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INTRODUÇÃO GERAL

O Brasil, assim como o resto da América

do Sul, dependem inteiramente da importação de telas

fluorescentes para radiografias e radioscopia assim

como para a fabricação de tubos de imagem (TV, osci^

loscópics). As preocupações iniciais deste trabalho

cons lotem »tn:

1) Estabelecer a metodologia da prepara

ção de fósforos com o objetivo de contribuir para

eliminar cais uma fonte de perda de divisas.

2) 0 estudo dos diferentes fatores f?s£

cos que intervém no processo, cuja determinação tep_

rica e experimental pode dar origem a bastante tra-

balho de pesquisa básica e aplicada da qual poderão

participar estudantes nas etapas futuras.

3) Enfatizar o uso e tentar encontrar irá

todos de preparação dos modernos fósforos baseados

ew substratos cristalinos dopados com Terras Raras,

os quais possuem eficiências de conversão de R-X- em

luz mui tu superiores ã do fósforo tradicional, ou

seja o C«W),. Estas telas estão sendo atualmente co

mtrcializadas na Europa e nos Estados Unidos a pre-

ços muito altos mas conseguem decrescer as doses

de irradiação de R~X dos pacientes em fatores da ojr

deni de £ a 5, cora todas as conseqüências que isto

implica desde o ponto de vista'dos riscos de irradia
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çao.

Reconhecemos desde o início as dificulda_

des inerentes I pesquisa e o longo caminho a per-

correr. Entretanto, os resultados altamente promis-

sores encontrados num curto período de pesquisas de

ao redoT de dois meses, tanto nos aspectos experi-

mentais quanto nos teóricos, permite manter um razo

avel otimismo quanto aos resultado: qv* poderão vir

a ser obtidos no desenvolvimento sistemático desta

pesquisa no tu'.uro proximo.

I. Considerações Teóricas sobre Telas Fluorescentes

1.1. - Introdução

Analisaremos alguns modelos teóricos com

o intuito de entender melhor o comportamento das te

Ias fluorescentes excitadas cora raios-X. Possíveis

esquemas de uma tela são indicados na Fig. 1.

Em todos os esquemas apresentados imagi-

namos o raios-X incidentes desde a esquerda. A zona

ativa dos modelos está geralmente formada de crista^

zinhos do material fluorescente em suspensão num

meio inerte, geralmente amorfo e de alta transpa-

rência. A luz fluorescente gerada sai em todas as

direções, em particular para a frente (e pode ser u

sada para observar uma imagem sobre a tela, caso da

radioscopia), ou para trás, quando então pode ser
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usada para reforçar a excitação sobre um filme foto-

gráfico (caso das telas reforçadoras em radiografia).

Sendo que o número relativamente gran

de de parâmetros físicos e geonétricos influi na efi_

ciência luaínica da tela, a otimização da performan-

ce da mestra é tarefa extremamente difícil de ser rea

lizada em forma experimental. A necessidade d e uma

teoria capaz de fornecer modelos que possa» servir

para orientar a pesquisa e óbvia. Hauaker* apresen-

tou (1947) um modelo teórico que leva em conta ade-

quadamente a influência de muitos dos parâmetros re-

levantes. Contudo, não existe, ao que sabemos, veri-

ficação experimental conclusiva do seu modelo. Se

esse ou outro modelo ou uma modificação do mesmo, pu

desse ser verificado experimentalmente, poder-se-ia

obter telas otimizadas através do cálculo, isto e, o

processo de otimização poderia ser feito por um com-

putador, para um certo tipo de material ativo, sem

necessidade de longas, tediosas e dispendiosas expe-

rimentações.

Por exemplo, a determinação da granu-

lometría e espessura ótima das telas de CaWO, foi

icjta em muitos anos de trabalhos empíricos por ten-

tativa e erro. Os valores ob ti do's nesse caso, pouco

ou nada servirão para a determinação empírica dessas

grandezas nas telas mais modernas baseadas ou em
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compostos de terras raras ou em cristais dopados

com. terras raras e outros dopantes.
k

1.2. - Parâmetros de Interesse Físico

Definimos:

n » número de partículas do fósforo por co

l « n « distancia média entre os centros
das partículas.

l>_ ,VC • coeficiente de absorção linear de
fósforo e da cola respectivamente
para os raios X de comprimento de

onda: X: up- y (X>, Pc(X)

v , v , Frações em volume do fósforo e da
p c cola respectivamente:

v + v * 1
P c

p. • coeficiente de absorção linear da base
para raio-X.

a,b,c,d, <• espessuras indicadas nos esquemas
da fig. 1.

v »v ,v,, valor médio do índice de refração
^ C para o expectro fluorescente do

fósforo, da cola e da base respec
tivamente

P- ,PC ,P]j, coeficientes de absorção óptica
(valores médios) para o fósforos
a cola e a base respectivamente.
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Poderíamos definir para a suspensão, o

valor médio volumetrico da absorção óptica:

p • v p • v p
p *p <Tc

Esse valor entretanto, rio *-eflete o valor efetivo

da absorção na suspensão, o qual deverá depender da

relarão dos índices de refração v /v assim como da

relação entre o tamanho tied i o das partículas e o

comprimento de onda A da luz: l/\. 0 valor de absor-

ção p pode se expressar, de acordo com a teoria ele-

tromagnética, em função da componente imaginária dó

índice de refração:

p- £ - v£ (D

sendo v - v + iv..

Definimos também a intensidade dos

raios incidentes I , ou potência incidente por unida
o ~ ^ "~

de de área da tela em Watt/m . A intensidade ã* prcfujn

didade x dentro da tela _Ç.p.,,eixo Ox de referência tem

a origem sobre a superfície e esta dirigido na dire-

ção dos raios-X incidentes), serã, como é sabido:
X<*> - Jo e ~"X (2)

sempre que processos outros que os de absorção (espa

lhemento por exemplo) sejam desprezíveis.

Definimos ainda o coeficiente n. de con

versão intrínseca da tela como a relação da potência
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da luz fluorescente gerada com relação a potência dcs

raios-X absorvidos. Este fator n é, eis geral, bas-

tante mal conhecido e o seu cálculo direto ainda es-

tá para ser resolvido (Vide parágrafo 1.8). Como, em

geral, interessa a relação da potência produzida co-

mo luz ã potência incidente de raios-X, deve se con

siderar o fator global da absorção que liga a potên-

cia absorvida com a incidente:

Fator muito mal definido para um feixe policromáti-

co. Se I, e a potência total convertida em luz, tere
Là —

nos

I. - n.n I
L a o (4)

Numa experiência dada não se obtém I.,, porem a potcn
LÊ . • ~ ~

cia de luz emitida para atras ou para a frente, o

que implica na introdução de fatores n e n respec_

tivamente que ligam I. com estes valores. Chamando

F í F. as intensidades para trás e para frente res-

pectivamente teremos:

(5)

A avaliação da performance de uma tela fluorescente

é feita pelos fatores globais n de eficiência:
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• +

n - »i.Ma.n~ (6)

1.3. - Modelos Físicos do Meio Ativo

Como já foi oito acima, o meio ativo

consiste de um fósforo» que é o material fluorescen-

te, em grãos dispersos ao acaso numa matriz colante

bastante transparente ã luz gerada e aos raios-X. A

dispersão foi caracterizada pelo número n de grãos ,

ou partículas, por unidade de volume. A distância mé

dia entre os centros dos grãos l - n"1 , a distri-

buição de tamanhos de grão, a espessura do filme e o

comprimento de onda de luz fluorescente são outros

tantos fatores que intervém no complicado problema

de determinar a eficiência da conversão. 0 tratamen-

to analítico e quase que impossível, porém, poderia

pensar-se em obter resultados numéricos usando méto-

dos de simulação no computador (Monte Cario, por e-

xemplo) "'#

Alguns resultados úteis podem se ob-

tor, introduzindo hipóteses simplificativas quanto

ã estrutura da suspensão. Isto é, introduzindo mode-

los simples, que poderão, quiçá, ser aproximados na

experiência por métodos adequados de preparação, ou

poderão fornecer, mesmo que em casos limites, infor-
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maçoes de certo interesse para a compreensão geral

do problema. Observa-mos entretanto que nao é sufi-

ciente poder calcular n , é necessário poder calcu-

lar também a resolução. Observamos ainda que o pro-

blema do calculo de n é independente das dimensões

laterais da tela, so depende da variável x (Fig. 1),

i.e., trata-se de um problema unidimensionál. Entre-

tanto o cálculo da resolução e um problema bidimen-

sional e necessita considerar a distribuição angu-

lar da luz emitida por uma fonte de dimensões fini-

tas. Neste trabalho nos limitamos só ao primeiro as-

pecto do problema.

Consideramos a seguir modelos sim-

ples para o meio ativo. 0 mais simples consiste em

supor que o meio é continuo em forma de filme fino

(sem grãos).

Consideremos depois modelos com

grãos era suspensão na cola segundo a relação da es-
-1/3pessura a do filre e o tamanho médio do grão n

a » n- 1 / 3

a - n"l/3
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1.3.1. - Modelo do Filme continuo

Neste caco ideal, consideremos o meio

ativo coco tan filme fino homogêneo e continuo (sem

grãos) onde a luz gerada será suposta viajando somen

te nas direções ± x. Para raios X de mi certo com-

primento de onda À e luz X , sejam p 3 p os respec

o i* —~

ti voa coeficientes gleba is da absorção. Assumimos tair.

bpm que c espalhamento de ambos, raios-X e luz» é

desprezível.

A potência da raioc-X atsorv:'.da -.van..

C2ir.ada muito fina de espessura dx c obviamente:

<ÍI(x) - -y I Q e~
p:: dx - -y I(x) dx (7)

0 sinal (-) indica que a potência c absorvida. Fode-

n.os expressar a potência smitids na forma de luz pe-

la np.snia caoada (convertida cn fonte i:itp.r:ü 7.) cc-

ire:

dF. ' TV.J JC(x) Jx (S)

a fração r: de dF. n dirigida para trás e n para

frente. Calcularemos a lv:z total eraitída para fren-

te s observando que para chegaria superfície de en-

trada dos raios-X, os fotons de luz gerauos a pro-

fundeza s são absorvidos com coeficiente 0:
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dF = n~e~pX dF. = n nu e p X I(x) dx

io e "
( l l + p ) x dx (9)

Ou seja:

Fa . """"'o [, - .-<M*P> •] OO)
u+p

Analogamente a luz emitida para a frente, isto e ,

luz que se propaga na mesma direção que os raios - X

será:

dP£ - n+ e ~ p ( a - X ) dF. = n+rili Io e ^ x e p ( a-X> dx

a que, apôs integração fornece:

que pode ainda expressar-se:

F a 1—tí_ i (e - e ). ( H 1 )

£ interessante expressar os valores de F e F por

unidade de potência de raios-X inc'dente, que corres
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podem aos n. r\ definidos anteriormente:
g g

n" - f - !£ - n"n JL-. fi - e-<n*P>«1 (M)
* • io • w+p L ^

= ff " r - " V A l e ^ - e - l (13)
o

A equação (12) é de interesse em radi-

oscopia e a (13) no cálculo de telas reforçadoras de

imagem. A variação de ambas em função de £ é impor-

tante já que permitira otimizar as espessuras nos

dois casos de cplicaçao citados acima. As curvas res

pectívas estão representadas nas Figs. 2e3. f crês

ce monotomicamente com ja tendendo assintoticatnente

ao valor nn y/()j+p). 0 valor ótimo de a dependerá

de considerações econômicas, pois um certo incre -

mento Aa da espessura determina um aumento impor-

tante de f quando £ e pequeno e um pequeno aumen

to quando a Õ alto. Por exemplo para obter f igual

a 90% do limite máximo possível, que é nn~U /

(y+p), deve-se ter uma espessura d = 2,3/(y+p) (cm),

pendo que para aumentar a potência a 95% é necessã

ria uma espessura de 3,0/(y+p) o que pode ou nao

ser mais conveniente segundo os valores de y e p e o

custo do material.
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Para o caso da luz emitida para

frente, pode-se ver imediatamente que essa potência

é máxima quanco a espessura é:

, % Ln (v/p)
a (max) - , , , x

V-P

Segundo os valores de p e p essa

espessura poderá ou nao ser a econômica. Com efeito,

se estes dois valores tem valores próximos, o máxi-

mo será muito laigo e a potência variará lentamen-

te em função de d o que, mais uma vez poderá dar

maior importância a fatores econômicos.

Para a espessura dada pela (14)obtem-se

a máxima emissão de luz para frente:

ff(max) - nn
+ (P/P)

É interessante estudar como varia este máximo em

função da relação X entre os coeficientes de ab-

sorção para a luz e os raios-X:

Resulta:

ff(max) - nn
+ x x / ( 1' x )

 (15f)

Esta»função possue a forma indicada a-

proximadamente na Fig. A.
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Um fato curioso e digno de ser levado

em conta é que sendo <jue os valores de y - y(X) sao

muito bem conhecidos graças as pesquisas cristalogr£

ficas ™ ) ^ og v a i o r e s de p -p(X) são praticamente

desconhecidos.

Entretanto, os resultados teóricos desta

pesquiss permitem prever que a luz emitida para

trás aumenta quando o valor de p é menor.

Quanto ã. luz emitida para a frente esses

resultados indicam que, tairbém neste caso, a emissão

decresce quando p aumenta. Ambas conclusões concor-

dam qualitativamente com resultados obtidos previa-
(2)

mente por Buchanan et ai. , mostrados nas Figs.

5 e 6, usando modelos mais complicados.

Vê-se que, em geral, o modelo do filme

continuo indica que o coeficiente de absorção para

a luz emitida deve ser o menor possível, o que era

de se esperar fisicamente.

1.3.2.- Inter.sidades emitidas por telas compostas ba-

seadas no modelo no filme contínuo.

1.3.2.1 - Se acrescentamos eõ uma lamina inerte que

eerve apenas de suporte mecânico. Bastará incorporar

os fatores de absorção adequados. Trata-se obviamen-

te âor-, cé£cs (c) e (c) ca Fig.l. S claro que íc) de-

vera ser usado quando interessa a emissão para
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trás, em cujo caso o suporte nao modifica a intensi-

dade F dada pela (5). No caso (d), para o cálculo

de F deverá acrescentar-se o fator e b de absor^

ção da base para os raios X. Esi alguns caso será

necessário levar em conta as refletividades nas su-

perfícies da lâmina inerte.

1.3.2.2. - Tela "Sandwich"

Esta tela, ilustrada na fig. I(b) forne-

cerá a intensidade que seguem:

li - PILE

(16)

07)

As equações (16) e (17) nao incluem as

refletividades superficiais que poderiam nao ser

desprezíveis.

1.4. - Modelo de Grãos Segundo Kar.aker

A hipótese b&cíca neste, caso é que a
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espessura a do filme é muito maior que o tamanho oê-

dio dos grãos, i.e.,

a » * - n" 1 / 3

Hamaker tratou este caso com a aproximação unidi^

mensional do meio continuo modificada para levar em

conta o espalhamento múltiplo de f em f e vice-

versa. Sendo que jí o tratamento de Kamaker é dife-

rente do nosso, exposto no parágrafo 1.3.1 no caso

do filme continuo e que alguns dos resultados sao

diferentes, acreditamos que o modelo de grãos neces-

sita de uma nova analise que nos propomos a realizar

numa próxima etapa deste projeto.

As expressões obtidas por Hamaker sao de

uma grande complexidade e de interpretação física

pouco clara, as hipóteses feitas são pelo menos mui-

to discutíveis. Nao vale a pena reproduzi-las aqui,

já que efetivamente elas nao contribuem para escla-

recer nenhina dos aspectos físicos do problema, sal-

vo talvez para mostrar quanto ele é complexo. Por

exemplo, nao é nada claro como obter os valores glo-

bais de p e 6 a partir dos respectivos valores do

fósforo e da cola (supostos ainda que <5 fosse conhe-

cido), nea como fazer intervir no cálculo a distribui^

ção de tamanho de grãos e o empacotamento dos mes-

mos. A propagação dos feixer r!e luz r.ao pode ser c.oi,

siderada analiticemente da mesma forma que no cato
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em que a fonte é externa como foi feito até agora

. 0 fato das fontes serem internas conduz a uma

fenomenologia totalmente diferente. Um problema a_

nálogo, propagação de raios-X a partir de fontes flu

orescentes internas foi recentemente estudado neste

laboratório tendo-se concluído que os resultados

usuais da teoria dinâmica dos raios-X para fontes ex

ternas não podem ser usados, É possível tentar uma

generalização do método teórico usado no caso, res-

salvadas as óbvias diferenças devido a mudança de

3 ordens de grandeza no comprimento de onda.

1.5. - Influência do Tamanho dos Grãos

Até o presente, o conhecimento que se

tem desta dependência é totalmente empírico e, embo-

ra o efeito seja quantitativamente muito importante,

nao existe uma base teórica adequada, encontrando-se

por vezes, resultados aparentemente caprichoso, in-

conexos e até contraditório. Na tabela III, tomada ,

da ref. (2). vê-se o resultado de medidas de tama-

nhos médios de grãos usando a técnica de Coulter

e do brilho, relativo a um certo padrão, para ten-

sões do tubo de reios-X de 30 a 100 KVp. E6sas medi-

das requerem a raonitorização das intensidades inci-

dentes de raios-X, as que foram feitas usando tec-

nicas, nao muito confiáveis que consistem na me-
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tíida da intensidade retroespalhada pelo põ compacta_

do em porta-amostra de cobre. A dificuldade essen-

cial em todas essas medidas é a que decorre do po-

licromatisoc de feixe incidente e do fato de que

qualquer fenômeno que acontecer com ele, seja absor_

çao ou espelhamento, mesmo antes ou durante a me-

dida, modifica a distribuição espectral em forma

(geralmente) imprevisível. 0 enorme volume de es-

forços, tempo e dinheiro gastos em pesquisas deste

tipo deveria ser mais do que suficiente para provar

que as bases teóricas atuais, baseadas em coefi-

cientes globais para todo um espectro, que muda a

cada passo na experiência, cão absolutamente insufl

cientes e não poderão fornecer quase que nenhuma o-

rientação ã pesquisa experimental.

A influência do tamanho dos grãos no

brilho é um exemplo claro desta situação. Na tabela

III, ve-se que, como resultado de um grande esforço

experimental, conseguiu-se obter o fósforo Gd_O^S :

Tb, cujos grass inicialmente eram de 1 a 1.5ym, em

tamanhos de 15um o que melhorou o brilho considera

velmente. Entretanto, o mesmo fósforo com grãos de

25 \im produziu um brilho menor.

Observamos, entretanto, que usando uma

teoria simples como a que desenvolvemos para um fil̂

me fino contínuo, a luz transmitida pcr& frente poe

ur. núíxíoo paia ura certa espessura que calcula"
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mos (vide eq. 14), ou em outros termos deve-se espe-

rar que de um certo tamanho de grão em diante do bri

lho deve decrescer. Por outra parte e um fato conhe-

cido de longa data mas sem explicação até agora

que cristais naturais de scheelita (CaWO,) quase nao

produzem fluorescencia, o que poderia ser devido en-

tre outros fatores ao tamanho do» 6rcrs.

Acreditemos que a pesquisa sobre a in-

fluência do tmanho de grãos deve ser feita coro ra-

diação monocromática e realização posterior de inte-

grações numéricas mediante o computador. A tentativa

de encontrar o efeito global como tem sido feito até

agora só poderá conduzir a novos fracassos pelas ra-

zões apontadas acima.

Quanto ao efeito de interação entre os

grãos, observamos que para as espessuras de fósforo

usuais 50 - 250|im os tamanhos de grãos de orden de

25 a 50 um jã nao verificam a hipótese do cálculo

de que a » í n

0 caminho que propoir.es então é o desen-

volvimento de métodos estatísticos de tipo Monte

Cario para radiação monocromática e posterior in-

lepraçao numérica, o que corresponde a um volume ,

grande de cálculo que, entretanto, pode evitar despe_

sas muito maiores na área experimental.
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1.6. Desenvolvimento de Novos Fósforos

Os princípios gerais obtidos dos modelos

simples quanto eos fatores de absorção \i e p sèo

absolutamente ineludíveis e deverão sempre ser leva-

dos em conta. Una vez obtidos resultados concretos

sobre a influêncoa do tamanho dos grãos e outros fa-

tores físicos citados no parágrafo 1.2., o processo

de otimização poderá ser feito por computador para

tentar deixar un mínimo de variáveis a serem deter-

minadas empiricamente. Entretanto, o problema de en-

contrar novos fósforos está associado ao problema do

ser capaz de calcular o fator de conversão intrín-

seco n, isto é, de como um átomo sob certas condi-

ções dentro de uma rede cristalina, pode transformar

fotons de raios-X em fotons de luz de energias infe-

riores em três ordens de grandeza e com que eficiên-

cia. Â eleição adequada da rede base e do dopante, o

efeito de acoplamento dos elétrons com a rede, da

distorção da resina, de eventuais interações eletron-

fonon, foton-eletron, etc. esta longe de ser resolvi

do (vide parãgr. 1.8.).

Sabe-se atualmente que as terras raras, ^

sadas como dopantes em certes redes cristalinas po-

dem produzir eficiêncías de conversão muito mais

altas que as dos fósforos convencionais,tendo sido
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nos últimos anos desenvolvidas várias delas, tais

como La 02S:Tb; Gd O-S:Eu, BaFCl:Eu, fora de outras

já conhecidas como CdS, ZnS:Ag, CsI:Na, NaI:T£ ,

VO,Ca:Pb, etc. A fluorescência óptica de sólidos do-

pados com T.R. excitados por raioe-X foi investigada
(9)

primeiramente por Makovsky, Low e Yatsiv em 1962,

e pouco depois por Derr e Gallagher que usaram

excitaçao com raios-X, e radiações nucleares (a,B, Y

e n.). 0 efeito encontrado é tao sensível à presen-

ça de traços T.R. ' que passou a ser usado

como ferramenta analítica para a deteçao de traços
~ — ~9

em concentrações de até 10 . Atualmente tem-se pre-

parado uma grande variedade de substratos que fluo-

rescem na região ótica quando dopados com T:R. Vá-

rias aplicações do efeito foram realizadas, quer

como ferramenta analítica, denominada XEOF (X-ray ex

cited optical fluorescence) com múltiplas aplica-

ções, por exemplo, no estudo da pureza das terras ra

ras * quer como método sistemático para o de-

senvolvimento de fósforos com possível uso en telas
(18)

fluorescentes . Fessel, Dekalb e D*Silva citam

compostos fluorescentes formados por 55 elementos

da tabela periódica.1.7. - Comparação de três Fósforos

Neste parágrafo fazemos a comparação de
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algumas características de CaWO,, Gd_O_S:Tb e do

BaFCl:Eu, sendo que a preparação deste último foi o

objeto das pesquisas experimentais que descrevemos

mais adiante.

Na Tabela I são dados os valores do coe-

ficiente p/6 de absorção u,-ss:co para raios-X des-

ses três fósforos para comprimentos de onda entre

0,20 e C,55 % . Esse valor i importante porque deter_

mina a fração de raios-X absorvidos pela matéria

que é a que parcialmente poderá converter-se em luz,

sendo que os valores de y/6 para cada elemento fo-

ram calculados e em muitos casos verificados ex-

perimentalmente para valores de A de 0,30 X em dian-

te: a região de interesse cristalogrãfico. Ê inte-

ressante notar <a ausência de cálculos e de experiên-

cias para comprimentos de onda menores, os que en

principio possuem maior interesse em radiografia.

Observamos que o produto de y/5 pela

densidade superficial 6a do filme de fósforo em
2

g/cm , sendo <S a densidade do mesmo e a_ a sua espes-

sura, fornece o resul tado.
ía = ya

e que a fração de energia absorvida para um certo X

5 1 - *'»*
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A fração da energia total de raios-X absorvidos é

rea Intente

• fo-.•*<"•n» - ( o e )» (18)

Aroin

expressão que deve substituir à (3), dada no pará-

grafo 1.2., e que i a freqüentemente usada.

Na Fig. 7 esuiu tcprerentados os va-

lores da Tabela 1, o que permite uma comparação dire

ta das três telas do ponto de vista de absorção aos

raios-X. Com efeito, através dessas curvas pode-se

comparar diretanento telas com igual densidade su-

perficial. Na região de A < 0,33 A, que é a de maior

interesse radíológico a tela de BaFCl:Eu é muito

superior ãs outras desde este ponto de vista. Por

exemplo, para X = 0,20 e uma densidade superficial de
2

0,1 g/cm i

tabela II.

2
0,1 g/cm as três t.̂ las absorveriam como indica a

Obviamente os valores da Tabela II sao

apenas parte do problema. A comparação deve incluir

os fatores quânticos de conversão e ainda a compa-

ração dependerá sempre da curva de resposta espec-

tral do detetor.

Na figura 8, mortramos os espectros
" 2+

de emissão do CaWO,, do BaFCl:Eu" , e do Gd^O_S:Tb ,
4 t 2.

junto com a curva de resposta espectral de um fil-
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me de raics-X ccr.un. As curvas estão norn^lizadas

com o máximo en 100. Observa-se que a maxima emissso

do Gd^O S:Tb se produz no verde (5440 A) onde a res-

posta do filme i praticamente nula, o que pratica-

mente anula as possibilidades deste fósforo que em

outros aspectos possue utna performance interessante.

Poderia usar-se filme sensível no verde mas isto nao

seria econômico na area radiogrãfica. Sua aplicação

entreuc»nto para telas de raios catõdicos ou em ra-

dioscopia deve ser seriamente considerada.

1.8.- - Possível Mecanismo da Geração 3e Emissão 6p-

tica Excitada por raios-X

Diferentes autores tem sugerido meca-
(9 11 19-27)

nisroos ' * para o processo de excitaçao

con raios-X e ecissão na região óptica. Como já foi

indicado acima, o fenômeno nao é ainda bem conhecido

e muitos dos seus aspectos nao chegam a ser entendi-

dos claramente. Contudo, existe um certo, consenso

fen que d mecanismo bssico envolve o conceito de exci^

taçoes secundarias geradas pela absorção dos raios •-

X pelo ãtoros do suporte, seguido de uma transferen-

cia Foletiva da energia dos ejecir adores secundários

para cs irpurezas de T.P.. Com efeito, a absorção di-

reta de ura foton de Raios-X por um átomo de T.R. só

pode em princípio, produzir a ejeçao de um foto-ele-
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tron de usa camada interna com a subsequente emis-

são de radiação característica X da T.R. ou de elé-

trons Auger. Esse fenôaeno é completamente diferen-

te da produção de radiação na região óptica que

nos interessa aqui. Entretanto, os fotoeletrons eu

os elétrons Acger ejetados pelos átomos do subs-

trato podem eventualmente interagir com elétrons or

bitais de átomos do substrato.

Nesse csso , eles poden perder o ex-

cesso de energia en passos sucessivos e em quantidji

des variáveis da orde- de vários eV ou mais, fonnan

do assim os excitadores secundários. 0 processo de

formação desses excitadores pode ser melhor enten-

dido observando a Fig. 9, que contest um esquema uni

dimensional idealizado dos estados de energia de um

semicondutor ou de un isolante cristalino. A ban-

da de Valencia encontra-se completamente ocupada no

início e a banda, de condução completamente vazia. A

absorsão parcial citada acima da energia de um foto_

elétron oi de um elétron Auger originado num átono

do substrato pode excitar un elétron da banda de

Valencia na banda de condução. Forma-se assim, um

par "eletrotF-livre" (na banda de condução) e um bu-

raco (na banda de Valencia), isto é, utn "exciton" .

Este "exciton" pqde ser atrapado nos lugares crist£

linos que contém défeítns seja estrutural, seja coin

posicionai (vide Fig. 9). Se acontecer nesses luga-
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res que a recombinaçao eletron-buraco seja um pro-

cesso permitido quanticamente, haverá liberação de

energia. No caso da impureza ser um ion de una T. R.,

com estados excitados nao ocupados na subcamada 4f ,

a energia liberada pode excitar elétrons do estado

fundamental do sistema Af a esses estados excitados,

cujo retorno ao fundamentai produz espectros de li-

nhas bem definidas (vide Fig. 8, caso do Gd~O_S:Tb),

isto e, 'ifeste caso o processo de transferencia de e-

nergia é altamente seletivo. Essa característica e

atribuída a alta mobilidade do par eletron-buraco e

a relativamente curta vida média dos estados excita-*

dos 4f, assim como a repetição da excitaçao da mes-

ma impureza. Este mecanismo, entretanto, nao expli-
. ~ 2+

ca a larga banda de emissão no caso do BaFCl:Eu
(fig.8)

II - PARTE EXPERIMENTAL

1. Escolha do Material

Tratando-se de um projeto inicial de

curta duração, com fundos muito escassos da FAPESP ,

sem verbas para materiais, foi fundamental a escolha

de ura fósforo que oferecesse boas perspectivas quan-

to r>. performance e cujas possibilidades de preparajao
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fossem accessíveis. Um estudo de bibliografia mos-

trou que nos ativos trabalhos desenvolvidos em di-

ferentes laboratórios nos últinos anos tem-se encon-

trado materiais interessantes, que dopados com T.R.

possuem uma alta eficiência quantica de conversão

(vide parágrafo 1.8 acima). Alguns deles sao forma-

dos na base de substratos que são compostos de T.R.,

tais como Gd?CLS:Tb, La_O_S:Tb e outros oxisulfetos

de T.R.. Outra linha está composta de sulfatos e fo£

fatos alcalino-terrosos dopados geralmente com Eu.

Considerou-se também o iodeto de cé-

sio, que forma dois fósforos interessantes, sendo

um dopado com Na e outro com TI e finalmente a varie

dade dos fluo-haletos alcalino-terrosos, fundamenta1_
2+ 2+

mente o Ba F Cl:Eu e o F BrCl: Eu . Com os meios

a nossa disposição, estes materiais, dentre os mais

promissores conhecidos até agora (28), apresentavam

boas possibilidades de serem sintetizados, cristali_

zados, dopados e testados.

Após várias tentativas foi decidido

concentrar os esforços no Ba F Cl: Eu .

-» 2+
2. Preparação do Ba F Cl: Eu

Os materiais de partida sao o Ba Cl».

2H2O (C.Erba) e o ÇaF-, que foi preparado a partir

do Ba(OH). pela reação:
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Ba (0H)2 + 2 HF + Ba F2 + Q.cal

(reação fortemente exotirmica)

0 cloreto e o fluoreto de Ba foram

desidratados por tratamento térmico a aproximadamen

te 150 C. Numa primeira tentativa ambos os compos-

tos foram tnoidos e misturados, em proporções este-

quiométr:cos junto cora quantidades variáveis de
(*)

Eu Cl_ (da ordem de 1%). 0 problema a ser resol-

vido consiste em que o cation Eu na mistura, se

difundido na rede do Ba FC1, é sabido que produz

fluorescencia na região do vermelho â* qual os fil-

mes usuais de R-X sao insensíveis. Entretanto o íon
2+ - ~

Eu que produziria fluorescencia na região UV e

azul, muito mais efetiva em relação ao filme, é injs

tavel fora da rede do composto base. 0 simples aque

cimento das três substâncias conduziria 1 produção

de um fósforo que emite no vermelho o que poderia

quiçá ser útil com outros fins, mas não em radiogra

fia. A solução consiste em usar uma atmosfera pou-

co redutora com H» e temperatura de ordem dos 850°

a 900 C. Alguinas das amostras formadas por grãos(") 0 Eu Cl, foi gentilmente fornecido pela Dra. I.

V.P. Yoshida do Instituto de Química da UNICAMP
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de tamanhos variáveis, altamente dependentes do tra-

tamento térmico, produzem fluorescência, de intensi-

dade aparentemente baixa quando comparadas com amos-

tras de CaWO.. 0 que é pior é que essa fluorescên-

cia era acompanhada de luminosidade prolongada de-

pois da excitação com raios-x ("afterglow") o que é

indesejável para os usos radiográficos e ainda mais

para os radioscópicos.

0 problema foi então reformulado nes-

tes termos:

a) Estudo das condições experimentais necessárias à

b) Redução do Eu e incorporação na rede na forma

formação do substrato base.

>duç

de Eu .

c) Evitar a formação de centros e "afterglow".

Depois de várias tentativas consegui-

mos estabelecer um processo esi duas etapas (depois

de se ter os componentes básicos).

1? etapa: Reação do Ba Cl_.2H20 e Ba F em estado s£

lido a temperatura entre 750 e 800 C para formar

o substrato Ba F Cl. Esta reação ê feita sob condi-

ções de alto vácuo.

0 aquecimento foi feito com diferentes

tempos de duração e OG resultados da reação verifica

dos por difraçao" de raios-X. A reação ê completa a-

põs umas 6 horas de aquecimento. 0 diagrama de di-
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fração da Fig. 10 mostra só o composto Ba F Cl nao

ficando restos de Ba C1_.2H7O ou Ba F_.

Verificamos também o crescimento dos

grãos com o tempo de aquecimento, fato de interesse

para o controle da granulonetria. Esse estudo porén

deverá ser continuado.

2? etapa: Difusão do Eu, introduzido sob a forma de

Eu Cl,, " substrato de Ba F Cl em atmosfera reduto
-» 2+ ~~

ra com H_ para reduzi-lo a Eu . A atmosfera de N-

deve ser bastante livre de oxigênio, responsável em

boa parte pela formação dos centros de "afterglow" .

0 diagrama de difraçao é mostrado na Fig. 11.

3. Resultados obtidos e controle dos mesmos

Após a realização das experiências des

critas brevemente acima o material foi submetido a

várias verificações:

n) Ressonância pfcramagnetica eletrônica

Mediante esta técnica verificamos o

estado de ionízaçao do eviropio dentro da rede poli -

cristalina de Ba F Cl a temperatura ambiente. En-

controu-se, para um campo magnético H = 3220 gauss

um valor g - 2,0054 que indica pela forma e intensi-

dade do espectro que grande parte do europio se en-
:?+ .

centra sob a fcrr.a de Eu , isto e, o tratanento de.
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redução e difusão foi bem sucedido. 0 diagrama de

RPE é mostrado na Fig. 12, onde também se observa u-

ma outra ressonância de baixa intensidade para cam-

po mais baixo correspondente a um g - 2.7596 que foi
• 3+

atribuída a impurezas, provavelmente de Fe

b) Verificação da Fluorescência Õptica

O material preparado foi expostos

aos R-X verificando a aparição da desejada luz azul-

violeta bastante intensa, concordante com as expecta

tivas e com os resultados da RPE.

A medida detalhada do espectro de

emissão implica na montagem do espectográfo junto

ao equipamento de R-X, tarefa que está atualmente em

curso.

4. Conclusões

No curto período de dois meses

foi realizada a síntese de um dos fósforos de maior

eficiência de conversão quântica de raios-X em luz

conhecido na atualidade. Une-se a isto a vantagem de

que a emissão se produz na região de alta sensibili-

dade dos filmes comuns U6ados em radiografia médica.

Foram também feitos progressos no tratamento teórico

do problema da 'emissão de luz.

Embora os resultados obtidos se-
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";an> ainda de natureza inicial, necessitando-se a

realização de pesquisas em diversas áreas, tanto bá-

sicas quanto aplicadas, pod enes considerar que o pia

no inicial, teve urn sucesso muito alem das nossas

expectativas mais otimistas.
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TABELA - 1

Valores do coeficiente de absorção cãssico p/6 glo-

bal para três telas fluorescentes err. função do com-

primento de onda dos raios X.

Tela

CaW04

M2°2

BaFCl

\ ^

S:Tb

:Eu

0

- 2

~ 5

.20

.!<*>

0.30

6

4

17

.27

,95

,24

0.35

9.67

7,63

4,55

0.45

19.38

15,46

9,22

0.55

33,50

27,03

16,35

(*) Valores extrapolados.

Nota: Descontinuidades K de absorção

W k = 0.1784 X , Gdk = 0.2468 8 , Bafe = 0.3314 X
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TABELA - II

Energia de Raios-X absorvida ( >. = 0,20 A ) por uma
2camada de densidade superficial 0,1 g/cm .

Fósforo

WO.Ca4

Gd^O-SrTb

BaFCl:Eu

Z Energia

absorvida

13,9%

52,8%

74,1%

Valor Relativo

ao CaWO,

1,0

3',8

5,3
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TABEI.A - III

Particlt Size

(Coulter Heana

Value in li

X-Ray Brightness

Relative to Standard

30 kVP 100 KVP

Kote»

7.01
8.71
9.29
7.99

S.S5
8.5"
8.07
9.27
9.61
9.63
8.97
9.33

13.7
12.4
12.3
12.1
11.8
12
11.2
9.1

17.3
18.6
25.5
29.8
40
10.04
13.29
15.8
23.11
11.47
17.47
12.41
17.04
13.5
10.3

7.6
10.8
12.7
12.8
15.3
10

100
91
66
74
78
76
61
69
64
80
106
106
93
85
102
111
111
113
118
115
130
118
130
141
115
96
94
94
45
85
110
107
87
67
93
96
96
73
122
105
95
99
107
123
123
125

100
90
86
69
78
/̂
59
72
67
80
10B
109
102
89
107
121
121
135
138
130
143
132
154
161
133
120
122
104
57
104
116
127
99
72
95
103
103
76
143
113
97
124
132
145
148
150

Standard COS
COS

i
uos

COS
COD 0.6Z Tb
COS 0.6Z Tb
COS 0.2Z Tb
COS 0.2Z Tb
COS 0.2Z Tb"
COS 0.6Z Tb
COS 0.6Z Tb
COS
COS
COS
LOS
LOS-Afgrcgatea
COS

COS O.01Z Tb
COS O.M" Tb
COS 0.11 Tb
COS 0.41 Tb
COS 0.2Z Tb

Ga da Ref
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R-X

(A) f a f-

• V
* •*

" * *

*
p •

« *

M 0

(C) (0) (F)

Fig.1 : (A) Tela íonnada por material ativo (grãos) en suspensão

num meio mecanicamente autopcrtante transparente cos

raios-X e ã luz fluorescente.

(B) Esçje^a de uma tela fonní:ds por uma lâmina inerte rfe

suporte transparente eos reios-X e ã 1u7 fluorescen-

te e con camadas de erafos os Jados fonaadas por «nate

r iô l f luorescpfite (çrüos) mrna tnatrT? colófite tõ^!if-7i

transparente âos raios-X e ã luz gerada. A lamina

interposta fornece a estrutura mecânica.

(C) e (D) Telas com camada ativa de um sÕ 1?do.

(F) Tela cm a mesma estrutura que a (A) coro camadas pro
tetorõü (p lã i t icc) muito f ines de *n,ín?s os l idos.
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O a
Fig. 2 Intensidade da luz emitida para atrás em função

da espessura a_ do filme suposto contínuo.

max
Fig. 3 Intensidade de luz emitida para frente em função da

espessura do filme suposto contínuo.



no*

CO

1.0
Fig.4 Variação do máximo de emissão luminosa para frente em

função óà relação das absorções para a luz e para o$ raio-X.
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400 600 800 1000 Densidade superficial it 10,00040 60 èO 100

Mg. 6 - Luz caitidA pari frer.te cm função da densidade superficial da tela. u*50 cm"1 para todas
»s curvas. vArw.'io 0 na forma Indicada. Hõxirao de tsnissão en cada curva .aparece como
previsto t.cõricarri;ntc. deslocando se » espessuras wenores quando cresce a relação o/u
IFiüura adèpUda da Ref. 2) .
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3 500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 x

Fig. 8 Espectros de emissão de CaW04 ( ), GdjO2S:Tb ( ), 8aFC1:Eu ( -.

e curvas de resposta espectral do filme de raios-X comum (-+-+-+), e do
filme sensível ao verde (--+—•—+).
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DEMTES

Daltro Garcia Pinatti - FTI

Eu teria duas perguntas:

Primeiro é se o sistema funcionaria pa-

ra os elétrons; conversão de elétrons an

Stephenson Caticha Ellis

Nao no sistema da prova. Eu tenlio in-

formação de que ele funciona com elétrons, inclusi-

ve uma das preocupações é o seguinte: Tem alguns

desses fósforos, a base de gadolíneo, que é sensí-

vel no verde, e portanto não tem use médico, mas e-

le poderia ser excelente para tela de osciloscopio,

ou em outras aplicações desse tipo. Também, feita

em base inerte com a mesma base ou com Eu é mais

fácil de ser feita e a fluorescencia no vermelho po

deria ser muito especifica.

Daltro Garcia Pinatti

Essa nao é uma pergunta, é uma suges-

tão. Talvez era novidade, pelo cenos, para mim, que

o Br.Tsil subscreveu ao acordo de patente dentro dn

um critério, que se chama de novidade, absoluta. En-

tão nos temos hoje no Brasil uma série de patentes

pedidas per pessoal âs Vnivnrzideàe e pãò r.ecador,
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porque houve uma publicação numa tese ou ela íei a-

presenteda num congresso antes dos tramites oficiais

do patente. Então eu sugeriria fortemente que, an-

tes de qualquer coisa, deveria colocar-se o patente,

ciente de que o problema ainda nao está completamen-

te amadurecido. A lei brasileira previu a chamada

garantia de prioridade, reserva de prioridade,que

lhe dá um ano de prazo para completar o trabalho e

para apresentar o trabalho em congresso, En-

tão, o caso clássico nosso é* antes de se apresentar

qualquer tese, todo o pesquisador deve no Brasil pe-

dir a reserva de prioridade que é um processo buro-

crático extremamente simples, pois, uma vez que qual_

quer conteúdo patenteãvèl esteja presente nurca tese,

pela lei brasileira de novidade absoluta, que e uma

espécie de defesa da enchurrada de patentes interna-

cionais que viria cair no Brasil, exigiu-se novidade

absoluta. Essa novidade absoluta pode ser perfeita-

mente lidada pelo pessoal pesquisador.

Stephenson Caticba Ellis

0 problema está aí. Esse caso não é uma

novidade absoluta. Com toda lõjríca, pode ser negeda

a patente. £ verdade que simplesmente uma psrcela se

comercializa livremente. Eu nao vejo coxo o sistema

brasileiro de patente poderia acolher uma patente
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desse tipo.

Dal tio Garcia Pinatti

Se nao ha patente desse tipo registrado

no Brasil, ela tem direito a patente, desde que ela

não tenha sido publicada dentro do país por qual-

quer meio, por exemplo, apresentados em congresso.

Esse é um conceito da chamada novidade absoluta, se

nao ha nenhum registro de patente desse produto, que-

pode ser de um produto, ou do processo, pede-se a pji

tente'. 0 problema grave que esta acontecendo tin um

número de caso é que, o pessoal que encaminha paten-

te chega até a mandar uma copia da tese, então in-

validou a patente na hora que raandou a cópia da te-

se.

Stephenson Caticha Ellis

Na verdade o pedide tem que ser feito

ác acordo com suas normas. Nesse caso presente, ele

simplesmente nao teria concedido.

Pergunta: («ao resistrarfn)

Stephenson Ceticha Ellis

Esse material precisa de tratamento tér-

mico. Naturalmente o tretarcento feito a altcs tiu.
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per aturas a vacuot e com o material muito bem contrri

lado. Fica mínimo traço de oxigênio fazem-na parecer

after-glow tanto que o hidrogênio é necessário para

fazer a redução do Eurõpio.

Agora, quer dizer que nao atinge determi-

nada temperatura e não se produz a redução do Eurõ-

pio na rede, então aconteceu problemas absolutamente

desconhecidos até agora, porque o Eurõpio em detenni

nadas redes fluoresce nessa forma e noutras, não.

Porque mudam o comprimento de onda problema típico

desse tipo, interação fôton-rede, influência do for-

no, etc. Nao sabemos nada, eu tenho a impressão que

não sou somente eu que não sei nada, tenho a im-

pressão de que a maior parte de gente que trabalha

nessa área nao sabe ncda desse assunto ou então fica

calado, É claro que tem a teoria. Agora há um deta-

lhe interessante sobre o CaWO, que existe na nature-

za como mineral, e ela é fluorescente, sõ que e mui-

to menos fluorescente do que a substância preparada

sinteticarcente eu forma controlada e com tamanho de

grão controlado.

Paltro Garcia Pinatti

Pergunta: (nao registrada)

Stephenson Caticha Ellis
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Até agora eu r.ão tinha nenhuma explica-

ção, agora eu suspeito fortemente que a celita esta

passendo pelo máximo, aquela curva a partir dai come

ça a decrescer a fluorescencia e possivelmente seja

devido ao tamanho do grão. Se elas fossem moidas em

forma controlada, de modo que temos uma distribuição

de grãos adequadas e, provavelmente se nao tivesse

alguns tipos de impureza que passe no quenching c?o

fenômeno quantico, então poderia ser que fosse apro-

veitável.


