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OBJETIVOS DO TRABALHO

A termolumine s cencía é um dos métodos

de ntaior emprego na medida de radiaçôes ionizantes. A

tualmente muitos sao os fósforos usados em dosimetría

termoluminescente (TLD) e grande é a variedade de in£

trumehtos e sistemas TLD completos existentes no mer

cado internacional.
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Esta monografía se propôe a apresen

tar, de modo resumido, a teoría envolvida no fenonemo

da emissao termolumineseente assim como as proprieda

des dos principáis fósforos termoluminescentes' e al

gumas de suas aplicaçôes. Sao aínda relacionados al

guns leitores termoluminescentes mais conhecidos.
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CAPfTULO I

I - INTRODUÇAO

A — Dosimetría de Estado Sólido - Breve Histórico

I

' E possível se observar uma emissão de luz por par-

te de alguns minerais, tais como algumas fluoritas e pedras

calcáreas, quando aquecidas em ambiente escuro. Este fato

jã era conhecido mesmo pelos alquimistas medievais. Em 28 de

outubro de 1663, Robert Boyle notificou a "Real Sociedade"

em Londres haver observado a emissão de uma estranha luz de

fraca intensidade ao aquecer um diamante num ambiente escuro.

Jã em 1895 a termoluminescência (TL) era usada na deteção de

radiação ionizante (Wietlemann e Schmidt, 1895). As primei-

ras observações de efeitos fotográficos causados por radia-

ção ionizante foram apresentadas em 1842 por Moser e 1867

por St Victor. 0 princípio da radio-fotoluminescência foi

descoberto em 1912 por Goldstein. A emissão exoeietrónica jã

tinha sido estudada em 1902 por Mcleman, 55 anos antes de ser

encarada como uma possível maneira de efetuar medidas de ra-

diação (Kramer, 1957 e Gouge e Hanle, 1957D. Deste modo, os

métodos de dosimetria de estado sólido não são assim tão re-

centes e somente o uso de detetores de traço ("track detectors")

na deteção de radiação ionizante constitui uma técnica rela-

tivamente nova. Igualmente novas técnicas vêm sendo desen -

volvidas tais como a lioluminescência e o efeito RITAC (Ra-

diation - Induced thermally activated current).

B — Termoluminescência - Definiçâo e Historia
2>3,«»,S

I
I
I

Quando um sólido dielétrico é exposto- à radiaçâo

ionizante ou luz ultravioleta, ou quando sofre certas reaçôes

químicas, ou esforço mecánico, urna percentagem varilvel de

elétrons (ou lacunas) é liberada e pode ser capturada em ce£

tas imperfeiç5es do reticuiado. Demonstra-se que algumas

dessas imperfeiçôes constituent regioes localizadas de cargas

1
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positivas ou negativas capazes de atrair e fixar por longo ge

ríodo de tempo cargas de sinais opostos. Tais regiões com-

preendem níveis discretos de energia denominados "armadilhas"

ou estados metaestáveis. Se a temperatura é baixa ou a pro-

fundidade das armadilhas e suficientemente grande, os elé-

trons podem ser retidos por centenas e até mesmo milhares de

anos nas armadilhas para só abandoná-las se um dado tipo de

estimulação resultar num aumento da probabilidade dos mesmos

escaparem das armadilhas. Tal estimulação normalmente con-

siste da transferência de energia ótica (luz) ou térmica pa-

r.a o dielétrico.

0 retorno dos elétrons ao estado estável se faz com

liberação de energia, a maior parte da qual é de natureza tér_

mica e resulta em um pequeno aumento na temperatura do sóli-

do. Uma pequena fração de energia, contudo, pode ser obser-

vada como uma emissão de luz visível ou ultravioleta pelo

cristal pré-irradiado ou vidro, a uma temperatura inferior a

quela de incandescência. Este efeito é conhecido como termo

luminescência.

Daniels (1950) foi o primeiro a propor o uso de ma.

teriais termoluminescentes como dosímetros para radiação,ten

do inclusive, juntamente com seu grupo de pesquisa desenvol-

vido instrumentos com esse propósito (Heckelsberg, 1951, Da-

Jiiels e Saunders, 1951, Daniels e colaboradores, 1953, Da-

niels e Relman, 1954). As primeiras aplicações da termolumi

nesceneia na dosimetria (TLD) foram feitas por Daniels e seus

colaboradores no inicio dos anos 50, quando o LiF foi usado

para medir os níveis de radiação após um teste com uma bomba

••nuclear. Em 1953 Daniels e Brucer fizeram com que um paci-

ente, após receber uma dose terapêutica de iodo radioativo

(l91I), ingerisse um pequeno cristal de LiF. O cristal foi

recuperado após passar através do aparelho digestivo do indi

viduo, e a sua termoluminescência foi medida para determinar

a dose de radiação envolvida no procedimento.

Embora uma relação entre a termoluminescência e a
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exposiçâo aos raios X ou faios gama tenha sido observada des_

de longa data (Curie, 1904; Wick, 1927; Lyman, 1935), a a-

plicaçâo .da térmoluminescência na dosimetria das radiaçôes sô

muito mais tarde seria sugerida. Alguns dos alunos de Da-

niels realizaram pesquisas em térmoluminescência (Boyd,1948;

Heckelsberg, 1951; Monehead, 1953; Ricke, 1954;Rieman,1956),

mas de alguma maneira os aspectos do trabalho de Daniels em

dosimetria termoluminescente foram interrompidos por volta

de 1955. Entretanto este trabalho foi retomado na Universi-

dade de Wisconsin em 1960 por J.R. Cameron, em colaboraçâo

com o próprio Daniels e com N.M. Johnson, este um estudante

graduado em geologia.

A partir de 1960 o uso da dosimetria termolumines-

cente vein se ampliando rápidamente devido as vantagens da tec

nica e a disponibilidade em escala comercial de tipos varia-

dos de fósforos (substancia luminescente) e instrumentaçâo.

Sao muitos os intéresses comerciáis no campo. Cinco Simpo-

sios Internacionais sobre dosimetria termoluminescente já fo

ram realizados até o presente momento, sendo que o último,

em 1977, teve lugar no Brasil. Qualquer evento cujos temas

envolvam a deteçâo ou medida de radiaçâo incluirá, quase ine_

vitavelmente, trabalhos sobre dosimetria termoluminescente.

II — TEORÍA DA EMISSÄO TERMOLUMINESCENTE

A — Descriçâo Simplificada do Fenómeno
2.6

Embora ainda persistam dúVidas quanto a teoria fí-

sica e química da térmoluminescência, o fenómeno básico pode

ser entendido qualitativamente. Quando um cristal virgem

(aquele que ainda nao foi irradiado) ë exposto à radiaçâo i£

nizante, esta fornece energía aos elétrons no estado funda -

mental (banda de valencia) de tal modo que eles se tornaro C£

pazes de passar para a banda de conduelo, deixando urna lacuna
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na banda de valencia. O elëtron e a lacuna movem-se atra-

vës do cristal até que ocorra recorabinaçôes ou sua captura em

estados metaestáveis de energia, frequentemente denominados

de "armadilhas" e localizados na banda proibida. 0 processo

ë mostrado na figura 1-a. Sup5e-se que as armadiihas estío

associadas a certos defeitos na rede cristalina tais como cen-

tros de impurezas. As armadilhas sao, em alguns fosforos,

capazes de reter os elétrons e as lacunas por longos perío-

dos de tempo & temperatura ambiente. Para que os elétrons e

lacunas possam escapar das mesmas devem adquirir, pelo menos,

urna energia,£ qué se denomina energia de ativaçlo ou mais C£

mumente "profundidade de armadilha" e está relacionada ao a

quecimento do cristal. Há duas maneiras possíveis pelas quais

um fôton termoluminescente é emitido. Qüando o cristal ë a-

quecido, se urna quantidade suficiente de energia for fornec^

da ao elétron, este pode abandonar sua armadilha e se diri-

gir para a banda de conduçâo, podendo, entáo, migrar pelo

cristal e se recombinar com urna lacuna retida nuraa armadilha,

havendo, desse modo, possibiiidade de um foton termolumines-

cente ser emitido (figura 1-b) . Alternativanente, pode ocor

rer um processo simétrico; se a armadilha contendo a lacuna

for menos estável que a armadilha do elëtron, a energia tér-

mica fornecida pelo aquecimento do cristal será suficiente

para fazer a lacuna vaguear até se recombinar com um elëtron

-capturado, e, de novo,- um foton termoluminescente poderá sér

emitido (figura 1-c). Urna vez que as duas possibilidades sao

similares, ë conveniente, por questSo de simplicidade, cons¿

derar-se somente a primeira. Na prática muitos portadores

de carga (elëtrons e lacunas) sao capturados nas armadilhas.

•-A medida que um cristal e aquecido, a probabilidade de um da

do elétron abandonar a armadilha em que se encontra aumenta

rápidamente e a determinada temperatura existe a certeza de

sua liberaçâo. Assim a luz emitida pelo cristal inicialmen-

te será pouco intensa, depois irá se tornando mais forte, a-

tingirá um máximo, para entáo ir perdendo intensidade. 0 grá

•Fico da termolumiTiescência em fimrâo da diiraçan do processo

de aquecimento ou temperatura chama-se curva de emissâo("glow



-5-

curve"). A forma de urna curva de emissâo para urna única arma

dilha foi prevista teóricamente para um aquecimento linear

por Randall e Wilkins (1945) , como será mostrado mais adian-

te.

r
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, Muitos fósforos apresentam um numero grande de ar-

madilhas com diferentes profundidades e suas curvas de emis-

sáo podem apresentar numerosos picos (figura 3). Naturalmen

te, nem todos os picos serâo resolvidos se as diferenças de

energia forem muito pequeñas ou o aquecimento dos fosforos

for muito rápido. Se E é muito pequeña, a armadilha pode

ser instável à temperatura ambiente, sendo so possível obser

vá-la mantendo-se o cristal a baixa temperatura durante a ir

radiaçâo. Se E é inferior a aproximadamente 0.8 eV muitos e_

létrohs abandonam suas armadilhas a temperatura ambiente e o

que ocorre é a fosforescencia comum.

B — Imperfeiçôes nas Redes Cristalinas !

B.l - 0 Cristal Perfeito

Antes de ser irradiado, os átomos que constituent

o reticulado de um cristal puro estao no estado fundamental;

o nivel energético de seus elétrons está situado na faixa de

energia denominada banda de valencia. Se este solido sofre

exposiçio à radiaçâo ionizante, certos elétrons recebem quan

tidade de energia suficiente para serem arrancados de suas

órbitas e transferidos para a faixa de energia superior que

recebe o nome de banda de conduçâo. Estes elétrons sao li-

vres e circulait! no reticulado cristalino onde perdem progres_

sivamente sua energia. Na passagem para a banda de conduçâo

os elétrons deixam posicóes vazias na banda de valencia que

sao denominadas "lacunas", possuindo carga oposta àquela dos

elétrons. As lacunas podem. por substituiçâo sucessiva, des_

locar-se na banda de valencia tai como os elétrons na de con

duçâo.
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Urn sólido cristalizado isolante possui, entre as

regiöes de valencia e de conduçao, urna regiáo constituida de

níveis energéticos que nâo sâo permitidos aos ions de ambos

os sinais; isto quer dizer que apos ter perdido sua energia

na banda de conduçao, o elêtron se recombina com urn ion pos_i

tivo passando diretamente pela banda proibida.

Os cristais näo såo jamais perfeitos; eles possu-

em serapre cert.o número de defeitos ou átomos estranhos que

perturbant seus diagramas de energia. Era principio, tudo que

se constitui, para o reticulado, num obstáculo a uma perfei-

ta periodicidade no espaço, é um defeito.

Serlo abordados aqui muito sumariamente alguns dos

defeitos que introduzem apenas desarranjos muito localizados

na ordenaçâo do reticulado, a saber: deslocaçôes, defeitos

de Schottky e de Frenkel e as impurezas. As inperfeiçôes nas

redes cristalinas normalmente relacionadas com a emissäo ter;

moluminescente säo básicamente os defeitos tipo Schottky e

Frenkel.

B.2 — Defeitos tipo Schottky e Frenkel

Numa rede iónica do tipo NaC£ os ions negativos

(anions) sao os átomos de halogênios que completaram com um

elétron os seus subniveis -p, enquanto que os ions positivos

(cations) sâo os átomos alcalinos que perderam o único elé-

tron que possuiam no subnível s. Em um reticulado perfeito

os ions de cada tipo ocupara seus sitios de maneira precisa.

A ausencia de um ion num desses sitios constitui-se numa va

cância do reticulado. Quàndo uma vacancia se forma e o ion

correspondente se deposita na superficie do cristal há a fox;

maçâo do que se denomina defeito de Schottky, o .qual está i-

lustrado na figura 2-b. A ocurrencia deste tipo de defeito

requer urna energia de ordern de 1 cV, valer oste proveniente

da reorganizaçâo do reticulado em torno de vacancia.

; !"
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Quando urn ion, positivo ou negativo, é levado a a-

bandonar o seu sitio cristalino original, dando lugar a urna

vacancia, e é imobilizado numa posiçâo intersticial da rede

(figura 2-b), ha a xormaçâo do que se denomina defeito de

Frenkel.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Í

Como já mencionado, os defeitos ácima descritos per

turbam o diagrama de energía de um cristal perfeito (figura

2-a); admite-se que eles criem níveis energéticos mataestá-

veis localizados no interior da banda proibida. Se um ion

positivo ou negativo se aproximar de um desses centros pode

ocorrer, com muita probabilidade, um processo de captura;ne¿

te caso o ion ficará retido numa "armadilha". £ o caso, por

exemplo, de um elétron que ao circular na banda de conduçâo,

passa nas vizinhanças de urna vacancia de um ion negativo ou

de um ion positivo intersticial e é submetido à atraçâo cou-

lombiana das cargas positivas correspondentes, vindo a ser

assim imobilizado (figura 2-c).

0 sistema constituido de um elétron capturado por

urna vacancia de ion negativo comporta-se de maneira análoga

a um átomo de hidrogenio com níveis de energia discretos e

sistema de funçôes de onda envolvendo a vacancia, significan

do que o elétron gravita ao redor desta segundo órbitas. Em

razáo da presença do reticulado (constante dielétrica) estas

órbitas, ou sejam, as funçôes de onda, sâo bem mais distendí

das do que num átomo de hidrogenio e englobam na realidade

toda urna série de ions vizinhos à vacancia (figura 2-d). Em

conformidade corn este raciocinio, os intervalos energéticos

entre os estados quantificados sucessivos sao deste modo mui

to menores do que num átomo de hidrogenio. Análogamente ao

que ocorre no átomo de hidrogenio, o elétron, pode realizar

transiçôes entre os níveis energéticos pela absorçâo ou emi¿

sâo de quanta, de energia.

Fenómenos similares podem se produzir se ions pos¿

tivos ou lacunas, raovendo-se na banda de valencia, vierem a
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passar nas proximidades de vacancias de ions- positivos.

. Um centro constituido por um elétron capturado nu-

ma vacancia de ion negativo (haloginio) denomina-se "Cen-

tro-F" ou também "Centro de Cor" porque a absorçâo de luz

produz no cristal irradiado urna coloraçâo característica Co

"F" vem da palavra alema para centro de cor: "FarbZentrum").

A absorçâo de um foton de luz de urna certa frequência ë ca-

paz de conduzir o elétron do seu estado fundamental para um

dos seus estados excitados, e -um foton suficientemente ener_

gético pode mesmo expelí-lo da armadilha em que se encentra.

A urna lacuna capturada numa vacancia de ion positivo (alcali

no por exemplo) dá-se o nome de centro "V".

B.3 - Impurezas

0 termo Impureza esta reservado aqui a todo átomo

de urna especie química estranha presente num cristal absolu-

tamente puro. De acordó corn esta definiçao, os excessos es-

tequiométricos de um constituinte do cristal nao introduzem

nenhuma impureza.

A cuncentraçâo de armadilhas pode ser influenciada

pelo "doping" com impurezas. Nas redes iónicas simples, uni

cas a serem consideradas aqui, os átomos estranhos existem

como ions, sejam em posiçôes intersticiais, sejam nos sitios

normalmente ocupados pelos íons de tais redes.

" Em geral o ion estranho (impureza) gera um campo

eletrostltico de estrutura aproximadamente coulombiana e ofe

rece aos elétrons ou lacunas (dependendo da carga do ion) u-

ma multiplicidade de estados quânticos localizados ao redor

de si, caracterizados por valores discretos de energia. As

impurezas têm seus níveis situados na banda proibida e as vi

bracees da rede prcduzeis var lacees na posiçâo des sesmos.

Se una impureza de caráter divalente (2+) substi-

i I"
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tuir urn ion alcalino em um halogeneto alcalino, a concentra-
çâo de vacancias será afetada de modo a compensar o excesso
de carga positiva da impureza, e assim um ion alcalino deve
abandonar a estrutura; isto é, cada ion divalente substitui-
dor cria urna vacancia de ion positivo. A concentraçâo de
vacancia de íons negativos é correspondentemente reduzida. A
dicionalmente, visto que a impureza catiônica divalente e a
vacancia catiônica possuem cargas de sinais opostos, as duas
se atraem e podem formar "complexos". A concentraçâo e a
natureza das armadilhas de elétrons e lacunas sao assim pro
fundamente afetadas pela impureza. Ao lado das variaçôes que
provoca nos números e proporçôes relativas de vacancias de
íons positivos e negativos, a impureza catiônica divalente
é, por si so, urna possível armadilha de elétrons por força
de seu excesso de carga, positiva e os complexos que ela for-
ma sâo também regióes onde as alteraçôes induzidas pela ra-
diaçâo podem ter lugar mais fácilmente que nos pontos nor -
nais da rede. Tais efeitos estâo presentes, por exemplo, no
LiF usado em dosimetría, cujas propriedades úteis de captura
sao atribuidas a presença do ion Mg como impureza (ativa-
dor).

B.4 - DeslocaçSes

Os metáis e muitos outros sólidos se comportant ge_
raímente como corpos elásticos urna vez que urna carnadado cris-
tal pode deslizar (deslocar), com facilidade, sobre a próxi-
ma carnada.

Quando existem varias carnadas se deslocando aconte
ce o fenómeno denominado deslocaçâo. Acredita-.se que tais
deslocaçoes podem aparecer quando o cristal é formado ou po-
dem ser geradas ao se submeter o material a tensoes conside-
ráveis.

Urna vez produzidas as deslocaçoes podem mover-se
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com relativa facilidade através do cristal, desde que o res-

to do reticulado seja perfeito.

Nos cristais iónicos, ao redor de urna regiáo onde

tuna deslocaçâo passa de um plano de deslizamento para outro,

existe um campo eletrostático de estrutura coulombiana. Este

campo pode apresentar para os elétrons ou lacunas estados

quanticos nos quais eles podem ser capturados, ou seja, so-

fre.r imobilizaçâo, nâo participando as s im da corrente de con

duçâo.

Por outro lado, é muito provâVel que deslocaçôesse

jam criadas ao redor das regiöes onde partículas carregadas

(a, p, etc. ...) cedam sua energia aos elétrons.

III — 0 MODELO DE RANDALL E WILKINS PARA A EMISSAO TL
13

0 primeiro modelo matemático para a curva de emis-

sâo foi elaborado por Randall e Wilkins. A probabilidade p

de escape de um elétron capturado numa armadilha com profun-

didade E, ä temperatura T é, para urna distribuiçâo maxwellia

na da energia térmica dos elétrons,

p - s exp C-E/KT) (1-1) ,

onde K é a constante de Boltzmann e s o "fator de frequen-

cia" que pode ser relacionado com a frequencia de oscilaçâo

do elétron na armadilha.

Seja n o numero de elétrons armazenados nas ar»ad¿

lhas num certo tempo t. Mantendo-se a temperatura constante

e admitindo-se que nao há recaptura de elétrons, entäo n irá

decrescer com o tempo t de acordó com a exprèssâo

dn » - p.n (1-2) ou

I
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n » no exp (-pt) (1-3),

onde no ß o número de eletrons capturados no instante t=0.

Substituindo na fórmula (1-2) a expressáo para p

segue-se ,

f£ - -n s exp (-E/KT) (1-4)
*

O aquecimento do fosforo resulta numa variaçâo de

temperatura, ou seja, T= f(t). Assim sendo, n terá por ex-

pressäo

n - no exp{ -s dT'> o u

n - no exp{ -s /* exp (j¿T¿|*j) dtf> (1-6).

Considerando um aquecimento linear , ou seja,

T - To + ot- (1-7)

•entâo,

n - n0 exp{ - - /* exp C dT'}

Esta equaçâo (1-8) descreve o processo de esvaziamento das ar

^madilhas ocupadas por elétrons.

Admitindo que o numero I de fotons fosforescentes

-emitidos por unidade de tempo ë proporcional ao .número de e-

létrons que se recombinam por unidade de tempo, tem-se,

I (t) C1-9),

onde y é a constante de propoTcionalidade. Daí, finalmente,

! •
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I (T) - Yncs exp. exp dT1} (1-10).

I

I
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Esta equaçâo (1-10) ë a conhecida formula de Randall-Wilkins

possuindo um máximo ou pico de emissâo ("glow peak") a urna

temperatura Tm que pode ser determinada ao se fazer dI/dT=0.

Resulta entáo

exp (-i 4 0 p dT')}

exp (- ¿ /J§ p dT') + p(-p/a) exp (̂ |¿ /J§

Sexp (-£

P' (Tm) - p2(Tm) i (1-11).

Das equaçôes (1-1) e (1-11) resulta

T=Tm

(s exp (-E/KT) ) | T = T

m

s exp (-E/KTm)
exp (-2E/KTm)

- | exp (-E/KTm) (1-12).
m-

A área sob o pico de emissâo ê proporcional ao nú-

mero de eletrons capturados e, assim, ä dose absorvida de um

determinado tipo de radiaçâo. Para um valor constante de E,

s e a, a altura do pico de emissâo (I(T) para T«Tro) pode tam

bem ser usada como urna medida da dose.



-13-

Ao se aumentar a taxa de aquecimento, a temperatu-

ra relativa do pico de emissäo, T m, aumenta. Isto ë o que

se denomina "deslocamento de Randall-Wilkins".

ï
I
I
I
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A equaçâo (1-12) constitui-se na base dos métodos

expérimentais para se determinar E e s . Isto ë feito, por e_

xemplo, pelo uso de duas taxas de aquecimento a e a' medin-

do-se Tm e Tm. Entretanto a técnica, na prática, torna-se

complicada urna vez que a temperatura real do- fosforo deve

ser monitonada de maneira omito precisa. A análise da pro -

fundidade da armadilha e do fator de frequência € também,mui

tas vezes, dificultada pela existencia de mais de urna profun

didade de armadilha. Neste caso nao se pode usar a expres-

sao (1-12).

Urna aproximaçâo precaria consiste em usar urna reía

çâo simples para a estimativa de E, na qual se admite para s

um valor medio aproximado de 10" s" e.se faz & igual a l'c/s,

Temos :

E - T_ (°K)/S00 (1-13).«u

Para se. determinar I(T m), tendo por base (1-10), é

vantajoso utilizar outre tipo de aproximaçâo.

exp dT' -[T

De (1-14) e (1-12) segue que

n KTT
1U

Í

Os resultados experimentáis mostraram entretanto

que o decaimento de alguns picos nao segue o modelo de Ran

dall-Wilkins e deste modo outros modelos foram sugeridos, à

iitéùiùa que su îizvrmu
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I IV — PESVANECIMENTO ("FADING") APÖS A IRRADIAÇAO

i
I
I
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O número de elétrons retidos nas armadilhas decres

ce com o tempo decorrido apos a exposiçâo a radiaçâo. Este

decaimento ou desvanes cimento da termoluminescencia é* mais

acentuado' quanto maior for a temperatura de armazenamento.

Para urna profundidade de armadilha monoenergética a termolu-

minescencia num instante t seria descrita pela equaçâo (1-3).

Entretanto, no caso da existencia de armadilhas a diferentes

profundidades, a situaçao é* mais complexa e de difícil trata

mentó matemático. De modo geral o desvanescimento é" mais rá

pido na sua fase inicial, quando as armadilhas mais rasas es_

täo sendo esvaziádas.

V — RESPOSTA EM FUNÇAO DA POSE ABSORVIDA

A curva de resposta de uro material termolumines

cente em funçâo da dose absorvida compreende geralmente urna

regilo linear, urna regiáo supralinear e urna regiáo de satura

çâo (o termo resposta ë utilizado para exprimir a lei de va-

riaçâo das indicaçôes do aparelho de medida em funçâo da do-

se absorvida). A primeira é a de maior intéresse porque ne-

la se efetuam as medidas com o máximo de precisao, havendo u

ma relaçâo linear entre a termoluminescencia apresentada pe-

lo fósforo e a dose por esse absorvida.

Além da regiäo linear, a resposta termoluminescen-

te deixa de ser proporcional a dose absorvida e esta regiáo

é* denominada supralinear. A origem do fenómeno da suprali -

nearidade ainda nao e bem conhecida, e varias sao as expli-

caçôes existentes:

— Criaçâo de novas armadilhas pela radiaçâo;

— Existencia de armadilhas de competiçâo;
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•— Possibilidade de um portador de carga se recom-

binar corn mais de um centro luminescente;

— Existencia de centros de recombinaçâo nao lumi-

nescentes ;

A precisâo das medidas realizadas na zona de supra

1 intari dade é inferior àquela das medidas feitas na zona li

near e isto ê decorrente do fato de se tornar necessária a in

troduçâo de um fator de correçâo que ocasiona erros e varia

principalmente com a transferencia linear de energia (LET)(*)

da radiaçâo considerada.

Aumentando-se ainda mais o valor da dose absorvida

surge um novo fenómeno que compete com os anteriores e dá o-

rigem a regiáo de saturaçâo. Este fenómeno é interpretado co

mo urna diminuiçâo do número de armadilhas disponíveis para a

captura dos portadores de carga. Na figura 4 sao mostradas

as curvas de resposta LiF e do CaF2: Mn em funçâo da dose ab

sorvida. £ possível se observar que o LiF, por exemplo, a-

presenta urna resposta linear até aproximadamente 10* rads,

ponto P, e urna resposta supralinear entre os pontos P e I,ou

sej a, entre 10* e 10* rads; ácima deste último valor de do-

se ocorre saturaçâo. No ponto M todas as armadilhas já es-

tao ocupadas e é* evidente que as medidas realizadas nas suas

proximidades apresentaráo erros consideráveis. A regiáo de

saturaçâo nâo tem utilidade ein dosimetría.

Na prática seria aconselhável, so se efetuar medi-

das na regiáo linear. Entretanto, pode-se fixar, em funçâo

da precisâo desejada, um ponto limite para o valor da dose.

(*) Energía transferida por unidade de comprimento da traje-
tória da radiaçào ionizante (KeV/ym).
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VI — SENSIBILIDADE E DOSE MÍNIMA DETECTÄVEL
5,8
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Ê comum a referencia à sensibilidade termolunû

nescente S ao se caracterizar um fosforo. Esta é definida

como a quantidade de luz termoluminescente liberada pelo fó¿

foro por unidade de exposiçâo à radiaçâo:

S - TL/X (1-16)

X * exposiçâo em Roentgens

Os limites iîteis da sensibilidade dependem do fos-

foro e do instrumento leitor empregado.

Um fosforo pode sofrer sensibilizaçâo, ou seja, um

aumento da TL para urna dada exposiçâo, devido a exposiçôes

previas a doses muito elevadas. O emprego das técnicas de

sensibilizaçâo permite obter um fósforo de sensibilidads S à

partir de um fosforo de sensibilidade So. 0 fator de sensi-

bilidade S/So representa urna medida do grau de sensibiliza -

çâo. A variaçâo na sensibilidade é definida pela expressâo:

AS - (S/So) - 1 (1-17)

0 limite de detecçâo de um fósforo depende nâo so

da sensibilidade do material termoluminescente utilizado mas

também de um certo número de fenómenos parasitas que influem

na sua determinaçâo, sob a forma de urna pré-dose aparente.

Alguns destes fenómenos sâo:

— A corrente de escurecimento da fotomultiplicado

ra;

— A émissao de luz por parte do sistema de aqueci

mento;

— A émis s So tribol-uminescente.
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Ë possívél minimizar a corrente de escurecimento

da fotomultiplicadora adotando-se um dos seguintes procedi -

mentos:

I
I
I
I
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— Utilizar de um sistema eletrónico de compensa -

cao;

— Escolher urna fotomultiplicadora com baixo ruido

de fundo;

— Resfriar a fotomultiplicadora.

0 mecanismo do fenómeno de triboluminescencia ain-

da nao é bem conhecido. Este fenómeno é causado pelo atrito

dos cristais, um contra os outros, criando assim tensóes su-

perficiais e a energía correspondente é liberada sob a forma

de emissäo de luz durante o aquecimento do material.

Para eliminar este fenómeno, J.H. Schulmann (1960)

observou. ser necessário evitar a presença de oxigênio na

superficie do fosforo. Excelentes resultados sao obtidos com

a utilizaçâo de fluxo de gas inerte como argônio, nitrogê-

nio e outros.

Para diminuir a emissao de luz pelo sistema de a-

quecimento pode-se adotar os seguintes procedimentos:

— Diminuir o máximo possívél a temperatura do sis_

tema de aquecimento;

— Limitar a superficie emissora por um diafragma;

— Utilizar urna série de filtros ópticos apropria-

' dos;

— Escolher, para um determinado fósforo, urna foto

multiplicadora, que permita"separar dentro das
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melhores condiçôes a emissâo termoluminescente
característica do material da emissâo de infra-
vermelho (emissâo do sistema de aquecimento).

VII — OUTROS MODELOS PARA CURVA DE EMISSAO

15
A — Modelo de Dois Picos

Este modelo propôe a existencia de duas armadilhas
de profundidades diferentes, E e E 1, bem próximas, com um
comportamento individual regido pelo modelo de Randall—Wil-
kins. Desta forma, as duas armadilhas correspondem a dois
picos de emissâo, de cuja superposiçâo resultaría o pico ob-
servado.

Postulou-se que as probabilidades de escape dos e-
létrons das respectivas armadilhas por unidade de tempo sao
dadas por:

P » s exp (-E/KT) e p'= s exp (-E'/KT) (1-18)

admitindo-se o mesmo fator de frequência para ambas as arma-

dilhas .

Frocedendo-se de maneira análoga a Randall e Wil-

kins, as taxas de esvaziamento das armadilhas sao dadas por:

H - - n.p e -n'p» (1-19).

A intensidade de luminescência é* proporcional a ta
xa de esvaziamento dos elétrons das respectivas armadilhas,
com constante de proporcionalidade unitaria, ou seja,

I- (1-20)

I
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No processo de aquecimento do cristal de Toa T a

temperatura do mesmo varia com o tempo de acordó com urna re-

laçâo do tipo,

dT ß(T) (1-21)

Neste modelo, a intensidade de luminescência é de-

terminada pela soma das taxas de esvaziamento dos elétrons de

suas armadilhas. A intensidade da curva de emissáo será dada

pela relaçâo:

I (T) = nos exp (-A) + n's exp (-A') (1-22),

onde

A - s ta exp

A' - s ta ex,

CT + s/ T»

• ft • „

d T (1-23)

« (1-24)

t_ • tempo de recozimento T « temperatura de recozimento.
a

I
I
I

B — Modelo Continuo ' .

As análises de curvas de emissäo do CaF- natural

demonstraran! que alguns picos de emissäo deste material näo

obedeciam ao modelo simples de termoluminescência proposto

por Randall e Wilkins ; estes picos nâo decaíam exponen

cialmente durante urn aquecimento isotérmico e, além disso,

as posiçôes dos picos mudavam durante tal tratamento. 0 mo-

delo de dois picos, apresentado no ítem anterior, embora ex-

plicasse razoavelmente as curvas de decaimento isotérmico,

nâo o fazia quanto a mudança isotérmica da posicao do

pico . Em consecuencia, o novo modelo foi desenvolvido, ain-

da com base no modelo de Randall-Wilkins, na hipótese de urna

i
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distribuiçâo guassiana em energia das armadilhas com valor
medio Eo. Este modelo foi usado para explicar o comportamen
to dos dois picos de eraissâo do CaF2 natural, fornecendo a-
ju-*es satisfatórios para a curva de emissáo, para o decai -
mentó isotérmico, e para a mudança isotérmica na posiçâo do
pico.

Tomando um elemento dN de armadilhas tem-se que:

» CE. ta) n(B,0) C1-25)

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

onde:

dN número de elétrons que pe imanecem armazenados nas ar
madilhas com energia dE após um recozimento à temp£
ratura T num intervalo de tempo t&;

n(E,0) = foi postulado como apresentando urna distribuiçâo
guassiana de energías em torno de um valor medio Eo

. e com urna meia largura tf ,

crita:

d (dN)(df
3F

A taxa de esvaziamento das armadilhas pode ser es-

- dN s exp C-E/KT) . (1-26).

Após um recozimento isotérmico durante um interva-
lo de tempo tg à temperatura Ta, tem-se urna distribuiçâo no
número de armadilhas dada pela integral de (1-26)

'dN,
CdN) *§ s exp (-E/KTJ dt

dN - dNo exp (-S exp (-E/KTa) t&) (1-27)
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A distribuiçao total de armadilhas ë obtida inte-

grando a expressäo (1-27) em relaçâo a energia

N(E,ta) dE = jjjj n(E,0)exp{-s exp(¿|-)ta}dE (1-28)
a

Na hipotese de n (E,0) possuir uma forma guassiana

com tuna meia largura tí, ou seja,

N (E'0)

Onde No' é o número inicial de armadilhas, tem-se

exp{ J S I S I L : S exp (- -S-)
2T 2 A1a

Ei e Ez sâo os valores de E para os quais o integrando se tor

na desprezivel.

Usando um procedimento similar ao que resultou na

expressäo (1-22) chega-se a expressäo da curva de emissäo,

KT*

Onde

AE « E-Eo;

pi - s exp (-E/KTa)ta ;

(-E/KT) d T

;e(T) dT-
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C — Modelo de Criaçâo de Armadilhas
18

• Este modelo admite a criaçao de novas armadilhas p_e

la radiaçâo e um limite máximo no número délas. Os paráme-

tros básicos sao:

N = número de armadilhas existentes para urna dada exposicio

X;

L = número de armadilhas preenchidas para urna dada exposiçâo

X;

No« número inicial de armadilhas;

Np= número máximo de armadilhas possíveis;

a * constante probabilidade para criaçâo de a'rmadilhas ;

3 « constante probabilidade para preenchimento de armadilhas.

0 modelo supóe que a termoluminescência é propor -

cional ao número de armadilhas preenchidas para qualquer ex-

pos içâo X. Se a criaçâo e o preenchimento de armadilhas ob£

decem a urna lei exponencial, valem as seguintes equaç5es di-

ferenciáis:

g - o(NF-N) (1-32)

|£ - 0CN-L) (1-33)

As soluçôes dessas equaçôes sao:

N - Noexp C-oX) + NF (1- exp C-oX)D (1-34) e "

(e -*x-e-«X)+ (1-35)

a-p
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i;

A equaçio (1-35) apresenta urna simetría com rela-

çâo a a, 3 e No; a substituiçâo de a por ß, 3 por a e -No
por No(3/a) nao a altera.

0 modelo permite prever que se após urna irradiaçâo

com exposiçâo X, a termoluminescencia armazenada for removi-

da sem destruir quaisquer das armadilhas criadas, a resposta

termoluminescente a urna posterior irradiaçâo será aumentada

por um fator N/No tambera denominado fator de sensibilidade.

19
D — Modelo das Armadilhas de Competícao

•

I
I
I
I
\ I
I
í

\.í

Este modelo supoe a existencia de um pequeño núme-

ro de "Armadilhas de Competiçâo" possuindo urna seçâo de cho-

que para captura de alétrons maior que aquela das armadilhas

predominantes. Quando o fosforo é irradiado com exposiçôes

baixas, urna boa parte dos elétróns é capturada pelas armadi-

lhas de competiçâo. A medida que o valor da exposiçâo é au-

mentado, a competiçâo começa a se réduzir porque, as armadi-

lhas de competiçâo, em menor número sâo mais rápidamente pre

enchidas; consequentemente aumenta o número de elétrons dis_

poniveis para as dernais armadilhas, dando origem a supralin£

aridade dos picos que lhes corresponden!.

A formulaçâo matemática desse modelo é dada a se-

guir:

• — « •»••••

N(X) « número de elétrons produzidos por urna exposiçâo X.que

sao capturados por urna dada armadilha;

No * número máximo de armadilhas a serem preenchidas;

0 * probabilidade de captura de um elétron por urna arraadi.

lha.
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sí;
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Supondo que a taxa de captura do elétron é* propor-

cional ao número de armadilhas vazias, pode-se escrever que:

dN(X) ß(N0 - N(X)) (1-36)

que resolvido da:

N(X) = No (1- e~ßX) (1-37).

Supondo que o número das armadilhas "convencionais"

preenchidas pouco afeta o processo de preenchimento daquelas

de competiçâo e fazendo:

NC(C)= número de elétrons capturados pelas armadilhas de com

petiçâo apôs urna exposiçâo X;

Noc * número máximo de armadilhas de competiçâo;.

a = probabilidade de preenchimento de urna armadilha de corn

petiçâo.

Pode-se escrever:

¿NC(X)

dX
a(NOc - Nc (X)) (1-38),

cuja integraçlo resulta em:

(1-39).

A diferença Nd entre as equaçôes (1-37) e (1-39) fo_r

nece o número de armadilhas "convencionais" preenchidas e é*

proporcional ä emissâo termoluminescente.

Nd - Noc(l-e"
aA) (1-40).
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Este modelo foi proposto para ajustar as curvas su
pralineares de resposta H exposiçâo, entretanto as armadi-
lhas de competiçâo nâo forain observadas experimentalmente.

h i
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E — Modelo Qualitativo da Termoluminescencia Induzida pela
Luz

0 modelo qualitativo da termoluminescencia induzida
pela luz foi proposto pelo grupo de Cameron. Se o fluoreto
de calcio natural for exposto a radiaçâo gama, submetido a
seguir a um pos-recozimento de curta duraçâo a 40O9C e final^
mente exposto a luz, a sua curva de emissáo pelo resultar da
superposiçâo de très processos:

1) Preenchimento das armadilhas rasas produzido pela transfe_
rência de portadores de carga proveniente das armadilhas
de maior profundidade em relaçâo a banda de conduçâo. Is-
to é, as armadilhas sao, de modo gérai, preenchidas quan-
do o fosforo ê irradiado com fotons gama e sórnente as me-
nos profundas sao esvaziadas quando a amostra é" tratada a
4008C. Quando a amostra é subsequentemente exposta a luz,
os portadores de carga retidos nas armadilhas profundas
recebem energía suficiente para se liberarem podendo ser
entáo capturados pelas armadilhas rasas.

2) Esvaziamento óptico das armadilhas rasas.

3) Preenchimento direto das armadilhas pela luz.

F — Modelo Proposto por T. Nakajima
21

0 estudo realizado por Nakajima teve como objetivo
a obtençâo de urn mode?o geral que explicasse varias observa-
çôes experimentáis sobre a sensibilidade dos dosímetros ter-
moluminescentes.
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De acordó com o mecanismo de termoluminescencia pro

posto por muitos autores, tanto a termoluminescencia total

como a altura do pico de emissâo, sao proporcionáis ao núme-

ro de armadilhas preenchidas com os elétrons (lacunas) produ

zidos pela irradiaçâo do fósforo. 0 processo de captura des_

ses portadores de carga oriundos da faixa de valencia é im-

portante na discussáo do modelo.

Quando o fósforo é exposto a radiaçâo ionizante

très etapas pelo menos estío envolvidas na captura dos porta

dores de carga. A primeira compreende a ionizaçâo e excita-

çâo produzidas pela partícula ionizante em sua trajetória, a

segunda é o processo pelo qual urna parte desta energia é con

vertida em portadores de carga originarios da banda de valen

cia e a última etapa se resume na captura de parte destespor

tadores de carga nos níveis metaestäveis ou armadilhas.

Se a reaçâo de captura entre os portadores de car-

ga e as armadilhas tem lugar ao longo da trajetória da par-

tícula ionizante e é de caráter irreversível, as equaçôes dl

ferenciais para a variaçâo do número de portadores de carga

capturados, N^, seráo:

d (Ni-
dt

i
dt

(N1-xI)R

(•-
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- « k n ( N i - x i ) R

dt
ki2 ^xi " yi'

xi - yi (1-41)

onde xi ë o número de armadilhas do nivel i (profundidade E.)
que participant da reacio com os portadores de carga, y - ë o
número de armadilhas do nivel i, envolvidas no evento ante-
rior, que sao esvaziadas numa reaçâo consecutiva, N^ ë o nú-
mero inicial de armadilhas do nivel i nao preenchidas, kj- ë
a constante da taxa de captura dos portadores de carga por
parte das armadilhas vazias do nivel i, k-^ é a constante
da taxa de escape dos portadores de carga do nivel i por e-
feito de agitaçâo térmica, R e a energía absorvida pelo fos-
foro por unidade de tempo, e a é urna constante de proporcio-
nal idade.

Nas equàçôes (1-41), considera-se que na primeira
etapa da reaçâo de captura a quantidade de portadores de car_
ga retidos era cada nivel de armadilhas ë limitada pelo núme-
ro de portadores de cargas produzidos. As constantes de ve-
locidade k.. sao dadas pela seguinte expressáo:

•T 1 / 2 exp (-E../KT) (1-42),

onde E¿. é* a energia de ativaçâo para as reaçôes de captura
e escape e T ë a temperatura nelas envolvidas.

Quando a partícula carregada incide sobre o fósfo-
ro, urna parte de sua energia ê transmitida para a rede cris-
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talina causando vibraçôes nesta e elevando a temperatura lo-
cal a urn nivel tal que permite um permanente rearranjo dos á
tomos do.fósforo. Os portadores de carga podem ser criados
ao longo da trajetória de urna partícula ionizante e entao
reagir com as armadilhas existentes nas proximidades. A tem
peratura da reacio em tal caso será a soma da temperatura de
irradiaçâo e da temperatura localmente produzida. A tempera
tura local T", a urna distancia r da origem, no instante t, é
dada pela equaçâo (1-43):

T" (r,t)
(D't)3/1

exp (-r2/4 D't) (1-43),

onde pe urna constante e Df é um coeficiente de difusáo. Como
mostra a equaçâo (1-43) a temperatura local e proporcional a
um valor calorífico Q ou urna potencia calorífica (erg/s) o
qual é convertido em dose absorvida où urna multiplicaçâo do
poder de frenamento (stopping power) e o fluxo de partículas
ionizantes no fosforo.

Quando o número de portadores de carga aumenta de-
masiadamente num volume muito pequeño do fósforo devido a ex
posiçâo com altas taxas de âose ou radiaçâo COTO poder de fre
namento muito elevado a sua concentraçâo por unidade de ener
gia absorvida decresce pela intensificaçio do processo de r£
combinaçao dos portadores (transiçôes radiativas ou nâo, e
excitons) e o número dos portadores produzidos pode nao ser
proporcional a energía absorvida. A probabilidade de recom-
binaçâo dos portadores de carga ê obtida por analogía com a
lei de Maxwell - Boltzmann da distribuiçâo de energía. Se a
energía de ativaçâo para a recombinaçâo de um portador decaí;
ga é Ed, entâo este deve ser ó valor mínimo dé energía a ser
•absorvida pelo mesmo antes que o processo se inicie. Assim,
a probabilidade p de um portador de carga se recombinar a u-
ssa temperatura de reaçâo T é ,

p » s exp (-Ed/KT) (1-44),
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onde s é* urna constante. Porisso, a fraçâo de portadores de
carga sobrevivente e o valor para a sao dados como

O - n(l- s exp (Ed/KT)) (1-4S),

•

onde TI é una constante. As s im, o número de portadores de car
ga devido a irradiaçâo é* dado por:

aRt » TI(1-S exp (-Ed/KT)) Rt (1-46)

Supondo que a razáo entTe o número de portadores
de carga produzidos ë ó número daqueles capturados em cada
nivel é" urna razâo dada por X-/Z-X., a soluçâo das equacöes
(1-41) sob as condiçôes ácima é

ni

onde

Xi a kil Ni R t) "

Nj (1 - exp (- Rt)),

De acordó com a equaçâo (1-47), o nûaiero dos porta
dores de carga capturados no nivel i, que corresponde a 'in-
tensidade termoluminesçente ou altura do pico de eaissäo re-
•lativas ao i-ésimo nivel de armadilhas, nao é, soxente usa
funçâo da dose absorvida, mas também da temperatura da rea-
cio, energía de ativaçâo das reaçôes de captura e escape, e
do poder de frenamento da radiaçio no fosforo.

yill — RELAÇAO ENTRE DOSE E TERMOLUMIMESCENCIA

A luz teimoluminescente total S', é proporcio-
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nal ao número de elétrons capturados, S' - yn0. No modelo

mais simples que descreve a relaçâo entre a dose D e a termo

luminescência S', admite-se, por hipótese, a existencia de un

total de N armadilhas no fosforo. Destas armadilhas n estâo

preenchidas, isto é, contêm um elëtron cada. Quando um in-

cremento de dose dD e fornecido ao fósforo, dn novas armadi-

lhas recebem elétrons e

dn = a(N-n) dû (1-48)

o que resulta em

n - N(l-e~aD) (1-49).

Para doses tais que D « l ,

n «aND (1-S0).

~ "dn

Consequentemente, a relaçâo entre termoluminescen-

cia S'3 yn e a dose D é linear até um valor onde o numero de

armadilhas preenchidas n é urna fraçâo apreciável do número

total de armadilhas N. Os fósforos CaSO^: Mn e CaF2, por e-

xemplo, seguem este modelo simples. A figura 5 mostra como

o modelo se ajusta ao caso do CaS0*:Mn. Para este fósforo,

que possui um desvanecimento . elevado ä temperatura ambien

te,a equaçâo (1-48) deve ser um pouco modificada para perío-

dos longos de irradiaçâo urna vez que é necessário considerar

que o número de armadilhas preenchidas por unidade de tempo,

/dt, consiste na diferença entre a taxa normal de preenclu

mentó, proporcional a taxa de dose, e a taxa de escape dos £

létrons devido ao desvanecimento. Outros fósforos, cono

LiF:Mg e Li2B4O_:Mn apresentam respostas nais complicadas.

Enquanto a resposta para pequeñas doses é linear e urna satu-

raçâo final é alcançada, existe urna regilo intermediaria de

"supralinearidade", isto é, em que a termoluminescencia au-

menta de modo nao proporcional ä dose.
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0 efeito. de supralinearidade pode ser explicado com

base no modelo da criaçâo de novas armadilhas (ver item VII-C)

caso em que a equaçâo (1-48) seria entáo substituida pelo S£

guinte conjunto de equaçôes:

dn = a(N-n) dD (1-51)

dn = b(Nx - N)dD (1-52) ,

onde N e o número de armadilhas no fosforo, aumentando de um

valor inicial No.até um valor máximo N . A soluçâo deste

par de equaçôes é:

n0 = ríe í(aN -aN0) (1-exp (-bD))} -

í(bNx-aN0) (1-exp (-aD))} (1-53)

A figura 6 mostra o ajuste entre este modelo é os

dois picos de emissáo para o fosforo CaSO¿: Sm.

Urna teoria alternativa para explicar o fenómeno de

supralinearidade supôe a existencia, no fósforo, de armadi-

lhas de competiçâo (ver item VII-D). De acordó com o modelo

das armadilhas de competiçâo, a "disputa" pelos elétrons se-

cundarios finda quando estas ficam saturadas e conséquente -

mente a eficiencia aparente do fósforo aumenta.

Um método prático e ütil para se observar o afasta

mnto do comportamento linear ê construir um gráfico da dose

por unidade de emissáo termoluminescente em funçâo da própria

-emiss5o termoluminescente. Este gráfico permite fazer corre

ç̂ôes diretas no caso de supralinearidade.

Ï
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IX — EMISSÄO ESPURIA DE LUZ

Aquëm do limite inferior de alcance linear, adqui-

rem importancia as contribuiçôes geradas por urna emissáo es-

puria de luz, atribuida nao a radiaçâo mas de origens diver-

sas a saber: aquecimento a temperaturas elevadas, excitaçâo

do fósforo pela luz diurna, reaçôes químicas, e efeitos meca

nieos varios, por exemplo. Essa resposta a outros tipos de

estímulos além das radiaçôes ionizantes sempre se faz presen

te, sendo denominada "emissio de luz induzida sem radiaçâo "

ou, abreviadamente, TL-ISR. A TL-ISR é" um dos fatores que

influi decisivamente ná precisáo das medidas efetuadas próxi

mas ao limite de deteçâo do fosforo. 0 desvio dos valores

obtidos nas determinaçôes de urna dose D, dp«, envolve norma¿

mente dois componentes, um dos quais, dp„, , ë proporcional

à dose e decorre das variaçôes de sensibilidade, enquanto o

outro, dpBG de natureza constante, independente da dose, re-

flète as variaçôes de "background",

dp2BG
dp2
TL

(1-54).

A medida qué a exposiçâo decresce, o erro na deter

minaçâo da mesma cresce e o poder de detetabilidade de um d£

sime tro pode ser definido como a menor exposiçâo que este de_

teta com urna margem de erro arbitrariamente escolhida, por e_

xemplo, 10% ou 201.

X — DEPENDENCIA COM A ENERGÍA

A — Radiaçôes £ .e„romagnéticas

A £i ,ara 7 apresenta a resposta calculada de varios

materiais teruiuxuminescentes em funçâo da energía das radia-
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çôes eletromagnéticas incidentes para uma dose absorvida no

ar igual a 1 rad. A regiâo de energias <150 KeV, onde o

efeito fotoelêtrico ê predominante, é a mais . interessante.

Com efeito, nesta regiâo, o coeficiente de absorçâo de massa

varia consideravelmente com a energia da radiaçâo incidente

e com o número atómico efetivo Z do fosforo considerado (o

número atómico efetivo de um material é o número atómico de

um elemento hipotético que atenúa fotons na jnesma proporçâo

do materiali Para materials com número atómico efetivo el£

vado, o número de elëtrons liberados na interaçâo é maior.

Sendo assim, somente os fósforos compostos essencialmente de

elementos de números atómicos reduzidos apresentam uma res_

posta que varia pouco com a energia.

Na figura 7, é" possível aiñda observar que os fós_

foros óxido de ¡berilio, borato de litio e fluoréto de litio

sao particularmente interessantes para a realizaçâo de medí

das de doses na regiâo de baixas énergias, uma vez que estes

materials sao equivalentes ao tecido humano. Na figura 8 é*

mostrada a resposta do LiF (TLD:100), para diferentes ener_

gias de fotons, em funçâo da exposiçâo sofrida.

Os fosforos que possuem um número atómico efetivo

elevado apresentam uma hipersensibilidade aos fótons de ba¿

xa energia notadámente em torno da energia de 45 KeV. A utâ

lizaçâo destes materials é assim limitada as TadiaçSes de

energia elevada. £ prática comum procurar minimizar este

inconveniente utilizando filtros metálicos apropriados (J.H.

Schulmann, 1966).

Se se fizer necessário determinar a energia dos fó

tons de um feixe de radiaçâo, basta comparar as-respostas de

um fósforo com 2 elevado e outro com 1 pequeño (por exemplo:

o fluoreto de litio e o fluoreto de calcio), obtidas simul

taneamente por exposiçâo ao feixe.
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• A resposta dos fósforos termoliunines centes é ind£

pendente do tipo de partícula e de sua energía ñas medidas

onde a transferencia linear de energía é pequeña. Todavía

E. Tochilin (1968) realizando comparaçôes das respostas do

fluoreto de litio com as do borato de litio e do óxido de

berilio constatou urna divergencia muito grande nas respostas

dos tres fosforos para valores de transferencia linear de

energía superiores a 1 KeV/micron (figura 9) .

Os materiais termoluminescentes nao apresentam boa

resposta para neutrons rápidos e assim nao podem ser utilizji

dos diretamente na deteçâo deste tipo de partícula. Algunas

tentativas foram feitas para melhorar a sensibilidade de cer

tos fósforos na deteçâo de neutrons rápidos :

—. Adaptaçâo de um difusor hidrogenoso gerador de protons de

recuo, tais como polietileno (G.M. Sunta, 1963) e álcool

(Karzmark, 1964; P.S. Weng, 1974).

— Uso de um material para termalizar os neutrons.

Estas técnicas entretanto só podem ser aplicadas

para neutron rápidos que nao estejam acompanhados de urna pr£

porcSo elevada de radiaçâo eletromagnética, pois em caso con

trário as medidas apresentario erros consideraveis. Cabe

aflui observar que, aínda que pequeña, a resposta para neu

trons rápidos, apresentada por alguns fósforos, introduz

errós nao desprezíveis na deteçâo de radiaçâo eletromagnéti

ca em presença de urna proporçâo elevada dos primeiros.

A presença de litio 6 e boro 10 em certos fósfo

ros termoluminescentes, como por exemplo, fluoreto de litio

natural, fluoreto de litio enriquecido com Li (TLD-600) e

borato de litio, faz com estes fósforos se prestera para a

dosimetría de neutrons térmicos.

;r
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Na dosimetría de fotons, em presença de neutrons

térmicos, é" necessário, ao contrario, um fosforo que nâo con

tenha nem boro 10 nem litio 6.

i\
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CAPÍTULO II

1 8
I — CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE TLD

Sabe-se que muitos compostos inorgánicos possuem

propriedades termoluminescentes. Entretanto, um fósforo ter_

moluminescente so pode ser utilizado como dosímetro se comb_i

nar certas propriedades específicas. Esta exigencia limita

bastante o número destes materials passiveis de emprego na

dosimetría das radiaçôes. Alguns fosforos que podem ser

usados com esta finalidade estäo listados na tabela-1.

- Dentre as propriedades mais vantajosas para um fos_

foro TLD podem ser citadas:

i) Urna concentraçâo elevada de elétrons (ou lacu

nas) capturados nas armadilhas e urna elevada

eficiencia na emissâo de luz associada com os

processos de recombinaçâo.

ii) Urna estabilidade muito boa de modo a minimizar

o desvanescimento, mesmo durante longos perf¿

dos de armazenamento do fósforo irradiado em

ambientes com temperaturas elevadas tais como

aquelas existen-tes em regioes de clima trop¿

cal.

A probabilidade de liberaçâo de um elétron (ou la

cuna) de um nivel de energia metaestável é fornecida pela re_

laçâo (1-1). 0 período T do fenómeno, ou seja, o tempo neces_

sário 'para que a metade dos portadores de carga realizem urna

transiçâo, e. o tempo medio de permanencia de tais portadores

mima armadilha, 8, relacionam-se segundo a fórmula:

T - 0.693 6; e - 1/p (2-1).
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Na tabela-2 sao apresentadas, para os fósforos
mais comumente estudados, a temperatura, Tm, do máximo de
emissäo das principáis armadilhas e informaçôes sobre a esta
bilidade dos portadores de carga nas armadilhas. Quando co
nhecido, o valor de T, correspondente a T= 20°C, é apresen
tado ; em .caso contrario é* indicado o grau de decaimento do
sinal TL àpos um determinado intervalo de tempo de armazena
mentó a 20°C, mencionado entre parênteses.

A partir desta tabela pode-se selecionar os fosfo
ros mais adequados para o tipo de medida a realizar. Sendo
assim, as determinaçôes de doses executadas num intervalo
de tempo muito curto, podem ser feitas corn o uso do sulfato
de calcio ativado com manganês. Para medidas que exigent um
tempo mais longo seria necessario escolher outro material.

Poucos materiais apresentam, como o fluoreto de
calcio ativado com manganês, um único pico de emissäo na fa¿
xa de temperaturas normalmente utilizada em dosimetría; a
maior parte dos fosforos possuem varios picos e assim a esta
bilidade é bastante variável. £ possivel medir a luminescên
d a global emitida por todas as armadilhas se a estabilidade
e a importancia relativa das armadilhas de baixa energia for
compatível com os erros admitidos para as medidas efetuadas.
Em caso contrario faz-se necessário eliminar a influencia
destas armadilhas de menores profundidades através de um dos
métodos expostos abaixo:

a) 0 método da medida da amplitude do pico está
vel que permite evitar a influencia dos picos
instáveis desde que estes nio se encontrem nas
proximidades daquele. Este método costuma a
presentar certos problemas práticos.

b) £ possivel modificar provisoriamente a distri
buiçâo das armadilhas de certos cristais termin
luminescentes por um tratamento térmico apro
priado, efetuado antes da utilizaçâo do déte
tor.
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• c) Se os níveis de energías das armadilhas estäo

suficientemente separados é* possível eliminar

as armadilhas mais instáveis através de um tra

tamento .térmico apropriado do material irradia

do antes de se proceder a sua leitura. 'Por

exemplo é possível esvaziar o nivel 2 do LiF,

sera alterar de modo significativo o nivel 5,

colocando-o durante 15 minutos mima estufa

a 100°C (ver tabela-2).

iii) Um espectro de emissâo de luz termoluminescen

te para o qual o sistema de deteçâo (fotomultî

plicadora e filtro combinados) aprésente urna

boa resposta, e que sofra o mínimo de interfë

rência possível da emissáo incandescente (in

fravermelho) do fosforo aquecido e do sistema

de aquecimento.

iv) Nao possuir picos a temperaturas demásiadamen

te elevadas que possam dificultar a fase de re

cozimento, dando origem a processos de recaptu

ra e outros.

v) Resistencia.contra fatores ambientáis potencia

almente prejudiciais tais como luz, umidade,

solventes orgánicos e gases.

vi) Oeve apresentar resposta pouco dependente da

energia dos fotóns e urna resposta linear para

una faixa ampia de doses, propriedades estas

na maioria das vezes bastante desejáveis. De

pendendo do caso particular, urna maior ou are

nor sensibilidade para neutrons térmicos pode

vir a constituir urna característica útil.

vii) Naturalmente o fosforo também nao deve ser muí

to caro, nao deve ser tóxico, nao deve deterio

£ -•
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rar-se quando guardado por muito tempo. Oeve
ainda estar sujeito o mínimo possível a apre
sentar os fenómenos de tribo ou quimolumines_
cênciâ e aos efeitos do oxigênio. A facilida
de de obtençâo do material em um laboratorio

9 de química equipado com instrumentaçâo conven

cional é urna vantagem extra. Obviamente, é"
di f íc i l encontrar todas estas propriedades em

•um único material détetor. Todos os detet£
res relacionados na tabela-1 representara,quan
do muito, um compromisso razoável entre as
propriedades enumeradas.

.:: II PRINCIPÁIS FOSFOROS UTILIZADOS EM DOSIMETRÍA TEEMDLIMINESCENTE
i

1 , S » l « i » 2 2

A — 0 Fluoreto de Litio

Daniels foi quem inici-almente estudou o fluoreto

de litio (1950, 1953) utilizando na ocasiâo existais deste ma

terial que se destinavam a aplicaçôes óticas. Entretanto os

estudos deste fosforo forain interrompidos, passando-se a pesqui

sar outros materials termoluminescentes que nao apresentavam

armadilhas de baixas temperaturas.

Os estudos do fluoreto de litio foram retomados por

volta de 1961 por J.R. Cameron que preconizou a regeneraçâo

térmica sistemática deste material e encorajou a finna Karshaw*

a fabricar um produto conhecido pelas designaçôes de TLD-100,

TLD-600 e TLD-700, respectivamente preparados a partir do litio

natural, do enriquecimento com litio 6 e do enriquecimento com

litio 7. A Teledyne Isotopes** tambêm comercializa um produto

similar ao citado ácima. Os TLD-100, 600 e 700 conten áiivado

res que têm por finalidade aumentar a sensibilidade destes fÓ£

foros. Entre as varias impurezas existentes nestes materiais

o magnesio e titanio sao feralmente considerados como aquelas

(*) The Harshaw Chemical Company (Ohio, U.S.A.)

(**) Teledyne Isotopes (New Jersey, U.S.A.)
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de maior importancia dosimétrica. O magnesio que aparece em

média numa quantidade de 200 ppm favorece a criaçâo de armadî

lhas de lacunas (E.W.* Claffy, 1968) e elétrons (M.R. Mayhugh,

1968) . Ao titanio tambëm é* atribuida urna importante funçâo,

ou seja, criar centros luminescentes (M.J: Rosseter, 1971) e

centros F (N.M. Johnson) que parecem formar igualmente centros

ativadores.

0 espectro termoluminescente do LiF é* bastante com

plexo como mostra a figura-3 e a tabela-2. Seu pico princi

pal é geralmente utilizado em dosimetría (pico 5 da figura 3)

e é* realmente muito éstável.

A taxa de desvanescimento dos máximos de emissáo

no espectro do fluoreto de litio varia em funçâo da temperatu

ra dos mesmos, sendo mais pronunciada para os picos de menor

temperatura. No LiF a altura relativa dos picos, apos a irra

diaçâo do fósforo, é altamente dependente do trat amento térmi

co dado ao material antes deste ser irradiado. 0 tratamento

térmico recomendado para o LiF inicia-se com um aquecimento a

urna temperatura de 400°C, mantida por urna hora, apôs o que o

material deve ser'resfriado rápidamente. Esta primeira etapa

restituí ao pico principal a sua estrutura inicial e reduz a

importancia dos picos 1, 2 e 3 (f igura-3). Em seguida o nate_

rial é submetido a um tratamento a temperatura de 80°C, duran

te 24 horas ininterruptas que elimina os picos menos estáveis

(1, 2 e 3, figura-3). Estes tratamentos devem ser repetidos

antes de cada irradiaçâo.

A figura-3 mostra a curva de emissáo do LiF, expos_

to a radiaçâo gama, sem receber um tratamento térmico adequado

antes de ser irradiado. Esta curva conten cinco picos diferen

tes. Se o fosforo é usado desta forma, os picos de temperatu

ra mais baixa desvanecerlo rápidamente apos a irradiaçâo, e a

resposta termoluminescente será fortemente dependente do inter

valo de tempo decorrido. Contrastando com a curva descrita

acina, a curva de emisslo mostrada na figura-10 apresenta um
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pico principal predominante em torno de 210 C e urna contribuí

çâo muito pequeña dös picos de temperatura mais baixa para a

termoluminescência total. Esta curva foi obtida para o LiF

após um tratamento térmico de 400°C/l hora e 80°C/24 horas an

tes de ser exposto à radiaçâo gama.

Hesmo tendo recebido um tratamento térmico adequa

do antes de ser irradiado, o fluoréto de litio nio tern suas

armadilhas mais fasas completamente eliminadas e algum desva

nestimento ainda aparece. Quandb o LiF é pré-aquecido coTreta_

mente é aconselhävel esperar aproximadamente dez minutos após

a irradiaçâo do fósforo para permitir o cessar de algum even

-tuai desvanescimento. Na figura 11 sao mostradas curvas de

emissáo obtidas com o LiF, irregularmente pré-aquecido, decojr

:.ridos diferentes tempos após a exposiçâo do fósforo a 300 R.

Ua tabela-2 é mostrada a existencia de um sexto p¿

co no espectro do LiF, cujo máximo corresponde a urna tempera

tura de 275°C. Tal pico aparece quando o fósforo é exposto

a doses de radiaçio relativamente elevadas (em média 100 rads).

Este pico é favorecido pela irradiaçâo do fósforo com partícu

las que possuam urna transferencia linear de energía elevada

como as partículas produzidas por neutrons térmicos através

da reacio nuclear *Li(N,ot)JH. Ainda podera surgir outros p¿

ecos no espectro do LiF, em torno de SOO°C, mas estes nao seráo

-abordados neste trabalho pois nao sao de importancia dosimetría

ca.

0 fluoreto de litio é ainda o fósforo nais comumen
• » • • • • • ~

te utilizado em dosimetría termoluminescente. Na verdade,

ele apresenta urn bom compromisse entre as diferentes quaiida

des exigidas de um dosímetro. O seu número atómico. efetivo

(8,14) é bem semelhante ao número atómico efetivo do tecido

humano (7,4). A sua sensibilidade é menor que a de alguns

Outros materiais termoluminescentes, mas permite a medida até

sesmo de exposicío da ordern de 10 mrads, limite este bastante
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adequado para a sua utilizaçâo na dosimetría das radiaçôes.

•A regiáo da resposta linear para o fluoreto de

litio é um pouco reduzida. Ela está limitada em media em 300

rads e is vezes a menos de 100 rads se os aparelhos de medi

da forem incapazes de eliminar a influencia do sexto pico de

emissâo deste fósforo.

£ possíve1 aumentar a sensibilidade do fluoreto

de litio pela aplicaçâo de exposiçôes elevadas (>10 R) e de

pois aquecendo-o a temperaturas próximas de 300°C. Por exem

pío, o LiF exposto a 10 R e submetido a um tratamento témti

•co durante 30 minutos a 280°C torna-se, aproximadamente, seis

vezes mais sensível (Cameron, 1968). A regeneraçâo térmica

do fosforo, entretanto, destrói os efeitos desta técnica.

Para exposiçôes da ordern de mR a sensibilizaçao

ácima descrita nao resulta em vantagera porque o aquecimento

próximo a 300°C deixa alguns centros térmicamente estaveis

intactos. Alguns destes centros poderlo interferir nas medî

das de pequeñas doses (Pearson e Cameron, 1970; Portal, 1971)

se ocorrem máximos de emissäo em temperaturas superiores a

aquelas dos picos termoluminescentes normalmente usados ea

dosimetría, e as extremidades das curvas de emissâo respecti

vas vierem a mascarar os picos dosimétrieos. Pode acontecer

também que, aqueles centros que nâo foram afetados pïlo aqueci

mentó, após um determinado intervalo de tenpo resulten e« cen

tros dosimétricos capazes de gerar sinais tenoolurainescentes,

mesmo nao tendo sido o material exposto E radiaçâo. Um aqueci

aéhto ácima de 300°C elimina os centros ácima citados mas in

felizmente destroi também a sensibilizaçao alcançada.

Por outro lado, em trabalho mais recente (1974),L.

V.E. Caldas e M.R. Mayhugh mostraran que os picos de tempera

tura elevada pode« ser reduzidos expondo-se o fluoreto de lf

tio térmicamente sensibilizado à luz ultravioleta« a temperatu

ra ambiente, sea que isto venha a influir sobre a sensibili

'A
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dade intensificada do fosforo. M.R. Mayhugh e G.D. Ful1erton

(1975) desenvolveram urn método similar, denominado "aquecimento

ultravioleta", e conseguiram eliminar rápidamente os centros

nao afetados pelo aquecimento do cristal, maniendo, porem, o

aumento de sensibilidade. Este método consistía era submeter

o fósforo, irradiado com alta dose, a urna temperatura próxima

de 300°C, sob exposiçâo simultánea a luz ultravioleta.

A dependencia da resposta do LiF corn a taxa de ,d£

se foi medida por Tochilin (1966) usando urna fonte pulsada de
10

raio X cora energía de 1 MeV. Ate 10 R/s nao. foi encontrada

nenhuma dependencia. 0 LiF tambera foi usado para integrar ni

veis de radiaçâo muito baixos por longos periodos e apresen

tou excelentes resultados.

Kastner (1965) e Harvey (1967) realizaran medidas

da resposta do fluoreto de litio as partículas beta de diferen

tes energias e concluiram que a termoluminescencía deste fósfo

ro é proporcional à energía por ele absorvida quando irradiado

com partículas betas com energias entre 18 KeV ( H) e 2.2 MeV

£ importante, ao se realizar medidas de doses - de

radiaçâo beta com o fluoreto de litio, considerar as condi

çôes geométricas muito cuidadosamente. Harvey concluiu que

um dosímetro em forma de disco de LiF-Teflon (LiF incorporado

en matriz de Teflon) é muito mais adequado que o material en

po cara a interpretaçâo dos resultados. Mesmo com discos de

LiF-Teflon, é importante considerar a possibilidade da existen

cía de um gradiente de dose através da espessura do dosímetro.

Quando isto acontece é interessante usar dosímetros de menor

espessura ou entäo calcular fatores de correçâo.

c s

Devi do ao fato da reacio nuclear Li (n.ot ) H pos_

suir uma seçâo de choque para neutrons térmicos åz ordern de

950 barns, o LiF se presta para a dosimetría de neutrons.
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Para se medir doses de neutrons é comum se usar

conjuntamente o TLD-700 e o TLD-600 ja que os neutrons térmi

eos quase sempre vêm ácompanhados de radiaçâo gama. O método

de medida é descrito no item E do capítulo III. O TLD 600 é

praticamente opaco aos neutrons térmicos enquanto que o TLD-

-700 quase nao apresenta resposta para estas partículas. Mais

urna vez é interessante fazer uso de discos de LiF-Teflon, ao

invés do.fosforo em forma de po, por questoes de geometria.

0 LiF nao apresenta boa resposta para neutrons rá

pidos; assim sendo, é necessário termalizar estas partículas

ou gerar protons de recuo (ítem X.B do capítulo I). Para se

realizar dosimetría de neutrons rápidos pode-se envolver o

LiF em pó com um material hidrogenóse Comumente, utiliza-se

o álcool etílico.

O máximo de emissao do fluoreto de litio está situ

ado em média em 400 nm e sendo assim é possível utilizar fot£

multiplicadoras comuns na deteçâo da termoluminescencía emití

da por este fosforo.

' 0 fluoreto de litio é bastante empregado em radi£

terapia e radiología (S.I. Malsky, 1963; Cameron, 1964; C.J.

Karmark, 1964). Este fósforo é principalmente utilizado para

medidas efetuadas "in vivo" mas deve ser encapsulado para eyi

tar contato com o organismo. 0 LiF nao deve ser ingerido urna

vez que após a sua dissoluçâo pelos sucos gástricos, ele pode

proyocar acidentes graves.

Utilizado há alguns anos como dosímetro pessoal

con finalidade experimental, o fluoreto de litio é capaz de

substituir, com vantagem, os filmes dosimétricos convencionais.

B — Fluoreto de Calcio

0 estudo das propriedades termoluminescentes do
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fluoreto de calcio teve seu inicio ein 1903 com E. Wiedemann.

N. Grogler (1958) foi qùem utilizou este fósforo, pela primeî

ra vez, como dosímetro para radiaçôes ionizantes. R.J. Ginther

(1954, 1956, 1957) estiidou a preparaçâo de um fluoreto de

calcio sintético ativado com manganês..

A curva de emissâo do fluoreto de calcio natural

difere essencialmente da curva de emissâo do fluoreto de cal̂

ció sintético ativado com manganês pela presença, na primeira,,

de picos instâveis.a 80°C e 160°C. Estas curvas sao apresen

tadas na figura-12. Poa sua vez, os espectros de emissâo luna

nescente dos dois fósforos sao porém muito diferentes. Os

- cristais do CaF- natural emitem luz com comprimento de onda

igual a 375 nm enquanto que os cristais do CaF2:Mn o fazem

com comprimento de onda igual a 500nm. Este fato deve-se a

presença do manganês.

O fluoreto de calcio nao é equivalente ao tecido

humano. Seu número atómico efetivo é 16.57. Para radiaçôes

com energía inferior a 100 KeV este fósforo apresenta elevada

hipersensibilidade, tornando necessária a utilizaçâo de fil̂

tros apropriados. 0 fósforo possui porém duas grandes vanta

gens:

— E bem mais sensîvel que o fluoreto de litio. A

dose mínima detectável com o fluoreto de calcio

e em média dez vezes menor;

— A regiáo de resposta linear do fluoreto de

ció é maior que a do fluoreto de litio.

O fluoreto de calcio natural foi comercializado pe_

la Sociedade Belga M.B.L.E., sendo R. Schayes (1963, 1965)

o responsável pela anälise das propriedades deste fósforo v¿

¿ando seu uso em dosimetría.

Os ativadores mais frequentemente encontrados no
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fluoreto de calcio natural sao as terras raras- (ions divalen

tes ou trivalentes) e o.uranio como ion trivalente. Este mat£

rial apresenta a 250°C um pico dominante e estâvel. R. Schayes

da M.B.L.E. realizava a medida da amplitude do pico principal

sem registrar os picos instlveis.

i

A dose mínima detectável pelo CaF- natural encon

tra-se entre 0.1 e 1 milirad dependendo do tipo de dosímetro

considerado. Sua regiâo de resposta linear se estende até

5x10 rads.

A sensibilidade deste fósforo para neutrons é muî

to pequeña. Resultados experimentáis obtidos por E. Tochilin

(1969) mostram que ela é duas vezes menor que a sensibilidade

do TLD-700 para neutrons térmicos.

O fluoreto de calcio sintético ativado com manga

nés é menos sensível que o natural, mas ainda é de très a ein

co vezes mais sensível que o fluoreto de litio. E* possível

com o CaF2:Mn realizar-se medidas a partir de 1 ou 2 mrads.

A resposta do CaF2:Mn é linear até 2x10 rads o que

é excelente para um fosforo termoluminescente e constituí urna

das principáis qualidades deste fosforo. A saturaçâo é alean

cada era 10 rads. Tochilin (1966) mostrou que a resposta do

¡Mn e independente da taxa de dose ate 10 rads/s.

A temperatura dos picos de emissao do CaF,:Mn sug£

re a oeorréneia de desvanescimen.. -• de pouca monta a tempera

tura ambiente. Contudo, trabalhcj recentes mos tram que a es_

te desvanes cimento é consideravelmente ma i or do que o espera_

do teóricamente, sendo dependente da taxa de aqueeimento usada

na leitura. Ginther (1965) demonstrou ser possível reduzir

bastante este desvanescimento através de um aqueeimento lento

durante a realizacäo da medida.

f
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A resposta do CaF2:Mh para neutrons é rouito peque

na, sendo inferior mesmo a aquela do TLD-700. No caso, a res_

posta deve-se principalmente à ativaçâo do Mn pelos neutrons

térmicos.

>A curva de emissao e a sensibilidade do CaF2:Mnnâb

variara com o tratamento térmico sofrido pelo material antes

da irradiaçâo. Com a finalidade dé eliminar a termoluminescên

cia residual apos a exposiçâo do material a altas doses um tra_

tamento de cinco horas a 300°C é- suficiente.

Os dosímetros de fluoreto de calcio sao comerciali

.zados sob diferentes formas. A firma Teledyne Isotopes produz

discos de CaF2:Mn-Teflon com espessuras de 0,4mm ou 0,13mm e

diámetro de 6mm. Tais discos contêm 5Î de CaF2:Mn. Da mesraa

firma é pbssível obter discos ultra-finos com diámetro de 6 mm

e espessura de 20 microns.

Um outro ativådor bastante empreñado para o fluoré

to de calcio é o disprósio. A Harshaw comercializa o CaF2:Dy

com o nome de TLD-200. Este fosforo é bem mais sensíve1 que

o CaF2:Mn, porém bem menos estável.

As propriedades do CaF2:Dy foram estudadas por W.

Binder {1969). A curva de emissâo deste material apresenta

quatro picos. £ dificil separar os picos instáveis (Tm*120°C

e 140°C) dos estáveis (Tm=200°C e 240°C). Foi proposto um

tratamento térmico de 10 minutos a 80°C que reduz o desvanes^

cimento do sinal do fosforo de 25 para 13 por cento ao mes. O

material deve ser conservado, obrigatoriamente, protegido da

luz.

A emissäo termoluminescente do CaF2:Dy se caract£

riza por máximos em 460nm, 483nm e 576nm. Este último é dete_

tado com urna eficiencia que depende do tipo de fotomultiplicadora

utilizada. Fazendo uso de leitores mais comumente encontrados



-48-

ft
¿K

II
II

í

no comercio, a sensibilidade do CaF-:Dy parece ser quinze ve

zes superior a do fluoreto de litio. Com um aparelho equips

do com uma fotomultiplicadora apxopriada pode-se obter uma

sensibilidade até trinta vezes superior.

) A curva de resposta em funçâo da dose para CaF2:Dy

e bastante complexa quando as medidas sâo realizadas pelo m£

todo de integraçâo. H possível eliminar a supralinearidade

do fosforo através de um tratamento térmico de duas horas a

600°C, realizado antes da sua exposiçâo a radiaçâo. Através

desta técnica é possível obter-se uma regiâo linear até 105

rads. A saturaçâo aparece em 106 rads. Este tratamento en-

tretanto favorece o pico de emissäo de temperatura igual a

140°C, que é relativamente pouco estável, e diminuí a sensi-

bilidade do fósforo por um fator dois em média.

0 CaF2:Dy costuma ser usado para medida de doses

pequeñas de radiaçâo. Entretanto este fósforo pode ser subs_

tituído, com vantagem, pelo sulfato de calcio ativado candis

prósio.

C — O Sulfato de Calcio8'1*

Os primeiros fósforos dé sulfato de calcio emprega

dos em dosimetría termoluminescente eram ativados cora raanga-

nês. Mais tarde novos ativadores começaram a ser enpregados.

0 sulfato de calcio é o produto termoluminescente de maior

sensibilidade.

A curva de emissäo do CaS04:Mh (figura 13) apresen

ta um único pico situado à temperatura de 100°C o,

portanto.de rápido desvanescimento. Este desvanescimento a-

•tiage, nas 10 primeiras horas após a irradiaçâo, de IS a 60

por cento e ,nos 3 primeiros dias de 40 a 85 por cento, fato

este que restringe bastante o seu uso.
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B. Bjarngard (1963) utilizou o CaSO4:Mn para a me-

dida de doses a partir de 20 microrads.

0 sulfato de calcio ativado com s amar i o é em media

2,5 vezes mais sensível que o sulfato de calcio ativado com

manganas. Sua curva de emissäo possui um pico a 200°C e com

primento de onda correspondente de 600nm.

vel a temperatura ambiente, mas é sensível i luz.

0 CaSO4:Sm é está

0 CaSO. quando ativado corn disprôsio ou com túiio

é mais estável que o CaSO4:Mn e CaSO.rSm. A curva de emis-

sâo do CaSO.:Dy possui dois picos com comprimentos de onda

situados em 478nm e 571nm. O CaSO.iTm por sua vez apresenta

um pico principal com o comprimento de onda a 452nm e picos

pouco importantes a 360, 470 e 520nm. A sensibilidade des-

tes dois fosforos é idéntica è igual a 2/3 daquela do sulfa-

to de calcio ativado com manganês.

A Tesposta do CaSO.rTm é linear até 300 rads, a sa

turaçâo aparece para doses de 10* rads. 0 CaSO.:Dy apresen-

ta urna resposta linear até 3 x 10s rads e a saturaçâo é al-

cançada para 105 rads.

A resposta destes fosforos sofre urn desvanescimen-

to de 1 a 2 por cento no período de um mes. Ambos os mate-

riais sao sensíveis a luz.

O CaSO. :Dy e o CaSO^Tm sao utilizados na nedida

de doses pequeñas. E. Blum (1970) utilizou o CaSO.rTm para

a dosimetría gama num campo de radiaçâo misto de raios gama

e neutrons.

O — O Borato de Litio '

Û borato de litio possui algumas características se

melhantes à aquelas do fluoreto de litio e substituí este
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fósforo de maneira bastante satisfatória. A dependencia da

resposta do Li-B.O- corn a energia da radiaçâo é um pouco m£

nor que a do LiF. Ele pode ser usado para medida de doses

superiores a aquelas cobertas pelo LiF. A saturaçâo só é al̂

cançada para doses em torno de 3 Mrads.

A curva de emissâo do apresenta dois picos

a 90°C e 220°C aproximadamente. 0 primeiro deles desvanesce

rápidamente e nao pode ser usado em dosimetría, sendo elimi

nado através de um tratamento térmico do forforo após a irra'

diaçâo. 0 segundo pico, usado em dosimetría, resulta da

sobreposiçâo de pelo menos dois picos, a 180°C e 220°C. Es_

tes, entretanto, nao podem ser separados. A figura-14 apre_

senta curvas de emissâo do Li2B407 obtidas para diversos tem

pos apos a irradiaçâo do fosforo. 0 comprimento de onda do

pico dosimé*trico do Li-B^Oy é igual a 590nm, enquanto o pico

de menor temperatura situa-se no comprimento de onda de 605nm.

A impureza usada como ativador para o borato do lí

tio é o manganes. A curva de resposta deste fósforo, em ter

mos do fator de correçâo da linearidade, é mostrada na figura

15. Nela é possível observar que a supTalinearidade começa

a aparecer para exposiçôes da ordern de 10 R, sendo ainda po£

sivel realizar-se medidas de doses até 10 R. Nenhuma mudança

na forma de curva de emissâo foi observada para altas doses.

0 Li-B-OyCMn é mais "equivalente ao tecido humano"

.que o LiF. Em principio é possível conseguir um material

que aprésente urna dependencia da resposta em funçâo da ener

gia da radiaçâo ainda melhor que aquelas dos dois fósforos

isoladámente. Tal material seria constituido de mistura de

Li2B4O7 e LiF em proporçôes adequadas.

A altura do pico dosimétrico e a terraoluminescên

cia integrada por este fósforo nao podem ser considerados c£

mo parámetros congruentes em dosimetría ttumolûminescéiite. Re
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sultados experimentáis com o Li^B.O-tMn mosträram que embora

o número total de elétrons capturados nas annadilhas sej a in

dependente da energía, a distribuiçâo dos elétrons pelas ar

madilhas depende desta.

9 0 desvanescimento de Li^B.O-iMn é mais pronunciado

que aquele do LiF, apesar do pico principal deste último es_

tar localizado numa temperatura menor que a do pico princi

pal do Li^B.O-iMn. Isto em parte deve-se ao fato do pico

de emissâo do Li2B4O7:Mn nao ser ocasionado por annadilhas

de urna única profundidade, mas por annadilhas com profundida_

des diferentes.

A resposta do Li2B407:Mn aos neutrons térmicos é

bastante elevada. Além da reaçâo nuclear Li(n,a) H que dä

ao TLD-600 urna alta sensibilidade para neutrons térmicos, o_

correm também, no Li2B4O7:Mn, reaçôes do tipo ~ B(n,a) ti.

Porém, a presença dos dois isótopos com seçôes de choque con

sideráveis para neutrons térmicos, especialmente o B com u

ma abundancia natural igual a 19.6%, faz com que a separaçâo

isotópica para a produçâo de Li2B40-:Mn insensivel a neutrons

seja económicamente inviável. Por esta razáo o fósforo nao

se presta para a dosimetría de radiaçôes beta e gama em pre_

sença de neutrons.

E — 0 Oxido de Berilio
5*t

Os compostos de berilio sao altamente tóxicos e

poucos sao os laboratorios com equipamentos adequados para

sua utilizaçâo. Sob a forma de cerámica, entretanto, o BeO

i considerado seguro. 0 material possui um pico*de alta tem

peratura estável e utilizável numa extensa faixa de doses.

A resposta do óxido de berilio é linear- até* 50 rads
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e a saturaçâo é alcançada em torno de 10 rads. O pré-reco

zimento deste fósforo deve ser feito a 550°C durante 30 minu

tos.

0 óxido de berilio e duas ou très vezes mais sen

sível aos neutrons rápidos que o fluoreto de litio, mas é nnú

to pouco sensível aos neutrons térmicos. ,

Comparado com o fluoreto de calcio, o BeO mostra-

-se tres vezes menos sénsível aos neutrons térmicos : exposto

a fluencia de 10 neutrons/cm , a sua resposta e equivalen

te a urna exposiçâo de 0.2R com 60Co.

H I — OUTROS PÖSFOROS

A — 0 Oxido de Aluminio

O limite inferior de detetabilidade do AJI2O3 é de

cerca de 1 rad e o material nao apresenta vantagem alguraa so

bre os demais fósforos. Acrescente-se a sua acentuada depen

dencia de energía. 0 material é disponível em forma de cera

mica. .

1
B —: O Nitreto de Boro

Este fósforo possui um Z pequeño e urna resistencia

ao calor elevada e porisso despertou o intéresse de alguns

pesquisadores recentemente (1971) pelas possibilidades de sua

aplicaçâo em dosimetría. De acordó com os estudos realizâ

dos por Lubyanskii (1971) tanto o BN puro como os ativados

com Mn, Eu e Sm têm dois picos principáis respectivamente en

tre 110 - ISO e 425 - 490°C. O fósforo ativado com «tanganes

aínda apresenta um pico adicional entre 250 e 27*0°C.

A resposta do nitreto de boro ë linear até aprox¿

madamente 10 rad. Este fosforo nao apresenta tribolumines_

cencía embora seja bastante sensível ä luz. A curva de emis
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sâo do nitreto de .boro varia com a taxa de dose e com a trans

ferência linear de energia.

I
I
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C — 0 Quart20

0 quartzo é o segundo mineral em abundancia na su-

perficie sólida da terra. Com um material obtido pelo aque-

cimento do quartzo alfa natural durante 18 horas a 700°C é

possível medir-se doses até 0.3 rads.

Ainda persistent dúvidas quanto ao tratamento mais

adequado de pré-recozimento e exposiçâo I radiaçâo que deve

sofrer este fósforo para adquirir suas melhores característi

cas dosimétricas.

H. interessante mencionar que a termoluminescência

no quartzo é fortemente afetada quando o fósforo é submetido

a choques.

D — 0 Silicato de Magnesio

0 silicato de magnesio é um fósforo que apresenta

sensibilidade e estabilidade extremamente elevadas e pode,

por isso mesmo, vir a se transformar num dosímetro ternolumi

nescente de grande utilidades 0 fósforo possui seu pico de

emissáo em torno de 150°C. Sua resposta ê linear entre 0.3

rad e varias centenas de rads. 0 Mg2Si04 é pelo menos cin-

quehta vezes mais sensível que o fluoreto de litio. A impu-

reza utilizada como ativador no caso do silicato de magnesio

é o térbio (Tb).

O.Mg2SiO.:Tb nao possui um desvanescimento grande

e seu pré-recozimento deve ser feito durante 20 minutos a

4S0°C. Sua dependencia com a energia nao é importante e po-

de ser compensada através de técnicas adequadas. 0
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pode ser sensibilizado, por exemplo, por uma exposiçio 10 R

com fonte de radiaçâo garna e tratamento térmico de uma hora

a 300°C. £ possível aumentar sua sensibilidade de um fator

4. 0 Mg2SiO4:Tb é sensivel à luz e porisso nâo é aconselhado

trabalhar com este fósforo em ambiente muito iluminado.

A ativaçâo do magnesio Mg(n,p) Na que ocorre

no silicato de magnesio quando este é submetido a um feixe de

neutrons rápidos se presta para a dosimetria destas particu

las. As medidas do efeito induzido pelos neutrons sâo real il

zadas cerca de 3 dias apos o recozimento do fósforo.

üm material similar ao Mg2Si04:Tb é o MgB.O-:Tb.

Sua resposta apresenta uma dependencia corn a energia dos fo

tons semelhantes a aquela do LiP, mas sua sensibilidade é*

menor.

E — Outros Materials

Os vidros termoluminescentes foram pesquisados na

Uniäo Soviética no inicio dos anos 60 e se mostraram adequ¿

dos para uso em dosimetria. Os vidros constituidos de fosfa

- to de magnesio ou fosfato de aluminio ativados corn manganês

podem medir doses desde 20 rarads até 10 rads sen apresentar

desvanescimento ou sensibilidade à luz em condiçôes normáis.

Ginther (1967), Spumy (1968) e Regulla (1972) tamben real¿

zaram pesquisas com outros vidros termoluminescentes. Apesar

das varias vantagens apresentadas pelos vidros, tais como a

"transparencia, estes materiais nunca tiveram aceitaçâo gérai.

Outros materiais que também mereceram . pesquisas

quanto is suas propriedades termoluminescentes e aplicabiH

dade em dosimetria foram o , o MgF,, o MnF,,- o MgCO,, o

SrC03, o CaC03, o BaCO3, o BaTiOj, o Y2O3:Eu, o KCl:Ca e mu¿3, o

tos outros.
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CAPÍTULO III

I — EXEMPLOS DE APLICAÇOES DA DOSIMETRÍA TERMOLUMINESCENTE

I

A — Aplicaçôes Clínicas

Muitos dos problemas dosimétricos relacionados ao

emprego da radiaçâo com fins terapéuticos podem ser solucio-

nados com o uso do TLD. As principáis vantagens dos dosíme-

tros termoluminescentes residem nas suas dimensöes reduzidas

e extensa faixa de medida de doses, permitindo realizar med¿

das diretas sob condiçôes impraticavéis para outras formas

de dosímetros.

I
I
I
I
I
I
I
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A.l — Monitoraçâo da Dose do Paciente

Um dosímetro termoluminescente (com a necessária

espessura de -equilibrio ou de "buildup") pode ser localizado

no centro do campó de tratamento terapéutico, durante a expo

siçâo do paciente a radiaçâo, com a finalidade de medir a do

se por este recebida. Isto ré um excelente método de verifi-

caçâo da precisâo de "set up" do paciente (especialmente quan

to a distancia fonte-pele, DFP) e do uso apropriado dos fato

res de calibraçâo da unidade terapéutica. 0 mesmo dosímetro,

colocado no campo de radiaçâo, para cada tratamento sucessi-

vo, pode determinar a dose total integrada ao término do tra

tamento.

0 TLD é util também para se determinar as doses de

centrada (entrance - dose) e de saida (exit -• dose) próduzida

por tm feixe de radiaçâo que atravessa, por exemplo, o pul-

Bio de um paciente.

A medida das doses recebidas nas ganadas nos proce

í I
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dimentos de diagnósticos é de considerävel importancia para

estudos genéticos. Os dosímetros termoluminescentes, devido

as suas dimensöes minúsculas, pequeña dependencia da respos-

ta em fingió da energia da radiaçâo e boa sensibilidade, sao

vitéis para este tipo de medida. £ possível também efetuar

medidas da dose do feixe primario durante urna fluoroscopia

ja que os dosímetros TL nao interferes: com o estudo.

I
I
I
I
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A.2 — Percentual de Pose em Profundidade (% DP)

A determinaçâo dos percentuais de dose em profunda

dade (percentage depth dose) e a obtençâo das distribuiçôes

do campo de radiaçâo sâo algunas das aplicaçôes mais obvias

da dosimetria termoluminescente. Nessas medidas utilizam-se

materials de composiçâo equivalente ao tecido humano (phan-

tons) tais como a agua, plásticos ou cêras1

A técnica consiste em inserir dosímetros de peque-

no diámetro em orificios existentes no "phantom" e proceder

ai leitura dos mesmos apos a irradiacäo. Esta técnica, coapa

rada corn outra mais convencional que faz uso de. urna cámara de

lonizaçâo, oferece a vantagem de necessitar de um tempo de

irradiacäo menor; porém requer um tempo bem rnaior para a ob

tençâo dos resultados. Om campo de ̂OOcm^de area e profund!

dade de 30cm necessitaria 12.000 pontos de dados, com inter-

valos de 1 cm, para ser mapeado em très dimensöes. A técni-

ca é mais util para regiôes irregulares tais como nas ixradj^

açôes do peito.

Al guns fósforos termoluminescentes, como o Lif:Mg

e o I^B.O-rMn sao especialmente adequados para-a Tealizaçao

-de medidas em "phantons", porque a pequeña dependencia da

sua resposta com a energia da radiaçâo minimiza o erro -produ-

cido pela radiaçâo espalhada de baixa energia no interior do

material.

í
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A.3 — Monitoraçâo de Doses em Cavidades do Corpo

* Os dosímetros termoluminescentes sao usados na m¿

dida de doses de radiaçlo em rouitos locáis do interior do

corpo humano, tais como a boca, o esófago, o estomago, a l>£

xiga, o reto, o cervix e o útero. Estas medidas sao feitas

tanto para feixes de radiaçâo externa como para fontes de ra_

diaçâo intracavitárias. Mais urna vez o LiF:Mg é" especialmen

te apropriado nes s a aplicaçâo, pois minimiza os erros causa_

dos pelo espalhamento de baixa energía.

A. 4 —• Outras AplicaçSes Clínicas do TLD

Com o emprego de dosímetros TL já £o± possível me

dir as exposiçôes à radiaçâo de pacientes em cámaras de oxig£

nio hiperbáricas, sera que os dosímetros apresentassem -varia_

çôes em suas respostas, no oxigenió puro, à presslo de 30

psig.

Agulhas preenchidas corn diminutos cristais de LiF

podem ser colocadas num implante de agulha de radio para me_

dir diretamente a dose aplicada ao tumor. O pequeño tama

nho dos cristais permite obtër a definiçâo dos gradientes de

dose frequentemente existentes Jiestas condiçôes. A calibra

çâo, contudo, é afetada pelo metal da agulha.

0 TLD é também usado para calibTaçâo e intercompa.

raçâo de máquinas terapéuticas. 0 IAEA em Viena frequent£

mente realiza intercomparaçôes internacionais de unidades t£

rapêuticas de Co.

2
B — Aplicaçôes Usando as Pequeñas Diroensöes dos TLD

As cámaras de ionizaçâo por razôes praticas,hâo po

dem ser construidas com um volume externo total- da ordern de
3

1 mm . A obtençâo de detetores termoluminescentes com dimen
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s5es desta ordern é praticável, embora os problemas técnicos

aumentem com a reduc5o do tamanho. Pequeños cristais termo-

luminescentes , com cerca de 2 mm3 de volume, podem ser empre

gados, por exemplo, para medir a distribuiçâo da radiaçâonas

proximidades de urna fonte linear de radio. Os cristais, co-

locados em um dispositivo especialmente confeccionado, sao

mantidos a determinadas distancias de urna agulha padrâo de

radio. O dispositivo é entio imerso em agua, de modo que as

medidas représentent a distribuiçâo da radiaçâo no tecido. Me

didas deste tipo foram utilizadas inclusive para"confirmar a

necessidade de certas correçôes nas tabelas conmínente usadas

para fontes lineares de radio (Lin e Cameron, 1966).

Os cristais TL também poder ser usados em pequeños

animais. J.R. Cameron cita num de seus livros (2) ter tido

noticias do uso de cristais de LiF muito pequeños como dosí-

metros "pessoais" para insetos.

C — A Extensa Faixa Ütil de Medida de Doses com TLD

Urna'vez que a faixa útil de medida de doses com d£

. simetros termoluminescentes é muito ampia, estes sao usados

-em monitoraçâo pessoal e em proteçâo radiológica.

McCall, em 1966, fazendo uso de dosímetros termolu

minescentes, mapeou os nivëis de radiaçâo em urna das salas

de alvo do acelerador linear de elétrons de 20 BeV de Stan-

ford.

Os TLD também funcionam como bons integradores de

dose quando colocados nosfeixes de unidades de raio-X. Peque

nos dosímetros podem ser montados nos mecanismos definidores

do feixe. Fazendo uso desta técnica é possível monitorar as

condrçôesde funcionamento denmidades de raio-X,~obterfCn-se

infoTPia:ç5es sobre as doses aplicadas e prütegendo-se as s im

a saúde publica.

l r
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2
D — Medida da Qualidade de Radiaçao

. A pronunciada dependencia da resposta em funçâo da

energía que alguns fosforos possuem,encontra emprego em cer-

tas aplicaçôes específicas. Urna técnica para medir a quali-

dade da radiaçao utiliza as diferentes dependencias de ener-

gía de dois fósforos (Cameron e Kenney, 1963);tendo em vista

que apenas quantidades muito reduzidas destes materiais sao

necessárias para essa medida, a técnica tem como vantagens

principáis permitir a realizaçâo de medidas em locáis inacejs

síveis para outros métodos e o fato dos dosímetros nao pertu

barem o campo de radiaçao.

E — Dosimetría de Neutrons

Tanto o LiF:Mg como o Li2B4O7:Mn sao bons detetores

de neutrons térmicos. As reaçôes 6Li (n,ct) 3H e 10B(n,a) 7Li

possuem seçôes de choque muito elevadas para os mesmos. A prc

meira das reaçôes libera 4.8 MeV de energía ionizante local.

. 0 LiF pode ser produzido com diferentes proporçôes*

isotópicas de eLi e 7Li. 0 TLD-100 contém Li na sua propor '

çâo isotópica natural (92.5t de 7Li); o TLD-600 contém 6Li na

jsroporçâo de 95.61 e o TLD-700 contém 99.99* de 7Li.OTLD-700

nao possui essencialmente resposta aos neutrons térmicos.

Assim, um campo de radiaçao misto de raios gama e neutrons ter

micos pode ser medido por um dosímetro TLD-700 em combinaçio'

com um TLD-600 ou mesmo um TLD-100. 0 TLD-700 fornece o com-

ponente gama, o qual pode ser usado para corrigir aleiturade

outro fósforo, afim de se obter a exposicio aos neutrons tér_

micos. Em resumo tem-se:

TLD-700:gama
TLD-600:gama mais neutrons
TLD(600-700): gama + neutrons -gama «neutrons

CameTon destaca alguns fatores a considerar ao se usar o
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LiF na medida de neutrons térmicos:

* i) A obtençâo de Li completamente puro nao e pos_

sível e assim a quantidade de Li existente no

LTD-700 pode ocasionar erros.
»

ii) 0 TLD-100 e o TLD-600 possuem seçôes de cho

que muito elevadas para neutrons térmicos e, a

menos que a amostra possua uma espessura mui_

to pequeña, a auto-absorçâo nesta pode intro

duzir erros consideráveis. Exemplificando,

tem-se que 0.1 mm de LiF (TLD 100) absorvem

cerca de 5 a 101 de todos os neutrons témri

cos incidentes e a mesma espessura de TLD-600

absorve aproximadamente 501.

iii) A curva de emissâo produzida pelos neutrons

térmicos è" ligeiramente diferente daquela de,

vida aos raios gama.

iv) A supralinearidade é muito menor para neutrons

térmicos do que para raios gama.

A sensibilidade inerente aos neutrons rápidos é p£

-quena para o TLD-100, TLD-600 e TLD-700. Como todas as fon

tes de neutrons rápidos estío contaminadas com fótons gama,

a resposta precisa aos neutrons é difícil de medir e, alera

disso, os neutrons térmicos espalhados podem falsear os re

sultados a menos que os detetores sejam suficientemente blin

-dados com Li durante a irradiaçâo.

Sabe-se que a resposta dos fosforos inorgánicos aos

neutrons rápidos pode ser aumentada se os mesmos forem intima

nente misturados com materiais hidrogenosos (Karzmark, 1964).

Os neutrons rápidos sofrem rápida degradaçao em energia nas

colisoes elásticas quando interagem cora substancias de baixo

número atómico. A probabilidade da captura de neutrons por um
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nucleo absorvedor aumenta quandó-os neutrons atingem a regiâo

de energias térmicas. A resposta do LiF aos neutrons rápi

dos será, portante», maior se ele for envolvido com quantidades

suficientes de um meio moderador ou de espalhamento. Urna res_

posta bastante independente da energia pode ser obtida com

esferas de polietileno de 15 a 30 cm de diámetro (Distenfeld,

1967 e Lazanoff e McLaughlin, 1969).

F-— Dosimetría Beta

Devido ao fato dos fosforos TLD poderem ser feitos

com espessuras muito reduzidas eles sao bastante adequados

para medidas de radiaçâo beta.

Os fósforos TLD sao utilizados em dosimetría pess£

al contra radiaçâo beta, e aínda na calibraçao de unidades

terapéuticas que utilizan este tipo de radiaçâo, tais como
9°Sr - 9°Y. .

Com de te tore s termolumines centes se pode medir até*

mesmo a radiaçâo beta emitida pelo H.

G — Medida de Poses nos Ossos

0 LiF, na forma de p5, pode ser utilizado para a

realizaçlo de medidas de radiaçâo inacessíveis aos outros me

todos. Por exemplo, colocando-se po bastante fino de LiF nos

^intersticios de um osso irradiado é possível medir a dose de

radiaçâo por este recebida.

Usando tiras de LiF-TefIon de aproximadamente lOy

de espessura pode-se estudar as variaçôes na dose absorvida

nas proximidades da interface tecido-osso.
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H — Dosimetría Pessoàl

. Com o uso de dosímetros termoluminescentes pode-se

medir doses inferiores a 1 mR com grau de exatidâo razoável.

Fósforos sensíveis, como CaSO4:Mn sao capazes de detetar

exposiçôes da ordern de 5yR. Dosímetros termoluminescentes,

capazes de medir niveis tío baixos de exposiçâo, sao imp or

tantes em proteçâo radiológica como dosímetros pessoais.

Qualquer sistema de monitoraçâo pessoal deve satis

fazer certos requisitos importantes. Inicialmente, o siste

ma deve ser capaz de armazenar a energía absorvida por Ion

gos intervalos de tempo à temperatura ambiente normal. Isto

ê muíto importante, urna vez que se urna quantidade significa

tiva da energía armazenada for perdida no intervalo de tempo

decorrido entre o instante da irradiaçâo e a leitura do dosí

metro, entio a medida da dose nao terá" sentido algum. Outros

requisitos obvios sao que o dosímetro tenha suficiente sens_i

bilidade, extensa faixa útil de medida de doses e boa repro

dutibilidade. Nao deve ¿presentar urna dependencia da respos

ta em funçio da energia muíto acentuada. Por razóes opera

cionais e económicas, deve ser de calibraçâo e processamento

Tapido e simples, e de preferencia passxvel de automatizaçâo.

0 dosímetro deve ser relativamente pequeño e pouco dispendioso.

Os sistemas que fazem uso do dosímetro termolumi

Descentes satisfazem muitos dos requisitos exigidos para um

dosímetro pessoal ideal. Muitos destes sistemas vêm sendo

desenvolvidos em varios laboratorios durante os últimos anos

e sao correntemente usados na TOtina de monitoraçâo pessoal.

Com esta finalidade, o LiF tem vantagens consideTaveis sobre

outros fósforos termoluminescentes, já que ele é. aproximada

mente equivalente ao tecido humano e apresenta boa estabili

dade. Contudo, o LiF é" jnenos sensível que o CaF^rMn por um

fator de aproximadamente 3. Alguns dosímetros foram desen

volvidos com o fósforo CaF2:Ma utilisando-se filtros «etali

eos especiáis para reduzir a dependencia da resposta para com

V ,.
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os fotons de baixa energía. O CaSO^:Mn é bent mais sensível

que o CaF2:Mn, mas exibe um desvanescimento grande que muito

restringe as suas aplicaçôes.

I — Aplicaçôes na Geología e Arqueología

As rochas e os minerais invari ave Intente ápresentam

quantidades tragos de alguns elementos radioativos naturáis.

A radiaçâo emitida por tais fontes é a causa da termolumines_

cencía observada em rochas aquecidas (Daniels, 1949).

£ possível se medir a termoluminescencia acumulada

em rochas próximas a urna intrusâo de lava para se determinar

a idade do fluxo de lava (Johnson, 1961).

A lava aquecida suprime a termoluminescencia arma-

zenada durante épocas anteriores. Assim, o fluxo de lava po_

de ser datado medindo-se: a) a termoluminescencia acumulada

desde o lançamento da lava * A; b) a taxa de radiaçâo devi-

da a radioatividade natural = B; e c) a sensibilidade termo-

luminescente do material da lava = S. Os resultados concor.

dam, de modo geral, com outros obtidos por métodos diferen-

tes de dataçâo. A relacio usada nos cálculos é a seguinte:

Idade (anos) = —
BS

TL natural

Pose
Ano

TL
Dose

Um método similar pode ser usado para datar louças

e outros artefatos arqueológicos que forara aquecidos quando

originalmente produzidos,
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CAPÍTULO IV

2,11,23,21,25,26,27
I - TIPOS DE DOSÍMETROS E INSTRUMENTOS DE LEITURA

Os dosímetros termoluminescentes podem ser utiliza

dos sob formas variadas, á saber:

— Pó (em geral com dimensao entre 80-200 mesh);

— Sólidos de formas geométricas definidas obtidas

a partir do fósforo puro prensado a quente, por

exemplo pastilhas, cilindros, etc.

— O fósforo, incorporado em teflon. Com este ma-

terial ë possível fabricar dosímetros com diver

sas formas e tamanhos de modo a atender as ne-

cessidades das diferentes aplicaçôes. Por exem

pío,' formas cilindricas, longas e curtas, dis-

cos, fitas, barras em forma de prisma e fios.

— 0 fósforo encapsulado a vacuo em vidro.

A instrumentaçâo necessaria para se observar a ter

moluminescencía emitida por um fósforo é básicamente muito

simples: um dispositivo para aquecer o fósforo e um instru -

mentó para detetar a luz termolúminescente por este emiti-

da. A adoçâo de filtros permite discriminar a influencia de

sinais espurios e a emissáo luz infravermelha por parte dos

elementos submetidos a temperaturas elevadas. Na figura-16

-sao mostrados os componentes -básicos de um leitor TLD.

Os métodos utilizados para o aquecimento do fósfo-

ro sao os seguintes: Prender o material a urna plancheta c a

quecê-la eletricamente ou passar um gas aqueeido pela amos-

\J
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txa. 0 primeiro método pennite um aquecimento rápido embora

por vezes a proprià plancheta possa afetar os resultados e o

segundo método nao pode ser aplicado quando o fósforo está em

forma de pó. 0 aqueci-mento em plancheta é o mais utilizado

nos leitores comerciáis. Os leitores National, de fabrica

cío japonesa, sao os únicos a fazer uso de fluxo de gas quen

te para aquecer o fósforo.

Para as medidas da luz termoluminescente emitida

pelo material é usada urna fotomultiplicadora. Esta converte

a termoluminescência numa corrente elétrica. A medida desta

corrente elétrica expressa a medida da dose.

Abaixo sao apresentados, de nodo resumido, alguns

leitores TLD mais conhecidos:

i) Harshaw 3000 - Este modelo, desenvolvido espe

cificamente para uso em hospitais, possibili

ta a leitura direta de doses de radiaçâo em

materiais equivalentes ao tecido humano. A ver

satilidade do leitor Harshaw 3000, entretanto,

torna-o capaz de ser aplicado em física radio

lógica, protegió contra as radiaçôes, dosime

tTia de campos mistos de radiaçâo e física

experimental. Este leitor possui urna sensibjL

lidade que lhe permite realizar leituras desde

10 mR até 10000 R, quando o fósforo utilizado

é o fluoreto dé litio.

ii) Harshaw 2000 - 0 modelo Harshaw 2000 é -adequa

do para uso em dosimetría pessoal de rotina

e trabalhos de pesquisas« Este leitor é capaz

de realizar medidas de termoluminescência end

tida por urna variedade grande de fósforos,

• tanto em forma de pó como em forma sólida. E*

talvez o leitor termoluminescente de aaior

aceitaçâo até o momento.
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0 modelo Harshaw 2000 é composto de dois

instrumentos separados, o detetor 2000-A e o

integrador 2000-B.

Este modelo pode ser utilizado para a ot>

tençâo de leituras imediatas de doses, como é

usual em dosimetría pessoal, ou pode ser util i,

zado no estudo de curvas de emissáo termolumi

hescentes através de um aquecimento lento e

linear. Estas curvas de emissáo sao obtidas

corn a integraçlo simultanea da corrente pro

veniente da fotomultiplicadora o que permite

conhecer a área sob a curva.

O modelo Harshaw 2000 apresenta urna sensi_

bilidade muito boa quando usado com dosímetros

apropriados, submetidos a urna çorrente de gas

seco e inerte durante a fase de leitura. Usan

do-se dosímetros sólidos de LiF, doses da or

dem de 10 mR podem ser medidas com um erro de

- 101. Para doses altas o erro se situa em

torno de - 2%.

Como no modelo anterior, a plancheta do

modelo Harshaw 2000 é aquecida elétricamente.

Saphymo-Srat~LDT20 - Este instrumento foi pro

jetado especialmente para medir a termolumines_

cencía apresentada por materiais tais como o

fluoreto de litio, o óxido de aluminio, o flup_

reto de calcio e o borato de litio.

0 LOT20 apresentarum erro de - 51 entre

20mRad e lOOmRad e - 31 para doses superiores

a 100 mRad.

Este leitor tem as dimensóes de 310 x 400 x

x 320mm e pesa cerca de 25 Kg.
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Toledo 654 - É urn aparelho bastante versátil

podendo ser usado nos varios campos de dosime

tria termoluminescente. 0 instrumento é capaz

de realizar leituras com a maioria dos dosime

tros existentes, tais como, discos, micro-de_

tetores de formas cilindricas, fósforos prensa

dos a quente e pó; o importante é* que o tama

nho do dosímetro nao ultrapasse um diámetro

«12.7mm e a espessura de 3mm.

0 aquecimento do dosímetro no leitor Tole

do 654 também ê feito por meio de corrente el£

trica.

A regiâo de medidas realizadas pelo Tole

do 654 estende-se desde alguns microrads até

megarads. Este intervalo so está limitado p£

lo tipo de dosímetro utilizado.

0 gas inerte utilizado pelo aparelho

rante as leituras e o nitrogênio.

du

0 Toledo 654 pesa em torno de 26 Kg e suas

dimensoes sao de 43 x 47 x 48cm.

0 aparelho possui o ciclo completo de

tratamento do fósforo, ou seja, pré-aquecimen

to, aquecimento durante a leitura, pós-aqueci

mentó e resfriamento. 0 pré-aquecimento pode

ser feito a 310°C ou 400°C dependendo do fósfo

ro. A taxa de aquecimento durante a leitura é

variável, o que é útil para a pesquisa. A taxa

de resfriamento também pode ser variada.

v) National UD-S02-A e UD-505-A - Estes leitores

de fabricacao japonesa difercm dos aprcscnta
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dos ácima no que se refere ao modo pelo quai é

'feito o aquecimento do fósforo termoluminescen

te. Estes sao aquecidos por meio da passagem

de ar quente.

0 modelo UD-505-A ê usado em dosimetría

pessoal e nas aplicaçôes em medicina, É um

modelo de fácil operaçâo, pequeñas dimensöes

e peso nâo multo elevado; 15 Kg aproximadamen

te.

0 modelo UD-502-A é* capaz de 1er unta varie

dáde bem grande de dosímetros. Seu tempo de

- leitura pode ser ajustado para 6, 10 ou 12 s£

gundos ao contrario do modelo UD-505-A que pos.

sui urn tempo de leitura fixado em 10 segundos.

As dimensSes do modelo UD-S02-A sâo um pouco

maiores que as do UD-505-A, e pesa cerca de

18 Kg.

Teledyne 7300 - 0 leitor Teledyne 7300 pode

ser usado em todos os campos da dosimetría tej_

moluminescente. £ de grande utilidade tanto

em física médica, proteçâo radiológica, como

também em física experimental.

0 instrumento permite trabalhar con ya

TÍOS tipos de dosímetros: pó, discos de te_

flon, barras cilindricas, fósforos prensados a

quente, e outros.

0 ciclo de aque cimento do leitor é -ajus_

tável as necessidades de uso. 0 ciclo progra

mado destina-se a medidas rápidas e de rotina.

0 ciclo de pesquisa possibilita realizar aedi

das experimentáis com um aquecimento lento e

L|
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linear. Tanto o tempo de aquecimento como

tambëm à temperatura sao ajustáveis no ciclo

de pesquisa. Sâo os seguintes os dados sobre

o ciclo programado e o ciclo de pesquisa:

a) Ciclo Programado:

Pré-aquecimento - 12 segundos

«

• Regulagem do fabricante-130°C

Possibilidade de regulagem -

Temperatura ambiente até

200°C

Aquecimento de Le¿

tura - 12 segundos

Regulagem do fabricante-285°C

Possibilidade de regulagem -

150°C a 320°C

Pos-aquecimento - 20 segundos

Regulagem do £abricante-295°C

Possibilidade de regulagem -

150°C a 320°C

Refriamento - 18 segundos

b) Ciclo de Pesquisa:

Temperatura máxima - Ajustável desde a .tempera

tura ambiente até 3S0°C

I



r
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

-70-

Taxa- de aquecimento- Ajustlvel desde 2°C/s até

2o°C/s

Duraçâo do Ciclo - Ajustável desde 25 segun-

dos até 210 segundos.

Nas figuras 17, 18, 19 e 20 alguns leitores TLD

sao apresentados. .
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TABELA 1

Fosforos termoluminescentes mais comumente
empregados em dosimetria.

-TI-

FOSFORO

BeO *
BeO(Thermalox 995)

Li2B4°7
MgB4O7

LiF (TLD-100)
7LiF (TLD-700)
sLiF (TLD-600)
MgSiO4

AÄ,O-

CaF2 .

CaSO4

ATIVADOR

Na.Li
. Si, Fe, Mg, etc.

Mn.Si

Tb

Mg,Ti
Mg,Ti *

Mg,Ti
Tb

Dy.Mn

Tm.Dy.Mn

l v..
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Fósforo Tei
molunines -
cente

LiF:Mg

CaF2 natural

CaF2:Mn

CaF2:Dy .

JeO

Li2B4O7

CaSO4:Mn

CaSO.:Sm

CaSO4:Dyl

CaSO4:TmJ

N° do
Pico

1
2
3
4
5
6

1
1*
2
3
3'
4

1

1
2
3
4

1
. 2

3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

CARACTERÍSTICAS DAS ARMADIIJÎAS

Temperatura de
Enásslo (»Q

70
130
170
200

« 225
275

95
110
180
260
310
375

260

120
140
200
240

70+
160+
180+
220+

50
90

200
220

90

200

80
120
220
250

Período
T++

5 min
10 h

0,5 anos
7 anos

80 anos

10 h
3 meses

50 anos
2x105anos

2x10" anos
li {1 dia)

)25i(l mes)
)

) 0*(5 meses]
)

)10i(2 meses]
)

501( 10 h)

) 61(6-meses)
)

CARACTERÍSTICAS DE EMISSflO

Sensibilidade
äe Intrínsica

(%)

)

) 0,04
)

)

0,44

) 0,073
)

)
1,2

Comprimento de
onda do máxima
de emissáo (nm)

400

375

500

460-483-576

ÜV

600

500

600

478-571

452-520

TABELA 2
-Características das armadilhas e emissáo de diversos fósforos
^termoluminescentes.

•••+; valores variados segundo o autor
-*•+; quando T nâo ê conhecido ê indicado o decaimento do sinal

aços um tempo de armazenamento a 20*C mensionadp entré pa
rentes es. ""

LT.



1
L'

£•'

'ç
, ! • •

1'

I\i".
Í'Í

*•
?•'-

•i *

?' '

í
í
1
1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-73 -

Banda de Conduçâo
?Å

M MM

Arraadilha de Elétrons

Banda Proibida
Armadilhà d

Lacunas

Foton TL

7////7U ////////////////< MBL
(a) Exposiçâo a Radiaçâo

ionizante

(b)* 1-. Possibilidade

"—Foton TL

(c) 2- Possibilidade

TIGURA 1
Emissäo Termoluminescente
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Banda de Conduçâo

- Bända de Valencia

(a) (K.cTistal perfeito

0©0
1 - Defeito Schottky

2 - Defeito Frenkel

-•(b) Defeito Schottky e
Frenkel em um cr i s -
~tal iónico.

FIGURA 2

- */- •/-

C_ elëtrbn

O— lacuna . .

(c) Centros de côr

(d)Elëtron capturado numa

vacancia de ion ne ga ti-

" vo. Centro F.
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FIGURA 3

Curva de émissäo do LiF inadequadamente pré-recozido
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EXPOSIÇAO (R)

:. FIGURA 5

Resposta do CaSO«:Mn em funçâo da expos¿

çâo (Bj arngard).

« - Resultados experimentáis

^ _ _ - Curva teórica da relaçao entre dose

e termoluminescencia.
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10 10? . I0«:
EXP0SIÇA0 (R)

FIGURA 6

Respostas para os dois picos de émissâo do CaS04:Sm

xomo funçâo da exposiçâo a radiaçâo gama do 60Co

(Bjarngard).

o o Resultados experimentáis

. _ _ - Curvas obtidas com o uso da equaçâo

(1 - 53)
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4- CaF2 (3% Mn ) . Z= 16.6

aSO4(0.21l Dy)

(0,22% Tm)

5- CaSO4(0.21l Dy). 1= 15.3

••• • •• ENERGÍA (MeV)

1- TLD 100 (0.04% Mg).I= 8.14

2- Li2B4O7 (0.37!. Mi) . 7 - 7 . 3 7 .

2^ BeO Thermalox. 1 =? 7.3.3

r ) « 7 . 6 4 ; •.•*'•:.^

2"(Têçi4b.Humano)« 7.40

10
ENERGÍA (MeV)

FIGURA 7

Resposta calculada de alguns materials termoluminescentes.em
funçâo da eñergia da radiaçâo, para urna dose absoryida de : 1
rad (ar) , normalizada em reí acaro a energia dos fotons de urna
fonte de 60Cq (G. Busuoli, 1973).
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FIGURA 8

I05

EXPOSIÇAO
10®

Resposta do LiF, era funçâo da exposiçao sofñ
da, para diferentes valores de energía dos
fotons.
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FIGURA 10

Curva de emissáo do LiF previamente recozido a 400*C duran

fe 1 hora e 80»C durante 24 horas e entâo exposto a radia-

çlo. gama. .

\ \ '̂w..—



.Cl-

LUZ EMITIDA ( UNIDADES ARBITRARIAS )
w • • . 5

,"t>.-rç' ; '••'!'ff,;",X':!ii>"JV.î ^-ViJK-r^-iCSPli^i^W' T"



- 8 4 -

#

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

O . 100 200 300 400
TEMPERATURAC'C)

; FIGURA 12 .

Curvas de émisslo termoluminescente de
alguns fosforos.
A) CaS04:Mn C) CaF2 natural

B) LiF:Mg D) CaF2íMn
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TIGURA 14

Curvas de emissáo do boratflMae l i t i o obtidas para di fe
Tentes tempos após a irradiaçâo (30s a 90min.).
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to2 10 10" IOW 10
TERMOLUMINESCËNCIA (1 Unid.TL=lR)

FIGURA 15

Fator de corrëçâo da perctäT de l ine árida de em funçao
da teTmolurainescência.para o li~B407:Mn.
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1 - Sistema de Aquecimento

2 - Material Termoiuminescente •

3 - Detetor de Luz (FotomûltiplicadoTa)

4 - Alta Tensâo

5 - Amplificador

6 - Registrador

FIGURA 16

Componentes básicos e um leitor TLD

! '•
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FIGURA.-17

lEITOR TELEDYNE 7300
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(a) LEITOR HARSHAW 3000

(b) LEITOR HARSHAW

2000

^ . -..<• • — -

FIGURA 18

LEITORES HARSHAW

v-
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FIGURA 19

LEITOR TOLEDO 654
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(a) LEITOR SAPHYMO-SRAT LDT 20

(b) LEITOR NA-

TIONAL

ÜD-S02 A

FIGURA 20 *

LEITORES SAPHYMO-SRAT LDT 20 e NATIONAL UD-502 A
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