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RESUMO 

SUZART, K.F. Desenvolvimento e Caracterização do cristal CsI:Tl para uso como 

detector de radiação. 2022. 98 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear)- Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN/CNEN/SP. São Paulo. 

Materiais cintiladores têm como característica a emissão de fótons de luz visível ou 

ultravioleta quando expostos a radiação ionizante, absorvendo parcialmente ou totalmente a 

radiação. Este trabalho teve como objetivo desenvolver cristais cintiladores inorgânicos em 

matriz de iodeto de césio utilizando íons de tálio (Tl+) como elemento dopante com 

concentração de 10-3 M. Foi crescido um cristal CsI puro para fins de comparação. Os cristais 

foram obtidos por meio da técnica de Bridgman. Foi utilizada a técnica do refino zonal a fim 

de reduzir as impurezas encontradas no sal de iodeto de césio, obtendo um material o mais 

puro possível. Obteve-se resultados satisfatórios com a purificação do material e com a 

produção dos cristais cintiladores. Para detectar tais impurezas e observar a diminuição das 

mesmas, utilizou-se a técnica de espectrometria de emissão óptica por plasma (ICP-OES), 

em dez partes do lingote, após o refino zonal. Os cristais CsI:Tl foram submetidos à 

caracterização físico-quimica, tal como: difratometria de raios X para confirmação da rede 

cristalina, transmitância dos cristais puro e dopados com tálio, emissão de luminescência 

com pico de emissão máxima  em 520 nm devido a presença do tálio, distribuição da 

concentração de Tl ao longo do cristal e microscopia óptica para comparar a superfície do 

cristal sem polimento e com polimento. Para avaliar a resposta dos cristais cintiladores 

quanto às suas características detectoras, foram realizados experimentos utilizando fontes 

radioativas seladas, a saber: 133Ba (80 keV, 355 keV ), 60Co (1173 keV, 1333 keV),               

22Na (511 keV, 1275 keV), 137Cs (662 keV) à temperatura ambiente. Foram utilizados como 

fotosensores uma fotomultiplicadora (ET Enterprise, Modelo 9924SB, Inglaterra) e 

fotodiodo tipo PIN. Os cristais CsI:Tl apresentaram resposta à radiação com espectros de 

emissão característicos para cada tipo de fonte. 
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ABSTRACT 

SUZART, K.F. Development and Characterization of the CsI:Tl crystal for use as a 

radiation detector. 2022. 98 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear)- Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN/CNEN/SP. São Paulo. 

Scintillating materials are characterized by the emission of photons of visible or 

ultraviolet light when exposed to ionizing radiation, partially or totally absorbing the 

radiation. This work aimed to develop inorganic scintillator crystals in cesium iodide matrix 

using thallium ions (Tl+) as dopant element with a concentration of 10-3 M. A pure CsI crystal 

was grown for comparison purposes. Crystals were obtained using the Bridgman technique. 

The zonal refining technique was used in order to reduce the impurities found in the cesium 

iodide salt, obtaining a material as pure as possible. Satisfactory results were obtained with 

the purification of the material and the production of scintillating crystals. To detect such 

impurities and observe their decrease, the technique of optical plasma emission spectrometry 

(ICP-OES), was used, in ten parts of the ingot, after zonal refining. The CsI:Tl crystals were 

submitted to physicochemical characterization, such as: X-ray diffractometry to confirm the 

crystal lattice, transmittance of pure and thallium doped crystals, luminescence emission 

with maximum emission peak at 520 nm due to the presence of thallium. Distribution of the 

concentration of Tl along the crystal and optical microscopy to compare the surface of the 

crystal without polishing and with polishing. To evaluate the response of the scintillator 

crystals regarding their detector characteristics, experiments were carried out using sealed 

radioactive sources, namely: 133Ba (80 keV, 355 keV), 60Co (1173 keV, 1333 keV),                       

22Na (511 keV, 1275 keV), 137Cs (662 keV) at room temperature. A photomultiplier (ET 

Enterprise, Model 9924SB, England) and a PIN-type photodiode were used as photosensors. 

The CsI:Tl crystals showed a response to radiation with characteristic emission spectra for 

each type of source. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a descoberta dos raios X e da radiação nuclear, foi necessário o desenvolvimento 

de detectores para identificar estes tipos de radiação. A primeira detecção de radiação foi 

por meio dos filmes fotográficos que estavam dentro de uma gaveta junto com sais de urânio 

no laboratório de Henry Becquerel1. Em seguida, foram desenvolvidos detectores com 

capacidade de identificar energias distintas. Outro tipo de detector de radiação é o tubo 

Geiger2, que funciona como um contador utilizado para detectar níveis de radiação em 

corpos e ambientes, sendo que este detector não é capaz de discriminar os níveis de energias. 

A radiação ionizante ao interagir com materiais chamados termoluminescentes, pode 

elevar alguns de seus elétrons a um nível energético excitado e assim permanecer por um 

longo tempo (AHMED, 2015). Ao aquecer este material, o elétron no nível excitado decai 

para o estado fundamental emitindo fótons de luz na faixa do visível. Materiais com 

propriedades cintiladoras constituem outro tipo de método de detecção da radiação. O sulfeto 

de zinco foi muito utilizado nos primeiros experimentos de detecção das partículas α. Estes 

materiais, que podem ser encontrados na forma sólida, líquida ou gasosa, tem propriedades 

de conversão da energia de radiação em luz visível e apresentam uma vasta aplicação na 

pesquisa e diagnóstico médico. 

Pode-se classificar os detectores cintiladores como orgânicos e inorgânicos, nas formas 

líquida, sólida e gasosa. O mecanismo de cintilação dos materiais inorgânicos depende dos 

estados de energia definidos pela rede cristalina do material. Os detectores cintiladores 

inorgânicos mais utilizados são: o iodeto de sódio (NaI), iodeto de césio (CsI), fluoreto de 

césio (CsF), iodeto de lítio dopado com európio (LiI:Eu) e o óxido de germanato de bismuto 

(Bi4Ge3O12) também chamado de BGO (KNOLL, 2010). 

 

1 Henry Becquerel, cientista francês vencedor do prêmio Nobel em 1903 por estudos 

relacionados à radioatividade do Urânio. 

2 Contador de radiação inventado pelo físico alemão Johannes Hans Geiger em 1908 para 

medir níveis de radiação em corpos e ambientes. 
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Os detectores de cintilação têm sido a base da maioria dos sistemas de imageamento 

utilizados nos modernos tomógrafos e outros scanners hodiernos projetados com o advento 

da câmera Anger (ANGER, 1958). Matrizes de fotodetectores coletam os fótons de 

cintilação gerados nos cristais de cintilação que são convertidos em sinal elétrico para 

processamento posterior e geração de imagem (SABET et al., 2016). Usinas de energia 

nuclear e outras instalações de radioisótopos geralmente empregam detectores de cintilação, 

como medidores de radiação, para fins de controle da própria instalação e da proteção 

radiológica dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Para proteger os trabalhadores 

dessas instalações, as respostas dos detectores cintiladores são normalizadas para o 

equivalente de dose ambiente [h∗(10)]. Podem ser usadas para estimar os riscos do 

trabalhador, adotando-se as doses efetivas recebidas durante o seu trabalho na planta nuclear 

(TSUDA & SAITO, 2017). 

Desde a década de 50, os estudos sobre cintiladores inorgânicos vêm despertando 

interesse devido as suas propriedades como detectores de radiação. Nos últimos anos, 

materiais inorgânicos têm sido estudados nas áreas da ciência e engenharia. O aumento da 

busca por novos detectores que atendam às necessidades em diversas áreas gera interesses 

em desenvolver ou aprimorar detectores já conhecidos comercialmente. 

Neste trabalho, escolhemos o cintilador inorgânico iodeto de césio ativado com tálio 

(CsI:Tl) por suas características de suportar choques mecânicos, mudanças bruscas de 

temperatura e por ter maior eficiência na detecção de radiação gama (KNOLL, 2010). Sua 

versatilidade em aplicações na pesquisa de Física de alta energia, Medicina Nuclear, 

monitoramento ambiental, pesquisas na área de petróleo, testes de segurança de pesquisa 

geológica (ZHANG et al., 2016), detecção de raios X para mamografia (ALBAGLI, 2003), 

identificação de explosivos ocultos (PURSLEY, 2001) e detectores para medição da taxa de 

dose no ar em ambientes contaminados (SHUICHI, 2017) torna o cristal de CsI um bom 

candidato como um detector de radiação. Uma vantagem importante do CsI:Tl é que ele 

pode ser acoplado aos fotodiodos que operam com tensões reversas de aproximadamente 10 

a 40 volts. Podem também ser usados com fotomultiplicadoras que operam 

aproximadamente entre 700 a 1800 volts (BLANCO, 2003). 
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Os cristais de iodeto de césio (CsI) possuem alto poder de freamento dos raios gama 

devido a sua alta densidade e número atômico elevado de seus constituintes químicos. Essas 

propriedades elegem o cristal de CsI como um bom detector de raios gama (PEREIRA et al., 

2015; DE MESQUITA et al., 2010; SWIDERSKI et al., 2019; SUZART et al., 2021). Os 

cristais de CsI são estruturas físico-químicas estáveis devido à ausência de plano de clivagem 

e apresentam melhor estabilidade química quando comparados aos cristais de iodeto de sódio 

(NaI) devido à sua natureza menos higroscópica (KREUTZ et al., 1987). A dopagem da 

matriz cristalina com tálio (Tl) ou sódio (Na) produz a redução do band gap e 

consequentemente aumenta a eficiência desse cristal como detector de radiação (KNOLL, 

2010). 

O cristal de iodeto de césio (CsI), especialmente quando dopado com Tl, é amplamente 

utilizado como material cintilador para detecção de partículas devido à sua alta eficiência de 

emissão e tempo de decaimento rápido (REGENFUS et al., 2003, ZHANG et al., 2016). O 

CsI:Tl apresenta propriedades cintiladoras favoráveis para o uso com fotodiodos do tipo PIN. 

Quando dopado com Na torna seu uso mais adequado para fotomultiplicadoras alcalinas 

(PMT). O espectro de luminescência de um cintilador está intimamente associado à sua 

estrutura de banda. O espectro de luminescência vem da desexcitação após os elétrons serem 

excitados por partículas de alta energia. Podemos encontrar o mecanismo de luminescência 

a partir da estrutura de bandas desses cristais de cintilação (ZHANG et al., 2016).  

Quando o cristal recebe energia suficiente das radiações incidentes, os seus elétrons 

podem transitar da banda de valência para a banda de condução. Ao mesmo tempo, as 

transições deixam algumas cavidades na banda de valência, ou seja, pares elétron-vacância. 

Quando um elétron volta da banda de condução para a banda de valência, um fóton com 

energia igual ao band gap é produzido (ZHANG et al., 2016). Ao introduzir Tl no cristal 

CsI, são criados sítios especiais na rede cristalina dentro do band gap. Quando excitado com 

radiação, os elétrons variam de um nível de energia para um nível superior. Ao retornar ao 

estado fundamental, os elétrons emitem energia em forma de fóton próximo de 550 nm, 

correspondente ao fóton de luz verde (KNOLL, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo crescer cristais de iodeto de césio ativados com 

íons de Tálio (Tl+) com a finalidade de utilizá-los como detectores cintiladores de radiação. 

Aplicou-se a técnica do refino zonal ou fusão zonal, para obter um sal de iodeto de césio o 

mais puro possível. Para o crescimento do cristal foi utilizada a técnica de Bridgman.  

2.1 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de avaliar os cintiladores desenvolvidos foram realizados os seguintes 

objetivos específicos: 

1) Determinar os elementos traços no sal de CsI adquirido comercialmente, por meio 

da técnica de ICP-OES; 

2) Purificar o sal de CsI obtido comercialmente por meio da técnica de refino zonal; 

3) Obter cristais de CsI:Tl crescidos a partir do método Bridgman vertical; 

4) Determinar o comprimento de onda de máxima emissão de luminescência para os 

cristais CsI puro e CsI dopado com Tl em concentração de 10-3 M; 

5) Avaliar a transmitância óptica no intervalo de comprimento de onda de 200 nm a  

700 nm; 

6) Estudar a distribuição do dopante Tl no volume cristalino; 

7) Investigar a resposta do cristal cintilador acoplado à fotomultiplicadora e fotodiodo 

tipo PIN, quando excitado com radiação gama de diferentes energias. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Refino Zonal 

Inúmeras propriedades dos materiais são sensíveis à presença de impurezas, mesmo em 

pequenas quantidades. Desse modo, há uma crescente necessidade de obter substratos de alta 

pureza no crescimento de cristais para serem usados como detectores cintiladores 

(HASHIMOTO et al., 1995). 

A técnica do refino zonal ou fusão zonal foi desenvolvida pelo cientista William Pfann 

em 1939 (PFANN, 1966) com a finalidade de obter materiais com alto nível de pureza. Essa 

ideia foi esquecida por um tempo, pois Pfann não acreditava que fosse uma técnica de 

purificação original. Ao tentar segregar monocristais de germânio, a ideia de realizar a fusão 

zonal veio à tona, constituindo uma técnica de purificação de sucesso (DEDAVID, 1986). 

O método de refino zonal é um método físico para purificar com eficiência substâncias. 

Aumentar o rendimento e reduzir o teor de impurezas sempre foi o foco das pesquisas de 

Pfann (YU et al., 2021). 

Com a técnica do refino zonal é possível remover impurezas do material com sucessivas 

passagens da zona líquida a ser purificada, geralmente na forma de uma barra. As impurezas 

são deslocadas em direção às extremidades da barra obtendo-se um material muito puro no 

resto da barra (KLEIN, 2009). Embora a fusão zonal tenha sido desenvolvida como método 

de purificação, muitas vezes é utilizada para o crescimento de cristais monocristalinos ou 

policristalinos, dependendo do uso ou não de sementes cristalinas e ainda controlar a 

inclusão de defeitos estruturais como discordâncias (KLEIN, 2009; GARCIA, 2001; 

PAMPLIN, 1980; PFANN, 1966).  

Particularmente na indústria de semicondutores, essa técnica é muito usada para a 

purificação dos materiais semicondutores que serão utilizados nos diversos componentes 

eletrônicos (chips), os quais requerem alto grau de pureza, por exemplo nos 

microprocessadores, memórias digitais e diversos outros componentes eletrônicos (SILVA, 

1991). A Figura 3.1 mostra um esquema do funcionamento de um forno horizontal para uso 

em refino zonal. 
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Figura 3.1- Representação esquemática do forno de refino zonal. 

 
Fonte: autora da dissertação. 

A distribuição de elementos de impurezas na fase sólida e líquida do material fundido 

é determinada pelas propriedades termodinâmicas do sistema. As impurezas existem como 

soluções sólidas no material a ser purificado (YU et al., 2021). 

A solução sólida do material geralmente contém a presença de átomos, mesmo em 

concentrações traços, que podem modificar as propriedades finais do material que será 

usado. Devido à presença de vestígios de impurezas, por exemplo, o ponto de fusão do 

material da substância em estudo pode diminuir ou aumentar. O efeito das impurezas pode 

contribuir para diminuir ou aumentar o ponto de fusão (YU el tal., 2021). 

A diminuição do ponto de fusão pode contribuir para que a solução sólida mude do 

estado fundido para o estado sólido, e as impurezas migram da fase sólida para a fase líquida. 

Quando o ponto de fusão aumenta ocorre o oposto, isto é, as impurezas migram da fase 

líquida para a fase sólida. Para um sistema binário composto por A e B (o material A contém 

impurezas B), existe a seguinte relação (GUO & TIAN, 2010): 
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Δ𝑇𝑓=
𝑅(𝑇𝑓

0)2

𝛥𝐻𝑓𝐴
𝑥𝐵1[1-

𝑥𝐵2

𝑥𝐵1
] 

(1) 

A Fórmula 1 representa a fase fundida, 𝑥𝐴1 e 𝑥𝐵1 são as concentrações de material A 

contendo a impureza B, enquanto 𝑥𝐴2 e 𝑥𝐵2 são as concentrações de A e B após a mudança 

de fase. 𝛥𝐻𝑓𝐴 é o calor da dissolução quando 1 mol de A se funde na solução a partir de um 

estado de solução sólida e seu valor é positivo (YU et al., 2021). Devido ao baixo teor de 

impurezas, pode ser considerado uma constante 𝑇𝑓
0 que é o ponto de fusão de A puro, Tf é o 

ponto de fusão da substância sólida na fração molar de xA2. ΔTf=𝑇𝑓
0−Tf é o valor de mudança 

no ponto de fusão; R é o valor da constante universal dos gases perfeitos cujo valor é de 

8,314 J/mol.K (YU et al., 2021). 

A Fórmula 2 representa a fase da solução sólida. 

𝜅0 =
𝑥𝐵2

𝑥𝐵1
 (2) 

Se 𝜅0 < 1, isto é, 𝑥𝐵1 > 𝑥𝐵2; então, 𝑥𝐴1 < 𝑥𝐴2, e a concentração de A na fase sólida é 

maior que a concentração de A na fase líquida. 

Quando ΔTf > 0, o ponto de fusão aumenta. Se 𝜅0 > 1, ou seja, 𝑥𝐵1 < 𝑥𝐵2; então, 𝑥𝐴1 > 

𝑥𝐴2, e a concentração de A na fase sólida é menor que a concentração de A na fase líquida. 

Quando ΔTf < 0, o ponto de fusão diminui. 

3.2 Técnica de Bridgman 

O físico Percy Williams Bridgman ao estudar as propriedades físicas de alguns materiais, 

propôs a criação do método de fusão, que consiste na conversão do estado sólido para o 

líquido, de modo lento desses elementos. Tal método usava o forno na posição vertical, 

mantendo-se a temperatura acima do ponto de fusão específico de cada substância 

(BRIDGMAN, 1925). 
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Ao ser fundido, o material na forma líquida se molda nas configurações do cadinho de 

vidro ou quartzo. Este é deslocado lentamente para o fundo do forno, que tem temperatura 

inferior à temperatura de fusão do material, conforme a Figura 3.2. Ao ser deslocado para o 

fundo do forno, ocorre a solidificação, do material. A velocidade da descida do cadinho, 

deve ser lenta o suficiente para que o calor da solidificação possa ser dissipado por condução 

(BRIDGMAN, 1925). 

O material irá solidificar em forma de “grão”, o qual irá conduzir a cristalização do 

material. O resultado final do material cristalizado, será a forma geométrica do molde do 

cadinho de quartzo ou vidro e não a forma geométrica característica do sistema cristalino do 

material (BRIDGMAN, 1925). 

O método de crescimento de cristais únicos, ficou comumente conhecido como técnica 

de Bridgman ou crescimento vertical Bridgman, bastante utilizada para o crescimento de 

cristais. 

Figura 3.2- Representação esquemática do forno de Bridgman. 

 
Fonte: adaptado KAMILLA & BASU, 2004. 
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A técnica de Bridgman consiste na fusão de um material sólido. O material puro é 

fundido em gradiente térmico cuja variação depende da condutividade térmica do material a 

ser cristalizado. Essa técnica tem como vantagem o crescimento de cristais contendo grandes 

massas. Um cuidado a se tomar é que se não manuseado de forma correta pode ter como 

desvantagem a contaminação do cristal pelo material do cadinho (DALL’ANTONIA et al., 

1999). 

Os processos de crescimento de cristais geralmente são realizados sob uma atmosfera 

fechada que consiste em uma mistura de gás inerte, por exemplo nitrogênio, argônio, hélio 

e hidrogênio ou sob alto vácuo. A técnica vertical de Bridgman está entre as amplamente 

praticadas tanto na pesquisa de óxidos de laser de alta fusão quanto na análise das 

características de crescimento de cristais fornecendo material de qualidade óptica 

(PETROSYAN, 1994). 

3.3 Nucleação 

O processo de crescimento de cristais consiste basicamente na formação de uma fase 

sólida a partir da fase líquida ou de vapor. A cristalização de um material fundido pode ser 

dividida em duas fases. Primeiramente, ocorre a nucleação que consiste na formação de 

núcleos cristalinos e posteriormente, o crescimento desses núcleos. No processo de 

cristalização os componentes químicos do cristal são levados à temperatura de fusão (TF). 

Em seguida a temperatura é reduzida lentamente, implicando que a probabilidade de 

formação de núcleos cristalinos é aumentada no decorrer do tempo.  

A nucleação pode ser homogênea ou heterogênea. Para que ocorra a nucleação 

homogênea, em um sistema em fusão, é necessário que o líquido esteja em equilíbrio 

metaestável, isto é, seja um líquido puro e em repouso de modo que possa ser resfriado bem 

abaixo do seu ponto de fusão sem que haja solidificação, como representado na Figura 3.3. 

Para alcançar o estado de metaestabilidade, o sistema tem que vencer a barreira de energia, 

que surge devido à contribuição relativamente grande da energia superficial para a energia 

livre total das partículas muito pequenas. Para vencer esta barreira, o sistema deve sofrer a 

ação de uma força motriz termodinâmica, tal como o super-resfriamento ou a super-
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saturação. A nucleação homogênea ocorre na ausência de um substrato (FLEMINGS, 1974; 

OVSIENKO, 1980).  

Figura 3.3- Representação esquemática da nucleação homogênea. 

 
Fonte: autora da dissertação. 

A nucleação heterogênea é o nome dado para a formação de núcleos sobre interfaces 

a saber: impurezas indesejáveis, superfícies existentes no cristal ou nas paredes de um 

cadinho. A presença dessas interfaces fará com que o mecanismo de nucleação seja um 

pouco diferente do caso homogêneo. A altura da barreira de potencial para nucleação sobre 

um substrato é menor que aquela da nucleação homogênea no interior do líquido. Do ponto 

de vista energético, a formação de núcleos sobre superfícies estranhas é mais vantajosa, do 

que a nucleação homogênea no interior do líquido (TAMMANN, 1968). 

A nucleação homogênea ocorre em alguns materiais altamente puros, sendo que, sob 

condições específicas, o próprio movimento aleatório dos átomos ou moléculas resultam no 

ordenamento dos mesmos. Este processo de ordenamento na nucleação heterogênea, por 

outro lado, é catalisado pela presença de heterogeneidades, as quais podem ser as mais 

variadas possíveis, representado na Figura 3.4 (WEINBERG et al., 1992).  
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Figura 3.4- Representação esquemática da nucleação heterogênea. 

 
Fonte: autora da dissertação. 

3.3.1 Coeficiente de segregação 

A incorporação e a rejeição de impurezas durante um processo de solidificação estão 

baseadas no fenômeno de segregação, o qual consiste na migração de impurezas de uma fase 

sólida para líquida ou líquida para sólida devido à diferença na solubilidade da impureza nas 

duas fases (PEREIRA, 1997). Devido à ocorrência de segregação na interface sólido-líquido, 

um processo de solidificação normal pode resultar numa distribuição de impurezas ao longo 

do material cristalizado. O processo no qual um material é completamente fundido e a seguir 

gradualmente cristalizado é conhecido como cristalização normal (PEREIRA, 1997).  

De acordo com Rosemberg (1972) existem três diferentes definições para o 

coeficiente de segregação de impurezas: 

(i) Coeficiente de segregação interfacial Ko  

(ii) Coeficiente de segregação no equilíbrio K*  

(iii) Coeficiente de segregação efetivo K 

O coeficiente de segregação interfacial, Ko, descreve a transferência interfacial de um 

componente quando não existe equilíbrio local entre o sólido e o líquido na interface, assim 

Ko é calculado pela equação (3): 
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𝐾0 =
𝑋0(𝑠)

𝑋0(𝐿)
=

𝐶0(𝑠)

𝐶0(𝐿)
∙

𝐶0(𝐿) + [𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜]

𝐶0(𝑠) + [𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜]
 (3) 

no qual as concentrações molares nas fases sólida e líquida (Xo) são determinadas 

diretamente na interface. Quando as densidades do sólido e do líquido têm valores próximos 

e a concentração de soluto é baixa (Co « concentração da matriz), a equação (3) pode ser 

aproximada por: 

𝐾0 ≅
𝐶0(𝑠)

𝐶0(𝐿)
          (4) 

Os estudos sobre segregação geralmente estão relacionados às impurezas em 

processos de crescimento a partir da fusão, sendo muito comum o uso da equação (4) como 

definição de Ko, o qual é também denominado de coeficiente de distribuição de impurezas 

(ZAVARTSEV et al., 2007). 

A definição de coeficiente de segregação decorre do fato de que na prática, quando 

se estuda a segregação entre fases, considera-se normalmente a concentração de soluto (ou 

impureza) no volume total do líquido e não a concentração interfacial. Um processo de 

cristalização real raramente é conduzido sobre as taxas suficientemente lentas que permitam 

ao sistema reajustar sua composição homogeneamente ao volume total de suas fases. A 

rejeição do soluto pelo sólido em formação é mais rápida do que a difusão do mesmo no 

líquido, ocorrendo a formação de uma camada enriquecida na interface. A taxa limitada de 

transferência de massa através do volume total da fase resulta tipicamente em gradientes de 

concentrações. Portanto, o coeficiente de segregação efetivo, K, é definido por: 

𝐾 =
𝐶0(𝑠)

𝐶∞(𝐿)
 (5) 

no qual, C∞ é uma concentração elevada em relação à concentração Co da interface. 
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3.4 Métodos e técnicas de preparação de cristais 

As propriedades físicas e morfológicas dos materiais cristalinos são definidas pela sua 

composição química e pela simetria de sua estrutura. A quantidade de um sólido que pode 

ser dissolvida em um líquido é limitada pela solubilidade, a qual varia de acordo com o par 

sólido-líquido e com as condições intensivas do ambiente, principalmente temperatura. 

Algumas técnicas para o crescimento de cristais podem ser utilizadas. Essas técnicas são 

classificadas em três categorias (CRYSTAL GROWTH METHODS, 2007), são elas: 

(i) Método de Solução 

(ii) Método de Fusão 

(iii) Crescimento da Fase vapor 

O método de crescimento em solução é fundamentado no crescimento de cristal a partir 

de um solvente que contém os constituintes. O solvente pode ser um dos próprios 

constituintes ou pode ser usado algum outro elemento ou composto. 

Pfann (1966) propôs um método de crescimento no qual a zona fundida está localizada 

sob um gradiente de temperatura. A zona fundida é movida para crescer cristais na região de 

temperatura mais baixa. 

O método de crescimento da fase vapor é baseado na evaporação do solvente fazendo 

com que a concentração do soluto aumente acima da solubilidade e ocorra o crescimento do 

cristal. 

De acordo com as propriedades físicas e químicas do composto e as propriedades do 

monocristal que se deseja obter, deve-se escolher o melhor método para preparação do 

monocristal que satisfaça as condições desejadas. 

A cristalização ou a transformação de fases líquido-sólido envolve duas etapas, a saber: 

(i) nucleação, caracterizada pelo aparecimento de pequenas regiões com arranjo ordenado 

de átomos (no caso de metais) ou moléculas (para outros materiais); (ii) crescimento, onde 
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estas regiões, após se estabilizarem como núcleos da nova fase, crescem formando cristais 

(ASKELANO, 1984; WUNOERLlCH, 1976). 

Para aplicação do método por equilíbrio sólido-líquido de um mono-componente existem 

três técnicas básicas que apresentam bons resultados: 

(i) fusão por zona (LAWSON & NIELSEN, 1958) (PFANN, 1958) 

(ii) técnica de Czochralski (TARJAN & MÁTRAI, 1972) 

(iii) técnica de Bridgman (LAWSON & NIELSEN, 1958; TARJAN & MÁTRAI, 

1972). 

Esta última é a que apresenta a vantagem de ser mais econômica e simples (OLIVEIRA & 

CARVALHO, 1990). 

Os materiais devem apresentar algumas características para o método a ser aplicado, a saber: 

(i) O material não sublima antes da fusão;  

(ii) Sua pressão de vapor não é muito alta comparada com o ponto de fusão;  

(iii) O material não sofre decomposição antes da fusão;  

(iv) O material não apresenta uma transição de fase estrutural. 

3.5 Detectores Cintiladores 

Materiais que apresentam luminescência quando irradiados são chamados cintiladores. 

O fenômeno luminescente está associado à emissão de radiação emitida por espécies 

químicas (luminóforos) quando elas sofrem uma transição radiativa de um nível de energia 

excitado para outro nível de menor energia, isto é, decorrente da interação entre a matéria 

com a radiação eletromagnética na região do visível e ultravioleta (SOUZA, 2008). Os 

materiais cintiladores têm como característica a adição de ativadores na matriz do material, 

que cria níveis de energias no band gap (zona proibida). A Figura 3.5, mostra como ocorre 

este fenômeno. 
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Figura 3.5- Ilustração de um cristal puro e cristal com ativador. 

 
Fonte: autora da dissertação. 

3.6 Mecanismo de Emissão de Luminescência em Cintiladores Inorgânicos 

A luminescência é formalmente dividida em duas categorias, a fluorescência e a 

fosforescência, dependendo da natureza do estado excitado. Fluorescência é a emissão de 

luz a partir de um estado excitado singleto, no qual o elétron excitado não muda a orientação 

de spin, continuando desemparelhado. Consequentemente, o retorno ao estado fundamental 

é permitido e ocorre rapidamente via emissão de um fóton (SOUZA, 2008). A taxa de 

emissão de fluorescência é tipicamente da ordem de 10-8 s, então o tempo de vida de 

fluorescência típico é da ordem de 10-9 s (LAKOWICZ, 1999).  

Fosforescência é a emissão de luz a partir de um estado excitado tripleto, no qual o 

elétron excitado muda a orientação de spin ficando emparelhado com o elétron que 

permaneceu no orbital fundamental. Deste modo, temos que as transições para o estado 

fundamental são proibidas e as taxas de emissão são mais lentas, estando compreendidas no 

intervalo de 10-4 – 101 s. Deste modo, o tempo de vida da fosforescência é da ordem de                  

7,4 milissegundos a alguns segundos (SOUZA, 2008; LAKOWICZ, 1999). 

Para ser utilizado como cintilador, um material deve reunir as seguintes propriedades: 



29 

 

(i) Converter a energia da radiação em fótons na faixa do visível ou próximo a ela, 

com boa eficiência; 

(ii) A quantidade de fótons gerados deve ser linearmente proporcional a energia 

absorvida; 

(iii) Ser transparente aos fótons por ele gerados, de modo que a luz possa ser 

transmitida a um dispositivo eletrônico capaz de captá-la; 

(iv) O processo de emissão deve ter curta duração, para que seja viável a contagem 

da incidência de radiação. 

Entretanto, um único material não apresenta todas essas características simultaneamente. 

Os detectores cintiladores podem ser classificados como orgânicos e inorgânicos. Os 

inorgânicos tendem a ter melhor saída de luz e linearidade, mas com várias exceções são 

relativamente mais lentos em seu tempo de resposta. Cintiladores orgânicos são geralmente 

mais rápidos, mas produzem menos luz (KNOLL, 2010). Devido a sua alta densidade e alto 

número atômico os cristais inorgânicos são preferencialmente utilizados para detecção de 

radiação gama. Por causa da presença de hidrogênio nos cristais orgânicos eles são 

preferencialmente utilizados para espectroscopia beta e detecção de nêutrons rápidos. 

O íon tálio (Tl) é conhecido por contribuir com a luminescência nos cintiladores 

amplamente utilizados NaI:Tl+, CsI:Tl+, devido a sua propriedade que permite a diminuição 

do band gap do material hospedeiro. Por exemplo, suponhamos que o band gap seja de      

100 eV e o material recebe 100 keV de fóton gama, neste caso, o número de fótons emitido 

pelo cintilador será de aproximadamente 100 keV/100 eV≈1000 fótons. Alternativamente, o 

cristal cintilador contendo o Tl poderá reduzir o band gap para aproximadamente 3,1 eV 

(ZHANG et al., 2016), e analogamente o cristal cintilador poderá gerar 100 keV/3,1 eV≈ 

33.000 fótons de luz (KIM et al., 2022). 

3.7 Cristais Cintiladores Inorgânicos 

3.7.1 NaI:Tl 

Iodeto de sódio cristalino, dopado com tálio (NaI:Tl), é um tipo de detector inorgânico 

utilizado para a rotina de espectroscopia gama e é usado para uma variedade de outras 

aplicações, que vão desde a Medicina Nuclear (MCELROY et al., 2002) até seu uso em 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/spectroscopy
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tomografia médica e industrial, entre outras aplicações (RIVIÈRE et al., 2014). O NaI:Tl 

tem um excelente rendimento de luz de aproximadamente 38.000 fótons/MeV, com uma 

resposta quase linear no intervalo de energia de 10-1000 keV. 

O cristal é tipicamente acoplado a um tubo fotomultiplicador (PMT). Após a interação 

com a radiação, um pulso de luz é produzido dentro do cristal e é convertido em um pulso 

elétrico produzido pela corrente da fotomultiplicadora. Quando comparado com outros tipos 

de cintiladores orgânicos (por exemplo, o xileno ativado-naftalina) e inorgânicos, o NaI:Tl 

tem melhor resolução de energia, com um comprimento de pulso global de aproximadamente 

1 μs (FULVIO et al., 2016). 

3.7.2 CsI:Tl 

O iodeto de césio, por possuir maior densidade (4,5 g/cm3) do que o iodeto de sódio 

(3,67 g/cm3), possui coeficiente de absorção de raios gama um pouco maior. Essa vantagem 

é de grande importância para aplicações como na instrumentação nuclear, em que tamanho 

e peso são muito importantes (KNOLL, 2010). 

Os detectores de cintilação utilizando cristal de iodeto de césio ativado com tálio são 

amplamente utilizados em experimentos de Física Nuclear. Devido a sua maior densidade, 

o cristal CsI:Tl possui maior poder de freamento (stopping power) das partículas carregadas 

(LI, 2013). 

O CsI:Tl possui um número atômico efetivo de aproximadamente 54, garantindo uma 

alta eficiência de detecção de raios X e gama por meio dos efeitos: fotoelétrico, 

espalhamento Compton e produção de pares. O CsI:Tl é um cintilador caracterizado por 

possuir alta emissão de luz de aproximadamente 51.800-65.000 fótons por 1 MeV de energia 

depositada no cristal (WOLSZCZAK & DORENBOS, 2018). As propriedades do CsI:Tl o 

tornam um dos cintiladores mais populares usados em estudos fundamentais da Física 

Nuclear e de alta energia, estudos ambientais, Medicina Nuclear e monitoramento militar 

(MIANOWSKA et al., 2022). 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/photomultiplier-tubes
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900217315036#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900217315036#!
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3.7.3 LiI:Eu 

 O detector de iodeto de lítio ativado com európio (LiI:Eu) é conhecido como 

cintilador para detecção de nêutrons térmicos e é bastante utilizado por possuir alta razão de 

α/γ. Este detector é capaz de gerar pulsos eletrônicos de maior altura, com a vantagem de 

produzir cintilações com eficiência próxima de 100% (ALEVRA & THOMAS, 2003). 

 As aplicações de experimentos baseadas em detecção de nêutrons estão aumentando 

continuamente nos estudos acadêmicos, industriais e para fins de segurança nuclear. 

Detectores de nêutrons podem ser aplicados em espectroscopia de nêutrons, em tomografia 

industrial e no estudo de minerais e rochas (VOGEL, 2013). A detecção de nêutrons tem 

algum interesse em terapias médicas como, por exemplo, na radioterapia ou terapia por 

captura de boro (boroterapia) e na análise por ativação de nêutrons para a identificação da 

composição dos materiais examinados por meio de reações nucleares induzidas por um feixe 

de nêutrons (CSIKAI & DOCZI, 2011), (EIJK et al., 2004). 

 As características mais desejadas dos detectores de nêutrons envolvem boa 

discriminação da radiação de fundo, alta eficiência na detecção de nêutrons e disponibilidade 

comercial dos detectores (KALYANI et al., 2021). 

3.8 Interação da Radiação Gama com a Matéria 

Na Física, o conceito de interação representa a ação de uma força e o efeito causado por 

essa ação. Por exemplo, duas partículas carregadas em repouso interagem pela ação da força 

coulombiana. Radiação ionizante, por sua vez, é qualquer radiação, com ou sem massa de 

repouso, que pode remover elétrons de átomos e moléculas. O conjunto das radiações 

ionizantes usualmente estudadas compreende: radiação eletromagnética com energia de 

fóton acima de 12 eV (raios X e raios gama), partículas carregadas rápidas e nêutrons livres 

com qualquer energia cinética e de qualquer origem (YOSHIMURA, 2009). 

Fótons podem ser considerados como partículas indiretamente ionizantes que, ao 

atravessarem a matéria, podem depositar sua energia por meio de processos de transferência 

de energia para uma partícula carregada (elétron ou pósitron) e posteriormente deposição da 

energia transferida à partícula carregada no meio. Há muitos mecanismos de interações da 
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radiação gama com a matéria, entretanto, será destacado somente o Efeito Fotoelétrico, 

Efeito Compton e Produção de Pares. Todos esses processos transferem parte ou energia 

total da radiação gama para o elétron (KNOLL, 2010).  

3.8.1 Efeito Fotoelétrico 

No fim do século XIX, o físico Heinrich Hertz3 observou que a luz produzida pela 

faísca de um circuito elétrico podia induzir corrente elétrica em outros circuitos afastados, 

que eram utilizados para detectar ondas eletromagnéticas. Com a descoberta dos elétrons por 

Thomson4, ficou claro que o fenômeno observado por Hertz, conhecido como Efeito 

Fotoelétrico, era devido ao aparecimento de uma corrente de elétrons quando a luz atingia o 

material. 

O efeito fotoelétrico ocorre quando há emissões de elétron num determinado 

material. Um fóton de energia interage com a camada eletrônica de um átomo, transferindo 

toda sua energia, preferencialmente às camadas mais internas do átomo e o fóton incidente 

desaparece completamente. No seu lugar, um fotoelétron é ejetado de uma das camadas 

eletrônicas do átomo alvo. 

O efeito fotoelétrico é a interação mais provável para energias de fóton da ordem da 

energia de ligação dos elétrons nos átomos de quaisquer elementos químicos (∼keV). Por 

meio do modelo proposto por Einstein, temos que: 

hν=Ø+Ec (6) 

 

3 Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão que demonstrou a existência da radiação eletromagnética criando 

aparelhos emissores e detectores de ondas rádio (PORTO EDITORA, 2017). 

4 Joseph John Thomson foi um físico britânico que descobriu o elétron. Com essa descoberta ele foi 

reconhecido com o Prêmio Nobel, em 1906 (FRAZÃO, 2020). 
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ou seja, Energia do fóton (hν; h: constante de Planck, ν: frequência) = Energia necessária 

para remover o elétron de sua camada (Ø) + Energia cinética do elétron emitido (Ec). 

O efeito fotoelétrico é mais provável de ocorrer para energias no intervalo hν pouco 

maior que a energia de ligação do elétron até aproximadamente 100 keV, e também maior é 

a probabilidade de ocorrer com o aumento do número atômico do meio absorvedor. A Figura 

3.6, mostra o efeito fotoelétrico, em que Eγ é a energia do fóton incidente e Ec é a energia 

cinética do fóton após a colisão. 

Figura 3.6- Representação esquemática do efeito fotoelétrico 

 
Fonte: TAUAHTA et al., 2014. 

3.8.2 Efeito Compton 

Pode-se definir o efeito Compton como o fóton incidente que transfere parte de sua 

energia para o elétron num átomo, também chamado de elétron de recuo. Ocorre a colisão 

inelástica entre o fóton e o elétron. O elétron adquire energia e é projetado para fora do átomo 

hospedeiro, enquanto o fóton perde parte da energia e é então espalhado em um ângulo  

com respeito a sua direção inicial. Devido ao fato que todos os ângulos de espalhamento 

serem possíveis, a energia transferida para o elétron pode variar de zero até uma fração da 

energia do fóton incidente. A Figura 3.7 mostra a representação do efeito Compton, em que 

Eγ é a energia do fóton incidente, E’γ energia do fóton espalhado, θ é o ângulo de 

espalhamento, φ é o ângulo com a direção de movimento inicial do fóton e Ec é a energia 

cinética do fóton após a colisão. 
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Figura 3.7 – Representação do espalhamento Compton 

 
  

Fonte: TAUAHTA et al, 2014.  

Considerando que a energia da radiação incidente seja parcialmente transferida do 

fóton para o elétron, pelo princípio da conservação de momento, a energia depois do 

espalhamento será igual a: E’=hν’ < Ec. 

A expressão da transferência de energia e o ângulo de espalhamento de uma interação 

relacionando com a equação de conservação de energia e momento pode ser descrita pela 

equação 7: 

E=
𝐸0

1+
𝐸0

𝑚0𝑐2 (1−cos  )
 (7) 

Em que m0c
2 é a energia de repouso do elétron (511 keV). Para ângulos muito pequenos, 

a energia transferida também é pequena.  
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3.8.3 Produção de Pares 

Na produção de pares a energia de um fóton ao passar próximo do núcleo atômico é 

convertida, sofrendo interação coulombiana. Neste processo de conversão energia-matéria 

há produção de um elétron e um pósitron, pois o fóton não possui massa enquanto o pósitron 

e o elétron possuem. A Figura 3.8 mostra esse tipo de interação. Este processo transforma 

energia em massa (m0) de acordo com a relação clássica, descrita na equação (8). Como a 

energia é convertida em duas partículas que possuem massas idênticas, deve haver um limiar 

para que este processo possa ocorrer. Para que ocorra a produção do par elétron-pósitron, a 

energia do fóton deve ser maior ou igual que duas vezes a massa de repouso de um elétron, 

descrita pelas equações (9) e (10). 

E=m0c
2=0,511 MeV (8) 

Emin ≥2moc
2 (9) 

Emin ≥1,022 MeV (10) 

Figura 3.8 – Representação da interação de fótons com energia maior que 1,022 MeV. 

 
Fonte: TAUHATA et al, 2014. 
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Intrinsicamente, o pósitron tende a ter energia cinética maior que a do elétron devido a 

ação coulombiana exercida pela carga positiva do núcleo atômico na carga do pósitron. 

Nessa interação o núcleo acelera o pósitron e desacelera o elétron. O pósitron e o elétron 

perderão energia por ionizações ao percorrer a matéria que os envolvem. Devido à 

aniquilação do pósitron com um elétron do meio envolvente, dois fótons de 0,511 MeV são 

produzidos com direções diametralmente opostas como produto secundário da aniquilação. 

3.9 Detector de Radiação 

O detector cintilador é um tipo de detector de radiação composto por um cristal 

cintilador, que converte a radiação ionizante absorvida em múltiplos fótons de baixa energia 

(∼eV). Os fótons emitidos do cristal são coletados por uma fotomultiplicadora (PMT) ou 

um fotodiodo. Ambos sensores de luz (PMT ou fotodiodo) geram uma corrente elétrica 

transformada em um pulso elétrico representativo das incidências de radiação no cristal. O 

desempenho de um detector de cintilação depende principalmente das características do 

cristal cintilador. Relativamente, são poucos os cristais cintiladores que reúnem as 

qualidades de possuírem todas as propriedades desejáveis do sistema de medidas, a saber: 

possuir alto rendimento na geração de luz, terem uma pequena constante de tempo de 

decaimento de cintilação, apresentarem alta resolução de energia e alta eficiência intrínseca 

de detecção (SAEKI et al., 2018). 

3.9.1 Tubo Fotomultiplicador 

O tubo fotomultiplicador tem como função converter a luz produzida no cristal 

cintilador em uma corrente elétrica proporcional a quantidade de luz incidente em seu 

fotocatodo. Sua estrutura interna é composta por: um fotocatodo, sistema óptico de 

focalização dos elétrons gerados no fotocatodo e possui diversos dinodos capazes de ampliar 

a corrente iniciada no fotocatodo, conforme mostrado na Figura 3.9. 
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Figura 3.9- Composição interna do tubo fotomultiplicador.  

 
Fonte: autora da dissertação. 

 O cristal é acoplado diretamente na superfície do tubo fotomultiplicador com um 

material com índice de refração próximo ao do material vítreo da fotomultiplicadora, ou seja, 

uma graxa específica. O fotocatodo é constituído por uma fina película capaz de converter 

os fótons de luz gerados pelas cintilações do cristal em elétrons, pelo efeito fotoelétrico após 

a interação da radiação com o cristal. A óptica de focalização dos elétrons é composta por 

eletrodos que criam um campo elétrico que direciona os elétrons convertidos encaminhando-

os ao primeiro dinodo. Uma diferença de potencial de aproximadamente 100 V é aplicada 

entre os dinodos subsequentes, com isso os elétrons são acelerados e multiplicados por meio 

do choque com as superfícies dos dinodos. O material componente da superfície dos dinodos 

é escolhido para que cada elétron incidente provoque a emissão de aproximadamente três 

novos elétrons por elétron incidente. O processo de multiplicação tem um aspecto estatístico 

importante. Pode ser mostrado, admitindo-se que a produção de elétrons nos dinodos (δ) siga 

uma distribuição de Poisson, em que o valor médio do número total de elétrons produzidos 

para um elétron gerado no primeiro dinodo é δn, com variância de 
1

𝛿−1
. Melhor resolução em 

energia é, portanto, obtida com valores altos de δ. O anodo tem como função captar e 

exteriorizar os elétrons gerados no final do processo multiplicativo (KNOLL, 2010). 
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3.9.2 Fotodiodo 

Fotodiodo é um dispositivo semicondutor que converte fótons de luz em corrente 

elétrica. O cristal cintilador é acoplado ao fotodiodo e quando exposto a radiação ocorre a 

emissão de fótons de luz, que são absorvidos pelo fotodiodo e geram corrente elétrica. A 

corrente elétrica gerada pelo fotodiodo é diretamente proporcional a sua superfície, ou seja, 

quanto maior sua superfície, maior será a corrente gerada pelo fotodiodo. Alguns materiais 

são utilizados para fazer um fotodiodo, a escolha do material é crítica para definir suas 

propriedades. A Tabela 3.1 apresenta alguns materiais utilizados para produzir fotodiodos e 

seus respectivos comprimentos de onda de emissão de luminescência. 

Tabela 3.1- Materiais utilizados para produção de fotodiodos e seus respectivos 

comprimentos de onda 

Materiais Comprimento de Onda (nm) 

Silício 190-1100 

Germânio 400-1700 

Arseneto de gálio e índio 800-2600 

Sulfeto de chumbo <1000-3500 

Telureto de mercúrio 400-14000 

Fonte: Realizado, 2008 

A estrutura do fotodiodo pode ser tipo PIN ou junção p-n. A configuração tipo PIN 

consiste em silício do tipo p ou n de alta pureza com contatos do tipo p e n altamente dopados 

em superfícies opostas (KNOLL, 2010). 

Os fótons de luz incidem em uma janela de entrada da camada p que é mantida o 

mais fina possível para melhorar a transmissão da luz para o volume ativo do silício. Elétrons 

e lacunas produzidos pela luz são coletados nos limites da região i central acionada pelo 
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campo elétrico resultante da tensão aplicada. A carga induzida correspondente é processada 

em um pré-amplificador sensível à carga, conectado para produzir o pulso do sinal de saída 

(KNOLL, 2010). 

As ligações covalentes são ionizadas quando fótons de luz incidem na junção p-n, 

gerando pares elétron-lacunas. A formação de pares elétrons-lacunas é formada quando 

fótons de energia superior a 1,1 eV atingem o fotodiodo (TEJA, 2021). Pode-se operar o 

fotodiodo em três modos: 

(i) modo fotovoltaico: ocorre polarização zero, a fotocorrente flui para fora do ânodo 

por meio de um curto-circuito para o cátodo; 

(ii) modo fotocondutivo: o diodo é polarizado reversamente, isto é, com o cátodo 

energizado positivamente em relação ao ânodo; 

(iii) modo diodo de avalanche: são fotodiodos com estrutura otimizada para operar 

com alta polarização reversa, aproximando-se da tensão da ruptura reversa. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Técnica de Refino Zonal 

Antes de efetuar o refino zonal, foi realizada a calibração do forno horizontal, mostrado 

na Figura 4.1. A calibração do forno tem como finalidade conhecer o perfil da temperatura, 

pois o forno deve atingir temperatura máxima suficiente para fundir o material sólido. Neste 

caso, foi utilizado 800°C constantemente, pois o ponto de fusão do iodeto de césio é 623°C. 

Utilizou-se o forno de refinamento zonal disponível no Laboratório de Desenvolvimento 

de Detectores de Radiação situado no CETER/IPEN. O forno possui elemento resistivo, fio 

KANTHAL “A” (Fe/Cr/Al) com 1 mm de diâmetro, enrolado a um tubo de alumina (Al2O3) 

de 58 mm de diâmetro interno. O mencionado fio foi enrolado com o mesmo espaçamento 

ao longo do tubo e obteve-se assim, um forno com uma única zona de temperatura. A largura 

da zona de fusão é de aproximadamente 50 mm. Utilizou-se como suporte dos cadinhos um 

tubo de quartzo com 1000 mm de comprimento e 50 mm de diâmetro externo. O sistema de 

movimentação do forno é composto por um motor de passo, com acionamento automático 

programável e controlado por computador (OLIVEIRA, 2001). 

O sal de iodeto de césio (CsI) da marca Sigma Aldrich com grau de pureza de 99,9% foi 

submetido ao processo de purificação utilizando-se a técnica de refino zonal. O material 

sólido, iodeto de césio, foi introduzido em um cadinho de quartzo, levado ao sistema de 

vácuo e posteriormente selado. Em seguida, foi posicionado em forno horizontal e deslocado 

lentamente. Foi utilizada a velocidade de 50 mm/h para 250 mm de comprimento do cadinho, 

mostrado na Figura 4.2. O processo foi efetuado duas vezes, com a finalidade de obter um 

material com concentração menor de impurezas e utilizá-lo para crescer o cristal pela técnica 

de Bridgman. Foi utilizado o refino zonal com a finalidade de obter um material o mais puro 

possível, pois a zona fundida derrete também as impurezas sólidas. Com o deslocamento 

lento do forno, as impurezas são deslocadas para a extremidade tornando o material com 

menores concentrações de impurezas. Após o refino zonal, o cadinho foi aberto e as 

extremidades do material fundido foram descartadas, foi utilizado o material da região 

central do cadinho para o crescimento do cristal. 
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Figura 4.1 – Curva de calibração do forno horizontal, usada na aplicação da técnica refino 

zonal. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 4.2- Fotografia do Forno Horizontal para a utilização da Técnica do Refino Zonal. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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4.2 Configuração Geométrica e Composição dos Cadinhos 

Os cadinhos utilizados no processo de crescimento de cristais foram confeccionados em 

quartzo, em função deste material atender aos seguintes fatores:  

(i) ser térmico e mecanicamente estável até pelo menos 100 ºC acima do ponto de fusão do 

material utilizado; 

(ii) ser quimicamente inerte ao material fundido e não influenciar as propriedades do cristal; 

(ii) ser resistente à atmosfera em que é realizado o crescimento do cristal; 

(iv) ser resistente às mudanças de temperatura e ao mesmo tempo ter baixa condutividade 

térmica em gradientes de temperatura elevados (CALLISTER, 2002). 

Os cadinhos foram confeccionados com uma constrição em sua parte central superior, 

onde foram colocados pequenos cilindros de quartzo de diâmetro um pouco menor que o 

diâmetro interno dos cadinhos (inserto), os quais ficaram retidos à altura da constrição para 

facilitar o selamento dos mesmos por meio de solda de oxiacetileno, mostrado na Figura 4.3. 

A extremidade inferior dos cadinhos foi moldada numa forma cônica, para que o núcleo 

inicialmente formado nesta região possa servir de orientação para o crescimento do 

monocristal. A atmosfera adotada neste trabalho foi o vácuo em 10-5 Pa, no intuito de 

remover a umidade e qualquer outra impureza presente no ar atmosférico. 
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Figura 4.3- Diagrama esquemático dos cadinhos de quartzo utilizados para o crescimento 

dos cristais. 

 

Fonte: TOMAZ, 2019. 

4.3 Tratamento Químico e Térmico dos Cadinhos  

Os cadinhos de quartzo foram mergulhados em solução de limpeza (EXTRAN 10%) por 

24 horas, em seguida foram enxaguados com água miliQ. Logo após, foram preenchidos 

com solução de ácido fluorídrico 5% por 30 min com o intuito de retirar as possíveis 

impurezas que possam permanecer no tubo. O tempo não deve exceder 1 h, pois as paredes 

internas do tubo de quartzo podem ficar porosas. Após enxágues sucessivos com água miliQ, 

os cadinhos foram envolvidos em papel alumínio e acondicionados em uma estufa a 100°C 

por 24 h. Após a secagem, os cadinhos de quartzo foram submetidos a vácuo de 10-5 Pa e 

aquecimento de forma simultânea a 500°C por 4 h. 

4.4 Tratamento dos materiais de partida   

O sal de iodeto de césio foi pesado e em seguida foi adicionado no cadinho de quartzo, 

posteriormente foi adicionado iodeto de tálio com concentração de 10-3 M em relação ao 

CsI. O cadinho de quartzo foi levado a linha de vácuo a 10-5 Pa e realizado o tratamento 

térmico para retirar a umidade dos sais. Neste procedimento foi aplicado temperatura de 

200°C por 4h. A Figura 4.4 mostra o sistema de tratamento dos materiais de partida. 
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Figura 4.4- Fotografia do forno horizontal com linha de vácuo. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Foi adicionado 0,05% de iodo metálico em grânulos em relação a massa de CsI. Para 

este procedimento foi montada uma glovebox, que foi preenchida com gás argônio com a 

finalidade de deixar uma atmosfera inerte, sem a presença de oxigênio, como mostrado na 

Figura 4.5. Após a inserção do iodo, o cadinho foi levado a linha de vácuo até atingir                       

10-5 Pa e logo após foi selado.  

Figura 4.5-Imagem da adição do iodo metálico no cadinho. Procedimento realizado dentro 

da glovebox. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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4.5 Selamento do cadinho de quartzo 

Antes de começar o selamento, o cadinho de quartzo ficou na linha de vácuo enquanto 

foi verificado se os gases e o maçarico estavam funcionando. Em seguida o cadinho foi 

retirado da linha de vácuo e levado ao laboratório de soldagens especiais em vidraria e 

quartzo situado no Centro de Tecnologia das Radiações (CETER). O oxigênio foi usado 

como comburente, utilizou-se pressão de 2x105 Pa e o acetileno foi usado como combustível, 

utilizou-se pressão de 5x104 Pa. 

Para a realização do selamento, o maçarico ficou preso na mesa, e de forma manual, o 

cadinho foi levado à chama de oxiacetileno em rotação de 360°, como mostrado na                    

Figura 4.6. A região, onde fica o inserto, foi aquecida com uma chama mais intensa para 

esquentar a região e evitar a quebra do cadinho devido a variação de temperatura. Em 

seguida, diminuiu-se a intensidade da chama, para ficar mais pontual e começar o selamento 

do inserto no cadinho. É necessário que o cadinho sempre fique em rotação de 360° de forma 

lenta com o intuito de evitar formações de bolhas, que podem causar a perda de vácuo. Ao 

finalizar o selamento, a chama de oxiacetileno foi aumentada e a região em torno do inserto 

foi aquecida para evitar que o tubo quebrasse ao resfriar. 

Após o resfriamento do cadinho, realizou-se o teste de estanqueidade com o propósito 

de verificar se houve vazamento ou a formação de bolhas. Adicionou-se um pouco de água 

miliQ na região do inserto a qual ficou por cerca de 5 min. Para a verificação do teste de 

estanqueidade, a água inserida deve permanecer na parte na qual foi colocada. 
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Figura 4.6- Selamento do cadinho de quartzo por meio de solda de oxiacetileno. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

4.6 Forno Bridgman Vertical 

Para a utilização da técnica de Bridgman, mostrado na Figura 4.7, realizou-se a 

determinação da temperatura do forno vertical. Utilizou-se um termopar de cromel-alumel 

tipo K, o qual foi deslocado ao longo do interior do forno, com altura de 600 mm. Foi 

realizada a determinação do perfil de temperatura do forno, com a finalidade de identificar 

as zonas do forno; zona fria e zona quente. O forno foi programado a 680°C para obter o 

perfil de temperatura. O termopar foi inserido dentro do cadinho de quartzo vazio e o 

intervalo de deslocamento do termopar para a medição da temperatura foi de 5 mm e suas 

respectivas temperaturas foram coletadas após 1 minuto. Como pode-se observar na Figura 

4.8, a zona mais quente do forno em 680°C está em torno de 365 mm de profundidade, esta 

foi a posição inicial na qual o cadinho contendo o sal de CsI e o dopante Tl ficou posicionado 

até fundir todo material, para em seguida ser deslocado a 1mm/h até a zona fria do forno e 

assim cristalizar. 
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Figura 4.7- Forno Bridgman vertical.  

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 4.8 – Determinação do perfil de temperatura do forno vertical fazendo uso da técnica 

Bridgman. 

 

Fonte: autora da dissertação.  
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4.7 Crescimento dos Cristais Cintiladores utilizando a Técnica de Bridgman  

Após ser selado, o cadinho foi levado ao forno vertical para o crescimento de cristal 

utilizando-se a técnica de Bridgman. O termopar foi acoplado juntamente ao cadinho com a 

finalidade de acompanhar a variação de temperatura do forno. O cadinho deslocou-se para a 

zona mais quente do forno, na qual ficou até que todo o sal fosse fundido. Após o sal ser 

fundido, iniciou-se a programação do forno. O processo de crescimento de cristais pela 

técnica de Bridgman exige cuidados especiais na preparação do material de partida, na 

escolha do material de que é feito o cadinho e sua configuração geométrica e na velocidade 

de crescimento. O crescimento durou 96 horas, no qual o cadinho de quartzo foi deslocado 

para zona mais fria do forno, em um processo que manteve a velocidade de 1mm/h. A Figura 

4.9 (a) mostra o cadinho de quarzto contendo CsI após o refino zonal com dois passos, com 

adição do iodeto de tálio e iodo metálico e a Figura 4.9 (b) mostra o cristal CsI:Tl após o 

crescimento pela técnica Bridgman. 

Figura 4.9- Sal de CsI (a) antes do crescimento e (b) após o crescimento pela técnica de 

Bridgman. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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4.8 Tratamento Térmico do Cristal 

Após o crescimento iniciou-se o tratamento térmico, transferindo-se o cristal de CsI:Tl 

com 26 mm de diâmetro e 40,60 mm de altura para um tubo de quartzo limpo. Neste 

procedimento utilizou-se vácuo contínuo de 10-5 Pa e temperatura de 350 ºC por 24 h. A 

Figura 4.10 (a) mostra o cristal CsI: Tl antes do tratamento térmico e (b) após o tratamento 

térmico. 

Figura 4.10- (a) Cristal de Iodeto de Césio dopado com Tálio (10-3 M) antes do tratamento 

térmico sem polimento e (b) CsI:Tl após tratamento térmico. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

4.9 Corte e polimento 

Após o tratamento térmico, o cristal foi cortado com o equipamento de corte Buehler, 

ISOMET 11-1180, mostrado na Figura 4.11, juntamente com um disco com borda 

diamantada e etilenoglicol P.A. (C2H6O2) para lubrificação do disco; obtendo um cristal com 

dimensões 12,22 mm de largura e 16,26 mm de comprimento, mostrado na Figura 4.12. O 

corte foi feito lentamente, evitando-se choques mecânicos. Em seguida, foi utilizado o 

material Sontara (DuPont), uma fibra de não-tecido de alta absorção e resistência, composto 
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por 70% viscose e 30% poliéster para o polimento do cristal. Para realizar o polimento foi 

utilizada a fibra juntamente com o etilenoglicol, utilizado como abrasivo, para facilitar o 

polimento, sobre uma placa de vidro plana, no qual foram realizados movimentos leves em 

forma de “oito”. Esse movimento é importante para que o cristal tenha uma superfície 

uniforme. O processo foi finalizado quando se obteve um cristal transparente e com 

dimensões uniformes. 

Figura 4.11- Máquina de corte Buehler ISOMET. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 4.12- CsI:Tl após corte e polimento. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

4.10 Difratometria de Raios X (DRX) 

A origem da difração de raios X remonta ao princípio do século XX, com a descoberta 

dos raios X pelo físico alemão Wilhelm C. Röntgen (1845-1923), em 1895. A difratometria 

de raios X é uma técnica de caracterização de estruturas cristalinas bastante difundida e 

largamente utilizada (SOUZA & BITTENCOURT, 2008). Os raios X são gerados quando 

uma partícula de alta energia cinética é rapidamente desacelerada. O método mais utilizado 

para produzir raios X é fazendo com que um elétron de alta energia (gerado no cátodo do 

tubo catódico) colida com um alvo metálico (ânodo) (BLEICHER & SASAKI, 2000). 

Quando um feixe de raios X incide num cristal em condições geométricas adequadas, ele 

é espalhado pela nuvem eletrônica dos átomos como se fossem refletidos por um grande 

número de planos imaginários que cortam o cristal. As intensidades espalhadas dependem 

de cada plano e da distribuição dos átomos nos planos do cristal, constituindo um conjunto 

de milhares de dados experimentais denominado padrão de difração (VENCATO, 1988) 
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Para a preparação das amostras para a análise de DRX efetuou-se a raspagem de uma 

fatia do cristal CsI puro e CsI:Tl. O material em forma de pó das duas amostras foi submetido 

a análise a fim de identificar a estrutura cristalina do material após o crescimento dos cristais. 

Com a finalidade de caracterizar os cristais CsI puro e CsI:Tl, foi realizada a difratometria 

de raios X. Os dados foram obtidos no Centro do Reator Nuclear (CERPQ) utilizando-se o 

difratômetro Rigaku SmartLab com radiação Cu Kα no intervalo 0-2 de 10° a 85°, a uma 

velocidade de varredura de 2° por minuto em etapas de 0,0002°. 

4.11 Microscopia óptica 

O microscópio foi inventado por Hans Janssen e seu filho, Zacharias, holandeses que 

fabricavam óculos, por volta de 1590. De 1674 até o presente momento, os microscópios 

evoluíram bastante, e atualmente são classificados em microscópios ópticos (MO) e 

microscópios eletrônicos (ME) (BRAS, 2009). No Microscópio Óptico, a fonte luminosa 

emite o feixe de luz que atravessa as lentes condensadoras e ilumina a amostra, as objetivas 

captam a imagem e amplificam a mesma e a imagem chega até o olho do pesquisador através 

das oculares (CASTRO, 2002). 

A fim de avaliar a superfície do cristal CsI:Tl após o crescimento pela técnica de 

Bridgman, foi utilizada a técnica de microscopia óptica. As imagens obtidas foram 

produzidas no Centro de Tecnologia das Radiações (CETER) com o Microscópio óptico 

marca Zeiss, modelo Axio Imager M2m (Figura 4.13 (a)) com técnica de observação de 

fluorescência. Utilizou-se uma fatia do cristal com espessura de 10 mm antes do polimento 

e após o polimento com etileno glicol. Para aquisição das imagens, utilizou-se ampliação de 

5X e 50X (Figura 4.13 (b))  

 

 

 

 

https://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/janssen.html
https://kasvi.com.br/microscopio-optico/
https://www.prolab.com.br/blog/equipamentos-aplicacoes/saiba-quais-sao-os-tipos-de-microscopios-eletronicos-e-suas-aplicacoes-2/
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Figura 4.13- (a) Microscópio Óptico, (b) Ampliação 5X.  

 

Fonte: autora da dissertação. 

4.12 Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma de Argônio  

Com a finalidade de avaliar o sal adquirido comercialmente, foi realizada análise por 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma de Argônio (ICP OES). ICP OES é uma 

técnica de detecção de multi-elementos que utiliza uma fonte de plasma extremamente 

quente para excitar os átomos ao ponto de eles emitirem fótons de luz de comprimento de 

onda característicos e específicos de um determinado elemento. O número de fótons 

produzidos está diretamente relacionado à concentração desse elemento na amostra. A 

capacidade multielementar da técnica de ICP OES é uma das mais importantes 

características, juntamente com a espectrometria de massa com fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP MS), podendo ser utilizada para a determinação de, 

aproximadamente, 70 elementos em uma ampla variedade de amostras (PETRY, 2005). 

A técnica do ICP-OES vem em duas configurações: 

1) Radial: utiliza uma fonte de plasma vertical tradicional na qual a luz emissora é vista 

a partir do lado. 
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2) Axial: utiliza uma fonte de plasma horizontal no qual a luz é vista diretamente do 

centro para baixo. Esta configuração oferece limites de detecção de 5 a 10 vezes menores 

que os da configuração radial. 

Foram realizados quatro experimentos utilizando a técnica de ICP OES, a saber: (a) com 

o sal de CsI adquirido comercialmente, (b) após um refino zonal, (c) após dois refinos, com 

a finalidade de comparação da diminuição da concentração das impurezas, (d) após o 

crescimento do cristal para a determinação da concentração do Tl ao longo do cristal. As 

análises foram realizadas no Centro de Química e Meio Ambiente (CEQMA) no 

equipamento Espectrômetro de emissão óptica com plasma de argônio (ICP OES) marca 

Spectro, modelo Arcos (Spectro Analytical Instruments Co, Kleve, Alemanha), como 

mostrado na Figura 4.14. 

Figura 4.14- Equipamento ICP-OES.  

 

Fonte: autora da dissertação. 

Com o propósito de analisar as impurezas do sal adquirido comercialmente, foi utilizado 

200 mg do sal de CsI em solução de 4% de ácido nítrico em volume de 50 ml. 
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Após o primeiro refino, o material foi retirado do cadinho de quartzo e separado em 11 

partes, como mostrado nas Figuras 4.15 e 4.16. De cada parte foi retirada uma amostra, em 

seguida foi macerada, pesada e solubilizada com solução de ácido nítrico 4%, em seguida 

completou-se o volume até o menisco do balão volumétrico de 50 mL. 

Após o segundo refino zonal, o material foi retirado do cadinho de quartzo, separado em 

10 partes ao longo do lingote, macerado, pesados e separados em balões volumétricos de 50 

ml em solução de ácido nítrico 4%. 

Figura 4.15- Representação esquemática da divisão do lingote após o refino. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 4.16- CsI após o refino zonal, antes de ser macerado. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Para a análise da concentração de tálio, foi crescido um cristal de CsI:Tl pela técnica de 

Bridgman, em seguida o cristal foi cortado em 10 fatias, como mostrado na Figura 4.16 (a). 

Para cada fatia do cristal foi realizada a raspagem na parte inferior com a finalidade de 

padronizar o mesmo lado da fatia. O material em forma de pó foi pesado e usado 166 mg de 

CsI:Tl diluídos em solução de ácido nítrico 4% em balões volumétricos de 10 ml, mostrado 

na Figura 4.17 (b). 

Figura 4.17 –(a) Representação das fatias ao longo do cristal CsI:Tl após o crescimento por 

Bridgman (b) Solução CsI:Tl em ácido nítrico 4% para ser utilizado no ICP-OES. 

 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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4.13 Emissão de Luminescência 

A determinação do espectro de emissão luminescente do cristal crescido no IPEN foi 

realizada ajustando um comprimento de onda no monocromador (JASCL, modelo FP550A, 

Japan) e medindo a contagem de pulsos de uma fonte de 137Cs (662 keV). O monocromador 

foi calibrado para varrer a faixa de comprimento de onda de 250 nm a 700 nm em etapas de 

10 nm. Os pulsos de luz provenientes do cintilador foram convertidos em impulsos elétricos 

por meio de um tubo fotomultiplicador, acoplado oticamente na saída do monocromador. A 

eletrônica associada para análise constituiu-se basicamente da eletrônica convencional de 

instrumentação nuclear da ORTEC. Foi determinado o espectro de emissão de luminescência 

para o cristal CsI puro com a finalidade de comparação. 

 

4.14 Transmitância Óptica 

Em cintiladores a transparência é um fator importante, uma vez que o fóton emitido com 

energia na região do visível, precisa ser transportado de maneira eficiente para o fotosensor. 

O cintilador, também, deve ser transparente às suas próprias emissões de luz. Nesse sentido 

foram efetuadas medidas de transmitância em amostras de cristal de CsI:Tl e de cristal CsI 

puro com a finalidade de comparação de espectros. 

O cristal CsI:Tl foi cortado com espessura de 3,10 mm, comprimento de 16,26 mm e 

largura de 6,44 mm como mostrado na Figura 4.18 (a). Essas dimensões do cristal, são 

fundamentais, pois é necessário que o cristal encaixe no suporte utilizado para realização 

dos ensaios de transmitância, Figura 4.18 (b). Para a realização dessas medidas, foi utilizado 

o Espectrofotômetro UV-visível (UV-1601 Shimadzu) no laboratório situado no Centro de 

Tecnologia das Radiações (CETER). A região espectral de abrangência foi de 200 nm a     

800 nm, e o comprimento do caminho óptico foi de 3,10 mm. 
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Figura 4.18 (a)- CsI:Tl cortado nas dimensões do suporte. (b) Suporte com o cristal CsI:Tl 

para análise de transmitância. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

4.15 Caracterização dos cristais como sensores de radiação 

Para a caracterização dos cristais como sensores de radiação foram utilizados dois 

arranjos: um com fotodiodo e outro com a fotomultiplicadora que serão descritos a seguir. 

4.15.1 Arranjo com fotodiodo 

O cristal de CsI:Tl com dimensões 12,22 mm de largura e 18,80 mm de comprimento, 

foi acoplado no fotodiodo de silício, utilizando-se graxa de silicone 0,5 McStokes como 

interface óptica para diminuir a diferença de refração entre o cristal e o fotodiodo e também 

evitando formação de bolhas. Após o acoplamento, foi passado fita teflon em todo o conjunto 

para que a luz emitida pelo cristal não seja perdida e que não haja absorção da luz externa, 

como mostrado na Figura 4.19. 
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Figura 4.19- Representação do CsI:Tl acoplado ao fotodiodo de silício. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

O cristal de CsI:Tl foi acoplado em um fotodiodo de silício e foram utilizadas as fontes 

seladas de radiação 137Cs (662 keV), 22Na (511 keV, 1275 keV), 133Ba (355 keV) e                       

60Co (1173 keV, 1333 keV) para o levantamento do espectro com o auxílio dos 

equipamentos: pré-amplificador, amplificador, osciloscópio, analisador multicanal e A65-

BW MAESTRO Multichannel Analyzer (MCA) Aplication Software. 

4.15.2 Arranjo com fotomultiplicadora 

O cristal de CsI:Tl com dimensões de 20,1 mm de diâmetro e 11,9 mm de altura foi 

polido e acoplado diretamente a fotomultiplicadora bialcalino (ET Enterprise, Modelo 

9924SB, Inglaterra), usando graxa de silicone de viscosidade 0,5 McStokes (Dow Corning) 

como interface óptica, mostrado na Figura 4.20. Os módulos eletrônicos foram usados para 

tratar os sinais da fotomultiplicadora. Foram utilizadas fontes de radiação gama                               

137Cs (662 keV), 22Na (511 keV, 1275 keV), 133Ba (355 keV) e 60Co (1173 keV, 1333 keV) 

para sensibilização do detector de radiação CsI:Tl.  
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A tensão de polarização da fotomultiplicadora foi de 800 V. O tempo de acumulação no 

processo de contagem foi de 600 s (10 min), tempo considerado adequado para a obtenção 

de resultados experimentais com boa precisão. A radiação de fundo foi medida da mesma 

maneira, sem as fontes radioativas. 

Figura 4.20- CsI:Tl acoplado à fotomultiplicadora.  

 

Fonte: autora da dissertação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante todo o processo do crescimento dos cristais, deu-se atenção a alguns parâmetros 

de execução desenvolvidos, a saber: 

• o material específico do cadinho e sua geometria; 

• limpeza dos materiais; 

• tratamento térmico (i) do cadinho, (ii) dos sais de partida e (iii) do cristal CsI:Tl; 

• os fornos horizontal e vertical, usados para a técnica do refino zonal e para o 

crescimento dos cristais pela técnica de Bridgman, foram previamente 

calibrados, levando-se em conta os seus perfis de temperatura e suas velocidades 

de atuação. 

No presente trabalho, foram obtidos três cristais cintiladores inorgânicos em matriz de 

CsI. Primeiramente, um cristal de CsI puro foi utilizado para fins de comparação e 

referências. Em seguida foram crescidos dois cristais dopados com o tálio com concentração 

expressa em razão molar de 
𝑇𝑙

𝐶𝑠𝐼
=10-3 M. Ensaios físico-químico foram realizados e os 

procedimentos experimentais foram efetuados com o CsI puro e com o CsI:Tl a fim de 

comparar as emissões luminescentes, transmitância e estrutura cristalina. 

Após as etapas das técnicas de refino zonal e de crescimento do cristal pelo método de 

Bridgman, previamente descritas nos itens 4.1 e 4.2, os cristais de CsI:Tl foram obtidos com 

as dimensões (a) 12,22 mm de largura e 18,80 mm de comprimento e (b) cristal cilíndrico 

com dimensões de 20,1 mm de diâmetro e 11,9 mm de altura, utilizados para caracterização 

como detectores de radiação, como mostrado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1- Fotografia dos cristais CsI:Tl [(a) 12,22 mm de largura e 18,80 mm de 

comprimento, (b) 20,1 mm de diâmetro e 11,9 mm de altura]. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

5.1 Análise por Difração de Raios X (DRX) 

Essencialmente os cristais são caracterizados pelo arranjo ordenado e periódico dos 

átomos que compõem o material no nível microscópico. A estrutura cristalina do cristal foi 

determinada por difração de raios X. O CsI puro apresentou estrutura cúbica de face centrada 

(cfc). A varredura DRX do cristal CsI exibe uma série de picos intensos e pontiagudos que 

são atribuídos aos reflexos de Bragg. Observa-se que o plano de rede correspondente aos 

picos característicos do cristal de CsI são: (110), (200), (211), (220), (310), (222) e (321) 

(TRILOKI et.al, 2014), de acordo com a Figura 5.2. Efetuou-se o difratograma completo de 

raios X do cristal CsI dopado com 10-3 M de Tl. Essa análise foi feita com uma amostra por 

raspagem de uma fatia do cristal. Não foram observados picos adicionais no espectro de 

difração dos cristais de CsI puro e dopado com Tl, o que confirma que a estrutura é a mesma 

para todos os cristais, ou seja, não há mudança de fase devido ao dopante Tl, como mostrado 

na Figura 5.3 (BALAMURUGAN et al., 2006). 
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Figura 5.2- Difratograma completo de raios X do cristal CsI puro. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.3- Difratograma completo de raios X do cristal CsI dopado com Tl. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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5.2 Microscopia óptica 

 A análise foi realizada utilizando o Microscópio óptico com ampliação 50X e 5X da 

fatia do cristal CsI:Tl, como pode ser visto na Figura 5.4 e Figura 5.5, respectivamente. 

Figura 5.4- Microscopia Óptica (ampliadas 50X) do CsI:Tl antes do polimento. 

 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 5.5- Microscopia Óptica (ampliada 5X) do CsI: Tl após polimento com etilenoglicol. 

 

 

Fonte: autora da dissertação. 

 Ao observar a Figura 5.4 (antes do polimento), nota-se existir uma superfície 

granulada e com muitas deformações ao longo do cristal. Os defeitos da superfície podem 

ser causados devido ao corte com a serra diamantada. Após realizar o polimento com o 

etilenoglicol p.A. sobre a fibra Sontara, nota-se uma uniformidade da superfície, como 
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mostrado na Figura 5.5 (após o polimento). É de suma importância efetuar o polimento do 

cristal para se ter uma superfície lisa, sem a presença de riscos ou orifícios que podem se 

tornar espalhadores de radiação (OLIVEIRA et al., 2005). O polimento foi realizado de 

forma manual com a finalidade de diminuir possíveis riscos e ranhuras no cristal. 

5.3 Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma de Argônio (ICP-OES) 

O sal de CsI adquirido comercialmente e utilizado para o crescimento do cristal foi 

submetido a análise de espectrometria de emissão óptica com plasma de argônio ICP-OES 

com a finalidade de fazer o levantamento quantitativo de alguns elementos constituintes das 

impurezas do sal de CsI. A metodologia utilizada para quantificação dos elementos do sal 

de CsI não foi encontrada na literatura, sendo assim, uma técnica favorável para avaliação e 

quantificação das impurezas presente na matriz do sal. 

As amostras foram diluídas em ácido nítrico em concentração de 4% e preparadas 

em triplicatas. Os elementos selecionados foram estabelecidos a partir da Ficha de Dados de 

Segurança da Sigma Aldrich. Os elementos foram: sódio (Na), cálcio (Ca), bismuto (Bi), 

estrôncio (Sr), zinco (Zn), chumbo (Pb) e estanho (Sn). De acordo com a Tabela 5.1, os 

elementos estrôncio, zinco, chumbo e estanho apresentaram valores abaixo da sensibilidade 

da técnica de ICP OES.  

Tabela 5.1- Concentração dos elementos nas amostras analisadas (% no sal CsI) 

Amostra Na Ca Bi Sr Zn Pb Sn 

Sal CsI 0,054001  0.00013 0,003099  0.000868 * * * * * 

→ Valor abaixo da sensibilidade da técnica do ICP-OES 

Fonte: autora da dissertação 

Os resultados informados são valores médio e desvio padrão, obtidos de 3 leituras 

sucessivas de cada amostra. 

Foi utilizada a técnica do refino zonal para reduzir as impurezas contidas no sal de 

partida. Para tal investigação foram realizados o refino zonal com um passo e com dois 

passos em toda a extensão do cadinho de quartzo. 
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Após o primeiro passo, o lingote foi retirado do cadinho de quartzo e cortado em 11 

fatias para as análises de ICP-OES. A Tabela 5.2, mostra a concentração das impurezas 

encontradas em 11 partes do lingote obtido após o primeiro refino. 

Tabela 5.2- Teor em porcentagem das impurezas contidas no sal de CsI após um passo do 

refino zonal. 

Amostra Cálcio (%) Sódio (%) Chumbo (%) Zinco (%) 

1 0,00156 0,31070 3,85938 0,00148 

2 0,00504 0,22310 3,07895 0,00080 

3 0,00093 0,12998 2,97222 0,00042 

4 0,00255 0,16057 2,39286 0,00055 

5 0,00161 0,14493 2,71875 0,00055 

6 0,00324 0,12130 2,97222 0,00027 

7 0,00251 0,15851 * 0,00023 

8 0,00164 0,08695 * 0,00013 

9 0,00166 0,12093 * 0,00002 

10 0,00104 0,09527 * * 

11 0,00420 0,11081 * * 

→ Valor abaixo da sensibilidade da técnica do ICP-OES 

Fonte: autora da dissertação 

Os resultados informados são valores médio e desvio padrão, obtidos de 3 leituras 

sucessivas de cada amostra. 



68 

 

Tabela 5.3- Concentração em porcentagem das impurezas após dois passos do refino zonal 

Amostra Cálcio(%) Sódio(%) 

1 * * 

2 0,00557 * 

3 0,00253 * 

4 0,00594 * 

5 0,00063 * 

6 0,00372 * 

7 * * 

8 0,00074 * 

9 * * 

10 0,00260 * 

→ Valor abaixo da sensibilidade da técnica do ICP-OES 

Fonte: autora da dissertação 

Os resultados informados são valores médio e desvio padrão, obtidos de 3 leituras 

sucessivas de cada amostra. 

5.3.1 Efeitos de Purificação pelo Método do Refino Zonal 

Com o uso da técnica do refino zonal obteve-se uma matriz de CsI com redução de 

impurezas as quais poderiam competir com o Tl (impureza adicionada intencionalmente) na 

formação da rede cristalina. A Figura 5.6 mostra o teor em porcentagem de cálcio após um 

e dois refinos. É possível observar que houve variação do teor de impurezas ao longo do 

lingote. Este aumento de impurezas entre o primeiro passo e segundo, possivelmente se deve 
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a contaminação, pois o cadinho de quartzo após o primeiro passo foi aberto, o lingote foi 

macerado e em seguida inserido em outro cadinho de quartzo que foi selado, para ser 

efetuado o segundo passo. 

A Figura 5.7 mostra o teor em porcentagem de sódio após um e dois passos da técnica 

de refino zonal. Nota-se que após o segundo passo houve uma redução do sódio significativa, 

confirmando a eficiência da técnica de refino zonal para a redução de impurezas. Após 

analisar e comparar o teor de concentração dos elementos cálcio e sódio para se obter 

redução total destes elementos, recomenda-se efetuar o refino zonal com mais passos. 

A Figura 5.8 mostra o teor em porcentagem de chumbo após um e dois passos. É 

possível observar que a maior concentração do chumbo ficou presente na amostra 1 do 

lingote, que foi retirada. Com um passo do refino zonal, a amostra 6 do lingote apresentou 

redução total do elemento chumbo. Com dois passos do refino zonal, houve redução total 

em todo lingote do elemento chumbo. A Figura 5.9 mostra o teor em porcentagem de zinco 

após um e dois passos da técnica de refino zonal. Após um passo do refino zonal, a amostra 

6 do lingote apresentou redução significativa do elemento zinco. Após dois passos do refino 

zonal houve redução total do zinco ao longo do lingote. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6- Teor em porcentagem de cálcio após um e dois passos do refino zonal. 



70 

 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.7- Teor em porcentagem de sódio após um e dois passos do refino zonal. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.8- Teor em porcentagem de chumbo após um e dois passos do refino zonal. 
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Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.9- Teor em porcentagem de zinco após um e dois passos do refino zonal 

 

Fonte: autora da dissertação 
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5.3.2 Distribuição do dopante tálio ao longo do cristal 

Com a finalidade de avaliar a distribuição do dopante tálio ao longo do eixo de 

crescimento, o cristal CsI:Tl foi cortado em dez fatias e retirou-se amostras por raspagem na 

parte inferior de cada fatia. Cada amostra da fatia foi solubilizada em ácido nítrico a 4% em 

volume de 10 mL. A Tabela 5.4 apresenta a distribuição da concentração de tálio ao longo 

do cristal CsI:Tl. 

Tabela 5.4- Distribuição da concentração de tálio ao longo do cristal 

Número da Fatia Concentração Tl (mg/L) Concentração Molar (10-3) 

1 9,60 ± 0,1 0,5652 

2 5,50 ± 0,4 0,2864 

3 6,93 ± 0,08 0,3980 

4 6,58 ± 0,06 0,3848 

5 4,53 ± 0,03 0,2673 

6 3,10 ± 0,2 0,1670 

7 3,77 ± 0,03 0,1980 

8 3,16 ± 0,05 0,1734 

9 3,10 ± 0,05 0,1669 

10 2,70 ± 0,2 0,121 

Os resultados informados são valores médios e desvio padrão, obtidos de 3 leituras 

sucessivas de cada amostra. 
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Figura 5.10- Distribuição de Tl ao longo do cristal de CsI:Tl. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

A curva de concentração de tálio nas diversas fatias do cristal de CsI:Tl está apresentada 

na Tabela 5.4 e Figura 5.10. O ponto experimental da fatia 2, como apresentado na Tabela 

5.4, foi desconsiderado por se mostrar distante da curva de regressão exponencial, pois 

provavelmente tenha sido afetado por algum erro experimental na sua medida. A função 

matemática escolhida para o ajuste aos pontos experimentais da Tabela 5.4 foi a função 

exponencial y=y0.𝐞−𝐛.𝐱 sendo y0 a intersecção da curva com o eixo das ordenadas 

(concentração molar de Tl) e b o coeficiente angular.  

Como pode ser observado na Figura 5.10, a concentração de tálio foi maior na parte final 

do crescimento devido ao fenômeno de segregação de impurezas. Entre as fatias 5 e 10 

ocorreu uma distribuição da concentração do dopante mais uniforme e adequada, sendo essa 

região preferencial para uso como detector de radiação. 

5.4 Transmitância dos Cristais CsI:Tl e CsI puro 

Na Figura 5.11 é mostrado o espectro de transmitância do cristal CsI:Tl e CsI puro 

crescidos pela técnica de Bridgman. A transmitância óptica do cristal CsI puro no 
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comprimento de onda de 650 nm foi de 66%, caindo praticamente ao nível de zero para 

comprimento de onda abaixo de 320 nm. A transmitância óptica do cristal CsI:Tl foi de 

62,5% para o comprimento de onda de 650 nm. No intervalo de máxima emissão de 

luminescência foi de aproximadamente 56%. Estes resultados revelam a existência de uma 

sobreposição eficaz entre a capacidade de transmitância do cristal e a sua região de 

luminescência (520 nm). Usualmente, para os caminhos ópticos da ordem de alguns 

centímetros, a atenuação ocorre dominada pelo fenômeno de auto quenching (PEREIRA et. 

al, 1996) (MESQUITA, C.H. et al., 2005). 

Figura 5.11- Curvas de transmitância em função do comprimento de onda para os cristais 

puro e CsI:Tl.  

 

Fonte: autora da dissertação. 

5.5 Luminescência 

A determinação do espectro de emissão de luminescência do cristal de CsI:Tl 

produzido no IPEN foi realizada ajustando um comprimento de onda no monocromador e 

medindo a contagem de pulsos de uma fonte de 137Cs. O monocromador é calibrado para 

varrer a faixa de comprimento de onda de 250 nm a 700 nm em etapas de 10 nm. O espectro 

de luminescência experimental do cristal CsI puro e do cristal CsI:Tl é mostrado na Figura 
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5.12. A intensidade do pico em 520 nm do cristal CsI:Tl é atribuída à presença de íons de 

tálio no cristal (GWIN & MURRAY, 1963). O cristal CsI puro utilizado para fins de 

comparação apresentou máxima emissão de luminescência em 310 nm, o que está de acordo 

com a literatura (HSU & MA, 2019). 

Figura 5.12- Espectros de luminescência dos cristais CsI puro e CsI:Tl 10-3 M em função do 

comprimento de onda. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Conhecer o comprimento de onda de intensidade de luminescência máxima dos 

cristais cintiladores é essencial na seleção do fotossensor mais adequado para montagem de 

detectores de radiação, ou seja, o fotossensor deve ter a região de sensibilidade máxima o 

mais próximo possível do centro da banda de emissão do cristal. Portanto, cada cristal 

cintilador possui características próprias em relação aos fótons de luz emitidos e cada 

fotossensor é mais eficiente para um determinado intervalo de comprimento de onda do fóton 

incidente. O pico de luminescência máxima do cristal CsI:Tl produzido no IPEN foi de       

520 nm, conforme mostrado na Figura 5.12. Este resultado confirma o adequado uso do 

fotodiodo do tipo PIN como um sensor para a luz gerada no cristal CsI:Tl por radiação gama 

ou raios X (FIORETTO et al., 2000; MOKURALA et al., 2020). 
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O efeito do tálio na matriz CsI foi diminuir o band gap (um gap de energia entre a 

banda de valência e a banda de condução). A Figura 5.12 mostra os picos de luminescência 

λCsI= 310 nm e λCsI:Tl= 520 nm. A relação energética entre o comprimento de onda da 

luminescência e a energia do fóton é estimada pela fórmula de Planck–Einstein E=h.ν, sendo 

a constante de Planck, igual a 6,626x10-34 m2.kg/s e a frequência ν da radiação 

eletromagnética em hertz (Hz). A relação do comprimento de onda e ν é igual a ν = c/λ, então 

E=h.c/λ, onde c é a velocidade da luz no vácuo (~ 3,108 m/s) (EISBERG & RESNICK, 

1979). Desta forma, ECsI = 4,002 eV e ECsI:Tl = 2,384 eV, ou seja, a adição de tálio reduziu 

pela metade a energia do band gap do cristal. Consequentemente, melhorará a sensibilidade 

da detecção da cintilação por um fator de aproximadamente o dobro. Diminuir o band gap 

produzirá mais fótons de luz por radiação incidente. 

5.6 Caracterização do cristal CsI:Tl como detector de radiação 

5.6.1 Cristal CsI:Tl acoplado ao fotodiodo 

Ao realizar a investigação da eficiência do cristal CsI:Tl foi executado o 

levantamento de espectrometria gama com o cristal CsI:Tl acoplado ao fotodiodo de silício 

e coletado os espectros de contagens por energia, sendo possível obter respostas dos cristais 

à radiação gama. As Figuras 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 mostram o espectro de emissão dos 

radionuclídeos no intervalo de energia de 355 keV a 1333 keV. Como as atividades dessas 

fontes são muito mais altas do que a radiação de fundo, os espectros de energia mostram os 

sinais de raios gama com clareza. A Figura 5.13 mostra o espectro de emissão do 133Ba 

(Combinação: 302,85 keV+356,02 keV+383,8 keV), não se pode identificar claramente cada 

pico de energia, isso se deve à baixa resolução de energia e à radiação ambiente de fundo 

que é sobreposta ao espectro do 133Ba. A Figura 5.14 mostra o espectro de emissão do 137Cs, 

que apresenta o pico referente a energia de 662 keV, entretanto, também pode-se observar 

que o espectro tem um pico de retro espalhamento. A Figura 5.15 mostra o espectro de 

energia do 22Na. Os pósitrons emitidos reagem com os elétrons da matéria circundante e 

levam a uma radiação de aniquilação característica a 511 keV e 1275 keV. O espectro gama 

do 60Co tem dois picos significativos, um em 1173 keV e outro em 1333 keV, como mostrado 

na Figura 5.16.  
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Figura 5.13- Espectro de emissão da fonte de 133Ba com o cristal CsI:Tl acoplado ao 

fotodiodo. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.14- Espectro de emissão da fonte de 137Cs com o cristal CsI:Tl acoplado ao 

fotodiodo. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 5.15- Espectro de emissão da fonte de 22Na com o cristal CsI:Tl acoplado ao 

fotodiodo. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.16- Espectro de emissão da fonte de 60Co com o cristal CsI:Tl acoplado ao 

fotodiodo. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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De acordo com a Tabela 5.5, foram estimados os valores da resolução energética para 

cada fonte radioativa determinados pelo critério da largura à meia altura (full width at half 

maximum-FWHM), correspondente à largura do fotopico na metade de sua altura. As 

resoluções de energia obtidas para o cristal CsI:Tl acoplado ao fotodiodo tipo PIN 

apresentados na Tabela 5.5 estão de acordo com os resultados obtidos na literatura 

(SUZART et al., 2021). Conforme mostrados nas Figuras 5.15-5.16, podem ser observados 

espectros com energias definidas, distinguindo claramente os fotopicos de cada energia das 

fontes utilizadas. A diminuição da concentração das impurezas na matriz (CsI) resultou na 

obtenção de cristais cintiladores com resolução energética melhor quando comparados aos 

cristais obtidos por outros autores (RAVI, RAJARAJAN, 2014). 

Tabela 5.5- Resolução em porcentagem do cristal CsI:Tl acoplado ao fotodiodo 

Fonte Energia (keV) Resolução (%) 

133Ba 355 13,4 

137Cs 662 7,0 

22Na 511 9,9 

22Na 1275 6,9 

60Co 1173 5,8 

60Co 1333 5,3 

Fonte: autora da dissertação 

5.6.2 CsI:Tl acoplado à fotomultiplicadora 

A investigação do cristal CsI:Tl, mostrado na Figura 5.1, quanto ao seu desempenho 

como detector de radiação gama acoplado à fotomultiplicadora (ET Enterprise, Modelo 

9924SB, Inglaterra), foi realizada utilizando fontes emissoras com energias no intervalo de 

355 keV a 1333 keV. As Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 mostram os espectros de detecção 

do detector de iodeto de césio ativado por tálio com quatro fontes de radiação gama. É 
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possível verificar que o detector apresenta boa distinção em energia. A Figura 5.17 mostra 

os espectros de detecção da fonte de 133Ba referente à energia característica 355 keV. A 

Figura 5.18 mostra o espectro do 137Cs (662 keV ). A Figura 5.19 mostra o espectro do 60Co 

destancando os picos de energia 1173 keV, 1333 keV. A Figura 5.20 mostra o espectro do 

22Na (511 keV, 1275keV). Para cada medição realizada, a radiação de fundo foi também 

destacada nos gráficos espectrais. Nota-se a distinção entre o maior número de contagens 

obtidas com as fontes comparado com a radiação de fundo. Essa comparação é necessária 

para garantir que as interferências de ruído e radiação de fundo não influenciem 

significativamente nos achado espectrais. 

Figura 5.17- Espectro de emissão da fonte de 133Ba com o cristal de CsI:Tl acoplado à 

fotomultiplicadora. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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Figura 5.18- Espectro de emissão da fonte de 137Cs com o cristal CsI:Tl acoplado à 

fotomultiplicadora. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

Figura 5.19- Espectro de Emissão da fonte de 22Na com o cristal CsI:Tl acoplado à 

fotomultiplicadora 
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Fonte: autora da dissertação 

Figura 5.20- Espectro de emissão da fonte de 60Co com o cristal CsI:Tl acoplado à 

fotomultiplicadora. 

 

Fonte: autora da dissertação. 

A Tabela 5.6 apresenta a resolução energética das fontes radioativas utilizadas para a 

caracterização do cristal CsI:Tl acoplado à fotomultiplicadora. A resolução energética foi 

determinada por meio do FWHM dos espectros. Os valores obtidos estão próximos dos 

encontrados na literatura (SASAKI et al., 2006, MOSZYNSKI et al., 1997, PEREIRA et al., 

2015). 
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Tabela 5.6- Resolução em porcentagem do cristal CsI:Tl acoplado a fotomultiplicadora 

Fonte Energia (keV) Resolução (%) 

133Ba 355 13,9 

137Cs 662 8,0 

22Na 511 19,0 

22Na 1275 7,0 

60Co 1173 9,0 

60Co 1333 6,0 

Fonte: autora da dissertação 

O acoplamento do cristal CsI:Tl desenvolvido no IPEN mostrou-se mais eficiente com 

o fotodiodo tipo PIN em função da eficiência quântica do fotodiodo apresentar melhor 

sobreposição com o espectro de luminescência do cintilador (520 nm). 

Após o levantamento dos espectros de radiação gama do cristal CsI:Tl acoplado ao 

fotodiodo e a fotomultiplicadora no intervalo de 355 keV a 1333 keV, construiu-se a curva 

de linearidade em energia (keV) de cada fonte por canal, como mostrado na Figura 5.21. 

Ambos sensores de luz, fotodiodo e fotomultiplicadora, respondem linearmente quanto a 

energia da radiação. O fotodiodo resulta a resposta em energia com R2= 0,99871 e a 

fotomultiplicadora com R2= 0,99267.  
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Figura 5.21- Curva de linearidade dos cristais CsI:Tl acoplados ao fotodiodo e a 

fotomultiplicadora. 

 

Fonte: autora da dissertação. 
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6 CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou aperfeiçoar e qualificar as técnicas para o crescimento do 

cristal de iodeto de césio ativado com tálio, propondo o uso como detector de radiação. 

Os resultados demonstraram que o tratamento do sal de CsI aplicando a técnica do refino 

zonal foram eficientes. Entretanto os dois refinos não foram suficientes para diminuir a 

concentração de sódio e cálcio em níveis não detectáveis pela técnica de ICP-OES. 

Com a redução das impurezas no sal de CsI por meio da técnica do refino zonal,                  

obteve-se uma matriz mais pura. As resoluções energéticas do CsI:Tl acoplado ao fotodiodo 

e a fotomultiplicadora comprovaram a eficiência da redução das impurezas quando 

comparadas aos cristais de CsI:Tl descritos na literatura.  

Para a quantificação das impurezas do sal de CsI antes e após o refino zonal foi utilizado 

a técnica de espectrometria por emissão de plasma de argônio. Tal técnica mostrou ser 

eficiente para o devido fim. Vale ressaltar que a técnica de ICP-OES não foi encontrada na 

literatura com a finalidade de mensurar as impurezas do sal de CsI adquirido 

comercialmente. 

A técnica de Bridgman mostrou ser eficiente para o crescimento do cristal CsI puro e CsI 

dopado com tálio. 

O procedimento de polimento do cristal evidenciou ser de suma importância para 

obtenção de uma superfície lisa e uniforme avaliada por meio da microscopia óptica. 

A incorporação do dopante tálio na matriz de iodeto de césio resultou em cristais   

sensíveis à detecção de radiação gama.  

As análises de difratometria de raios X do CsI puro apontam semelhança com o 

padrão cristalino cúbico de face centrada (cfc) encontrado na literatura. Os resultados da 

difratometria de raios X do cristal CsI dopado com Tl evidenciam que o dopante não 

modifica a estrutura cristalina. 
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O cristal CsI puro apresentou pico de emissão máxima de luminescência em 310 nm, 

o que está de acordo com a literatura. 

O espectro de luminescência do cristal CsI:Tl apresentou emissão máxima em         

520 nm, evidenciando uma sobreposição adequada com a eficiência quântica dos fotodiodos 

tipo PIN. 

A partir da análise da curva de luminescência e da fórmula de Einstein-Planck E=h.ν 

foi possível inferir que a presença de Tl na matriz cristalina de CsI reduziu o band-gap para 

aproximadamente metade. Consequentemente, o Tl contribuiu para gerar o dobro de fótons 

de luz (parâmetro de sensibilidade) no detector CsI:Tl. 

A transmitância óptica do cristal CsI:Tl foi de 56% no comprimento de onda de       

520 nm, demonstrando boa sobreposição entre a capacidade de transmitância do cristal e a 

sua região de luminescência máxima. 

A distribuição do dopante tálio ao longo do eixo de crescimento apresentou uma 

região com distribuição adequada e maior concentração do dopante no final do crescimento, 

devido ao fenômeno de segregação de impurezas. 

Os cristais de CsI:Tl mostraram sensibilidade à radiação gama no intervalo de energia 

de 355 keV a 1333 keV quando acoplados a fotomultiplicadora e ao fotodiodo tipo PIN. 

A resolução energética do cristal CsI:Tl acoplado à fotomultiplicadora, quando 

excitado com radiação do 137Cs foi de 8% e quando acoplado com fotodiodo foi de 7%. Estes 

resultados evidenciaram que o acoplamento do cintilador com o fotodiodo tipo PIN 

apresenta melhor resolução. 

O crescimento dos cristais de CsI:Tl pela técnica de Bridgman produzidos nos 

laboratórios do CETER/IPEN podem ter aplicação imediata para detecção de radiação gama 

e contribuir consideravelmente para posteriores trabalhos com materiais cintiladores. 
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