
MONOGRAFIA 
N9 36 

TERMOLÜMINESCENCIA E SUAS APLICAÇÕES 

GEORGIO VIEIRA RODRIGUES 



GEORGIO VIEIRA RODRIGUES 

M O N O G R A F I A 

TERMCLUMINESCÊNCIA E SUAS APLICAÇÕES 

RECIFE 

1986 



GEORGIO VIEIRA RODRIGUES 

TERMOLÜMINBSCENCIA E SUAS APLICAÇÕES 

Monografia apresentada ao Coordenador 

do Curso de Introdução â Engenharia 

Nuclear, Prof. Suêldo Vita da Silvei

ra e orientada pelo Prof. João Antô -

nio Filho. 

RECIFE 

1986 



GEORGIO VIEIRA RODRIGUES 

TERMOLUMINBSCÊNCIA E SUAS APLICAÇÕES 

Trabalho realizado sob o patrocínio 

da Comissão Nacional de Energia Nu 

clear/PRONUCLEAR, entidade patroci

nadora do "XVII Curso de Introdução 

ã Engenharia Nuclear. 

RECIFE 

ii 



Dedico â meus Pais 

i i i 



AGRADECIMENTOS 

Ao Professor João Antônio Filho, pela orientação demonstra

da no decorrer de todo o trabalho. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear/PRONUCLEAR, gúe pro 

porcionou os meios indispensáveis a elaboração deste trabalho. 

A Maria da Conceição A. Santos pelo trabalho datilografico. 

A todos aqueles que direta ou indiretamente 

iv 



ÍNDICE 

CAPITULO Página 

I - INTRODUÇÃO ! 

II - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 3 

2.10 fenômeno TL 3 

2.2 Imperfeições nas redes cristalina 5 

2.3 Defeito tipo schottky e frenkel 5 

2.4 Dopping coro impureza 8 

2.5 DeslocaçÕes 10 

2.6 Modelo de Randaal e Hilkins para emissão TL H 

III - DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE .14 

3.1 Cosiderações gerais sobre TLD 14 

3.2 Sensibilidade 1* 

3.3 Curva de emissão 18 

3.4 Sistema de dosimetria termoluminescente 20 

3.5 Tratamento térmico.. £2 

3.6 Calibração de um TLD. .23 

3.7 Resposta termoluminescente em função da dose ab

sorvida, , 24 

v 



CAPtTULO Página 

3.0 Dependência da resposta JL con a energia das ra

diações X e «r "2* 

3.» Estabilidade..... 27 

IV - CARACTERÍSTICAS PRXMCIAPIS DE ALGUNS FÓSFORO UTILIZADOS 

EN DOSIMETRIA TERMOLUMIRESCENTE 3 0 

4.1 Fluoreto de litio "LiF"... 30 

4.2 Fluoreto de cálcio *CaF2" 31 

4.3 Sulfato de cálcio "CaS04" 32 

V - APLICAÇÕES DA DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTB 35 

5.1 Aplicações clinicas 35 

5.1.1 Monitoração de dose em pacientes... 35 

5.1.2 Percentual de medida de dose em profundi

dade (tD.P) 36 

5.1.3 Monitoração de dose em cavidade...... 3 6 

5.2 Faixa útil de medida de dose com TLD 36 

5.3 Dosimetria de neutrons 3 7 

5.4 Dosimetria Beta 38 

5.5 Medida de dose nos ossos .. 38 

5.6 Monitoração ambiental 38 

5.7 Monitoração pessoal 39 

5.8 Aplicações na geologia e arqueologia.. 40 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 42 

Vi 



'^--T^W^f^tr^y 

1. 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Uma infinidade de minerais tais como, fluoritas e pedras 

calcáreas, possuem propriedades de emitit luz, quando exposto á ra 

diaçio direta ou indiretamente ionizante e submetido a um tratamen

to térmico. Este fenômeno é denominado termoluminescencia (TL) e o 

material que o exibe, denomina-se material termoluminescente. 

O fenômeno de luminescincia já era conhecido mesmo pe 

los / alcuministas medievais. Em 28 de outubro de 1963, Robert Bog 

le notificou a "Real sociedade em Londres haver observado a mmi£ 

sio de uma estranha luz de fraca intensidade ao aquecer um diaman 

te num ambiente escuro. 

Daniels* ', em 1950, foi o primeiro a propor o uso de ma 

teriait termoluraJnescentes como doslmetros de radiação, tendo inclu 

•ivt, juntamente com seu grupo de pesquisa desenvolvido intrumentos 

com esse propósito. As primeiras aplicações da termoluminescencia na 



doalmetrla (TLD) Eoram feitas por Daniels - seas colaboradores no 

IAICIO dos anos SO, quando o LIP foi nsado pars medir os níveis de 

radiação apôs um tests comuna bomba nuclear. 

0 fenômeno de emissão de termoluminescente é um dos mê 

todos is maior emprego na medida de radiações lonizantes. Atualmen

te mwitos sio os fósforos usados em dosimetria termoluminescente (TLD)e 

grands ê a variedade de instrumentos e sistemas TLD completos «xis 

tentes no mercado internacional. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar de modo resu 

mido, a teoria envolvida no fenômeno da emissão termoluminescente, 

assim como as características dos principais fósforos termolumines 

cante s algumas de suas aplicações. São ainda relacionadas ai-

guns dos principais dosímetros termoluminescentes utilizados em do 

cimetria. 



.3. 

CAPITULO TI 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA TERMOLUMINESCÊNCIA 

O fenômeno básico da termoluminescência pode ser ex 

plicado qualitativamente com auxílio do conceito fenomenolõgico de 

bandas de energia dos sólidos, resultante dos níveis eletrônicos. 

Quando um fósforo (substância luminescente) ê exposto â 

radiação ionizante, a energia da radiação ê transferida aos elé

tron» no estado fundamental (banda de valência-BV) de tal modo que 

eles se tornam capazes de passar para a banda de condução(BC). A 

remoção de um elétron da bc«ua de Valencia eria a um estado de va-

vâncla de energia, chamado "lacuna", que atua como uma partícula, 

de carga oposta aquela.dos elétrons. 

Tanto os elétrons como as lacunas deixadas na banda de 

valSncia vagueiam pelo cristal ate se recombinax e ou serem captu

rados nos estados meta testáveis de energia, freqüentemente denomina

das d« "armadilhas" e localizados na banda proibida (BP). 0 proce£ 



SO I mostrado na figura 1 .a .Supõe-se que as aramadilhas estão asso-

Ciadas a certos defeitos na rede cristalina tais como centro de ia 

purexas. As armadilhas são, em alguns fósforos, capazes de reter 

OS elitrons e as lacunas por longos perlocos de tempo a temperatura 

ambiente. Para que os elétrons e lacunas possam escapar das armadi

lhas, eles devem adquirir, pelo menos, uma energia"E*, denominada 

energia de ativação ou mais freqüentemente de "profundidade de ar* 

madilha" e que se relaciona ao aquecimento do cristal. Se a estima-

laçfio térmica for suficiente, o elétron escapa da armadilha e se di 

rige para a banda de condução, podendo então migrar pelo cristal e 

se recombinar com uma lacuna retida numa armadilha (1- possibilida 

de) . A recombinaçao pode resultar em emissão termoluminescente. Al 

ter nativamente, pode tez lugar um processo simétrico, se a ar mad i -

lha contendo a lacuna for menos estável que a armadilha do elétron,, 

a energia térmica fornecida pelo aquecimento do cristal ser5 sufi -

ciente para fazer a lacuna vagueiar até se recombinar com um elé

tron capturado, e,de novo, um fÔton TL poderá ser emitido (2- possî  

bilidade) . Os dois modos de emissão de fõton TL são esqueratizados 

n«s figuras l.b e l.c. 

As duas alternativas examinadas sugerem portanto que» 

- Os centros de recombinaçao seriam também armadilhas priicSrias 

para as lacunas (1- possibilidade) . 

- As lacunas livres migrariam para os centros de recombinaçao on 

de elas seriam aniquiladas por elétrons 1& existentes (2- pos

sibilidade) . 

Em ambos os modelos, a aniquilação elétron-lacuna promo

ve o centro de recombinaçao para um estado de energia mais elevada 

A desencitação desse centro pode envolver una transição não radiat:L 



va assim como uma transição con emissão de fôton TL. 

3 4 5 
J.» Imperfeição nas Redes Cistai:nas * ' 

Os métodos luminescentes de âosimstria são dependentes das va 

riaçÕes das propriedades óticas dos sólidos produzidos pela exposi

ção ã radiação. Essas vari*v5es decorrem de alterações das iroper*ei_ 

ÇÕes estruturais existentes ou da introdução de novas imperfeições 

pela radiação. 

Um sólido cristalizado isolante,possui entre as regiões 

da banda de Valencia e-de condução, uma região constituída de níveis 

energéticos que nãc são permitidas aos íons de ambos os sinais (ban 

da proibida}; isto quer dizer que após ter perdido sua energia na 

banda de condução o elétron se recombina com um ion positivo pas-* 

sando diretamente pela banda proibida. 

Os critais não são jamais perfeitos; eles possuem sempre 

número de defeitos ou átomos estranhos que pertubam seus diagramas 

de energia. Em principio, tudo que se constitui, para o reticulado, 

num obstáculo a uma perfeita periodicidade no espaço, é um defeito. 

As imperfeições nas xedes cristalina* normalmente relacio 

nadas con a emissão termoluminescente são basicamente os defeitos ti_ 

po Schottky e Frenkel. 

2.3 Defeito tipo Schottky 9 Frenkel 

As imperfeições nas redes cristalinas formalmente conside 

(4) 
radas na literatura como a emissão termoluminescentes são básica 

mente vacâncias na rede; ions ausentes de suas posições normais 



it 

sr 

i 
( « ) 

sA 

I t I A 6 i l Ç Â I 

F 

—I^j" 

0>) ^ 

SK. 
1 J 

f Ji 

(c ) 

I t fDSSiBltlDABE 21 FPSS:2IUDAK 

A P I E C I K E I T I 

" l ü T = AP.KADIÍHA PAIA B ÍIÚRM 

• ' o " * - = AEKADtlKA M A A lACBXA 

flC&KA 1 : ÍKI1SAI UK»DICXIIESCEKTE 



.7. 

«ft rede se dirigindo ou para superfície (defeito tipo Schottky) ou 

•para *aa« posição intersticial da rede (defeito tipo Frènkel). Esses 

defeitos são ilustrados nas figuras 2a, 2b, 2c onde se considera a 

representação bibimensional da estrutura de um halogeneto alcalino 

de tipo NX ( M » Betai alcalino e X « halogênio), constituída de 

duas redes cúbicas interpenetrantes de ions H+ e X~. Os íons nega ti 

vo (Snions)completam-se com um elétron os seus subníveis p, enquan

to que os ions positivos M* ( cãtions) perdera» o único elétron que 

possuíam no subnível "s". 

A ocorrência deste tipo de defeito requer una energia da 

ordem de leV, valor este proveniente da reorganização do reticula-

do de vacância. 

As imperfeições desempenham uma função importante .quando 

o cristal é exposto à radiação ionizante. Nesse caso, as vacâncias 

de íons-halogeneto se constituem em regiões de cargas positivas,por 

que o íon negativo X~, que normalmente ocupa esse local na rede, se 

encontra ausente. Se a irradiação produzir um elétron livre no cris 

tal, este, ao se aproximar do campo de influência (forças conloa -

bianas) da carga positiva localizada, pode ser atraído e "captura

do" na vacância do íon hologeneto, como mostrado na figura d, cons

tituindo, como será visto mais adiante, um centro-F. 

Analogamente, seguindo-se ã liberaçfo do elétron de .- um 

dos íons da rede pela radiação, é possível ocorrer a migração da 

lacuna carregada positivamente através do cristal e sua captura con 

lõmbica formando um centro-H, conforme a figura e. 

A radiação ionizante pode levar também, ã produção de va

cância* a ^ons intersticiais em regiões estruturalmente perfeitas 

dos cristais. 0 sistema (ou "centro") constituído de um elétron 
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capturado por uma vacância de ion negativo (fig. 2d) comporta-se cie 

mameira análoga a um átomo de hidrogênio, no qual um elétron se en

contra ligado pela carga positiva do prôton. Do mesmo modo que o 

átomo de hodrogênio, o sistema elétron-vacincia possui níveis .dis

cretos de energia permitidos, podendo realizar transições entre os 

mesmos por absorção ou emissão de quanta apropriados de energia. 

Dm centro constituído por um elétron capturado numa va

cância de ion negativo (halogênio) denomina-se "Centro-F" ou .tam

bém 'Centro de Cor" porque a absorção de luz produz no cristal irra 

diado uma coloração característica ( o "F" da palavra alemã 'para 

centro de cors "Farbzentrum"). O centro especíxico de captura de Ia 

cuna, mostrado na figura 2.e, é conhecido como centro "H", o qual é 

é formado quando os halogenetos alacalinos são irradiados a tempera 

tura muito baixas. Para a maioria dos halogenetos alcalinos a banda 

principal de absorção do centro-F se faz na região visível do • es

pectro, a banda de absorção H situa-se próximo a região ultravioleta. 

(4} 
2.4 "Doping" com Impureza 

A concentração de armadilhas de elétrons e lacunas podem 

ser influenciada pelo "doping" com impurezas, isto é, espécies químicas 

estranhas que se alojam nas pontas da rede ou em posições intersti-

ciais. Se uma impureza di/alente (2+) substituir um íon alcalíno em 

um halo^eneto alcalino, a concentração de vacância será afetada; de 

modo a compensar o excesso de carga positiva da impureza, um íon ai 

ca lino deve abandonar a estrutura, isto é, cada .íon divalente subs 

tituido cria uma vacância de íon positivo. A concentração de vacân 

cias de íon negativos é correspondentemente reduzida. Adiconalmen-



- . 9 . 

*0 

* - • 

"Fis.. i r u . i • '' / f .g. c 

. j r r n » *T»-": p ^ n ' T • '• " " • - • -
i > t , ! ; - u BírEiii TIN FKEUEI 
!&•:, • :MT? :: c-r trr* loss raw as n m i m » 
üv.*• -v:':i umi simnr. m un rsitâit 
iiv.iaiu. . . nEEn«sE. «Í&EEALWJMSEI 

PDSIÇ&EI IlKfcSIICUIS. * 

• - — •* — 

03- - - • -
- E3 -

0. • 

FIU t • í íê . í FIE. F ' 

CE'::':f.:-f {•EC/.tTEE* Et D-hTW-E K ííàUUBE ' LS';?!1!! l iOTIHiVSl» 

rtEBL-2 líiPEBFEfÊDI* CHS ÍEDES CUMUIM. 

s 



-.10. 

te» visto que a impureza catiénica possuem cargas de sinais opostos» 

íis dltái se atraem e podem formar " complexos" como o que é represen

tado na figura 2f. 

A concentração e a natureza idas armadilhas de elétrons e lacu 

nas é assim profundamente afetada pela impureza. Ao lado das varia -

çôes que provoca nos números e proporções relativas de vacâncias de 

íons positivos e negativos, a impureza catiônica divalente é, por 

si sé, uma possível armadilha de elétrons por força do seu excesso 

de carga positivai e os "complexos" que ela forma são també» regiões 

onde as alterações induzidas pela radiação podem ter lugar mais fa

cilmente que nos pontos normais da rede. Tais efeitos estão incontes 

tavelmente presentes no fluoreto de litio (LiF: Ngv Ti) usado em do-

simetria, cujas propriedades úteis de captura são atribuídas a pre -

sença de íons Mg** com impureza (ativador). Além do Mg, outras impu

rezas podem estar presentes no LiF em caráter secundário, como, por 

exemplo, Al, Ca, Ti, Lu; esses elementos aumentam a termoluminescên-

cia funcionando como coativadores. 

Em geral o ion (impureza) gera um campo eletrostático de 

estrutura aproximadamente caulombiana e oferece aos elétrons ou la

cunas (dependendo da carga do ion) uma multiplicidade de estados quãn 

ticos localizados ao redor de si, caracterizados por valores discre 

tos de energia. As impurezas têm seus niveis situados na banda proi

bida • ** vibrações na posição das mesmos. 

% 5 
2.5 peslocação ' 

Igualmente metais e muitos outros sólidos se comportam co 

mo corpo eléstico uma vez que uma camada do cristal pode .deslizar 

*> v ^^r^íqs 
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(deslocar), com facilidade, sobre a próxina canada. Acredita-se 

que tais deslocaçoes podes aparecer quando o cristal é fornado ou 

podem ser geradas ao se subneter o naterial a tensio consideráveis, 

tttistindo várias canadas se deslocando, ocorre o fenômeno denomina 

do deslocação. Acredita-se que tais deslocaçoes poden aparecer quan 

do o cristal é formado ou poden ser gerados ao se subneter o nate

rial a tensões consideráveis. 

As deslocaçoes . quando produzidas -podem mover -se 

con relativa facilidade através do cristal, desde que o resto 

do reticulado seja perfeito. 

Ao redor de una região onde una deslocação passa de un 

plano de deslocanneto para outro, existe un campo eletrotático de 

estrutura coulonbiana nos cristais iônicos. Este campo, pode apre

sentar para os elétrons ou lacunas estados guanticos nos quais eles 

podem ser capturados, ou seja, sofrer imobilizacão, não participar» 

do assim da corrente de condução. 

£ muito provável que deslocaçoes sejam criadas ao redor 

das regiões onde partículas carregadas (a ,0, e t c . ) cedam sua 

carga aos elétrons. 

2.6 0 Modelo do Randall e Wilkins para a Emissão TL 

6 7 
Randall e Wilfcins "' foram os primeiros a elaborarem 

un modelo matemático para a curva de emissão termoluminescente. A 

probabilidade P de escape de um elétrons capturado numa armadilha 

com profundidade E, â temperatura T é , para a distribuição maxwejL 

liana- da energia térmica dos elétrons, 

i 
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P» s exp (-E/KT) (2-1) 

onde K é a constante de Boltzmann e"s*o "fator de freqüência11 que 

pode ser relacionado como a freqüência do elétron na armadilha. 

Seja o n o número de elétrons armazenados nas armadilhas 

num certo tempo "t", Mantendo-se a temperatura constante e admitin

do—se que não há recaptura de elétrons, então n irá decrescer com 

o tempo *t" de acordo com a expressão: 

** - - P.n (2-2) 
dt 

n m no exp (-pt) (2-3) 

onde no é o número de elétrons capturados no instante "t" =0. 

Substituindo na fórurala (2-2) a expressão para P segue-se 

** » n.s exp (-E/KT) (2-4) 
dt 

Considerando um aquecimento linear, T > T + <xT obtém-ae de (2-4) 

n - no e x p { - ~ - /T exp (-=£-) dT' } (2-5) 
a To K?1 

A equação (2-5) descreve o processo âe esvaziamento das armadilhas 

ocupadas por elétrons. 
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Considerando que o número "Ia de fôtons fosforecentes emi 

tidos por unidade de tempo é proporcional ao número de elétrons que 

se recombinam por unidade de tempo, ou sejas 

I (t) e ^ S _ ,I(t)« - a -fj-
dt a c 

Obtêm-se que: 

I(T) « Y n 0 exp {=$) exp { =*- /T ( i ) dT» } (2-6) 
G KT a To KT* 

h equação (2-6) ê a conhecida formula de Randal l-Willtins possuindo 

um máximo ou pico de emissão ("Glow Peak") a um temperatura Tm 

que pode ser determinada ao se fazer di/dT « 0 e a área sob o pico 

de emissão ê proporcional os números de elétrons capturados e, as

sim, & dose absorvida de um determinado tipo de radiação pode ser determinada. 

Observa-se que ao se aumentar a taxa de aquecimento,a tem 

peratura relativa do pico de emissão, T aumenta. Isto é o que se 

denomina "deslocamento de Randall-Wilkins. 
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CAPITULO III 

DOSIMBTRIA TBRMOLUMINBSCENTB1'2'4'10'11 

1 2 
3.1 Considerações Gerais sobre TLD ' 

Muitos compostos inorgânicos possuem propriedades temolumi 

nascente. Entretanto, um fósforo termoluminescente só pode ser utili 

zado como dosimetro se combinar certas características especificas. 

Esta exigência limita bastante o número destes materiais passíveis de 

emprego na dosimetria das radiações. 

Dentre as propriedades mais vantajosas para um fósforo TL 

podem ser citados: 

a) Orna elevada eficiência r. emissão de luz associada oom os proces

sos âm recombinação; 

b) Estabilidade â temperatura em que o material vai ser utilizado; 

c) Dm espectro de emissão TL para o qual o sistema detetor, (combina-
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çio fotoaultiplicadora e filtro) responda eficientemente e cuja inter 

fexincia com a emissão incandescente Cinfravermelho) do material 

adoecido seja a menor possível; 

d) Orna curva de emissão simples» de preferência com um único pico , 

para maior facilidade de operação e interpretação da leitura; 

e) Resistência a diversos fatores ambientais tais como luz, umidade 

e gases; 

f) Orna resposta que varie linearmente para um amplo intervalo de do 

Nas tabelas 2 e 3 são mostrados as principais caracterís

ticas dos fósforos mais utilizado em dosimetria. , 

3.2 Sensibilidade 

A sensibilidade "s" de um dosímetro terrooluminescente é 

definida como a quantidade-de luz terrooluminescente liberada pelo 

fósforo por unidade de exposição ã radiação. 

S * TL/X, X « exposição em roentgens 

Os limites úteis da sensibilidade dependent do fósforo 

e do instrumento "leitor" empregado. 

Um fósforo pode sofrer sensibilização, ou sejam um aumen 

to da quantidades de TL para uma dada exposição, devido a exposições 

previas a doses muito elevadas. 0 emprego das técnicas de sensibili 

zaçào permite obter um fósforo de sensibilidade S ã partir de um 
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Tabela 2 - Característ icas âas armadilhas de diversos fósforos terwolu-

':" nlnescentes . 
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Tabela 03 - Fósforo terwoluminescente mais coaumente eapreçados 

ea. dosinetria 

FÓSFORO 
• 

BeO 

FeO (The risa l ox 995) 

Li 2 B 4 0 7 

MgB40? 

LiF (TLD-100) 
7LiF (TLB-700} 

'LiF (TLr-600) 

Mg5504 

A£-0-

í 
i 

• 

CaS04 

ATJVAÜOR 

Na, Li 

S i , Fe , Mg, e t c . 

Mn.Si 

Tb 

Mg,Ti 

Mg.Ti 

Mg.Ti 

Tb 

* 

Dy.M» 
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fisforo de sensibilidade inicial So. O fator de sensibilidade S/So 

representa una medida do grau de sensibilização. A variação na sen 

m 2 
sibilidade ê definida pela expressão . 

AS « (S/So)-l 

3,3 Curva de Emissão ( Glow-Curve) 

Ao se aquecer um fósforo, a emissão de luz inicia-se ra 

pidamante, na proporção da taxa de liberação dos elétrons ou lacu

nas, passa par um máximo, decrescendo então guando o fornecimento 

desses últimos começar a exaurir. A temperatura do máximo de emis 

são termoluminescente ê característica da energia do nível de cap

tura particular e pode ser relacionado ã diferença de energia en

tra o nível de energia da aramadilha e a energia da banda de con

dução ou de Valencia associada (profundidade da armadilha). Randall 

17 
e Hi I wins , em 1945, determinaram a distribuição de energia das 

aramadilhas medindo a luz emitida como função da temperatura do 

fósforo. A curva resultante foi denominada curva de luminescincia 

ou curva de emissão «Glow-Curve). 

Se o fósforo contiver estados de energia de captura em 

diferentes posições na banda proibida,.cada um deles terá uma tem

peratura característica de emissão termoluminescente. Em consegflen 

cia, as curvas de emissão podem ser complicadas pela existência de 

vários picos; uma curva de emissão típica do LiF-100 é mostrada na 

figura 3. 
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J.4 Sistema de Posimetria Terrapluminescente x u 

Um sistema de dosimetria termoluminescente constitui-se 

dos dosímetros e dos sistemas de aquecimento e leitura. Cs dosíme

tros termoluminescente podem ser utilizados sob formas físicas va 

riadas dependendo do tipo de medida a que se destinam. As formas 

mais utilizadas são: 

- Pó {em geral com dimensão entre 80-200 mesh); 

- Sólidos de formas geométricas definidas obtidas a partir de fós

foro puro prensado a quente, por exemplo pastilhas, cilindros , 

etc. 

- 0 fósforo, incorporado em teflon. 

- O fósforo em forma de pó encapsulado a vácuo em capilares de vi 

dro. 

A instrumentação necessária para se observar a termolu-

minescência emitida por ura fósforo é basicamente constituída de um 

dispositivo para aquecer o fósforo e um instrumento para detetar a 

luz por este emitida. A adoção de filtros no instrumento permite 

a discriminação da influência de sinais espúrios e a emissão de 

luz infravermelha por parte dos elementos submetidos a temperaturas 

elevadas. Na figura 4 são mostrados os componentes básicos de um 

leitor TLD. 

Dois métodos são normalmente utilizados no aquecimento 

do fósforo. 0 primeiro consiste em colocar o material sobre • uma 

plancheta metálica ou inserí-lo num filamento e fazer o aquecimento 

através da passagem de uma corrente elétrica, no outro a temperatu 

ra de amostra é aumentada submetendo-se a um fluxo de gás inerte 
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aquecido. O primeiro método permite um aquecimento rápido • embora 

por veies a própria plancheta possa afetar os resultados e o segun 

do método não pode ser aplicado quando o fósforo está ea forma de 

pó. X maioria dos leitores comerciais utilizam o aquecimento r em 

plancheta. 

3.5 Tratamento Térmico 10 

Quando se deseja utilizar um TU> repetidas vezes é -im

portante assegurar que foi eliminado toda a luminescência oriunda 

de radiações anteriores e que o dosímetro não sofreu alterações de 

sensibilidade. Isto pode ser conseguido para a maioria dos dosíme

tro» tennoluminescente, submetendo-o a um tratamento adequado antes 

de sua re-utilização. Normalmente este tratamento é chamado Pré-

tratamento térmico. 

Muitos materiais tennoluminescente apôs terem sido irra 

dlados apresentam curvas de emissão com vários picos (figura 3). 

Alguns destes picos estão localizados próximas ás temperaturas am 

bientàis e assim sujeitos a um desvanecimento térmico espontâneo. 

Por conseguinte, é conveniente eliminar esta característica indese 

jável. Isto pode ser conseguido aquecendo-se este material- a uma 

temperatura inferior â de sua avaliação, eliminando assim os picos 

Instáveis. Normalmente este aquecimento é chamado de pôs-tratamen 

to térmico. 

Na tabela 1 são apresentados os tratamentos ' térmicos 

mais utilizados na regeneração dos principais dosímetros termolumjL. 

nascentes. 
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Tabela 1 - Tratamento térmico pré e p ô s - i r r a d i a ç á o 

Dosimetro TL Tratamento téxmioo pré-irraúiaçãb Pôs tratamento térmico 

LÍF : Mg, Ti 

CaPjí Dy 

Ca?*t MB 

CaSOftDy 

E-B.ft, : Nn 

400°C/lh • 100°C/2h 

400°C/lh • 100°C/2h 

400°C/lh 

300°C/3h 

300°C/30 minutos 

100°C/15 minutos 

100°c/15 minutos 

lOCTc/15 minutos 

100°C/15 minutos 

3.6 Cal ibração de um TLD 10 

A resposta que spresenta a leitura correspondente ã emis 

são termoltjminescente do fóton TL é fornecido por um instrumento de 

leitura, o leitor termoluminescente. O fator que relaciona a termo-

luminescência através da resposta do sistema dosimetro - leitor ã 

exposição da radiação é denominado de fator de calibração P. Este 

fator è obtido através da mzão entre a exposição em roentgen e a 

resposta do sistema em unidade arbitrária. Para a sua avaliação ex 

põe-se o TLD a um campo de radiação conhecido. Este fator,para um 

dosimetro termoluminescente, depende da energia, E, da radiação in

cidente. Esta pode ser determinada pelo método Tandem. 

Assim, conhecendo-se o fator de calibração do TLD, para 

a energia de radiação, a exposição X pode ser determinada multipli-
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eando-se a leitura correspondente a emissão termoluminescente, L, 

pel» fator de calibraçao, P. 

X • L.F(E) (1) 

Para efeito a interconparaçâo de medidas com. diferentes 

dcsímetros termoluminescentes, o fator de calibraçao precisa ser 

normalizado. Para isso, escolhe-se preferencialmente um valor de 

energia numa região onde a resposta do doslmetro é quase independeu 

te da ioiergia. Desta forma, o fator de calibraçao para qualquer ener 

gia é dado por. 

P(E) - Y (B). Pgo 12) 

onde Y (E) é a razão entre as respostas do TLD para a energia do 

Co >e uma dada energia e F é o fator de calibraçao para energia 

do * CO. 

3.7 Resposta Termoluminescente em Função da Dose Absorvida 

A curva de resposta de um material termoluminescente em 

função da dose absorvida compreende geralmente uma região linear , 

uma região Bupralinear e uma região de saturação conforme mostrado 

na figura 5. 0 termo resposta é utilizado para exprimir a lei de 

variação das indicações de medida em função de exposição. 

A região linear é a de maior interesse, principalmente em 



.25. 

-l L 

< 

< 

10 

6* 

C2?2 : >3t (K-3.) .. 

LiF CSí-TíA» Ti.D-100) 

< 

IO -* 10ü
 10A 10 ' IO3 10* 10* 10° 

DOSE (RADS) 

FIGURA 05 

Curva ce r e s p o s t a do LiF e do CaF,:?.In 

função da dose abso rv ida (Marrone e 

1 9 6 4 ) . 



.26. 

Monitoração pessoal e em. proteção radiologics porque as - medidas 

sfto feitas co» »HMI maior precisão, havendo una relação linear entre 

a termoluminescencia apresentada pelo fósforo e a dose por esse ab

sorvida. Na região supra-linear a resposta termoluminescente deixa 

de ser proporcional à dose absorvida. A origem do fenômeno da supra 

linearidade ainda não ê be* conhecido, e várias são as explicações 

existentes: 

- Criação de novas armadilhas pela radiação; 

- Existênria de armadilhas de competição; 

- possibilidade de um portador de carga se reconbinar com 

mais de um centro luminescente; 

- Existência do centro de recombinação nãc-luminescente. 

Para valores muito elevados de dose absorvida, maioresque 

10 R, surge um novo fenômeno que compete com os anteriores e dá ori 

gam a região de saturação. Este fenômeno é interpretado como uma 

diminuição do número de aramadilhas disponíveis para captura dos 

portadores de carga. A região de saturação não tem utilidade em do-

simetria. 

3.8 Dependência da Resposta TL com a energia das radiações X e y 

A dependência da resposta TL com a energia da radiação 

se deve ã absorção fotoelétrica, a qual é predominante para energia 

de fótons inferiores a 0,1 MeV . Esta interação,por envolver elé -

trone nas camadas mais internas do átomo, é função da sua carga nu 

clear' Z, e, por conseguinte, para materiais com número atômico efe 

tivo (2)* elevado, o número de elétrons liberados por efeito foto -
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elitxlco é a naior para foton da baixa energia. 

As curvas da resposta TL em função da energia da radiação po

de» ser determinadas experimentalmente, obtendo-se as respostas TL 

para diferentes energias de fõtons, ou, teoricamente, por meio de cal 

calos empregando os coeflcentes massiços de absorção de energia dos 

elementos constituintes da substancias dosimitricas. 

Nas figuras :6, £ apresentada a curva de dependência energéti

ca de resposta do LiFt Mg, Ti (Z - 8). 

Ao realizar uma medição da exposição ou de dose absorvida,num 

campo de radiação X * i, utilizando-se um dosimetro termoluninescen-

te, Í necessários conhecer a energia da radiação de modo a que, se 

possa corrigir a resposta do dosimetro em relação a sua (dependência 

com a energia. 

10 x 

3.9 Estabilidade 

Estabilidade de um dosimetro significa ausência de desvaneci

mento ("fading") da informação retida. 0 desvanecimento se constitui 

no escape espontâneo dos elétrons capturados ã temperatura ambiente. 

0 número de elétrons nas armadilhas decorre com o tempo decor 

rido apô-. a exposição 3 radiação. Este decaimento ou desvanecimento 

da termolumínescência í mais acentuadas quanto maior for a temperatu 

ra de armazenamento. 

Para armadilha com diversos níveis t de energia, o desva

necimento torna-se difícil de descrever matematicamente; mas/deu» 

* O numero atômico efetivo de um material ê 0 numero atômico de um elemento hipo

tético que atenua foton na mesna proporção do material. 
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modo geral, á muito mais rápido nos instantes qua se seguem o término 

éa irradiação, quando as armadilhas manos profunda estão sendo esva

ziada*. 0 grau da âesvanecimanto do valor medido em função do tempo 

decorrido ê mais pronunciado para os máximos de emissão que se situam 

à temperaturas menor do que 100°C, da rápido decaimento. Entretanto, 

um fator determinante do fenômeno é estrutura da armadilha propriaaen_ 

te dita e recomenda-se a sua verificação experimental em cada caso,a 

respeito da existência de picos de altas temperatura. 

s 
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CAPITULO IV 

CAJtACTERlSITCAS PRINCIPAIS DE ALGUNS POSFORBS UTILIZADOS BI TID1'4' 

4.1 O Pluoreto de Lítio (LiP) / 

Entre as várias impurezas existentes no fluoreto de lítio, 

o magnésio e titânio são geralmente considerados como aquelas de 

mais importância dosimétrica. 

O fluoreto de lítio ativado com magnésio,(LiP: Mg, ti) é 

largamente empregado em razão das suas vantagens características. 

Estre essas citamosi 

- Eficiência de luminescãncia elevado. 

O pico de emissão do LiP: Mg, ti está situado a 195°C e 

o espectro de emissão a ~400m , facilitando a tarefa de discriminar 

a radiação ttorartta por meio de filtro. 

- Desvanecimento desprezível 

Na temperatura do pico de emissão principal, 195°C, prati 

camente não ocorre desvanecimento â temperatura ambiente. 

i 

i 

•-> T í ^ -• '.f-V 

i^..% 
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- Pequena dependência com a energia 

A dependência de resposta do detetor con a energia da ra

diação é muito similar aquela do tecido humano |f • 7,42) nunn ex

tensa faixa de energies de radiação X a v. 

O espectro temoluninescente do fluoreto de lltio i bas

tante complexo como nostra a figura 3. 

O LiP i especialmente utilisado em dosinetria pessoal ,do 

•inetria de extremidade, e em muitas aplicações clínicas e radio -

biológica em razão da sua pouca dependência com a energia. 

4.2 Fluoreto de Cálcio (CaF ) 
2 

O fluoreto de cálcio natural, CaF nat. , emite ea 280 nm 

aproximadamente. £ mais sensível que o fluoreto de lítio, mas a sua 
TL (39UBV) 

elevada dependência de energia (^ }l 25 ílevl " 13)' r e 5 t r í n9 e ° 

seu uso em muitas aplicações dosimétricas. A sua curva de emissão 

mostrada na figura 7 c,-

0 fluoreto cálcio ativado com manganês, CaF : Mn, por sua 
3 

vet, emite na regiío entre 450 nm e 600nm. O único pico que apresen 

ta está situado a -250°C. 
Quando ativado com disprõsio, "CaF r Dy, a emissão do ma-

a> 

terlal se dá na região de 460 na a 577nm, isto é , na região do 

asul e amarelo do espectro visível. A curva de emissão do CaF :Dy*é 
* 2 

complicada pela presença de 6 picos, mas apenas aqueles a £200°C "• 

S240°C sã© usadas para a dosimstria das radiações. 0 desvanecinento 

do sinal TL retido é bastante acentuado, atingindo de 251 a 501 em 
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urn nit ou menosr conforme a temperatura ambiente. A sensibilidade 

tomada como sendo 30 vexes maior que aquela do LiP e S vezes ma

ior que a do CaF : Mn. 

2 

A dependência de energia do material dopado com Dy é 

tal que 

TL (30 KeV) 

TL (1,25 MeV) 
17 

0 CaP : Dy costuma ser usado para medidad de doses pequenas de ra 

diação. Entretanto este fósforo pode ser substituível, com vanta

gem, pelo sulfato de cálcio ativado com disprósio (Dy) 

4.3 Sulfato de Cálcio (CaS04) 

OB primeiros fósforos de sulfato de cálcio empregados 

em dósimetria termoluminescente era ativados com manganês. Mais 

tarde novos ativadores começaram a ser empregados. O sulfato de 

cálcio é o produto termoluminescente de maior sensibilidade. 

A curva de emissão do CaS04: Mn (figura 7a) apresenta 

um único pico próximo á temperatura de 100°c, reduzindo sensivel

mente a emissão "background" de origem térmica durante a avalia -

cão do material o que explica o pequeno valor do limite inferior 

de deteção. A informação do fósforo é de desvanecimento rápido , 

limitando sensivelmente a sua aplicação. Devido ao £ elevado, o 

fósforo possui uma acentuada dependência de energia jjr (fasgri*10* 

0 CaS04: Mn, pode ser usado para medir exposição da ordem de ai-

guns yrads. 
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O sulfato de cálcio ativado con sumário é em media 2,5 

vexes mais sensível que o sulfato de cálcio ativado com manganês. 

Sua curva de emissão possui um pico a 200°C e um espcetro de emis 

sio de 600 nm. O CaSO.: Sm ê estável a temperatura ambiente, mas 

6 sensível á lus. 

Quando ativado com disprõsio ou com túlio, CaSO.: Dy ou 

CaSO.: Tm, o sulfato de cálcio passa a apresentar um pico de alta 

teaperatura com índice de devanecimento aceitável e de eivada efi 

ciência, podendo ser usado para medir doses inferiores a lmrad. 

A curva de emissão do CaSO.: Dy possui dois picos com 

comprimentos de onda situadas em 478nm e 571 nm. O CaSO.: Tm por 

sua vez apresenta um pico principal com o comprimento de onda de 

452 nm e picos pouco importantes a 360, 470 e 520 nm. A sensibi

lidade destes dois fósforos é idêntica e igual a 2/3 daquele 9o 

sulfato de cálcio ativado com manganês. 

A resposta de CaSO.: tm é linear até 300 rad' , a satura 
4 

ção aparece para doses de 10 rad . O CaSO^ Dy apresenta uma 

resposta linear até 3 x 10 rad e a saturação é alcançada para 

dos«s de 10 rad' . 
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CAPÍTULO V 

APLICAÇÕES DOS DOSÍHETROS TERMOLÜMINESCENTES 2' 

5.1 Aplicações Clinicas 

Muitos problemas dosimétricos relacionados ao emprego da 

radiação com fins terapêuticos podem ser solucionados com o uso do 

TLD. As principais vantagens dos dosimetros termoluminescentes resi 

de» nas suas dimensões reduzidas e extensio faixa de medida de do

se, permitindo realizar medidas diretas sobre condições para outras 

formas de dosimetros. 

5.1.1 Monitoração de dose em paciente 

0 dosimetro termoluminescente pode ser localizado no cen 

tro do campo de tratamento terapêutico, durante a exposição do pa

ciente à radiação, com finalidade de avaliar a dose absorvida, medi 
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do d* entrada (entrance-dose) e de salda (exit-dose) produzido por 

UM feixe de irradiação que atravessa uai determinado órgão de um 

paciente. 

5.1.2 percentual de pedida de dose em. profundidade(% DP) 

A determinação dos percentuais de dose em profundidade 

(percentage* depth dose) e a obtenção das distribuições do campo 

de -adiação são algumas das aplicações mais óbvias da dosimetria de 

composição equivalente ao tecidos humano (phantons) tais como: a 

iqua, plástico ou ceras. Deve-se usar neste tipo de experimento TLD 

que possuam baixa dependência eneroética, pois minimizam o erro pro 

dueido pela radiação espalhado de baixa energia no interior do ma

terial. 

5.1.3 Monitoração de dose em cavidade de corpo 

Nos órgãos: boca, estômago, bexiga, reto, cervise e o úte 

ro, as medidas são feitas tanto para feixes de radiação externa co

mo para fontes de radiação intracavitária. 

5.2 A Extensa Faixa Otil de Medida de Doses com TLD 

Uma vez que a faixa útil de medida de doses com - dosíme-

tros termoluminescentes é muito ampla, estassão usadas em monitora

ção e em proteção radiológica. 

Os doslmetros termoluminescente também funcionam - como 

bons integradores de dose quando colocados nos feixes de urtidade 
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de raio-X. Pequenos dosliaetros pode» se Montados nos mecanismos de 

finldores do feixe. Fasendo uso desta técnica é possível monito -

rar ali condições de funcionamento de unidade de raio-X, obtendo-se 

informações sobre as doses aplicadas» 

5.3 Dosiaetria de Neutrons 

Os dosímetros TL de fluoreto de lltio (TLD-100, TLD-600» 

TLD-700) são bons detectores de neutrons térmicos, porque as rea 

ções Li <n, a)Be possuen seções de choque muito elevadas para os 

mesmo*. 

O LiP: Mg* Ti pode ser produzido com diferentes propor -

6 7 
ções Jsotõpicas de Li e Li. O TLD 100 contém na sua proporção na 

7 6 
turai (92,5% de Li), o TLD-600 contém Li na proporção 'isotõpica 

7 
95,6% e o TLD-700 contem 99,99% de Li. O TLD-700 não possui essen 

cialmente resposta ao nuetrons térmicos. Assim, um campo de radia

ção misto de raios gama e neutrons térmicos pode ser medido por um 

dosímetro TLD-700 em combinação com um TLD-600, ou mesmo, um TLD -

100. O TLD-700 fornece o componente gama, o qual pode ser usado 

para corrigir a leitura do outro dosímetro, a fim de se obter a 

exposição aos neutrons térmicos. Em resumo tem-se: 

TLD-700 t ..*»r.........gama» • 

TLD-600 í ..gama * neutrons 

TLD (600-700) Í garoa+nêutrons«. r*vgama «neutrons . 



.3$. 

5.4 Dosimetria Beta 

Devido ao fato dos dosímetros termoluminescentes poderem 

ser fabricados cop espessuras muito reduzidas eles são bantante a-

deqnados para medidas de radiação alfa e beta. 

Os fósforos TLD são utilizados em dosimetria pessoal con 

tra radiação beta, e ainda na calibraçao de unidade terapêutica que 
90 Qn 

utilizam este tipo de radiação, tais coso Sr- Y. 

5.5 Medida de Doses nos Ossos 

O fluoreto de lítio, na forma de põ, pode ser utiliza

do para a realização de medidas de radiação inacessíveis aos ou

tros métodos. Por ecemplo, colocando-se pó bastante fino de LiFnos 

intestícios de um osso irradiado é possível medir a dose de radia

ção por este recebida. 

Usando tiras do LiF-Teflon de aproximadamente 10V de es 

pessuara pode-se estudar as variações na dose absorvida nas proxi

midades da interface tecido-osso. 

5.6 Monitoração Ambiental 

A monitoração ambiental tem como objetivo avaliar os ni 

vai* de radiação existentes no meio ambiente, principalmente em 

área HPircwizinha a instalação nucleares e de mineração de mate

riais radioativos, h medida destes níveis de radiação • feita com 

doftímttros termoluminescente de alta sensibilidade, por serem • ca-
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peses de detectar exposições da ordem de |tR. Os dosímetros temolu 

minescentes vais utilizados nas medidas de exposição y ambiental 

são o CaS04; Dy. O LiF;Mg, Ti também pode ser utilizado , 

pore», cos» não ê um material TL omito sensível i necessário um 

tempo de medida longo. 

5.7 Monitoração Pessoal 

Com o uso de dosímetros termoluminescente pode-se me

dir doses inferiores a lmR com grau de exatidão razoável V -38%)* 

Dosímetros sensíveis, como o CaSO^: Dy, são capazes de detet*t ex 

posições da ordem de 5 yR. Dosímetros termolustinescentes, capazes 

de medir níveis tão baixos de exposição, são importantes em pro

teção radiológica como dosímetros pessoais. 

A aplicação do TLD em monitoração pessoal deve-se ao 

fato do mesmo ser capaz de armazenar a energia absorvida por um 

longo período de tempo ã temperatura ambiente. £ utilizado em uma 

«stensa faixa de medida de dose e energia, possui alta sensibili

dade â radiação, possibilita a medida de dose de corpo inteiro com 

oreciiao de * 20%, é de simples e rápida avaliação e possui pegue 

nas dimensões. 

Os sistemas que fazem uso de dosímetros termoluminescen 

tes satisfazem muitos dos requisitos exigidos para um- dosímetro 

pessoal ideal. Muitos destes sistemas vêm sendo desenvolvidos em 

vários laboratórios durante os últimos anos e são • correntemente 

usados na rotina de monitoração pessoal. Com esta finalidade, o 

Llfi Mg, TI tem vantagem considerável: .obre outros materiais ter 



noluainescentes. 

Para fins de Monitoração pessoal eles normalmente são ffl 

xados est suporte u« plástico COM OU sea filtrons netálicos. Este 

conjunto (Dosímetro-suporte) é usualmente denominado de monitor. O 

uso dos filtros metálicos é devido ao fato dos dosimetros TL, apre 

sentarem resposta dependente com a energia de radiação. Sua utili-

zacão é feita de modo que se possa avaliar a energia efeitva da 

radiação e obter resultados precisão na determinação da exposição. 

5.8 Aplicações na Geologia e Arqueologia 

As rochas e os minerais invariavelmente apresentam tra

ços de alguns elementos radioativos naturais. A radiação emitida 

por tais fontes é a causa da termoluminescência observada em rochas 

aquecidas. 

É possível se medir a termolumunescência acumulada em 

rochas próximas a uma intrusão de lava para se determinar a idade 

do fluxo de lava (Johnson, 1961). 

A lava aquecida suprime a termoluminescência armazenada, 

durante épocas anteriores. Assim, o fluxo de lava pode ser datado 

medindo-se; a) a termoluminescência acumulada desde o lançamento 

da lava » A, b) a taxa de radiação devido a radioatividade natu — 

ral « B; e c) a sensibilidade termoluminescente do material da Ia 

va » S. 0» resultados concordam, •' em geral, com outros obti -

dos por métodos diferentes de datação. A relação usado nos cálcu -

los é a seguintes 
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Idade (anos) « -A- - "• ™ t m l 

BS Dose TL 
Ano Dose 

Ot método similar pode SBX usado para datar loucas e outros artefa

tos arqueológicos que fora» aquecido originalmente produzidos. 

< 
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