao da condutivídade elétrica, radiofotoluminescência

etc.

1•.2 ... Modelo Simples de Termoluminescência

(3, 8)

A teoria da termoluminescência nao é conhecida com

pletamente, devido à sua compexidade, mas este fenômeno é enten

dido qualitativamente a partir de diversos modelos teoricos (6,

12 15 161 .., , •0 modelo da figura Ia baseIa-se em uma estrutura

a

sim

pIes de um cristal real. Esta estrutura é formada por ions alcali

nos, íons ha18genos e por imperfeições ou defeitos de várias esp~

cies. 0 defeito é qualquer entidade, que modifica a estrutura do

cristal ideal, apresentada na figura lb, ou por mudança na regul~

ridade do cristal (6,.10). 0 defeito mais comum 'é a falta de tnnion

na estrutura crista1ina denominada de vacância (10, 14). Em uma re

de ou estrutura iônica, a produçao de vacâncias deve satisfazer o

requisito de equillbrio eletrônico; deve existir sempre um numero

igual de cargas positivas e negativas, de modo que o cristal seja

eletricamente neutro. Quando uma vacância positiva (uma vacancia

cation) é formada no lugar de um ion halógeno ou de tnnion alcalino,

a rêde do cristal necessita de uma carga positiva. Esta é uma cir



Figura la: Estrutura de um cris
tal real.

e ion alcalino

O ion halógen~

~ vacância cation

O vacância anion

05

Figura lb: Estrutura de um cris
tal ideal.

cunstância não muito favorável, pois aumenta a instabilidade. Por

tanto a formação de urna vacância cation é acompanhada pela forma

ção de urna vacâ_ncia de ion negativo (urnavacância anion), que res

tabelece o equilíbrio de carga, conforme figura la, onde os qu~

dros escuros representam as vacâncias de cation e os brancos vacan

cias anions. Este tipo de imperfeição é chamada defeito Schottky

(em homenagem a W. Schottky que idealizou este raciocínio). Essas

vagas são formadas em pares, mas não necessitam estar obri<]atQ

riamente, a temperatura ambiente urna perto da outra; ou seja exis

tem em números iguais disoersos através do cristal, para manter a

neutralidade total de carga elétrica. Porém, aumentando-se a temp~

ratura do cristal, aumenta-se o número de vacâncias e, conseque~



06

temente, a desordem no cristal. A criação de um defeito Schottky

num cristal perfeito, é caracterizado pela transferência de um át~

mo do interior da rêde, até um local da rêde na superfície do cris

tal. Outro defeito de vacância, é o defeito Frenkel, no qual um

átomo se transfere de um local da rêde até uma posição intersti

cial, uma posiçao que não é normalmente ocupada por um átomo. Em

halogenetos alcalinos puros, as vacâncias da rêde mais comuns ,

constituem defeitos do tipo SchottkYi em halogenetos de prata p~

ros, as vacancias mais comuns constituem defeitos Frenkel (14).

As figuras 2.al e 2.a2 representam respectivamente ,

um diagrama hipotético de energia de um cristal ideal e de um cris

tal real. Este modelo é conhecido como diagrama de bandas. A banda

de valência representa a faixa de energia de todos os elétrons que

se encontram no estado fundamental e a banda de condução reoresen

ta a faixa de energia de todos os elétrons livres, que podem mi

grar através do cristal. A banda de valência é separada da banda

de condução por uma faixa ou intervalo de energia, também chamada

de "zona proibida" ou "banda proibida". No caso de um cristal iso

lante ideal, a banda de condução é vazia e todos os elétrons estão

na banda de valência. Para que, um eletron da banda de valência

consiga atravessar a banda proibida e alcançar a banda de condu

ção, é necessário o fornecimento de energia externa ao material.

Em um cristal real, temos a presença de níveis de

associadosenergia, na zona proibida e, presume-se, que estejam

com as impurezas ou defeitos no cristal (I). No diagrama 2.a2

"E", representa um nível de energia associado â uma armadilha

,
de

elétrons, "B" um nlivel de energia associado à uma armadilha de bu

racos e "L"; como veremos a seguir, representa um centro

cente, onde elétrons e buracos podem se recombinar, com

de luz.

lumines

emissào

As figuras 2.bl a 2.b4 representam os diagramas de

energia para cada estâgio,no processo de emissão TL, produzido p~
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tal ideal; (2) de um cristal real. -

\.T E: nível de energia associado a uma ,Ja'rmadilha de
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Figura 2.b: Diagrama hipotético de energia para cada
gio no processo de emissão TL.

E: armadilha de elétron

B: armadilha de buraco
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fóton TL.
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Ia exposição de um material à radiação ionizante. Em 2.bl, está r~

presentado um cristal durante à exposição. A radiaçãoionizante

absorvida pelo material, libera um elétron da banda de valência p~

ra a banda de condução, deixando um buraco na banda de valência .

o elétron e o buraco são livres para se moverem através do cris

tal, até se recornbinarem ou serem capturados pelas armadilhas exis

tentes na zona proibida, corno as do tipo "E" e .}3,II. Após esta fase,

nada ocorrerá com o fósforo, a menos que sofra um aquecimento até

um ponto em que os elétrons e buracos armadilhados recebam sufi

ciente energia térmica para escapar das armadilhas e viajar livre

mente, até, finalmente, retornar a condição original de não ioniza

dos. Parte da energia aplicada sobre o cristal durante a irradia

ção e aquecimento térmico, é emitida, após o aquecimento, em forma

de luz. A emissão de luz característica proveniente deste, é chama

da de termoluminescência (TL). Assim, um fóton TL pode ser emitido

das seguintes formas: (1) o elétron, após deixar a armadilha de

elétron, se recornbina com o buraco armadilhado, conforme a figura

2.b2; (2) a recornbinação elétron-buraco, ocorre na armadilha de

elétron figura 2.b3; (3) elétron e buraco, são liberados, mais ou

menos simultaneamente, e se recornbinarnnum local chamado centro de

recornbinaçao ou centro luminescente figura 2.b4.

1.3 - Principais Características da Termoluminescên

cia para fins Dosimétricos

a) Curva de emissão

O experimento de emissao TL consiste em medir a emis

são de luz q~ando um sólido termoluminescente é aquecido a urna ra

zão uniforme. A curva obtida da intensidade de luz emitida em fun

ção da temperatura ou do tempo, durante o qual o fósforo é aquec!

do, e conhecida corno curva de emissão TL.

A curva de emissao é a melhor característica de um

fósforo, e sua forma varia de cristal para cristal. Os seguintes
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fatores podem afetar a forma de uma curva de emissao: a razão de

aquecimento (ou aquecimento por unidade de tempo) e sua uniformi

dade; o tamanho, a forma e a condutividade térmica da amostra; o

tipo de de aparelho leitor usado; a quantidade de radiação; o tipo

de radiação; a história dos tratamentos térmicos e da radiação re

cebida pela amostra; a história do decaímento da amostra; e efei

tos espúrios (ou não genuínos). Assim, por exemplo, uma duplicação

da razão de aquecimento duplica a altura do pico da curva de emis

são e sua largura é diminuida, porém um aquecimento vagaroso reduz

a altura e alarga o pico da curva de emissão, conforme a figura 3.

N
~
H

TEMPO (seg.)

Figura 3: Efeitos da razão de aquecimento sobre a curva de emis
são. Razões de aquecimento rápido dá picos estreitos
com picos de emissão maiores.



A uniformidade e lentidão da razão de

10

aquecimento

são desejadas quando se quer fazer uma intercomparação de curvas

de emissão, embora urna razão de aquecimento aproximadamente uni for

me, geralmente satisfaça. Para medidas de TLD, a razão de aquec!

mento necessita apenas ser reprodutível, não sendo necessariamente

uniforme. Uma curva de emissão TL, geralmente apresenta mais de um

pico, devido ao esvaziamento de armadilhas de diferentes níveis de

energia. A altura dos picos é proporcional à quantidade de elé

trons capturados nas diversas armadilhas. A área sob a curva é prQ

porcional à luz emitida pelo fósforo, que por sua vez está relacio

nada com a dose de radiação absorvida. Portanto, tanto à área int~

grada sob a curva como a altura dos picos podem ser utilizadospara

determinar a intensidade de termoluminescência. Porém quando a cu~

va de emissão apresenta picos de temperatura relativamente baixa ,

bem como picos de temperatura suficientemente alta, é mais vantajQ

so usar as alturas dos picos de temperatura alta como medida da

dose absorvida, uma vez que a área estaria afetada pelos picos de

temperatura baixa que decaem à temperatura ambiente.

A interpretação dos picos da curva de emissao

que está ligada a eventos corno: interação da radiação com a

TL ,

mate

ria e emissão de fótons de luz, e segue urna distribuição estatíst~

ca de energias térmicas para os elétrons ou buracos nas armadilhas.

Se 0 nível de energia de l.~melétron armanilhado está 'EeV abaixo

da banda de condução, o elétron deve absorver, pelo menos, uma

energia E, antes de escapar da armadilha. Devido a analogia com ca

so do campo gravit2c~onal, atuando sobre uma bola num buraco, E e

chamado de profundidade da armadilha. Assim sendo, a probabilidade

(p) de um portador de carga (eletron ou buraco) escapar de uma ar

madilha de profundidade E, à uma temperatura T é:

p Se -E/KT (1)

I lU- 11"fl'III"" Illh ~II ,.1\ ·1;I
I,il I,



onde K é constante de Boltzmann, e S

cial ou fator de frequencia.

é o chamado fator
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~
pre-exponeg

Se a armadilha é vista como um potencial em forma de

uma caixa, s expressará o produto de frequencia com que o elétron

se choca com os lados da caixa e do coeficiente de reflexão. Estu

dos realizados com fósforos (6), demonstraram que existe uma razão

para supor ~ de urna ordem de grandeza menor do que a frequencia

vibração de um cristal, aproximadamente 1012 seg~l. De fato, s

8 -1 ~
encontrado como sendo ~ 10 seg nos fosforos estudados.

de

~
e

A titulo de ilustraçao vejamos como Randall e Wilkins

(b), fizeram o primeiro tratamento matemático para a representação

dos picos de emissão TL. O modelo basea-se nas seguintes hipoteses:

(a) não há superposição dos picos de emissao, ou seja, esta inter

pretação só seria aplicada a curvas de emissão com um único pico;

(b) a probabilidade de um portador de carga ser rearmadilhado e

despresível, isto é, um elétron liberado de uma armadilha, irá di

reto para o centro luminecente, sem cair em outra armadilha; (c) a

intensidade termoluminescente, é diretamente proporcional à veloci

dade de desarmadilhament.o.

Portanto, se em um instante T qualquer, n representa

o numero de elétrons ou buracos armadilhados, a intensidade TL e:

I = -c dn
dt (2)

onde C é uma constante de proporcLonalidade
(6) dn

, dt
~e a velocida

de de desarmadilhamento. De (1), tem-se que
dn
dt = _nse-E/KT (3 )

o sinal" menos está diretamente relacionado com o decaimento, ou se

. d'" t E t- dnJa n lmlnUl com o empo. n ao -- =n -E/KT dt-se (4)

Por outro lado, a curva de emissão pode ser obtida quando a temp~

ratura (T) aumenta a uma razão (ou velocidade constante durante o

tempo de aquecimento (t); ou seja:

f aI8l;;mcADo· iimlTlJTO Dt FIS\CA EÕÜlMIC •.\6EsAO ,~~ IJII

FI!"A



dT
dt

= B (t) (5 )
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onde S é a razão (ou velocidade) de aquecimento, estando relaciQ

nada com a temperatura inicial T da amostra pelao

T = T + Bt
o

De (4) e (5), implica:

-
expressao:

integrando, ternos:

dn

n
= -s

B
. e-E/KT dT.

J

ou seJa,

dn

n
=

-I
s
~

e -E/KT dT'

ln
n
no --f

= n e
o

1
S

-1

-E/KT' dT's e

1 -E/KT'-- s e dT'
S

n ~ no 2XP { ;5f e -E/KT' dT'} (6)
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Substituindo (6) em (3), resulta:

dn
dt

=
-E/KT -E/KT { -S-nse = -nose exp. --s-- f e -E!KT' dT' 1

Portanto de (2):

dn

I = -C dt
= n

o
-E/KT {-S f

Cse . exp ---
B e-E!KT' dT'}

(7)

onde esta expressão representa a curva de emissão para um fósforo

contendo armadilhas de uma dada profundidade. A curva de emissao

termoluminescente, começando a temperatura baixas, aumenta eXPQ

nencialmente, até atingir um valor máximo, e diminui gradualmente,

devido à redução no número de elétrons ou buracos armadilhados.

b) Sensibilidade termoluminescente

A sensibilidade termoluminescente é, por definição,

a quantidade de luz emitida pelo fósforo, por unidade de expos!

ção à radiação.

o limite mais baixo de sensibilidade a ser utilizado

depende das caracterlsticas do fósforo e do aparelho de leitura

dosTLD. Em geral, os aparelhos utilizados podem medir exposiçoes

menores que IOOmR. Quanto ao limite súperior, este é limitado a

penas pelas características dos fósforos.

c} Estabilidade

Ao expor um cristal ã radiaçao ionizante, parte da

energia é retida no cristal. Quando o mesmo é aquecido desde a

temperatura da irradiação, ou seja ambiental, a energia armazenada

é liberada'na forma de luz visível(TL}. A razão, na qual esta ener
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gia é liberada, cresce rapidamente com o crescimento da temperatura.

Se o fósforo apresenta urna perda relativamente baixa de TL à temp~

ratura ambiente (aproximadamente, menor ou igual a 5%/trimestre)

pode-se considerar um fósforo de boa estabilidade. Geralmente, os

fósforos contém picos instáveis a temperaturas mais próximas da am

biente. Entretanto, após o decaimento destes picos no tempo, ou p~

Ia sua remoção através de tratamento podem apresentar TL suficiente

mente estável para serem aproveitados, pois este é um dos pontos

fundamentais para usa utilização em aplicações dosimétricas.

d) Curva da resposta termoluminescente à exposição

Materiais de interesse à dosimetria termoluminescen

te devem apresentar, além das características citadas acima, urna re

lação linear entre a resposta termoluminescente do fósforo e a expQ

sição a que é submetido, dentro de urna determinada faixa de inters

se. Quando isto não ocorrer, os cuidados de calibraçao devem ser re

dobrados.

e) Dependência com a energia da radiação

Um fóton de raio x ou gama, pode basicamente intera

gir com a matéria de cinco formas diferentes: (1) espalhamento coe

rente; (2) efeito fotoelétricoi (3) espalhamento Comptoni (4) produ.- -
ção de pares e (5) fotodesintegração nuclear. O processo de intera

ção pode ser por absorção ou espalhamento de fótons. Durante a inte

ração fotoelétrica, a energia total de um fóton de raio x ou gama ,

é transferida a um elétron da camada interna do átomo. O elétron e

ejetado do átomo com gnergia

incidente menos a energia de

elétron do átomo (Ek
= hv

cinética EK igual à energia do fóton

ligação (EK) requerida para remover o

EK). Absorção fotoelétrica é ) no~

malmente, o processo predominante para energias de fótons inferi o

res a lOOKeV. Corno esta interação envolve os elétrons, isto implica

na dependência desta interação com a carga do núcleo atomico, isto

apresentam um aumento no número de elétrons, liberados por

é, com o número Z. Consequentemente, materiais TL com Z elevado

efeito
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fotoelétrico para fótons de baixa energia.

No efeito Compton, um fóton incidente, com energia

alta, colide com um elétron livre da camada externa do átomo, expul

sando o elétron de sua orbita. O fóton é defletido pelo elétron e

viaja em urna nova direção, corno radiação espalhada. A energia do fó

ton incidente é distribuida em duas partes; corno energia cinética

para o elétron expulso e o restante é retido no fóton defletido. Pa

ra energias altas, devemos considerar o efeito Compton que é pred~

minante quando as energias do fóton estão entre 0,8 e 4,OMeV, para

materiais com qualquer Z. Em materiais com Z baixo, o efeito Cornoton

predomina numa faixa, de energia muito maior.

Quando um fóton atravessa a matéria e é desviado de

sua trajetória inicial sem uma mudança no comorimento de onda, ocor- -
re o chamado espalhamento coerente. Neste processo, um fóton de com

primento de onda À , encontra um elétron de um átomo e estabelece

nele, uma vibração na frequência da radiação. Com o retorno do áto

mo ao estado de não excitado, é emitido uma radiação de comprime~

to de onda À' = À • A percentagem de radiação que sofre espalh~

mento coerente, é pequena quando comparada com as outras intera

ções básicas; em geral, é menor que 5%.

A produção de pares e a fotodesintegração predomina

para energias muito altas. Na produção de pares um fóton de alta

energia, interage com o núcleo de um átomo, o fóton se transforma

em matéria na fôrma de duas partículas. Uma das partículas é um elé

tron e a outra e um positron, que é uma partícula com a mesma mas

sa do elétron, mas com carga positiva. A energia equivalente ã mas

sa de um elétron em repouso é igual a O,5llMeV, e a prcdução de p~

res produz dois elétrons, portanto, a interaçào náo pode ocorrer com

energias de fótons menores que 1.022MeV.

Em fotodesintegraçào, uma parte do núcleo do átomo

é ejetado por um fóton de alta energia. A porção ejetada pode ser

um neutron, próton, partícula alfa ou um feixe de partículas. O fó
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ton deve ter energia suficiente para superar a energia de ligação'

nuclear da ordem de 7 a lSMeV. Portanto, não ocorre produção de p~

res e fotodesintegração com energias de fóton menores que 1.02MeV

e 7MeV, respectivamente.

Um dosimetro é considerado independente da energia

da radiação, se sua sensibilidade termoluminescente nao sofrer va

riação sensível com a energia do fótoni ou seja, se sua dependên

cia energética for pequena haverá pequenas flutuações na resposta

termoluminescente. Detetores com um Z efetivo, aproximadamente igual

ao do ar (Z = 7,64), mostram uma boa resposta à energiai enquanto

aqueles com um Z efetivo maior ou menor que 7,64, apresentam uma

pequena resposta à energia da radiação.

1.4 - Grandezas e unidades relativos à radiação io

nizante (19)

Radiação ionizante, consiste de partícular carreg~

das (por exemplo), elétrons positivos ou negativos, prótons ou ou

tros ions pesados e (ou) partículas não carregadas (fótons ou neu

trons) capazes de causar ionizaçao (processo no qual um ou mais

elétrons são liberados de um átomo ou molécula) por processos pr!

mários ou secundários. Contudo, o processo de ionização não é o

único processo pelo qual a energia da radiação pode ser transferi

da ao material. Um segundo fenômeno importante é excitação: este

processo também tem consequências físicas, químicas ou biológicas.

Exposição

Exposição, X, é o quoctente de dQ por dm onde o va

lor de dQ é o ,valor absoluto da carga total de ions de um mesmo si

nal produzido no ar quando todos os elétrons (negatrons e posi

trons) liberado pelos átomos no ar de massa dm, são completamente

termalizados no ar.

x = dQ ,e tem por unidade o C/Kg.
dm



A unidade C/Kg está relacionada à unidade especial da

roentgen (R), pela seguinte relação:
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exposição,

1 R = 2.58 X 10-4 C/Kg

Dose absorvida

Dose absorvida, D, é o quociente de dE por dm, onde

dE é a energia media cedida pela radiação ionizante à materia de

massa dm.

D =
dE
dm , e tem por unidade o J/Kg.

o nome especial para unidade de dose absorvida é o gray (Gy)

lGy = 1 J/Kg, e está relacionada à unidade especial

de dose absorvida, rad, pela seguinte relação

1 rad = 10-2 J/Kg

1 Gy = 1 J!Kg = 100 rad.

Atividade

A atividade, A, é definida como o número de átomos que

se desintegram por unidade de tempo. O processo de desintegração

so pode ser discutido no campo probabilístico. Então vamos supor

que um instante"qualquer t = O , tenhamos N átomo radioativos .o

Chamaremos de ~ a probabilidade para que um deles se desintegre na

unidade de tempo.

Em um instante t :> O , teremos N átomos radioativos.

Portanto, o número provável que se desintegrará na unidade de tem

po sera:

A = -dN,
dt = À N, o sinal negativo significa que N decresce



com o tempo. Corno,
-dN
dt = ÀN, integrando ternos que N

= N e
O

18'

- Àt

Então para um tempo t, A =À N , e para um certo tempoo O O

t ~ A
A

= ÀN=tTo
- ~ """ A
- No

= A
O

. e - Àt
onde:

A = atividade num instante inicial
o

A

= atividade após decorrido um tempo .'
À

= constante de desintegração radioativa, caracteristicade ca

da elemento =

0,693

Tl/2

(me1~ vidQ-fÍBicã)

e = base neperiana.

Atividade, A, tem por unidade s-l (segundo a rrenostnn).

Um nome especial para unidade de atividade é o Becquerel (Bq).

lBq = lS-l e está relacionado à unidade especial de

atividade, Curie (Ci), do seguinte modo:

1 Ci = 3.7 x 1010 seg-l

lBq =

1
=

3.7 x

= 2.7 x 10-11 Ci

1.5 - Objetivo

A termoluminescencia mostrou-se um fenômeno muito estu

dado, principalmente em pesquisas com crista~s (3, 4). Assim sendo,

o principal o~jetivo deste trabalho é de realizar um estudo comp~r~

tivo de alguns minerais existentes no Brasil. Após o estudo compar~

tivo e a consequente avaliação das caracteristicas termoluminescemtes,

foi possivel concluir do material responder adequadamente ou nao) co

mo um detetor de radiaçao.
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CAPíTULO 11

11 - Materiais'e Métodos

a) Características dos minerais estudados

Os minerais estudados foram os seguintes:

01 - Ametista 07 - Feldspato rosa

02 - Berilo

08 - Rutilo

03 - Calcita

09 - Turmalina azul

04 - Calamina

10 - Turmalina rosa

05 - Espodumênio

11 - Turmalina verde

06 - Feldspato branco

12 - Turmalina preta

Algumas características desses minerais, classe e sub

classe, composição química, sistema, densidade, massa, forma ffsi

ca, procedência, cor e dureza, estão relacionadas na tabela 11. Ou

reza é a resistência do material ao risco. Assim, por exemplo, cal

cita, que tem dureza 3, pode ser facilmente riscada por um 'vidro

ou canivete, o mesmo não ocorrendo para o berilo de dureza de 7,5

a 8. Os minerais de um mesmo grupo, de cores diferentes, recebem

nomes especiais, ver por exemplo o grupo da turmalina que na cor

azul é chamada indicolita, na preta, afrisita e assim por diante.

bl Preparação das amostras

Com base em pesquisas anteriores, pode-se dizer, que

cristais naturais nao têm uma distribuiçao uniforme de impurezas

(l, 101e que a -intensidade termoluminescente. tTLt depende da gr~

nulaçao da amostra. Assim, houve necessidade de se encontrar, para

cada amostra, a"granulação que propiciasse uma melhor resposta de

TL. Com este objetivo, as amostras de mineral bruto após serem tri

turados, foram peneirados em telas com malhas de Q,50 0,250 ;

0,177; 0,149; 0,125; 0,088 e 0,074mm. Uma das curvas típicas da

intensidade natural da TL em funçao da granulação para calamina

é apresentada na figura 4. Os outros minerais apresentaram compo~

tamento semelhante ao da calamina, e por este motivo cristais obti
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dos com malhas de abertura O,177mm, que apresentaram um sinal TL

maior após a irradiação, foram os escolhidos para este trabalho.

Assim sendo, pode-se obter amostras de pó de granulação mais homo

gêneas que possibilitaram uma maior uniformidade no sinal termolu

minescente.

cl Tratamento t~rmico

Os tratamentos utilizados para colocarem o matérial

estudado em condições de uso, são apresentados na tabela T. Tendo

em vista que, os minerais normalmente apresentam termoluminescên

cia natural, as amostras devem ser submetidas à um tratamento tér

mico, com a finalidade de eliminar esta TL e, consequentemente

colocar os diferentes minerais em condições de estudo. Este trata

mento térmico depende da caracteristica de cada material, como p~

de ser visto na tabela I.

Após este tratamento térmico inicial, o material era

exposto á radiaç~o; em seguida, era realizada a leitura, e, post~

riormente, o material era submetido a um tratamento térmico de

4009C/l hora, para eliminar qualquer vestigio de radiação e colo

cá-lo em condições de reutilização.

Os tratamentos térmicos foram realizados em um forno

Bravac da analitica e em uma estufa Olidef-CZ.

d) Métodos de irradiação

Para avaliar o comportamento dos materiais em função

das doses, foram utilizadas fontes de 60co e 137cs.

- 60
1 - Irradiaçoes com a fonte de CO

60 - . -
A fonte de CO e uma fonte de radlaçao gama com

meia vida 5,27 anos e emissao gama com energia média de 1,25MeV.

Para este trabalho, foi utilizada uma fonte de 60co do Depart~

mento de Genética da FMRP-USP, cuja atividade em fevereiro de

1966 era de 1394Ciou 5,158 x 1013seg-l . Antes da realização

das exposiçoes, foram realizadas calibraçoes e comparadas com
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TABELA I: Tratamento térmico a que foram submetidos os materiais

estudados.

Material

Ametista

Berilo

Calcita

Calamina

Espodumênio

Tratamento térmico

inicial

4009C/2 horas

4009C/l hora

5809C/15min mais

4009C/2 horas

5809C/15min mais
4009C/2 horas

4009C/l hora

Tratamento térmico

para reutilização

4009C/l hora

4009C/l hora

4009C/l hora

4009C/l hora

4009C/l hora

Feldspato 5809C/15min mais4009C/l hora

branco e

4009C/2 horas
roseo

Turmalina

5809C/15min mais4009C/l hora

azul, verde

4009C/2 horas
e rosa

Turmalina

4009C/2 horas4009C/l hora

preta

Rutilo

4009C/l hora4009C/l hora

I-li I.
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os valores teóricos, de atividade e taxa de exposiçao, encontrados.

Esta calibração foi efetuada, utilizando uma câmra de ionizaçao,

tipo Farmer da PTW e um eletrometro da Keithey modelo 6169.

uma melhor precisao, foram levados em conta nos cálculos de

Para

cali

bração, os fatores de correção, para temperatura e pressão bem co

mo, o de calibração da câmara. Assim sendo, foi posslvel determi

nar experimentalmente o valor da taxa de exposiçào,
X

t =
-
L

x ~p,t X
f , onde L é o valor médio da exposição com a câmara ac

1m da fonte,

-
sao,

~p,t é o fator de correção para temperatura e pre~

<Pp,t

= 273,15 +
293,15

T X 760
p

9 I - .-e fc = 5.917 x 10 R C e o fator de cal1braçao da

- - X
condiçoes a taxa de exposiçao em março de 1985,~

camara. Nestas

= 3.14 R/min

- 137
2 - Irradiaçoes com a fonte de Cs.

f d 137 - f . -A onte e Cs, e uma onte de radlaçao gama,

com meia vida de 30 anos, e emissão gama de enrgia 0,662MeV.

Foi utilizada a fonte de 137cs do tipo X.8, du

pIamente encapsulada, do Laboratório de Dosimetria e Proteção Ra

diológica da FFCLRP-USP, fornecida pela Amersham International Li

mited (Inglaterra), com uma atividade em março de 1985 de 0,097 Ci

11 -1 . - I .ou 3,59 x 10 seg , e uma taxa de exposlçao de 12,57mR mln a 1

metro da fonte.'

diação

el Cuidados especiais durante a exposição

1 - Equilíbrio eletrÔnico

•..
a ra

Sempre que um fósforo TL é irradiado por um fei

xe de fótons, deve-se dar atenção a necessidade do equilibrio, cu

jo conceito'está ilustrado na figura 5.1 . Em cada bloco do mate
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r~l (A, B, ..., G,) os elétrons são colocados em movimento pelas

funçãointeraçõ~s dos fótons. O alcance destemovimento~ R, é uma

direta da energia do fóton. No meio do bloco D, a profundidade

igual a este intervalo: quando uns elétrons chegam ao repouso,

tros são colocados em movimento. Este equilíbrio eletrónico, é

~e

ou

es

sencialmente mantido, e se mantem contínuo, se o material for sufi

cientemente espesso. A região entre a superfície irradiada e a

pr~fundidade onde se dá o máximo de ionizaçao(do bloco A até a me

tade de D~é a espessura de equilíbrio eletrônico. Este equilíbrio

existe, dentro de um meio sob irradiaçao, quando)em média, para t~

da partícula carregada secundária que deixar qualquer localização,

uma outra partícula carregada secundária ~mesma energia, a substi

tue no mesmo ponto~ Esta condição é prontamente encontrada, usando

a quantidade apropriada de material como espessura de equilíbrio

eletrônico sobre a amostra que está sendo irradiada. Um grande au

mento na dose absorvida ocorre na região da espessura de eqúi,l!

brio eletrônico, ou seja, nos primeiros milimetros da amostra. Con

sequentemente, se uma amostra TL sem a quantidade necessária de ma

terial de espessura de equilíbrio eletrônico, for irradiada por um

feixe de 'fótons, a dose média recebida é menor do que aquela, que

seria sob condiçoes de equilíbrio.

A quantidade de material de espessura de equi

líbrio eletrônico, necessária, depende diretamente da energia do

fóton . É usualmente expressa, em termos de mass/área (mg/cm2t.AI

guns valores de espes~ura de equilfbrio eletrônicb, para as fontes

utilizadas neste trabalho, são 250 e 450 mg(cm2•

plásticos tais como Lucite, Teflon e Nylon sao

usados como material de espessura de equilíbrio eletrônico~ É acon

selhável fornecer, pelo menos, mais material de espessura de equ~

líbrio eletrônico que o indicado. Se o material é mais espesso que

o necessário, o erro produzido, é simplesmente igual a quantidade

de fótons'absorv:tdos,dentro do excesso de espessura. Contudo, se

o material de espessura de equillbrio eletrôntco é muito fino, en
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tãoJo fósforo pode receber uma dose menor de radiação, pois, o

equilíbrio eletrônico será atingido, dentro do material que está

sendo exposto.

2 - Sensibilidade dos materiais à luz ambiente

Visando estudar a sensibilidade dos minerais a

luz ambiente, foram realziados exposições de amostras deste mine

rais, em envelopes de cartolina preta.

3 - Controle de exposição utilizando

tros de LiF

dosime

Pastilhas de LiF (TUrIOO da Harshaw), foram u

tilizadas, para avaliar as exposições das amostras dos minerais

estudados, durante as irradiações, por se tratar de um dosimetro

de características bem conhecidas e boa sensibilidade. Os trata

mentos térmicos utilizados para o LiF, para reutilizaçao, foi de

4009Cjl hora, no forno, máls i009Cj2 horas na estufa.
~
- (20)

fl Aparelho leitor

O equipamento usado para aquecer o material ex

posto e medir a luz emitida, é chamado leitor de TLD. A leitura

dada pelo equipamento, é usada corno medida da dose absorvida pelo

material exposto a radiação. O leitor, compõe--se de três

principais.

I - Sistema de aquecimento

partes
..

Para se fazer urna leitura de um material TL,

coloca-se o pó -ou pastilha sobre urna prancheta de platina, a qual

é conectada a um-sistema de aquecimento conforme a figura 5.2. A

- . ~
temperatura da ámostra e aumentada, de urnamaneira reprodut1vel a

urna razao de aquecimento de 109Cjseg, em aproximadamente até 3009C,

pela passagem de urna corrente elétrica através do sistema de aque

cimento.

2 - Tubo da fotomultiplicadora

A quantidade de luz emitida da amostra aquec!

da, é amplificada pelo' tubo da fotomultiplicadora. Na figura 5.2,
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intervalo R

regiao de equilíbrio
eletrônico

Figura 5.1 - Diagrama hipotético relacionado a espessura de equili

brio eletrônico.

oncarsulamento
de <'IÇO de 1/16"

isolamento de l~"

cami nho do fl uxo

de gás inerte

fotomultiplicadora

fon te de luz (RADIUM-ATlVACO

~P proteção

eletrostática

~blindayem magnética

lentes elemento de refrigerador

resfriumento termoelétrico/

l~trOCildor ele calor

.----].,--- -- ventilador

bas!' da
--- fotomultiplicadora

prancheta

espelho

(A)

filtros

ópticos

gaveta

I para;

coloca~ão
da amostra

- fonte ele luz de NaI (Ti))

/--.%1 detetor de luz
~~~/(tubo da fotomult~plicadora)
'-;///

gaveta aberta ~-:::<';-//
:<::rr;í/1 _. ~

C1'-'-\'·r'-:-.r-~ ,,~
prancheta % rr 11 sistema de aquecimento

com o pó TL (9)~,"/:/0 de te tor de 1uz

~~tubo da fotomultiplicadora)
gaveta fechada ~.~ ••.•... , __ o__

p/ aquecimento ~ Ir~
sistema de aquecimento
aquecendo a prancheta (e)

Figura 5.2 - Esquemas do sistema de aquecimento e do tubo da foto

multiplicadora em um aparelho leitor. (a) visao mais

detalhada do tubo da fotomultiplicadora e do sistema

de aquecimento )b) e (c) ilustram o procedimento p~

ra aquecimento da amostra.

111" i I' 1,li II
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evidenciam-se alguns aspectos importantes dessa parte do aparelho

leitor. Para evitar os efeitos das correntes espúrias, é importa~

te manter o tubo da fotomultiplicadora refrigerado e, por este m2

tivo, é usual encaixar um filtro entre o tubo da fotomultiplicad2

ra e a amostra aquecida (ver figura 5.2a). Estes filtros permitem

a transmissão de luz visivel; mas, impedem a radiação infra-verme

lho proveniente da prancheta aquecida.

Quando usamos amostras submetidas a baixas ex

posiçoes, é necessário refrigerar o tubo da fotomultiplicadora

usando nitrogenio liquido.

Durante o aquecimento da amostra e a leitura

da luz emitida, o tubo da fotomultiplicadora, prancheta, amostra

e o sistema de aquecimento, devem ser protegidos da luz ambiente,

para que esta não influencie ou contribua na leitura fornecida p~

10 instrumento. As figuras 5.2b e 5.2c, ilustram o

para o aquecimento da amostra.

3 - Sistema eletrônico

procedimento

A amplificaçao efetuada pelo tubo da fotomult!

plicadora, depende muito do valor da alta voltagem aplicada a seus

eletrodos. Portanto, esta fonte de alta voltagem, deve ser muito

estável.

A carga total produzida na saida do tubo da fo

tomultiplicadora, é proporcional à quantidade de luz incidente so

bre sua superfície. Portanto, deve ser utilizado um circuito inte

grador de corrente, durante o periodo de aquecimento que sera ex

posto como resposta no eletrômetro. Um -diagrama de bloco do siste

ma leitor da TL, é mostrado na figura 6.
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Figu~a 6 - Diagrama de bloco do sistema leitor da TL.
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CAPITULO 111

111 - Caracteristicas gerais

3.1 - Linearidade, supra1inearidade e saturação.

Um dos aspectos importantes em dosimetria termo

luminescente, é a resposta do sistema à exposição à radiação. Para

que um material possa ser fiti1 como TLD, ~ desej~ve1 que a respo~

ta à exposição seja linear.

Mesmo que, a quantidade total de ionizaçao prod~

zida no material, seja diretamente proporcional à exposi~ao, as ma

neiras pelas quais os elétrons ou buracos capturados nas armadi

lhas se libertam térmicamente, os processos pelos quais eles prod~

zem luz e a natureza das armadilhas envolvidas, podem influenciar,

na forma final da curva da resposta à exposição.

Quando a resposta termoluminescente nao é linear,

a curva de intensidade TL em função da exposição, em um gráfico

feito em papel bi-logarítrnico forma um ângulo diferente de 459 com

a horizontal; isto é, aumenta de urna forma mais rápida que a li

near. Desta forma, diz-se que a curva é supralinear, e ã propried~

de do material que apresenta esse aspecto, ê dado o nome de supr~

linearidade.

Os fósforos termoluminescentes' estudados resp0.'2

dem linearmente para baixas exposiçoes. Provavelmente, nestes a su

pralinearidade esteja também presente em exposiçoes muito báixas,

embora isto não seja detectado devido as limitaçoes da sensibilida

de experimental (1). No outro extremo da curva de resposta TL

apresentam-se os efeitos de saturação, ou seja, todas as armadi

lhas ficam preenchidas e, com isto, não há aumento da resposta com

o aumento da exposição. Na figura 7, está esquematizada a locali

zação dessas três regioes, em uma curva de resposta

cente do TLD-lOO (LiF).

termolurnines
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linear--
supralinear

saruraçao

3.2 - Sensibilidade e estabilidade

Os tratamentos térmicos adequados para reutiliza

- .,.-
çao de um doslmetro termolurninescente, removem a TL de urna exposl

ção anterior e mantem a sua sensibilidade estável. Porém, para

urna exposição muito "grande pode-se produzir" um dano permanente no

cristal e assim, dessensibilizá-lo, ou seja, torna-se impossível

um tratamento térmico para sua reutilização~ Portanto, a sensibi

lidade de um dosimetro depende} muito de sua história; isto é, da

quantidade de tratamento térmico e exposiçao por ele recebidas.

3.3 - Estrutura dos cristais

Alguns dos diversos modelos teóricos, que forn~

cem um entendimento qualitativo da teoria da termoluminescência,

li 'I I;il II
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baseiam-se na estrutura do cristal, como já mencionado no paragr~

fo 1.2. As estruturas dos minerais estudados no presente trabalho,

estão relacionados na tabela 111, com seus respectivos sistemas.

Conhecendo-se o formato das estruturas dos cristais, pode-se fazer

observações, a respeito das impurezas ou defeitos das várias

cies presentes na rêde do cristal, os quais, presume-se que

jam associados com os níveis de energia da zona proibida, em

~
esp~

este

um

diagrama de bandas de energia. Entao, o comportamento, ou seja, a

sensibilidade dos cristais em relaçao à exposição à radiaçao, vai

depender de sua estrutura.

3.4 - Fatores ambientais

A resistência a diversos fatores ambientais, que

podem influenciar a sensibilidade do cristal, tais como luz, umida

de, etc., é uma outra característica, para que um material possa

ser útil como TLD. Na tabela rr é apresentado em termos percentuais

à influência da luz ambiente, na sensibilidade dos minerais estuda

dos.
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CAPíTULO IV

IV- Resultados e Discussão

Rntfê as amOStras escolhidas, para serem estuda

dos neste trabalho, todas apresentaram sinais de termoluminescên

cia natural, cujas caracteristicas serão discutidas a seguir.

1 - Ametista:

Às amostras de ametista foram cortadas, por uma

serra apropriada, em forma de pastilhas com áreas de 3,5 x 3,5mm,

lmm de espessura e peso igual a O,036g. O tratamento térmico de

4009C, durante 2 horas, foi suficiente para eliminar qualquer si

nal de TL natural das amostras e fez com que, a coloração naturul

das amostras, passassem de violeta para incolor. Após o tratamen

to térmico, foram feitas exposiçb'es na faixa de 10-3 a lC/Kg

-4 3 . '"
1/2,58 x 10 R = 3,88 x 10 R, com radiaçao gama. Para essa

de exposição, as amostras apresentaram boa sensibilidade TL, PQ

rém, o comportamento da curva de resposta termoluminescente à ex

posição, não é linear. Figura 8, as curvas' (At e eBt representam

a resposta termoluminescente do TLD-IQ.Q. (LiFt e da ametísta, res

pectivamente. Percebe-se, então comparando estas duas curvas, que

o LiF responde linearmente às exposíçBes e que o mesmo nao aconte

ce para a ametista. O decaimento da intensidade de TL deste mine

ral, é de 64,2% na primeira semana após a exposiça'o, e sua sensi

bilidade à luz ambiente é 16%, conforme apresentado na tabelaIII~

Na-curva de emissão, apresentada pela ametista,

figura 9, notamos a presença de um único pico, a uma temperatura

de 2109C.

Para reutilização das amostras de ametista, após

as exposiçoes, foi feito um tratamento térmico de 4009Cjlh e que

foi suficiente para eliminar os sinais TL das exposiçoes anterio

res, conforme apresentado na tabela I.
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2 - Berilo

As amostras de berilo, ap6s trituradas, foram p~

neiradas e foi utilizado o material de granulação de 0,177mm, p~

los motivos já discutidos no capitulo 11. O tratamento térmico de

4009C durante 1 hora, foi suficiente para eliminar qualquer sinal

de TL natural das amostras e fez com que, a coloração natural das

amostras, passassem de amarelo para branco, assim permanecendo

mesmo depois de irradiadas. Ap6s o tratamento térmico, foram rea

lizadas exposições na faixa de 10-4 a lC/Kg, com radiação gama. O

comportamento das amostras de berilo, foi semelhante ao da ametis

ta, em relação a linearidade, porém, apresentou uma sensibilidade

inferior a da ametista, conforme a figura 10. O decaimento da in

tensidade de TL deste mineral, é de 14% nas prímei~as 24 horas e

27,5% em 9 dias e sua sensibilidade à luz ambiente, é 33,4%. Na

curva de emissao, apresentada pelas amostras de berilo, figura 11,

notou-se a presença de quatro picos, em temperaturas de 1009C,

2009C, 2409C.

O tratamento térmico para reutilizaçã'o do berilo,

foi identico ao da ametista, 40Q9Cjl hora.

3 _.Calcita

Para as amostras de calcita, fol também utiliza

da a granulação de 0,l77mm. Com o tratamento térmico de 5809Cjl

hora mais 4009Cj2 horas, conseguiu-se eliminar qualquer sinal de

TL natural. A coloração da calcita, permaneceu inalterada, foi se

melhante ao da "ametista, tanto em relação à sensibilid~de, bem CQ

mo em relação à linearidade. Porém, nos p~imeiros estudos realiz~

dos com o aparelho de construção própria, em colaboração com a Sa

pra (4), 8S amostras apresentaram uma linearidade inferior, em re

lação g obtida com o aparelho da Harshaw.

(a) Sapra ('Serviço de Assessoria e proteção Radiológica S/C LTDA1.
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.Para uma comparaçao e comprovação dos resultaods da cal

cita e dos outros minerais estudados foram realizados uma intercom

paraçao dos aparelhos utilizando LiL, conforme figura 12.b.

Destaintercomparação, resultou uma diferença quanto a

linearidade, ou seja, em um gráfico da intensidade TL em função

exposição, em um papel di~19garitmico, a curva obtida com o apar~

lho da Harshaw apresentou-se linear, o mesmo nao ocorrendo com o

da Sapra.

A intensidade de TL das amostras, decaem 3,5%, anós uma

semana e 16% após 4 meses. Para uma exposição de 0,181CjKg (700R)

realizada com amostras expostas a luz ambiente e no escuro,obte

ve-se curvas de emissão, com diferenças na altura relativa à inten

sidade TL e na posição, no eixo horizontal, da temperatura do pico

principal, conforme figura 13.
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Figura 13 - Curvas de emissão da cálcita, obtidas para uma expos!

ção de O,181CjKg = 700R realizada com amostras a luz

ambie~te (curva A) no escuro (curvaB).
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A sensibilidade da calcita à luz ambiente é de 12,3% e,

sua curva de emissão, apresenta picos em temperaturas de 1459 e

2009C, enquanto que, para amostras no escuro, as temperaturas foram

de l459C e 1969C.

o tratamento térmico para reutilização das amostras, foi

idêntico ao dos outros minerais.

4 - Calamina

A granulação utilizada para os cristais de calamina, foi

a mesma dos outros minerais; pois, como discutido anteriormente, f!

gura 4, a intensidade TL, depende da granulação das amostras, con

forme mostra a figura 14. Assim, nas curvas de emissão l4.a, b, c e

d, que foram obtidas para uma exposição de 0,18lC/Kg (700R) com

amostras de granulação 0,149; 0,177; 0,250 e 0,500mm, notou-se a

presença de dois picos, em temperaturas de 2l09C e 2359C; porém, es

te segundo pico (o de 2359), não está evidente na curva (a).

As amostras de calamina, também foram submetidas ao mes

mo tratamento térmico da calcita, ou seja: 580QC durante 15 minutos,

mais 4009C durante 2 horas, para eliminar qualquer sinal de TL natu

ralo A coloração da calamina, permaneceu inalterada após esse trata

mento. Na faixa de exposição de;10-3 a 10-1 C/Kg, o comportamento

da calamina foi semelhante ao da calcita, Com o aparelho Harshaw

obteve-se, uma curva de resposta TL, em função dª exposição (com ra

diação gama) máis próxima da linearidade, 40 que com a obtida pelo

aparelho da Sapra. As curvas de resposta TL, em f~nção das expos!

çoes, do TLD-lOO (LiF) e da calamina, estao apresentadas na figura

15. O decaimento da intensidade TL deste mineral é 'de 3,8% na pr!

meira semana e 20% após 4 meses. A sensibilidade da calamina à luz

ambiente é de 30%. Na figura 16, as curvas (1) e (2), representam

as curvas de emissão, obtidas de amostras expostas ã luz ambiente e

no escuro, respectivamente.

Para reutilização das amostras de calamina, anós as expo.. -
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siçoes, utilizou-se um tratamento de 4009C, durante 1 hora.
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Figura 14 - Curvas de emissao da ca1amina, obtidas oara urna expos!

ç~o de 0,181CjKg com amostras de granulaç~o 0,149 rnrn

(a)i' 0,177mm (b)i 0,250mrn (c) e 0,500mm (d).
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Figura 16 - Curvas de emissao da calamjna, obtidas de amostras ex

postas à luz ambiente (curva 1) e no escuro (curva 2).

5 - Espodumênio

Para as amostras de espodumênio, utilizou-se a mesma

granulaç~o dos outros minerais estudados, O,177mm. O tratamento

térmico de 4009C durante 1 hora, foi suficiente para eliminar qual

quer sinal de TL natural das amostras, e, isto provocou urna varia

ção na coloração natuyal das amostras, passando de amarelo para

branco e permanecendú assim mesmo após as exposições à radiaçaõ.

Na faixa de exposiçao de 10-3 CjKg a lCjKg, o comportamento das

amostras de espodumênio, foi semelhante ao do berilo, tanto em re

lação à linearidade bem corno em relação à sensibilidade, ver fig~

ra 17.

O decaimento da intensidade de TL deste mineral, é de

11,5%, nas prime~ras 24 horas e 69,6%, após 9 dias, e, sua sensibi

I"" I I I Ii I II I ~ I'il 1IIIIIlli ' IIHl.f. li.', ~I ,~ i I I ,I I'
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1idade à luz ambiente é 14,9%. Em sua curva de emissao, o espodum~

nio apresentou vários picos de maior intensidade TL, às temperatu

ras de 1609C, 1809C e 2209C, conforme figura 18.

O tratamento térmico para reutilização do espodumênio ,

foi o mesmo dos outros minerais (4009C durante 1 hora).
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~XPOSICÃO (C/Kg=1/2.58 X 10-4R)

Figura 17 - Curvas de resposta termo1uminescente, em função d~e~

posições com radiação gama, do TLD-100 (LiF), curva

(A) e do espodumênio curva (B).
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6 - Feldspato

As amostras de feldspato utilizadas, foram de cor bran

ca e de cor rósea. A granulaçao dessas amostras, foi a mesma utili

zada para os outros minerais estudados 0,177mm. Assim como a calci

ta e a calamina, o feldspato precisa de um tratamento térmico de

5809C, durante 15 minutos, mais 4009C durante 2 horas, para elimi

nar qualquer sinal de TL natural. Após esse tratamento, as amos

tras de coloraçao rósea passaram para uma tonalidade mais clara

conservando esta cor mesmo depois de irradiadas e, as de cor bran

ca permaneceram inalteradas. As curvas da resposta termoluminescen

te, em funçao da exposiçao, com radiaçao gama, na faixa de 10-3 a

lC/kg, figura 19 e 20, apresentaram \.lmaboa sensibilidade e linea

ridade obtidas com as amostras de feldspato branco e róseo, respeE

tivamente ..Na figura 19, as curvas (B) e (Cl, evidenciam novamen

te, a diferença nas respostas obtidas com aparelhos leitores utili

zados. As amostras de feldspato branco, apresentaram um decaimen

to da intensidade TL de 30%, nas primeiras 24 horas e 35%

dias .,

em 9

No entanto, o feldspato róseo, decai 9,8% nas primeiras

24 horas e 20% em ~ dias.

A sensibilidade do feldsp~to branco ã luz ambiente é de

55%, e o do róseo, é de 4,7%. A curva de emissao do feldspato bran

co, apresenta três picos bem nitidos, em temperaturas de l859C

1959C e 2309C, confórme figura 21.

o feldspato róseo, para uma exposição de 0,18lCjKg

,

(700Rl, apresenta uma curva de emissao, ondé se percebe quase que

um único pico, (figura 22), na temperatura de 2009C, e, os outros

dois, em 2059C e 2409C, passam quase que despercebidos. Na figura

23, obtida para uma exposiçao de 0,077CjKg (300Rl com amostras ex

postas ã luz ambiente e no escuro, a curva de emissao do feldspato

róseo, apresenta um único pico de temperatura de 2009C, e,percebe-

se também, ausência dos picos de 2059C e 2409C.
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o tratamento térmico para reutilização desses minerais ,

foi o mesmo dos outros minerais já discutidos, (4009C) durante 1

hora.
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luz ambiente curva A, no escuro curva B.

7 - Rutilo

° rutilo ~ um 8xido de tít~nio (Ti02), e, apresenta-se

na cor vermelho pardo. Após o tratamento t~rmico de 4009C, durante

1 hora, para eliminar a TL natural, as amostras apresentaram uma

variação na tonalidade, tornando-se mais escuras e conservando a

mesma cor, ap6s irradiadas. Na curva de resposta TL ãs exposiçoes

(figura 24), para uma faixa de exposição de lO-3C/KG a lO-lKg, as

amostas apresentaram uma boa resFosta TL, em relação ã sensibilida

de, por~m, inferior quanto ã linearidade. ° decaimento da intensi

dade TL do rutilo, ~ de 12% nas primeiras 24 horas e 43,7% em 9

dias. A sua senbilidade ã luz ambiente é de 25,5% e o tratamento

t~rmico para reutilização da amostras, tamb~m ~ de 4009C, durante

1 horu.
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posição com radiação gama, do TLD-lOO (LiF), curva

.(A) e do rutilo curva (B).
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8 - Turmalina

A turmalina é um silicato de composição química, consti

tuida de um complexo de boro e alumínio.

As amostras de turmalina estudadas, foram de coloração

azul, verde, rosa e preta, e de granulação O,177mm. O tratamento

térmico, para eliminar qualquer sinal de TL natural, nas amostras

de coloraçao azul, verde e rosa, foi de 5809C, durante 15 minutos,

mais 4009C durante 2 horas e, para as amostras pretas, 4009C du

rante 2 horas~ Apôs esS'e tratamento, as amostras de coloração rosa,

passaram para uma tonalidade de rosa mais claro, assim permaneceg

do, mesmo depois de irradiadas, e as de coloração azul, verde e

preta permaneceram inalteradas. Na faixa de exposição de lO-3C/Kg
r .

a lC/Kg, as curvas de resposta TL às exposições com radiação gama,

mostram que os quatro tipos de turmalinas, apresentam boa~sens!Í.ib.!.
f,i'

lidade; mais divergem em relação à linearidade nas figuras 25, 26,

27 e 28 (percebe-se que a turmalina rosa apresenta uma boa lineari

dadeL. Quanto aS' turmalinas verde, azul e preta, pode-se dizer que

nao possuem boa linearidade; porém, a de coloração verde, é quase

linear. As amostras de turmalina azul, apresentaram decaimento da

intensidade TLJ12% na primeira semarta e 16% ap6s 1 m~s; a de cor

verde, na primeira semana, não sofreU decaimento e 27,7% ap6s 1

m~s; a de cor rosa 3% nas primeiras 24 horas e 7% em 9 dias ei a

de cor preta, 12% nas primeiras 24 horas e 17% em 9 dias, respect.!.

vamente. A sensibilidade à luz ambiente da turmalina azul é 7,5%,

da verde 12,7% da Jr10S~ 1.3% e da preta 52%. Na figura 29.a, são mos

tradas as curvas de emissão da turmalina rosa, obtidas para uma

exposição de O,181C/Kg C700Rl, realizada com amostras à luz ambien

te (curva 1) e no escuro (curva 2), onde pode-se perceber a preseg

ça de um pico à temperatura de 80ÇC e outro a 1809C. A curva de

emissão da turmalina verde, figura 29.b, mostra a presença de um

pico em 1209C e outro em 1809C e, da turmalina preta, observa-se

vários picos, conforme figura 29. c.
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Como mencionado anteriormente, todo material reutilizado

neste experimento, foi submetido ao tratamento de 4009C durante 1 ho

ra, o necessário para devolver à amostra as condições existentes an

tes de sua primeira exposição à radiação.
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Figura 29.b - Curva de emissao da turnalina verde, apresentando um

pico na temperatura de 1209C e outro em 1809C.
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Figura 29.c - Curva de emissao da turmalina preta, onde observa-se

vários picos.
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L:S:~rerial

AMETISTA
BERIWCALC:::ITACALAMmAESPODUMÊNIORUTIW

( lstica
CLASSE

SILICA'IDSILICA'IDOXISSAISSTI..TCATOPIRCXJUISfllliOSÓXIOOS

SUE-ClASSE

TectossilicatoSorossilicatoCarbonato de8ilicato de

G.auartzo

G. Turmal.calciozinco
Óxido de Ti tânio

..

Composiçao
8i023BeOA12038i02

caco··H20. 2ZnO.Si02LiALSi~06Ti02

química

3

Sistnla

Triagnonal ouHexagonalTrigonal ouDiagonaloUl'lonoclini (X)Tetragonal

Rombcedrico

FomboedricoJômbico

Cor

VioletaAmareloIncolorBrancoAmareloVenneTho Pardo

---.-.-- ------------....,

------.-_ .._ .•-_ ..- .-_.
I

Dureza

77,5a8 3 4,55,0 6,5a
~

6,0a6,5
a

I

~
Massa

2,62,62,8 2,7 3,53.13,24.2a4,3

Especifica

a3,4a
a

I

,.
Massa utilizada
para leitura

0,0360,0140,0170,0210,014
I

O~O23

!

procedência

GoiasMinas GeraisGovernadorGovernadorGovernadorI
Mi nas Gerais

Valadares

ValadaresValadares

"

0'1
lJ1



Tl\BELA TI b - Caraeterístjcas qerais dos minerais utilizad:)s

T

,--J

7,5a7,0

Preta

TUR1ALINA
(AFRISITA)

7,5a7,0

Rosa

TURMALINA
(RIJBELITA)

Verde

TURMALINA

SILlCA'ID

Trigonal ou
Ibmboédico

i

j SILlCA'IO SILlCA'IO II ,I ;

t ..-------------J
I !
i i

Sorossilicato I Sorossilicato sorossilicato:
---t------------------------- --- --_J __.----~------.-------.- ...---------__j

I I 'e um CX>II1j'":'lexode é um complexo de é um conplexo de I

roro e alumtnio I boro e alumínio I boro e alumínio 1

. j i
'Tr' 1 I T' 1 I
i 19o:::a, ou I rlgo:::-a. ou !

I Romboedico I Romboedlco !
I

!

Sorossilicato

Azul

SILlCATO

'TUFMALINA
(INDICOLITA)

e um cx>mplexo de
:boro e alumínio

I . 1I Trlgona ou
Romboédico

Róseo

KAISi ° ou

K20·.Ar.203·6Si02

Monoc1iniooe
Tric1inioo

Tectossilicato

SILICATO

6

Branco

Tectossilicato

KAISi30g 6:s:rOK20.AL2 3' 2

SILICA'ID

I MJno1ciniooe
Tric1inioo

Dureza

Cor

Sub-classe

CoITl}X)sição

química

Sistema

NO~~~d-;-------1------------ ~~-~-----------material FELLSPATü(1) I FELDSPAID(2)
I

CLASSE

I

I 6 I 7, O a 7,5 17,0 a 7,5

,-- I ! ! !

~ : I ----,-------------------------------
I I I

IMassa,f' fi 2,5 a 2,6 12,5 a 2,6 I 2,9 a 3,2 t 2,9 a 3,2 I' 2,9 a 3" 2 2 9 a 3 2especJ. l ca ! ' ,
! I I '

1 ' ! . I I IIJV1assautilizada ! I I I

para Leitura I 0,014 ! 0,014 I 0,016 t 0,017 ! 0,020 0,017 i1 . I I, r I ; .l

I I' .

I r !
• ' I

rro02 dência iG.oias ('<:>ias . Goias I ('-",ias Goia~ r (Di as _1

!
i

-
~

:;

--40

~

m
0,

•." ti' .••
,, , ~.'- ,

• I • \o,.
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CAPíTULO V

V - Conclusões:

Em relaçao aos efeitos provocados nas amostras pelo

aquecimento (como por exemplo, mudança na altura dos picos na curva

de emissão, etc.) podem ser interpretados como consequência de uma

mudança no número de armadilhas, relacionadas a um determinado pico,

como também a eficiência de captura do eletron pela armadilha, ou

na recombinaçao de elétron com um buraco.

Dos resultados obtidos para os minerais estudados, p~

de-se concluir o seguinte:

1 - De um modo geral, todos' os mjnerais se mostraram sen

sÍveis às exposiçoes com radiaçao gama, conforme apresentado nas

curvas de resposta TL em função da exposição na faixa de 10-3c/Kg a

3
lC/Kg (3,88R a 3,88 X 10 R).

2 - Em relação à linearidade, pode-se dizer que os úni

cos minerais que apresentaram comportamento linear foram: os felds

pato branco e róseo e aturmalina rosa. Deve-se, porém salientar que,

os cristais de ametista, calcita e turmalina verde, apresentaram cu~

vas de respsota TL, próximas da linearidade, ou seja, próximas dos

459.

3 - As curvas de resposta TL, em função da exposição p~

ra as amostras de ametista, berilo, calcita, calamina, turmalina

, -1
azul e verde, apresentaram supralinearídade; a partir de 10 C/Kg

(388R). Rutilo e turmalina preta, apresentaram supralinearidade a

partir de 0,052C!Kg (200R), e, os feldspato branco e róseo, apresen- -
taram linearidade para toda faixa de exposição utilizada, 10-3 a

3
lC/Kg (3,88R a 3,88 X 10 R).

4 - Entre os minerais estudados, os que apresentaram

baixo decaimento em 24 horas após a exposição foram: calcita, cala

mina, feldspato róseo, turmalina verde e turmalina rosa. Salientado

que, a turmalina verde, não apresentou decaimento na primeira sema
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na. Ametista e feldspato branco, decaem mais rápido (em 24 horas),

porém, apresentam uma estabilidade, após esse primeiro decaimento.

Rutilo, espodumênio, berilo, turmalina azul e turmalina preta, apre- -
sentaram um decaimento regular.

5 - Quanto a sensibilidade à luz ambiente, as amostras

mais sensíveis sao as de berilo, calamina, rutilo e turmalina pr~

ta. As amostras de feldspato, foram as que apresentaram menor sen

sibilidade, aproximadamente da ordem de 5%.

Assim sendo, entre os minerais estudados, os que mos

traram maior viabilidade de ser aprovietados como TLD são: feldsp~

to branco, roseo e turmalina rosa. Porém, deve-se salientar que, a

turmalina verde, mesmo apresentando curvas de resposta TL em fun

ção da exposiçao prôximas da linearidade, pode ser aproveitada co

mo TLD, pois, nao apresenta decaimento na primeira semana apos a

exposição, como jã mencionado anteriormente, e responde a uma boa

faixa de expos·içao. Finalmente, a utilização destes minerais como

dosimetro termolumínescente vai depender de sua resposta nas va

rias faixas energéticas.

o pó dessesmíneraís para ser utilizado como dosimetro,

deverá ser acondencionados em capsulas de plástico) ou compactados
I

para obtenção de pastilhas.
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Sugestões para futuros trabalhos

Pode se fazer as seguintes sugestões:

1 - Fazer levantamento da dependência energética

do feldspato branco e do róseo e das turmalinas verde e rosa,

tendo~se em vista que esses minerais apresentaram as caracte

rísticas necessárias para responder adequadamente como detec

tor de radiação.

2 - Examinar os efeitos de tempo e de temperatura

de recozimento, que sensibilizem os picos nas curvas de emissão,

com o objetivo de preservar somente os picos de mais alta tem

peratura.

3 - Analisar a composição química das amostras dos

minerais para se obter a percentagem e tipo de impurezas exis

tentes nos mesmos e, assim avaliar melhor a influência da ra

diação sobre esse minerais.
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