
ATTENTION MICROFICHE USER, 

The original document from which this microfiche was made was found to 
contain some imperfections that reduce full comprehension or some of the 
text despite the good technical quality of the microfiche itself. The 
failures may be: 

- missing or illegible pages/figures; 
- wrong pagination; 
- poor overall printing quality, e t c . . . 

We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or page) from the national INIS Centre concerned. 
However, our experience shows that many months pass before such documents 
are replaced. Sometimes the Centre is not able to supply a better copy or, 
in some cases, the pages that were supposed to be wrf«vng correspond to 
a wrong pagination only. We feel that it is better to proceed with 
distributing the microfiche made of these documents than to withhold them 
till the imperfections are removed. If the removals are subsequently 
made then replacement microfiche can be issued. In line with this 
approach then, our specific practice for imcrofiching such documents 
is as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a special 
symbol (black circle) on the left of the title. This symbol will 
appear on all masters and copies of the document (1st fiche and 
trailer fiches) even if the imperfection is on one fiche of the 
report only. 

2. If the incorrectnesses are not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold at the 
normal price. Replacements, if they can be issued, will be available 
for purchase at the regular price. 

4. A new document will be requested from the supplying Centre. 

5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new master 
fiche will be made to permit production of any replacement 
microfiche that may be required. 

The original document from which this microfiche has been prepared 
has these imperfections: 

l _ 

missing pages/figures numbered: 
wrong pagination I , wrong pagination ^ ç v 

TXT poor «*—ail printing quality : l M«- *& 
I combinations of the above J combinations of the above 

other 
INIS Clearinghouse 
1* A» J£« A* 
P.O. Box 100 
A-1400, VIENNA 
AUSTRIA 



1 
m 

i I 
I I 
3s 

I 

2& 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE FÍSICA X M I S - B R - - W U 

Ú 
% 

:•** 

1 
I 
I? 
tK * 

RS SP^USP^TF-SC 

PEDIDO MS •/ ~206 0 ^ /"^" 

EMISSÕES EXOELETRÔNICAS 
M TI ÍERMICAMENTE ESTIMULADAS E 

TERMOLUMINESCÊNCIA DO MgO 

José Fernando Diniz Chubaci 

Dissertação apresentada 
ao Instituto de Física da 
Universidade de Sâo 
Paulo para a obtenção 
do título de "Mesne em 
Ciências". 

I 

ft 
"'} 

•# 
: ' . , < • ' 

•;£' 

I u 
i 

Orientador: Prof. Dr. Sniguto Watanabo 

T) > U\£ V-^ .. •'. V 
tOl>2)X> 



RESUMO 

Nes-te tfva.ba.lho ^onam fieaLLzadoò eòtudoò de.: c! em 5: ao 

exoeCefrtoit-cca -te/üiKcameitte tòtisnulada [TSEE] t/e monocUòtaii «e '-!<jO ptao 

e. com ónpCaatação sônica, 4ubme£cdo4 a tAotanento tÍAmico com 

•lei faLainento Cento ou tãpido e ad&ofiçào de. água; ii) excito da. tuz 

ultravioleta, na TSEE; ÃJLL) emiòòão teAmolumine-icentc (TL); 

cfj cA^ifaÊ-tração rít' Ccgaó amon&aA de FeCoB. 

Pa-Xa 04 eòtudoò da TSEE, ^ta>« adqaô'u.cío.4, da TATLI(l> Co., LM., 

Japão, dc-iò Cotei de. um rue-óino bloco de moHocA-ú-taC, uomCuaXmeate p<t'.o, 

di Mal1. Como é -jab-cdo, quando &e extxaem duaò òccçoeò -ttaiiivcAiacA ( CJM 

li'Cação a diieçào de cnciclmeuto) di^eAentto, e-ifas coutou ai im-sra-. 

u/ipaic-ai com concentAaçoeò dij$e,tt»ife<j. 

Esia.4 amo-i-tt^S (Jotawi òubmetÃdaò a u»i -t*attt»nytfo -íc-uicco de ICCi'"V 

5egcu.do de ÜJH KU^filamento Cenío (annea£.óiç)); eXa-i áo-taHi e»iíão, 

cviadutdaa com /uuo4 X de 25 fel/ e 5 mA po-t 15 »itua£o-i. A-Í cutoa.s <fV 

TSEE dai, duaò amootnao apfieAe.tUaA.am picoi pfioeminentci na •\v.rí<.ac 

de Í50CC e. 430°C. E inteAeòòante no tax que. oò picai, de um lote apanhe i;m 

deòlocadoò em AeZação ao OUXKO, no mumo òtntido, de 30CC a 5-.''1 C. 

Seme-C/taute de-iíocameuto ^oi obiefivado naò bandaò de. abòofieàc úUca .ias 

duaò amoòtAOò. 

0 xeò^fiiametito xãpido apóò o tia-tamentc téxmicc (quendúnçj, 

pxovocou uni aumento na òenòibUÁzacãc TSEE daò amoòtMH. A adiofica-: -<• 

ãqua, meJiQulhando o cxi.<>taJt na água deifitada, pox outra Cada, cauiou un\i 

invcAtão na xazão daò aituAOò doò do-ci picoò pxincipaiò, indicando c 

excito da pxe&ença de H?0 na òupex^Zcie. do cfUitai. 

A implantação de Zonò H , He e Al ptioduz, como í e&peAado, uma 

atte^uição na xeòpoita TSEE, que depende da natuAeza do lon implantado, d<t 

analgia e. doòe [númexo de Zonò/cm2) do inplaute.. A CÒ 1'iu.üi.xa da cu-iva 

de emiaão toxna-òe mail complexa quanto rwu.4 peiado úox a lon. o 

ptúiietio p-tco e OÒ picoi interne diáxioò pxaticamen-te de iapixxe cem, o ^u. • 

" / 
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pode J r t <itt.ibtU.di) ã xecombinação de ceitt/tes 'axmaditUadci' a nnnyi 

eneig-La HKLCJ btttxuó iíev/̂ dt> ã exc-tíaçào feVtmica p-totíu^tcía c/araufi! 

picpxio impLante iônico, ocoxxendo -Cambo» um aumento da (•..wptvui/Hta 

picoi de eiiicüão. A -teipcMta TSEE apxe&entou um auineaíc "Í* Laf.ác-

•teíaçãe ã-j amoitxaò não tmp£antada<s e pana o H obteve- JC Ccwc ocuJf; ;• 

õ£t»ia (íc ònpíaiite IO13 H /cm2 a 200 kV. 

A influência da luz ultAavioleta na TSEE dai amo&ttas pa'uti KOJ. 

JCA aMim de.icxi.ta: o pXixneÁAo pico cxe&ceu um pouco, enquanto o ãitijno 

diminuiu; a picoò inteAmediaxÁ.oà friccLXam melkox definidoí>. 

A cuxva de cmi&ião teAmolJunU.neAce.nte. apneaentoa. uni pico 

pxc eminente em toxno de Í30°C e ontAo menox em 250CC. 0 $ato de o 

pximeixo pico TL tex apaxecÀdo em 130 C é uma indicação de que. sua 

oxidem pode iex coincidente com a do pximeixo pico na cuxva de vminao 

TSLí. 

Hu eitudo de ligai anoxia!,, obtivexam-ie catvaj de a/ii-isae TSLl da 

CA.iitaLização de uma liga de FeCoB, paxá a qual o inZcÃ.o da cxi.ytali::aça.<: 

ocoxxeu em toxno de 2iO°C, com picoA a 305°C e 350°C, aíêm aV um pie* 

mUritc alto e pontiagudo a 4S0 C, que pode indícax uma pxovãveÁ. xuptuxa da 

e^tAutiLta cx.LitaJU.na xecén\- faoxmada devido ã ^oxma do pico de aniuau 

-tombem tndicada petaò iimgeni de micxoicopia eletxônica pux vdx.tudux*. 

íòteò xeouMadoi indicam que, tanto do ponto de viyta J,: 1SLL •:<:.<; 

de TL, o MgO pode òex utilizado como dotZmctAO de Xadiarou. 

. iv. 

http://itt.ibtU.di)%20�%20xecombina��o%20de%20ceitt/tes%20%20%20'axmaditUadci'%20a%20%20%20%20nnnyieneig-La%20hklcJ%20btttxu�%20i�ev/%5edt
http://itt.ibtU.di)%20�%20xecombina��o%20de%20ceitt/tes%20%20%20'axmaditUadci'%20a%20%20%20%20nnnyieneig-La%20hklcJ%20btttxu�%20i�ev/%5edt
http://de.icxi.ta
http://teAmolJunU.neAce.nte
http://cx.LitaJU.na


ABSTRACT 

I» ttvu woxk faollouiing invutigatiom iccte ca.vu.cd cut: 

i) tlivunaLly òtimuXated exoeZectxon emiition (TSEE) 05 pate and -Ó.-it 

•impiauted Mg0 4<tng£e cAy&tal, iubmiZted to theAmal aniieaLòty, QUCJIC'I-CH.J 

OA cca.te.1 adsorption; .ti) t/ie Ul/ t ight e l e c t a on TSLE; 

-ôct) £/icuno.£umine<Jcence (TL); iv) t/ie e£jec£ Oj{ the cA.ijitaiZizatA.cn e$ 

amoxphouò alloy o fa FeCoB on TSEE. 

Two txamvexial òtictionò faxom títe aome batch fox a iingi'e cA.tj;'-t:>' 

oj nominally pu/te UgO um puAcha&ed i$Aom TATEW0 Co., Ltd., Japan. If cs 

tcc££ fcnown tliat &uch txamveA&al &ectLon& have, difafaexent concenViatiuni 

o fa the. jame -impotctceá. 

A££ 4a»ip£e4 we/te iubmitted to a 4tancíaAcí -t/icAwia£ f.tê .fcm-.iit aí 

ífltfiĴ C áüttowed fat/ annealing; then, they weJie cxpo-sed to X tat/ cj £5 bv 

and 5 mA dating lb minute*. TSEE g£ow curvei faox both óampics i.'k-;'.\\ 

ptoritciteiit glow peak axound ISO C and 430 C. It ii intexe.stinç, to not? 

that tlm glow peafci tempexatuxe. faox 4ampte4 faxom difafaexent .icetí<;i..j 

appear iúíôted 30CC fo 50OC both in the ian\e dixection. A vai.taf cm . •' 

the opticaC afaio^pt-ton bando wa-J atôo observed. 

The quencliing following the itandaxd thexmal tA.eatme.nt ÍHCXÍ a.'.e.s 

the TSEE seiwitivi-tt/ to X /tat/ o<$ -Cite iainple*. The water adio\pticn ••</ 

d.t.pp-013 t/te cAijital into distilled water, on the oth.ex liand, i/,vi:'i ..;w 

-tnue-tixtiH o^ the xatio o fa the two main glow peak height*. 

The efafaect o fa the implantation o fa H , He and M on the TSii. 
ro.4pon.ic dependi, ofa cowne, on the natuxe ofa the ion and alio un l.hc 

eneigtj and dote [iono/cm2) oh thz implantation. The glow curve L>ecom.:.j 
ttAJuctuAatly moxe complex a* the mat* o fa the ion .increa-ie-J. Pealu ici.th 

tempexatuxe below 300°C pxactically diiappeax. TlUi may be. attübiiied 

to the xe combination o fa txapped centex* at lowex eneAgij (cvcti due to ?.';i: 
the.i])\a£ excitation fat/ the heat faxom the ion implantation. 7 ho glow /."/'••• 
-i/u^t Co highex tempexatuxe iiteA. The TSEE respoiue incAcase.i compavd 

i / 
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ice tf i tfio-t fax non-implanted òamples and the best xcsutt c<, scusi.tizci •-OI 

fax tiw U implantation i.S obseAved fan. Ifl13 H /cm2 at 20Q kV. 

T/ic TSEE le-Sponse frtom puA.e òamplcA excited btj UV Light .shacs tiia' 

the frix.it gloul peak inoxea&eò, uriiitc tin la&t peak xeduces; i»ífn-.t y<i'.'>. J 

became mote d-õs t ene t . 

Tfie ífieAmoíuíRÔieácence alow calve ifcowtt a iaAge glow peak au'iuu* 

ÍSO^C and anotlizA one smalleA, abound 250°C. The friAit TL peak ifia' 

appcati atouiid Í30ÜC, may -òidccate, that it* otigin could be the. ionu: a» 

that 0(5 tftc fritet TSEE glow peak. 

In the. amonphouA alloy òtudy, iX was fieco-xded the TSEE gtow ctitvc. 

c£ -t/ic cAij4tal£izati.on ofr FeCoB, wlUch &tait& at about 2S0°C. Ci'tric pccJ::, 

at 305°C and 350°C, and a veAy high and òhaxp pointed peak at ISQVC at<: 

ob&eAved. TfiÕA may indicate tliat the ju&t cxijstaLLized sVnic.d•'.,i:-

pfiobabiy IMA bioken apant with incxeasing tempenatuAe giving u j e to ;'>u-

Cast shaxp peak. The &canni.ng election micAo&copy [SLU] mages a» jc 

indicates the òame efrfact. 

These xeAutts òugge^st that UgO may be used aj> .xadiatiun do*-òncU:.\ 

using eitheA TSEE o\ TL. 

• v.(.. 
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I. INTRODUÇÃO 

1.1. Notas históricas 

0 fenômeno das emissões exoeletrônicas (EE) tem sido 

observado desde há muito tempo. Na realidade, para os 

pesquisadores que foram os primeiros a notarem o fenômeno, 

este não passava de "uma radioatividade em decaimento de 

materiais que foram colocados próximos a uma fonte de 226Ra", 

como observou Curieí1) em 1899. 

Russel (1897)(2) e Villard (1900)(3) observaram o 

enegrecimento de placas fotográficas em contacto com folhas 

de zinco ou bismuto, tratadas mecanicamente ou expostas a 

raios X. 

O primeiro trabalho apresentado onde se tratava 

especificamente deste tipo especial de emissão eletrônica, 

foi apresentado em 1902 por McLennan (**) (um estudante de 

J.J. Thomson). Sulfatos e alguns cloretos foram excitados 

por descarga de um tubo de raios catódicos e os elétrons 

emitidos foram registrados com um eletrõmetro folhado a 

ouro. Pela primeira vez foram estudadas curvas de emissão 

e detectadas correlações entre emissões exoeletrônicas 

termicamente estimuladas e termoluminescência. 



No período seguinte poucos trabalhos foram apresentados, 

tratando de EE de metais submetidos a tratamentos mecânicos e 

bombardeio de elétrons. Até o fim da década de 40, alguns 

dados experimentais foram acumulados, mas ainda não existia 

nenhum estudo sistemático de EE. 

Kramer foi o primeiro a estudar o fenômeno de uma forma 

mais abrangente; em 1949^5^ e 1950*** ele publicou um 

extenso estudo sobre o assurto. Seus estudos incentivaram 

outras investigações e o fenômeno passou a ser chamado 

de "Efeito Kramer". 

Em Innsbruck, na Austria, em 1956, foi realizado o 

Primeiro Simpósio Internacional sobre Exoelétrons. Foram 

discutidos conceitos fundamentais de EE, reconhecendo-se o 

efeito como dependente da estrutura dos materiais. Foi 

sugerido, no Simpósio, a nomenclatura "Efeito Kramer" para 

todos os fenômenos de exoemissões, nome esse que caiu em 

desuso algum tempo depois. O termo exoemissão deve sua 

origem â crença de que se tratava de um processo 

exotérmicoí7). No mesmo Simpósio foram apresentadas as 

primeiras medidas de EE no vácuo. 

Ainda neste Simpósio, Kramer sugeriu a seguinte 

definição para o fenômeno*8^: "Exoelétrons são elétrons 

emitidos de sólidos durante transições de estados de 

energia mais alta para mais baixa". 

o 



No IV Simpósio Internado .al en Ahrenshoop, Braunlichí'* 

apresentou uma formulação mais elegante, que abrange a grande 

maioria dos fenômenos exoeletrônicos, definindo "emissões 

exoeletrônicas como a relaxação não estacionaria de reagentes 

que foram rfnovidos de seu equilíbrio termodinâmico por uma 

perturbação externa". 

EA 1970, Scharmannt10) no III Simpósio Internacional 

sobre Exoelétrons em Braunschweig (Alemanha) apresentou uma 

síntese de como era colocado o efeito até aquele momento: o 

tratamento mecânico de superfícies de sólidos ou a exposição 

a radiação de alta energia, como gama, X, alfa ou beta causam 

uma emissão de elétrons lentos (alguns eV) para fora de sua 

superfície. O efeito era chamado de Emissão Exoeletrônica 

(EEE) ou ainia pós-emissão de elétrons. Também foi conhecido 

por "emissão fria" em analogia com a luminescência e de 

"Efeito Kramer" como já foi apresentado. 

0 aquecimento da amostra após o decaimento pode 

estimular uma emissão adicional.. EE terroicamente estimuladas 

podem ser observadas isoterroicamente ou não-isotermicamente 

(com programas de aquecimento lineares, fracionados, 

hiperbólicos, etc.). No caso não-isotérmico é chamado de 

emissões exoeletrônicas termicamente estimuladas (TSEE) 

{Fig. 1). As curvas de emissão ou espectro de emissão TSEE 

é a principal característica para cada material investigado. 

Representam a resposta TSEE em função da temperatura ou tempo, 

a s u a f o r m a d e p e n d e d a t a x a d e 



aquecimento e são constituídas, geralmente, por vários picos de 

temperaturas e alturas diferentes. As temperaturas dos picos 

indicam as profundidades das armadilhas dos elétrons e as 

alturas dos picos representam es suas populações relativas. 

10 nm 
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Fig. 1 - Estiaulação de TL e TSEE. 

Em muitas substâncias após uma excitaçãb pode ocorrer 

fotoemissão estimulada por luz visível ou infra-vexmelha. Este 

fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico induzido ou 

emissões exoeletrônicas oticamente estimuladas (OSEE) em 

contraste ao efeito fotoelétrico normal que somente pode ser 

observado com luz de comprimento de onda suficientemente 

curta. 

0 II Simpósio Internacional teve lugar em Liblice (URSS) 



em 1967 e, desde então, realizaram-se conferências quase 

sempre de 3 ea 3 anos: 1970 ea Braunschweig (FRG), 1973 em 

Liblice novamente, 1976 ea Xvikov (URSS), 1979 ea Ahrenshoop. 

1983 es Strasbourg (França) e ea 1985 ea Osaka (Japão). 

Planeja-se o proximo para outubro de 1988 ea Varsõvia, na 

Polônia. 

A eaissão exoeletrônica pode s%r causada por uaa das 

seguintes ações: 

i) radiações ionizantes; 

ii) aecânica; 

iii) qulaica; 

iv) adsorção ea superfícies liapas; 

v) caapo elétrico intenso. 

As diferentes possibilidades de excitação de exoelétrons 

abriram um grande campo de pesquisas fundamentais e 

potencialidade de aplicações. As emissões exoeletrônicas 

abrangem tantos processos diferentes que é praticamente 

impossível se descrever todos através de um modelo 

universal. As descrições teoricamente corretas e inequívocas 

dos mecanismos de emissão são, ainda hoje, uma raridadeOD . 

1.2. Aplicações 

Desde os trabalhos iniciais de Kramer já se sabia que 



EE é um método muito sensível para a detecção de radiações 

ionizantes. Durante os anos 70, os estudos realizados por 

Becker(12^ e Gammage*13' indicavam a possibilidade de TSEE 

se tornar um método rotineiro em dosimetria usando-se PeO 

cerâmico. Eles realizaram inúmeros experimentos demonstrando 

a viabilidade do método com tais dosímetros para dosimetria 

pessoal, detecção de partículas alfa e beta, monitoramento de 

radônio e trítio e dosimetria ambiental. Embora a TSEE como 

técnica de dosimetria da radiação seja bastante útil, até o 

momento não conseguiu superar a dosimetria TL e dificilmente 

irá fazê-lo. Contudo, a EE é uma técnica importante para o 

estudo das propriedades superficiais de muitos sólidos. 

Como a TSEE é um efeito predominantemente de superfície, 

enquanto que a TL ê de volume, uma leitura simultânea dos dois 

fenômenos pode, até certo ponto, distinguir se a radiação incidente foi 

de natureza eletromagnética ou de partículas. 

A TSEE, por outro lado, detecta somente elétrons, pois, 

os buracos não são liberados pelo sólido. Como os buracos 

podem contribuir para a indução da termoluminescência, a 

medida simultânea da TSEE e TL pode indicar se no processo 

houve liberação de elétrons ou buracos. 

Infelizmente descobriu-se que a resposta destes 

dosímetros era extremamente afetada por influência de 

adsorção, especialmente pela umidade, causando um desânimo 

geral nos pesquisadores que passaram a duvidar 

.6. 



da possibilidade de resolverem estes problemas a contento. 

Recentemente, têm sido desenvolvidos dosimetros de 

filmes-finos de BeO depositados sobre um substrato de 

grafite que são significativamente menos afetados pela 

umidade d1*) trazendo novo otimismo na área. Não se espera 

que estes dosimetros venham a substituir outros métodos já 

bem estabelecidos como a dosimetria termoluminescente (TLD) 

num futuro próximo, mas existe grande chance de serem usados 

em dosimetria de raios beta, com grande superioridade em 

relação à TLD, tendo em vista sua sensibilidade a elétrons 

de baixa energia e sua resposta ser quase igual, tanto a 

elétrons quanto a fótons. 

Emissões exoeletrônicas podem vir a ser um método 

importante para a investigação de processos de fraturas e 

danos por fadiga de materiais. Para este objetivo, uma 

ferramenta excelente ê o "microscópio exoeletrônico", que 

foi desenvolvido por vários autoresí15 «16). O u t r a s 

aplicações promissoras de EE em metalurgia são: a detecção 

de mudanças de fase de primeira . e segunda ordem* * ?), 

polimento e desgaste de materiais metálicos e outros 

processos mecânicos*18'. 

Em investigações geológicas, informações sobre 

atividade de terremotos, a tensão de minerais presentes e 

suas composições e a história térmica podem ser deduzidas 

por emissões exoeletrônicasí19). 
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Em medicina usou-se TSEE para um estudo bioquímico de 

Si02 tóxico, indicando que a silicose pode ser rausada por 

uma reação de transferência de elétrons entre partículas de 

sujeira de Si02 tóxico e membranas celulares do pulmão^
2°). 

As aplicações de EE ainda não se tornaram de grande uso, 

mas têm sido dirigidos esforços para aplicações de EE em 

fotografia(2^, determinação de danos induzidos por radiação 

e perfis de implantes iônicos^22^ informações sobre defeitos 

na superfície de sólidos e estudos de catalise heterogênea em 

química. Várias outras aplicações estão em desenvolvimento, 

requerendo mais trabalho fundamental na parte experimental e 

teórico da física relacionada com os fenômenos de emissões 

exoeletrônicas. 

1.3. Descrição do fenômeno 

0 fenômeno da exoemissão é muito complexo, pertencendo 

ao grupo de fenômenos de emissão, os quais ocorrem durante 

relaxação de perturbações p. de equilíbrio termodinâmico no 

volume ou na superfície de um sólido, de acordo com") 

at T. 

relax 

0 processo de emissão é correlacionado causal e 
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temporalmente com o processo de relaxação, sendo 

i) não-estacionário; 

ii) presente somente depois da geração de uma 
-. * 

perturbação pi; 
__ * 

iii) governado pela relaxação de p.• 

O processo de emissão pode ocorrer espontaneamente, 

mesmo durante a perturbação, ou poderá requerer estímulo 

externo na forma de aumento de temperatura (TSEE) ou fótons 

óticos (OSEE) para se reduzir o tempo de relaxação T. a 
relax 

um valor que torne factível experimentalmente o monitoramento 

do processo de relaxação. 

A natureza microscópica, física e química, tem 

facetas e sua identificação experimental, em muitos 

é difícil devido a superposição de dois ou mais p^. 

As perturbações podem ser produzidas por deformação 

mecânica, adsorção de partículas gasosas, irradiação com 

radiação eletromagnética (UV, X, gama), e com radiação 

corpuscular (alfa, beta, neutrons, H), etc. 

Devido a esta multiplicidade de facetas da natureza da 

emissão exoeletrônica, não existe uma teoria microscópica 

geral válida para todas elas. 0 único aspecto teórico comum 

é o termodinâmico, embora não haja, ainda, nenhum tratamento 

detalhado. 

muitas 

casos, 



Alguns fenômenos EE podem servir de base pára métodos 

experimentais para caracterizar os efeitos de volume ou de 

superfície dos sólidos, especialmente dos isolantes. O que o 

fenômeno de emissão exoeletrônica fez até agora foi 

intensificar as técnicas analíticas modernas de superfícies 

tais como a espectroscopia Auger, análise de gás residual, 

ESCA, etc. Por outro lado, uma combinação destas técnicas 

com as experiências de EE parece ser o melhor caminho para 

obter dados necessários para desvendar mecanismos de EE. 

Apesar disto, como já foi mencionado, a EE foi aplicada 

em dosimetria das radiações e em métodos novos para obtenção 

de imagem de superfície. 

A relaxação das perturbações freqüentemente ocorre com 

a superação de uma barreira de Energia E . Sua dependência 

com a temperatura é descrita por 
(7) 

1 * -E /kT 
m • e r 

T T 
r 

onde k é a constante de Boltzman e T a temperatura absoluta. 

A densidade de corrente EE é dada por 

3p* (t) 
j «v 
e 3t 
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1.4. Modelos teóricos 

O processo de emissões exoeletrônicas é considerado 

como sendo muito mais complicado se comparado com 

termolun.inescência, pois as emissões exoeletrônicas não 

dependem somente das características físicas e químicas do 

volume, mas também das características da superfície dos 

materiais^ 23^. 

As primeiras tentativas para interpretar o fenômeno de 

TSEE foram baseadas nas correlações entre TL e TSEE. A 

existência de grande similaridade entre as curvas de emissão 

TSEE e TL permite que seja possível usar os mesmos argumentos 

para analisar as propriedades das mesmas através de modelos 

de TL, como o de Randall and Wilkins^21*) . 

A grande similaridade que existe entre TL e TSEE, em 

muitos casos, pode ser observada nos resultados apresentados 

por Holzapfel*25' (Fig. 2) para.BaSC\ e SrSOi, dopados por Eu 

e excitados por raios X. A posição e a forma do pico já são 

dados significativos desta correlação, mais a concordância 

das energias de ativação e fatores de freqüência são fortes 

indicadores de origem idêntica para elétrons emitidos e 

recombinados. Nanto*2'* (Pig. 3) apresentou medidas 

simultâneas de TL e TSEE de MgO e MgO:Cr onde se observa uma 

grande semelhança na forma do pico estudado e uma correlação 

razoável nas suas temperaturas, indicando, também, que cada 
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processo tem a mesma origem. Existem, porém, exemplares onde 

não é observada a correlação acima citada. Pode-se 

mencionar o caso do BaSOi, "puro" que apresenta TSEE, mas TL 

pratican nte zero. 

Í 0,8 
< 

LÜ 
cr 
LÜ 
LÜ 
10 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
100 200 300 400 
TEMPERATURA (°C) 

Fig. 2 - TL e TSEE de BaSOi, e SrSO^ ( 2 5 >. 
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Fig. 3 - TL e TSEE de MgO e MgO:Cr<26> 

Existem várias tentativas de explicar as exoemissões de 

sólidos que podem ser classificados^ em "conceito de 

volume" e "conceito de superfície". 

Os modelos baseados em fenômenos físicos que ocorrem 

tando na superfície como no volume fazem parte do "conceito 

de volume"/ como o processo chamado "teoria de cauda de 
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Maxwell", em que as reações cinéticas são descritas por uma 

estrutura de um modelo de bandas de energia simplificado 

(Pig. 4) . Após a absorção de energia de ativação E suficiente, 

o sistema libera elétrons 'armadilhados' para a banda de condução 

onde rapidamente se termalizam, assumindo uma distribuição 

Maxwelliana de energia; estes elétrons termicamente liberados 

podem se rearmadilhar', se recombinar com ou sem emissão de 

radiação ou escapar do sólido dando origem ã exoemissão. A 

emissão será possível se a afinidade eletrônica X (ou função 

trabalho) for suficientemente baixa e existirem 

disponibilidade de elétrons com energia cinêtica maior que X. 

Outro mecanismo neste conceito, que foi inicialmente proposto 

por Tolpygo and Sheinkman*27* é chamado "efeito tipo 

Auger", onde a emissão de elétrons se dá via transição de 

Auger. De acordo com estes autores, a energia liberada pela 

recombinação elétron-buraco é transferida para outro elétron 

brmadilhado'. Se a condição E_>>X» onde E é a largura da 

banda proibida for satisfeita, a emissão poderá acontecer de 

uma região próxima â superfície (Fig. S). 

Segundo Bohun^28^ uma combinação do efeito tipo Auger 

e teoria de cauda de Maxwell não pode ser excluida, 

significando que a recombinação elétron-buraco conduziria ao 

aumento de elétrons livres na banda de condução e os 

exoelétrons sairiam da superfície pelo processo de cauda 

Maxwelliana, como no caso de TSEE acima da temperatura 

ambiente. 
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Existem evidências experimentais claras de que espécies 

adsorvidas podem ser a origem das emissões exoeletrônicas 

(conceito de superfície). Durante o processo de excitação, 

átomos ou moléculas adsorvidas podem ser tanto ionizados como 

dissociados e, subseqüentemente, ionizados. A estimulação 

converte o sistema de volta ao estado fundamental. 

Krylovaí29' desenvolveu o modelo físico-químico, onde 

a excitação de EE ê obtida por mudanças físico-químicas 

induzidas por irradiação ou deformação mecânica e o processo 

de estimulação se dá por aquecimento com conversão de fase em 

compostos adsorvidos, formação de camada adsorvida móvel, 

recombinação termicamente estimulada de ions e radicais, 

emissão de elétrons, íons e "neutros". Um exemplo de mudanças 

físico-químicas de água adsorvida induzida por raios X, pelo 

conceito apresentado, seria: 

i) Excitação de emissão (geração de ions e radicais). 

H 2 0 — 2HodS+0ÜüS 

H 2 0 ^ Hjds+OHÕds 

H Í O ^ H0 d s+0H0 d 8 

ii) Estimulação da emissão (recombinação de íons e 

radicais). 

Olds + Hod5 — OHÕds + Qrec + •" ' 

OHJds + Hads - S - H2 OJds + Qrec — H201 

OHods + Hflds ̂  H2 0ods • Qrcc — H20l 
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onde Q* representa a quantidade de energia térmica fornecida 

durante o aquecimento e Q a quantidade necessária para o 

processo de emissão. 

1.5. Motivações e objetivos do presente trabalho 

As emissões exoeletrônicas têm atraido cada vez mais a 

atenção de pesquisadorÍS em uma grande gama de aplicações. A 

similaridade de TSEE com TL e outros fenômenos de relaxação 

contribui para a ampliação do horizonte de investigações que 

já vinham sendo realizadas em TL, estabelecendo relações com 

estes outros fenômenos. 

0 estudo de EE de õxidos tem recebido grande atenção 

pela possibilidade de aplicações em dosimetria das radiações, 

na investigação de fadiga em superfície de materiais oxidados, 

na catalise heterogênea e na determinação de perfis de inplante. 

A disponibilidade de amostras de monocristais de MgO bem 

caracterizados^30), inúmeras pesquisas feitas sobre defeitos 

neste material*31' e a existência de artigos de revisão com 

informações abrangentes publicados recentemente(32) motivaram 

a escolha de MgO como material mais indicado para o presente 

trabalho. 

0 implante iônico, um processo físico em que un elemento estranho 

pode ser injetado em um alvo sólido, com profundidades e número de 
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Ions desejados e, defeitos e estados eletrônicos excitados 

são produzidos ao longo do caminho dos íons, tem sido 

aplicado para o melhoramento de propriedades físicas e 

químicas de superfícies sólidas de metais, semicondutores e 

cerâmicas e, também, para a investigação de fenômenos de 

relaxação^30»33~36) como emissões exoeletrônicas, 

termoluminescência e condutividade termicamente estimulada. 

Apesar de já haver alguns trabalhos sobre implante de 

+ + + 
H , He , Al em MgO, o estudo das respostas TSEE para 

energias de 100 kV, 200 kV, até 1500 kV e diferentes doses 

ainda não havia sido feito. Por isso foi incluido, neste 

trabalho, este tipo de estudo. 

Não há na literatura uma investigação sistemática da 

caracterização da curva de emissão TSEE, quando monocristais 

de MgO puro são submetidos aos tratamentos térmicos com 

resfriamentos rápidos ou lentos, a adsorção de água e a 

irradiação com raios X ou íons, motivo pelo qual estes 

estudos foram também incluidos no presente trabalho. 

Para verificar que relação existe entre a TSEE, a TL 

e a absorção ótica em MgO, as mesmas amostras foram usadas 

para o fim acima. 

Outro interesse deste trabalho estava na verificação de 

como a cristalização afeta a TSEE de uma amostra de uma liga 

de FeCoB inicialmente amorfa. 

IA, 



II. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

II.1. Materiais 

Neste trabalho usaram-se principalmente monocristais de 

MgO nominalmente puro, adquiridos, jã clivados, da TATEHO Co. 

do Japão. Alguns experimentos foram realizados com amostras 

de ligas amorfas fornecidas para teste pela HITACHI Metals Co. 

Ltd., do Japão. 

Foram adquiridos dois lotes de amostras de monocristais 

de MgO puro, clivados do mesmo bloco através dos planos (100) 

com as seguintes dimensões: (10 x 10 x 0,3 ran3) e (10 x 10 x 0,5 nm3). 

O monocristal de MgO puro, com temperatura de fusão de 

2800°C, foi crescido pelo método de arco-voltaico pela TATEHO 

Co. do Japão. Apresenta-se na Tabela 1 a especificação das 

impurezas encontradas por análise com espectrõgrafo de massa 

fornecida pelo próprio fabricante. 

Elemento 

Concentração 
(ppm) 

Ca 

200 

Fe 

110 

Al 

70 

Na&K SíftS 

50 30 

Cr 

20 

Mn&V 

10 

Sn 

10 

Cd 

08 

Cl 

07 

Tabela 1 



Com os monocristais de MgO do primeiro lote, com as 

dimensões 10 x 10 x 0,3 mm3, foram realizados os experimentos 

planejados de TSEE. Com os monocristais do segundo lote, de 

dimensões 10 x 10 x 0,5 mm3, foram conduzidas as mesmas medidas 

de TSEE para a confirmação dos resultados obtidos com os 

materiais do primeiro lote, e também outros experimentos 

relacionados com o projeto inicial. 

Imediatamente após a aquisição das amostras, estas foram 

identificadas, inscrevendo-se em uma das faces um código 

alfa-numérico com caneta de diamante. A face sobre a qual 

foi gravado o código passou a ser denominada de face oposta 

da amostra. Assim, os experimentos- sempre foram realizados 

com a mesma face frontal dirigida âs fontes de radiação e ao 

tubo elétron multiplicador (EMT - HAMAMATSÜ Photonics K. K. 

tipo R596). Cada amostra teve sua história registrada 

individualmente através dos experimentos. 

Para um estudo suplementar de aplicação dos métodos de 

TSEE na caracterização e estudos de materiais, recebeu-se 

para testes, amostras de ligas amorfas divididas em quatro 

tipos diferentes por concentração de elementos que foram 

identificados por quatro lotes: lote 1 (CoFeMnSiBNb), lote 2 

(CoFeMnSiBNb), lote 3 (FeNiSiB) e lote 4 (FeCoB). 

As amostras eram em forma de fitas com aparência 

metálica, medindo 38 nm de espessura e 5 mm de largura. Para 

as medidas, as fitas foram cortadas em pedaços de 8 mm de 
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comprimento cada um, procedendo-se a leitura TSEE com a face 

mais brilhante voltada para o EMT. Nestes experimentos, as 

leituras TSEE foram realizadas sem qualquer tratamento 

térmico ou irradiação prévia, pois o objetivo destas medidas 

era procurar identificar a temperatura critica de uma 

possível cristalização das ligas amorfas devido ao aumento da 

temperatura. Durante a leitura, a amostra foi mantida 

protegida em relação â luz para se evitar as emissões 

exoeletrônicas oticamente estimuladas. 

II.2. Métodos experimentais 

II.2.a. Tratamentos térmicos 

Para os tratamentos térmicos das amostras de monecristais 

utilizou-se um forno tipo tubular de temperatura regulável 

até 1200°C. 

As amostras eram colocadas no centro do forno, dentro 

de um tubo de quartzo de 25 mm de diâmetro interno que o 

atravessava (Foto 1). No interior deste tubo é possível 

manter atmosfera de gás que se deseja em fluxo contínuo, 

entrando por uma extremidade do tubo e saindo pela outra. 

As temperaturas dos tratamentos térmicos foram 

controladas com um controlador de temperaturas de termopar 

Chromel-Alumel, colocado no centro do forno, com o termopar 
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fixado na superfície externa do tubo de quartzo. 

Foto 1 - Forno para tratamento térmico com temperatura e 

atmosfera controlável. 

Para se verificar a performance do controlador de 

temperatura do forno, realizaram-se regularmente monitorações 

com outro termopar do mesmo tipo, instalado junto a . uma 

barquinha dentro do tubo de quartzo; o funciomanento do 

forno mostrou-se satisfatório. 

0 tratamento térmico padrão aplicado neste projeto, 
o 

consistiu em recozer a amostra em 1000 C durante 30 minutos, 

em atmosfera de N2. Após alguns experimentos verificou-se 



que este tratamento térmico era satisfatório, por isso, no 

presente trabalho ele foi adotado. 

Na maioria dos experimentos realizou-se resfriamento 

lento das amostras até a temperatura ambiente, desligando-se 

o forno e mantendo-se o fluxo de N2• 

Em alguns experimentos estudou-se o efeito do resfriamento 

rápido na resposta TSEE. As amostras eram rapidamente 

retiradas do forno após o tratamento térmico e imediatamente 

colocadas em contato com uma placa de alumínio a temperatura 

ambiente, propiciando o rápido resfriamento até esta temperatura 

Os resultados da tempera ou recozimento seguido de resfriamento 

rápido serão vistos em outra secção. 

Nos experimentos de implante iônico, as amostras sempre 

foram previamente submetidas a recozimento seguido de 

resfriamento lento. 

II.2.b. Irradiações 

Para o estudo das curvas de emissão TSEE dos monocristais 

as amostras foram expostas a raios X. 

Foi utilizado um aparelho com alvo de tungstênio 

operado a 25 kV e 5 mA. No início dos experimentos usou-se 

uma exposição por 20 minutos, posteriormente alterada para 
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uma exposição de 15 minutos, pois esta se mostrou satisfatória. 

Neste último caso, a dose absorvida foi 700 Gy. 

As exposições a raios X sempre foram realizadas a 

temperatura ambiente, ao ar livre da sala; as amostras sempre 

foram mantidas em caixa preta e manuseadas em condições de 

baixa luminosidade para se evitar branqueamento por luz. 

Estes procedimentos foram aplicados a todas as amostras 

expostas a raios X e as leituras TSEE sempre foram realizadas 

imediatamente após as exposições. 

Foi estudada também a resposta TSEE ã luz UV. Neste 

experimento foi utilizada uma fonte de luz UV de Hg de baixa 

pressão, comprimento de onda de 253,7 nm. Apôs o tratamento 

térmico com resfriamento lento, as amostras foram expostas 

por 15 minutos à fonte UV e imediatamente se realizaram as 

leituras TSEE. 

Para a análise do espectro de absorção ótica, após o 

tratamento térmico com resfriamento lento, algumas amostras 

de MgO puro foram expostas à uma dose de 10 kGy de raios gama 

em uma fonte de 20 kCi (7,40 x lo1*» Bq.) de 60Co do Hot-Lab 

do ISIR - Universidade de Osaka. 
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XX.2.c. Medidas de TSEE e TL 

As medidas de TSEE e TL foram realizadas em um sistema 

leitor múltiplo de alto vácuo, especialmente projetado para o 

Laboratório de Radiações do ISIR - Universidade de Osaka. 

O sistema leitor (Pig. 6 e Foto 2), é composto por um 

sistema de aquecimento (Pig. 7), ura sistema detector 

e registrador (Pig. 7 e Foto 3) e um sistema de alto vácuo. 

O aquecimento da amostra é realizado com- uma lâmpada de 

halogênio de 600 W inserida em uma* pequena cúpula de aço 

cuja parte superior ê o suporte da amostra. A fonte de 

alimentação da lâmpada de halogênio é controlada por um 

controlador linear de temperatura de termopar Chrome1-Alume1 

acoplado sobre o suporte da amostra. Devido ao excelente 

desempenho do sistema de aquecimento foi possível registrar 

as curvas de emissão até 580°C. As medidas de TSEE e TL 

sempre foram realizadas a uma taxa de aquecimento de l,6°C/seg 

e a curva registrada em registrador X-Y. 0 suporte da amostra 

era resfriado por injeção de ar comprimido dentro da cúpula 

de aço por um tubo externo. 

As emissões exoeletrônicas são detectadas por um tubo 

elétron multiplicador (EMT), que fornece uma corrente que é 

amplificada e enviada a um analisador multicanal (MCA) (HITACHI 

model 505 ou CANBERRA séries 35-plus). Os dados foram 
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Foto 2 - Sistema leitor TSEE e TL. 

armazenados no MCA a uma taxa de 1 ou 2 canais por segundo, 

sendo registrados em registradores X-Y, impressos em 

impressoras numéricas ou armazenados em discos de micro

computador. O EMT foi alimentado por uma fonte de alta tensão 

calibrável, cuja tensão foi variada entre 3000 e 3200 Volts. 

A calibração era realizada usando, no lugar das amostras, uma 

pequema fonte de raios beta de 63Ni. 
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Fig. 6 - Esquema do sistema leitor TSEE e TL. 
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Pig. 7 - Esquema da cúpula do sistema l e i tor TSEE e TL. 
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Foto 3 - Vista interna da cúpula do sistema leitor. 

0 suporte de amostras e o EMT ficam localizados dentro 

de uma grande cúpula de metal (Bellger), no interior da qual 

se manteve uma pressão inferior a IO"6 Torr durante os 

experimentos. 0 sistema de vácuo é constituido por uma 

bomba mecânica e uma bomba Turbo-Molecular com indicador 

iônico. Os experimentos sempre foram realizados sem qualquer 

presença de luz. 

Este sistema leitor múltiplo permite a realização de 

experimentos correlatos como termoluminescência (TL) e emissões 

exoeletrônicas oticamente estimuladas (OSEE) através de 

pequenas adaptações. Para as medidas de termoluminescência 
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(TL) das amostras de monocristais de MgO puro substituiu-se o 

EMT por PMT - válvula fotomulplicadora HAMAMATSU Photonics K.K. 

tipo R292, que foi operada a 850 Volts e o sinal foi analisado 

pelo mesmo processo do de TSEE. 

II.2.d. Implante iônico 

Os implantes iônicos foram realizados em alto vácuo (<10~ Torr) 

e a temperatura do nitrogênio líquido (77 K), por um gerador 

do tipo Cockcroft-Walton (NISSHIN Eletric Co.,- Ltd., Japão) 

com voltagem máxima de 400 kV, no Laboratório Central d e 

Pesquisa e Desenvolvimento da Toyota, Inc., na Província de 

Aichi, Japão. Para irradiações com energias de implante acima 

de 400 kV foi usado um gerador semelhante a este do Instituto 

de Pesquisas Industriais de Osaka. 

Foram realizados vários estudos do efeito do implante 

de íons H na resposta TSEE dos monocristais de MgO puro. A 

dose de implante variou de 1011 até IO11* H /cm2 a uma energia 

de 200 kV. Realizaram-se também experimentos fixando-se a 

dose em 1013 H /cm2 e variando-se a energia de implante de 70 

a 500 kV. 

Estes experimentos também foram realizados para os ions 

He com dose de implante de IO12 e IO13 ions/cm2 a uma 

energia de 200 kV e para os íons Al repetiu-se o mesmo 
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procedimento que o usado para He . Para os íons He foi 

aplicado também uma energia de 1500 kV com dose de implante 

variando de IO11 a 1013 He*/cm2. 

As irradiações foram sempre realizadas em um par de 

amostras para cada condição diferente de implante iõnico, 

como segurança frente ã necessidade de possíveis averiguações 

ou repetições de medidas, caso ocorresse perda ou 

significativas alterações nas respostas TSEE. Antes dos 

implantes as amostras sempre foram submetidas ao tratamento 

térmico padrão com resfriamento lento. Após o implante, 

realizava-se a leitura TSEE para cada amostra e, a seguir, 

novo tratamento térmico com resfriamento lento era feito 

seguido de exposição a raios X e leitura TSEE. 

Estudou-se a reprodutibilidade do efeito do implante na 

resposta TSEE, repetindo-se por várias vezes ciclos de 

leitura do tipo recozimento, exposição raios X e leitura TSEE 

ou exposição raios X e leitura TSEE. 

II.2.e. Medidas da absorção ótica 

As medidas de absorção ótica foram realizadas p a r a 

amostras de monocristais de MgO puro do primeiro e segundo 

lotes em um espectrofotômetro HITACHI, que abrange os 

intervalos de 210 a 360, 340 a 700 e 600 a 2600 nm. 
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irradiadas em fonte de 60Co a 10 kGy. As medidas foram todas 

realizadas a temperatura ambiente. 

II.2.f. Controle do processo experimental 

Durante todas as fases do desenvolvimento deste projeto, 

procurou-se dedicar grande atenção â qualidade dos 

experimentos. 

Na aquisição das amostras sempre foi solicitado o 

fornecimento dos resultados das análises químicas das mesmas, 

além de submetê-las ao exame de espectro de absorção ótica, 

tentando-se determinar alguma variação significativa na 

concentração de impurezas em amostras de lotes diferentes. 

Desde o início do projeto identificaram-se, 

individualmente, as amostras e sua história foi registrada 

durante todo o transcorrer do projeto. 

Nos tratamentos térmicos, além de ter sido dedicada 

especial atenção ã definição do tratamento mais adequado ã 

realização dos experimentos, sempre foi controlado c 

funcionamento do próprio forno, realizando-se verificaçõ*. . e 

ajustes regulares para que as temperaturas determinadas 
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fossem realmente alcançadas. 

Antes das irradiações, procurou-se realizar a 

dlibração da fonte de raios X, verificando-se sempre a 

reprodutibilidade das condições de exposição. As exposições 

foram feitas individualmente e um novo suporte de amostra foi 

construido com melhores condições de reprodutibilidade 

Prestou-se bastante atenção ao meio ambiente em que se 

realizaram as exposições, controlando-se a quantidade de luz 

na sala e anotando-se a temperatura ambiente a cada 

experimento. A umidade relativa do ar apresentou variações 

do inverno ao verão, não sendo possível seu controle e 

deixou-se de lado o registro da temperatura ambiente, pois, 

após a realização de algumas medidas de verificação estes 

efeitos se mostraram insignificantes em nossos resultados. 

*v resposta do EMT às emissões exoeletrônicas foi 

controlada realizando-se verificações regulares com uma fonte 

de raios beta de 63Ni. Na análise dos dados, para c a d a 

efeito estudado, usava-se a mesma montagem do sistema leitor 

com os MCA, ou somente se usava o HITACHI, ou somente o 

CANBERRA. 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

III.l. Curva de emissão TSEE de monocristal de MgO puro 

A curva de emissão típica das amostras de 

monocristais de MgO puro submetidas a tratamento térmico com 

resfriamento lento, e expostas a raios X, apresenta dois picos 

largos e bem proeminentes âs temperaturas de 140°C e 410°C, 

que serão chamados de pico I e pico II respectivamente. Na 

Fig. 8 tem-se uma curva de emissão TSEE de uma amostra do 

lote A. Entre os picos I e II aparecem, ainda, picos bem 

menores em relação a eles*. 

Semelhante curva de emissão TSEE de monocristais de MgO 

puro foi observada por outros autores como Nantoí30) e 

Maenhout-van der Vorst^37) com registro da curva de emissão 

até 350°C e, por Bohum(28) e Ritz et ali38), que apresentaram 

inclusive o pico denominado de pico II neste trabalho, mas 

com baixa resolução devido â emissão de fundo que aparece em 

suas leituras. 

Devido âs excelentes condições do sistema leitor TSEE, 

utilizados nestes experimentos, foi possível identificarem-se 

claramente estes dois picos bem proeminentes. A resolução 

destes dois picos permitiu um estudo detalhado de seus 

.34. 



— I 1 I 
CURVA DE EMISSÃO TSEE 
DE MONOCRISTAL DE MgO PURO. 

LOTE A 
LEITURA B.G. 

PICO H 

=rin 
o 100 200 300 400 

TEMPERATURA (°C) 

500 600 

Fig. 8 



comportamentos, principalmente do pico II, como já havia sido 

proposto por Ritz et alí3«>, tendo em vista o interesse no 

seu uso em dosimetria, pois este pico apresentou, em seus 

experimentos, dependência linear com a dose de radiação. 

A influência da concentração de impurezas na resposta 

TSEE de monocristais de MgO tem sido estudada por vários 

autores (38,39)f como é de se esperar. A sensibilidade TSEE 

está claramente relacionada ã concentração de centros que 

podem ser introduzidos por radiações ionizantes e dependentes 

de cada cristal. Chen and Sibley(3g) apresentaram resultados 

da dependência do coeficiente de absorção da. banda Vj em 

função da temperatura de tempera para três cristais diferentes 

(Fig. 9). As amostras foram submetidas a tempera a partir de 

temperaturas sucessivamente mais altas e expostas a uma mesma 

dose em fonte de raios gama para a medida da concentração de 

defeitos introduzidos. Até â temperatura da tempera de 500°C 

não se percebeu nenhum aumento na concentração de centros 

que poderiam ser introduzidos, a. partir de 500°C a 

concentração começou a aumentar com a temperatura da tempera, 

atingindo a saturação em uma temperatura mais alta. A 

temperatura de saturação dependeu da amostra e indica que a 

concentração total dos centros V\ estudados é governada pelo 

tipo e quantidade de impureza presente no cristal(3g). 

0 segundo lote de amostras adquirido, denominado lote B, 

apresentou sensibilidade TSEE â exposição de raios X mais 

alta que a encontrada para as amostras do lote A. Pela 
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analise do espectro de absorção ótica destas amostras 

(Pig. 10), observa-se na região de absorvãncia UV uma maior 

concen ração de impurezas, que podem ser atribuidas*39»30) a 

Fe e Cr e uma menor absorvãncia na região de 330 a 380 nm nas 

amostras do lote B, sugerindo-se uma variação na concentração 

de algumas das impurezas presentes, embora não se tenha 

realizado nova análise da composição química das amostras. 

Como é sabido, quando se extraem duas secções transversais 

(em relação à direção de crescimento) diferentes, estas 

podem conter as mesmas impurezas com concentrações diferentes. 

200 400 600 800 1000 1200 
TEMPERATURA DE TEMPERA (°C) 

Fig. 9 - Coeficiente de absorção da banda de 2,3 eV era 

relação ã temperatura de tempera para três amostras 

diferentes de MgO'3^'. 
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A curva de emissão TSEE (Pig, 11) das amostras do lote B 

apresentou basicamente as mesmas características, isto é, dois 

picos proeminentes, porém com o pico I aparecendo em cerca de 

190 C e o pico II em cerca de 430°C. Estes deslocamentos 

podem ser atribuidos a variações na concentração das impurezas 

do lote B em relação ao lote A. Além disso, os picos menores 

entre os dois não são vistos na curva de emissão do lote B. 

Nota-se ainda, que a altura do pico I diminuiu por um 

fator de três, enquanto que a do pico II manteve-se 

praticamente o mesmo, quando comparadas com os dois picos 

proeminentes da curva de emissão do lote A. 

A sensibilidade TSEE â exposição de raios X do lote B 

mostrou uma reprodutibilidade menor que a do lote A, tendendo 

a diminuir rapidamente com a repetição dos ciclos de 

experimentos e, mesmo submetendo as amostras a novos 

tratamentos térmicos não se conseguiu repetir os níveis das 

primeiras leituras. 

III. 2. O efeito do tratamento térmico com resfriamento 

rápido na sensibilidade da resposta TSEE no MgO 

A resposta TSEE é sempre altamente dependente do 

tratamento térmico a que foram submetidas as amostras. Para 

monocristais de MgO, a concentração de centros de defeitos 
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variam enormemente com a variação da temperatura do tratamento 

térmico e a forma de resfriamento, como foi observado por Chen 

and Sibley<39). 

0 tratamento térmico com resfriamento rápido d a s 

amostras de MgO de 1000°C até a temperatura ambiente induziu 

um grande aumento na resposta TSEE, como se vê na Fig. 12 

para uma amostra do lote A, onde o pico II aumentou em sete 

vezes sua altura. 0 pico I, pelo contrário, diminuiu sua 

altura pela metade e apareceram dois picos bem largos em 

300°C e 350°C, que contribuiram para o aumento da resposta 

TSEE. 0 resfriamento rápido causou um grande deslocamento 

de todos os picos para temperaturas mais altas, o pico I 

apareceu em 190°C e o pico II aproximadamente em 460°C. O 

efeito do resfriamento rápido não é permanente, podendo-se 

retornar ao estado inicial da amostra com um novo 

tratamento térmico padrão com resfriamento lento. 

Esta sensibilização pode ser atribuída ao congelamento 

de uma maior quantidade de defeitos, tais como pares de 

Frenkel, que estão ligados ã própria origem das emissões 

exoeletrônicas. 
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III.3. O efeito da adsorção de água na resposta TSEE do MgO 

A adsorção de gases ou líquidos nos monocristais é, em 

si, uma perturbação estimuladora de emissões exoeletrônicas 

sem necessidade de quaisquer outras excitações como raios X 

ou irradiação eletrônica<7). Através de aquecimento de 

amostras submetidas a alguma forma de adsorção, ocorre a 

desorção de moléculas depositadas na superfície destas 

amostras (DST - desorção termicamente estimulada) podendo 

ocorrer também TSEE. Este fenômeno foi estudado por vários 

autores, cujas referências estão citadas em Glaefeke (7). 

Krylova^29) apresentou um modelo para TSEE baseado na 

deformação de camadas adsorvidas, provocadas pela desorção de 

espécies, com esquemas para os processos de excitação e 

estimulação para as emissões exoeletrônicas. 

Em nossos experimentos, após a imersão das amostras de 

monocristais de MgO em água destilada, submeteram-se as 

amostras ã exposição de raios X. A resposta TSEE apresentou 

uma curva de emissão semelhante a curva de emissão padrão dos 

experimentos anteriores, mas, praticamente, com uma inversão 

nas alturas dos picos de emissão {Pig. 13). Recupera-se o 

estado inicial após um novo tratamento térmico padrão. 

Este resultado mostra que o aumento de altura do pico 

em 190°C se dá por um fator praticamente inverso ao da 

diminuição da altura do pico em 450°C. Isto parece indicar 
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que a adsorção de água transfere centros que dão origem aos 

picos em 450°C para os dos picos em 150°C. 

III.4. O efeito do implante iônico na resposta TSEE 

III.4.a. A resposta TSEE ao implante de ions H 

A Fig. 14 apresenta curvas de emissão TSEE de amostras 

do lote A, submetidas ao tratamento térmico padrão. A curva 

tracejada (A) ê a curva obtida logo após o implante de 

IO13 H /cm2, e a curva cheia (B) é a da amostra da curva (A), 

porém, irradiada posteriormente com raios X. Para comparação, 

na Fig. 14, foi colocada a curva de emissão da Fig. 8. 0 

primeiro resultado que se nota é o fato de que os picos, nas 

curvas das amostras com implante, aparecem bastante deslocados 

em relação aos picos da curva da amostra sem implante, o 

pico I se deslocou de quase 90°C e o pico II de quase 120°C. 

Tais deslocamentos indicam que os centros, que dão origem aos 

novos picos, são diferentes daqueles dos quais resultam os 

picos da curva da Fig. 8. 

Em segundo lugar, observa-se que as alturas dos picos 

das amostras com o implante são sistematicamente maiores do 

que as alturas dos picos das amostras sem o implante. Isto é, 

o implante com os íons H aumenta a resposta TSEE do material. 

0 implante criou novos centros e induziu a emissão 
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exoeletrônica. 

Por outro lado, o fato de uma irradiação X adicional, 

após o implante com H , ter deslocado cs picos para 

temperaturas mais baixas, e de ter aumentado suas alturas, 

parece indicar que os raios X populam tanto os centros 

existentes antes do implante, como os novos centros criados 

pelo implante. 

Os ions H implantados certamente têm criado defeitos 

no cristal, além destes ions, quando freados totalmente, podem 

ter formado centros 0H~ na rede cristalina, dando origem a 

armadilhas de buracos. O tratamento térmico padrão 

subsequente, sendo feito em temperatura muito alta (cerca 

de 1000°C) pode rearranjar os centros de modo a causar o 

efeito discutido no parágrafo anterior. 

üsando-se o segundo lote de amostras, realizou-se uma 

série de experimentos de implante de ions H , variando-se a 

dose e a energia de implante. A Pig. IS mostra as curvas de 

emissão TSEE para diferentes doses de implante de Ions H+ de 

200 kV. O pico, que aparece entre 400°C e 500°C, além de 

variar sua altura com a dose, desloca a posição do máximo. 

A variação da altura, representada na Pig. 16, mostra seu 

crescimento indo de IO11 Ions/cm2 a IO13 íons/cm2, depois 

decrescendo rapidamente com o aumento da dose. O deslocamento 

da posição do pico mostra igualmente um comportamento pouco 

usual: para dose de IO11 H /cm2 o pico aparece em 450°C, para 
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IO12 e IO13 H /cm2 desloca-se para cerca de 415°C e para 

IO11» H+/cm2 aparece em 425°C. 

A Fig. 1? mostra que a resposta TSEE cresce com a 

energia de implante de H até cerca de 250 kV, decrescendo 

muito rapidamente para as energias superiores a 320 kV. Acima 

de 420 kV, a resposta TSEE torna-se muito pequena e constante. 

Huzimura et ali1*0) usando feixes de H+ de 30 e 100 kV 

encontraram uma resposta TSEE para o pico em 20Ò°C que cresce 

até cerca de 5 x IO12 íons/cm2 a 5 x IO13 íons/cm2, saturando 

depois, e uma resposta TSEE para um pico a 280°C, que cresce 

atê cerca de 3 x1o11* íons/cm2 e depois satura. A saturação 

é considerada devido a interação de traços, cuja distância 
o 

media torna-se da ordem de 10 A ou inferior. Este resultado 

não concorda com o do presente trabalho, pois, este não mostra 

saturação após dado valor da dose, mas uma queda violenta na 

resposta TSEE, parecendo indicar um dano de radiação. 0 

mesmo acontece com a dependência da resposta TSEE em função 

da energia dos Ions H : para energias superiores a 400 kV, há 

um dano de radiação. 

£ interessante notar que, para ions H de 200 kV, não 

aparece na curva de emissão picos com temperatura abaixo de 

cerca de 300°C. Isto não acontece com Ions de 320 kV 

(v. Fig. 14) e nem com os de 100 kV (v. Fig. 6 da referência 

40) . 
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A Fig. IS mostra ainda um comportamento totalmente 

irregular na curva de emissão, na região de temperaturas 

acima de 4 50°C, no sentido de não se poder extrair qualquer 

característica dos picos de temperaturas elevadas em função 

da dose, somente das curvas aqui obtidas. 

As Fig. IB e 19 mostram as respostas TSEE de uma mesma 

amostra, obtidas nas seguintes condições: 

- curva (a), amostra irradiada com raios X após o 

tratamento térmico padrão; 

- curva (b), amostra irradiada com IO13 H /cm2 de 200 kV, 

após o tratamento térmico padrão; 

curva (c), amostra irradiada com raios X após o 

tratamento térmico padrão, depois de tirar a curva (b) ; 

curva (d), amostra anterior irradiada com raios X 

sem tratamento térmico, depois de tirar a curva (c) ; 

- curva (e), amostra anterior irradiada com raios X 

sem tratamento térmico, depois de tirar a curva (d). 

Na Fig. 18 tem-se ainda resultado da leitura TSEE da 

mesma amostra após quarta, quinta e sexta irradiações X, sem 

tratamento térmico intermediário. Contudo, entre a sexta e 

a sétima, a amostra foi submetida ao tratamento térmico 

padrão. A oitava leitura TSEE foi feita com a amostra sem 

tratamento térmico. 

Além do fato de que a irradiação da amostra com 
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ions H produz uma emissão exoeletrônica maior do que na 

amostra irradiada com raios X, sem implante e, que o 

tratamento térmico padrão da amostra com implante H aumenta 

de modo considerável a sensibilidade TSEE, observa-se ainda 

que as sucessivas irradiações sem tratamento térmico 

intermediário fazem com que as leituras TSEE diminuam. 

Nota-se ainda que as sucessivas irradiações sem tratamento 

térmico intermediário provocam um dano quase permanente, pois, 

um tratamento térmico padrão posterior recupera apenas 

parcialmente a sensibilidade inicial da amostra. 

Este resultado é importante no uso de' MgO c o m o 

dosímetro da radiação, a saber: 

(a) o implante H torna o material mais sensível a 

raios X por um fator de 3, 

(b) o tratamento térmico padrão de MgO com o implante 

H torna-o mais sensível ainda a raios X, por um 

fator de 6. 

No presente trabalho infelizmente não houve oportunidade 

de comparar a sensibilidade TSEE de MgO:H , como dosímetro de 

raios X, com a sensibilidade TL, por exemplo, do LiP (TLD-100). 

Esta comparação será feita futuramente. 

III.4.b. Implante He e Al 

A Pig. 20 mostra as curvas de emissão TSEE de amostras 
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Em relação ao implante de íons de He de 200 kv o 

1500 kv, o único ponto comum, que pode ser notado, ê o 

aparecimento do pico em cerca de 420°C, embora a altura d o 

mesmo varie com a energia dos Ions e sua dose. Para He de 

200 kV, duas outras características comuns são: 

(a) a presença do pico em cerca de 520 C; 

(b) ausência completa de picos abaixo de 300°C. 

No caso de He de 1500 kV foram observados picos em 

cerca de 160°C de altura independente da dose. Por outro 

lado, a curva de emissão para 10 1 1 He /cm2 apresenta um pico 

na vizinhança de 490°C, a curva para IO 1 2 He /cm2 não contém 

pico acima de 420°C e a curva para 10 1 3 He /cm2 possui pico 

em cerca de 430°C a 440°C. 

A comparação destas curvas com as da Fig. IS leva-nos a 

crer que, Ions H e He de cerca de 200 kV não produzem picos 

o 
de temperatura abaixo de 300 C. 

O rendimento TSEE para o pico de emissão entre 400°C e 

450 C das amostras de MgO submetidas a implante de Ions He 

em função da dose de implante está apresentado na Fig. 22. 

Nesta figura pode-se observar que, para as doses e energias 

de implante aplicadas neste experimento não aparecem pontos 

de máximo rendimento TSEE, porém podem indicar que este 

ponto de rendimento máximo esteja a uma dose menor do que 

10 1 1 He /cm2 para as duas energias de implante aplicadas. 

Pode-se notar também que o rendimento TSEE foi maior para os 
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implantes realizados com menor energia, 200 kV, e decaiu 

para a energia mais alta de 1500 kV, o que vem em acordo 

com resultados encontrados para o caso do implante de ions H . 

Ainda nesta figura, é importante observar que a resposta TSEE 

das amostras, apôs a leitura TSEE, tratamento térmico com 

resfriamento lento e nova exposição a raios X, apresentou um 

rendimento distinto daquele apresentado devido ao próprio 

implante: iônico, não apresentando ponto máximo e aumentando 

em sentido inverso ao do efeito causado pelo implante iônico 

em relação a dose de implante. Este resultado pode indicar 

que os novos centros e defeitos formados pelo implante de 

Ions He não se estabilizaram e apôs um noyo tratamento 

térmico com resfriamento lento e exposição a raios X, novas 

posições foram ocupadas por estes centros e defeitos, fazendo 

com que a resposta TSEE apresentasse este comportamento 

distinto. 

Como pode ser visto na Fig. 23, o implante de íons Al 

a 200 kV e dose de implante de IO12 Al+/cm2 e 1013 Al+/cm2, 

fez com que as "curvas" de emissão TSEE apresentassem uma 

estrutura que mostra a presença de vários picos com pouca 

resolução. Ambas as curvas têm um pico na vizinhança de 

250°C e outro em 390°C. Parece, também, haver um pico em 

450°C e outro em 530°C nas duas curvas, porém em 480 C só é 

observado na amostra irradiada com IO13 Al /cm2. A forte 

variação da resposta TSEE com a dose de Al segue o 

comportamento oposto daquela vista com o implante He , isto é, 

enquanto que no caso de He a resposta TSEE decresceu por um 
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fator de 16,8/6,8 indo de IO12 He+/cm2 para IO13 He +/W, ela 

aumentou por um fator superior a 1,5 no implante de Al*. 
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III.5. O efeito da luz ultravioleta (UV) na resposta TSEE 

Através de estudos das propriedades termoluminescentes 

(TL) do MgO se sabe, inclusive, que o MgO é potencialmente um 

candidato para dosimetria UV devido ã sua propriedade de 

apresentar resposta TL diretamente(7). Isto significa que 

radiações UV são suficientes para induzir TL sem necessidade 

de pré-exposição às radiações de energias mais altas, como 

acontece com muitos outros fósforos. 

Na Fig. 24 se observa que a radiação UV . é suficiente 

para induzir TSEE diretamente. Expondo-se as amostras de 

monocristais de MgO puro a uma fonte UV de Hg a baixa 

pressão e a seguir se realizando a leitura TSEE, obtém-se uma 

curva de emissão semelhante ã curva de emissão TSEE padrão da 

resposta induzida por raios X [Fig. 8). O rendimento 

TSEE das amostras expostas a raios X foi 16 vezes maior do 

que o rendimento apresentado pelas amostras expostas a UV, 

que pode ter sido causado pela diferença de qualidade das 

radiações aplicadas, porém a grande semelhança das curvas de 

emissão indicam a origem comum da resposta TSEE para ambos os 

casos. 

Além da potencialidade da aplicação de MgO em dosimetria 

UV, estes resultados indicam a necessidade de se tomar 

cuidados especiais, em relação â presença de luz, no manuseio 

das amostras durante o processo experimental. 
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III.6. A resposta termoluminescente (TL) de MgO 

Os mecanismos e propriedades TL de amostras de MgO têm 

sido amplamente estudadas por inúmeros autores, existindo 

inclusive, revisão recente^32' com lista de 100 referências 

sobre este tema. 

A resposta TL das amostras de . monocris ta is de MgO puro 

apresentou um pico proeminente em torno de 130 C e outro menor em 

torno de 250°C, cano mostra a Fig. 25. 0 primeiro pico TL do lo t e A 

coincide muito bem com o pico I TSEE do mesmo lote, indicando a 

coincidência de suas origens. O primeiro pico TL do lote B, p o r 

out ro lado, aparece um tanto deslocado. Contudo, embora seja d i f í c i l 

af i rmar , parece que os centros que lhes dão origem sejam praticamente 

os mesmos. O deslocamento do primeiro pico pode ser devido 

âs d i fe renças nas concentrações das impuresas responsáveis . 

A resposta TL apresentou a l t e ração em sua forma quando 

se analisaram amostras do l o t e A.ou l o t e B, sendo apresentado os 

do i s t i pos de curva de emissão na Fig. 25, onde na curva 

de emissão TL de amostras do l o t e B aparece um pico 

in te rmediár io en t re os dois picos anteriormente de f in idos . 

Como é conhecido, a respos ta TL é altamente dependente da 

concentração de impurezas presentes em cada amostra e a 

a l t e r a ç ã o na curva de emissão en t re amostras dos l o t e s A ou B 

é expl icáve l pela var iação na concentração das impurezas 

em re lação â direção de crescimento do c r i s t a l , que i n f l u i u 

na origem dos l o t e s A e B das amostras. 
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III.7. A cristalização de ligas amorfas 

O estudo das emissões exoeletrônicas tem sido realizado 

por muitos autores para a investigação de várias características 

de sólidos quando submetidos a perturbações, tais como, 

deformação mecânica, adsorção de espécies em superfícies 

inicialmente limpas, reações catalíticas, transformação de 

fase, perturbações induzidas por radiações ionizantes e várias 

outras, que dão origem às emissões exoeletrônicas como uma 

conseqüência de sua relaxação^7'. 

No presente trabalho foram conduzidos alguns experimentos 

para a caracterização TSEE devido ao efeito de cristalização 

de ligas amorfas. Quatro tipos de ligas foram considerados, 

lote 1: CoFeMnSiBNb, lote 2: CoFeMnSiBNb, lote 3: F'NiSiB e 

lote 4: FeCoB. As amostras dos três primeiros lotes 

apresentaram TSEE acima de 4 00 C, sem no entanto 

ocorrer qualquer definição de picos. 

Para as amostras do quarto lote, FeCoB, observou-se TSEE 

com dois picos de emissão, um em 305°C e outro em 350°C e um 

pico muito alto e pontiagudo a 480°C {Fig. 26). Foram 

observadas curvas de emissão com este aspecto em repetidos 

experimentos para estas amostras. 

Para um melhor entendimento do significado desta curva 

de emissão TSEE, foram obtidas imagens por microscopia 
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eletrônica por varredura (SEM) e pela difração eletrônica 

para as amostras FeCoB submetidas a tratamentos térmicos a 

430°C (Fig. 27-A, 27-B) e 575°C (Fig. 28-A, 28-B). 

Comparando as micrografias, as figuras da difração 

eletrônica e a curva de emissão TSEE, nota-se que entre 280°C 

e 400 C ocorreu um processo de cristalização desta liga, como 

se vê na imagem da difração eletrônica da Fig. 27-A. Com 

o aumento da temperatura deu-se uma provável ruptura da 

estrutura cristalina ou transformação de fase em 480°C, como 

se pode observar pela imagem da difração eletrônica da 

Fig. 28-A tomada a 575°C. 

Este foi o primeiro estudo que conseguiu correlacionar 

a cristalização de ligas amorfas e a TSEE, pois até o momento 

nada, sobre o assunto, foi encontrado na literatura. 
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FÍ0. 27-4 Mícrografía por microscópio eletrônico por varredura (SEM) 

e difração eletrônica para amostra da liga amorfa FL-COB 

submetida a tratamento térmico de 430 C. 

.fiQ. 



flp 
:Jl® 

i 

•"#9 

.' ."-'ti 

Has 
. ' . • • * • ' . ' . - ' -••' • 

tf£: 
; ' ^ • ' ̂  • v:v^i?|5^HSgH 

/ -\ ''^r'aieipSSSBBu 
*^ +jü iiíjffSSSÊiS^ÈR 

' ••• •• ^ ' $ 1 5 ^ 8 
. '.• :;-V||^M 

i -! .*'*ÍJJSlvW 
.•''•''^vpVv^ 

-•:•*«#& 

' 1000 & 

FÍ0. 27-0 Micrografia SEM para amostra da liga amorfa FcCoB 

submetida a tratamento térmico de 430 C, 

ampliação que a figura anterior. 
com menu r 

.70. 



I 
&**£" 

. ft r* of r o' ,s 

5tâ£xQfic 

M ' . -« - . - • 

< * * < : 

> ^ 

' ; :^S*: 
t 

100 Â 

Fífj. 2fl->l Micrografia por microscópio eletrônico por varredura (SEM) 

e difração eletrônica para amostra da liga amorfa FeCoB 

submetida a tratamento térmico de 575°C. 

.71. 



1000 & ' 

Fig. 28-B Micrografia SEM para amostra da liga amor fa FeCoB 

submetida a tratamento térmico de S7S C, com menor 

ampliação que a figura anterior. 
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CONCLUSÕES 

O registro da curva de emissão TSEE até mais de 500°C, 

permitiu um estudo detalhado do pico II que aparece na região 

de 410 C a 430 C que ainda não havia sido realizado por outros 

pesquisadores. Devido ao fato de aparecer a temperatura mais 

alta, com comportamento bem regular e estável, amplia as 

possibilidades do uso de MgO como um dosimetro TSEE e TL, 

uso este que já havia sido proposto por Nanto^30' aproveitando 

o pico I de 150°C. 

A dependência da resposta TSEE em relação ao tratamento 

térmico, apresentada na Fig. 12, e o efeito da adsorção de 

água, mostrada na Pig. 13, definem o tratamento térmico padrão 

a 1000 C por 30 minutos (inicialmente baseados nos resultados 

de Chen and Sibleyf39' na Pig. S), para produzir uma 

uniformidade nas condições iniciais das amostras nos 

experimentos, fundamentais para a comparação posterior dos 

resultados obtidos. 

A adsorção de água no cristal de MgO, parece transferir 

centros que dão origem aos picos em 450°C para os dos picos 

em 150°C. 

Os dados experimentais com implante iônico usando H , 

+ + 
He e Al , mostraram que: 
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- o implante com H , He e Al dentro das condições de 

trabalho sempre aumentou a resposta TSEE comparada ãs das 

amostras sem implante; 

- a irradiação X adicional apó o implante com H , 

desloca os picos para temperaturas mais baixas, além de 

aumentar suas alturas; isto indica que os raios X populam 

tanto os centros existentes antes do implante como os novos 

centros criados pelo implante; 

o implante de ions H de 200 kV, provoca o 

crescimento do pico que aparece entre 400°C e 500°C, quando a 

dose aumenta de IO11 íons/cm2 a IO13 lons/cm2, porém decresce 

rapidamente com o aumento da dose além deste último valor; 

não foi possível elucidar a razão deste comportamento, embora 

aparentemente o excesso de Ions introduzidos provoque 

interferência negativa; 

- o comportamento da resposta TSEE em relação com a 

energia de H implantado parece indicar que acima de 320 kV 

há um efeito de dano de radiação; 

- os resultados contidos nas Fig. 18 e 19 mostram que 

as leituras TSEE feitas após irradiações sucessivas, diminuem 

sensivelmente se não forem intercalados por tratamento 

térmico padrão; este fato é importante no uso de MgO como 

doslmetro da radiação; 

- para o efeito da dose, no caso do implante He , nada 

conclusivo pode ser afirmado, uma vez que poucos dados foram 

obtidos nesta experiência, embora os resultados indiquem a 

possível tendência de seu comportamento. 
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Quanto ao efeito da radiação UV, encontrou-se um 

resultado em que a curva de emissão tem a mesma forma daquela 

induzida por raios X, porém a resposta UV é cerca de 16 vezes 

menor, indicando assim, que MgO pode ser utilizado 

em dosimetria UV. 

TSEE pode ser utilizada em várias outras áreas de 

investigação, como vimos no estudo de cristalização de ligas 

amorfas, em que foi possível identificar claramente a 

temperatura crítica no processo de cristalização. 
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SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

1 - Estudar a origem e mecanismos de formação do 

pico II do MgO que aparecem nos resultados deste trabalho, 

através de estudos combinados de EPR e absorção ótica. 

2 - Construção de um sistema leitor integrado TL e 

TSEE para o estudo simultâneo destes fenômenos para vários 

materiais. 

3 - Realizar estudos de TSEE, TL, absorção ótica e 

EPR de amostras de MgO implantadas com H , He e outros íons 

possíveis, a energias e doses ainda não usadas, a fim de 

efetuar um estudo comparativo para a elucidação dos mecanismos 

dos efeitos acima devido a presença de £ons implantados. 

4 - Aplicação do uso da técnica de TSEE para estudo de 

efeitos de superfície nos sólidos. 
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