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RESUMO 

Neste trabalho foi feita a caracterização do Fluoreto de Bário e ítrio (BaY2F8 -

BaYF) dopado com diferentes concentrações dos ions Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+, 

visando a aplicação em dispositivos que utilizam o princípio da cintilação para 

detecção de radiação. As amostras foram produzidas no CLA-IPEN-SP. Dois tipos 

de amostras foram estudadas: policristalina, sintetizadas utilizando atmosfera de 

HF, e monocristalina, crescidas pelo método de Fusão Zonal. A caracterização 

das amostras foi realizada utilizando as técnicas de: Difração por Raios X, 

Radioluminescência (RL), Absorção Óptica e Espectroscopia de Absorção de 

Raios X Dispersiva (DXAS). A análise de difração de raios X mostrou a formação 

da fase BaY2F8 e uma pequena quantidade da fase Ba4Y3Fi7 nas amostras 

policristalina pura e dopada com Tb3+ , as demais amostras somente apresentou 

a fase desejada. As medidas de RL do BaYF dopado, quando irradiadas com 

raios X apresentaram picos de emissão com energias características das 

transições dos íons terras raras com Valencia 3+. As amostras dopadas com 

2 mol% e 3 mol% de Tb3+ apresentaram sinais de RL bastante intensos com 

máximos em 545 nm. O BaYF dopado com Tm3+ mostrou que a eficiência de 

cintilação não é proporcional a quantidade de dopante, com maior eficiência a 

amostra policristalina dopada com 1 mol%, com intensidade máxima em 456 nm 

(região do azul no espectro visível). Todas as amostras apresentaram o tempo de 

decaimento fosforescente na ordem de segundos, destacando BaYF dopado com 

2 mol% de Er3+ monocristal que além de apresentar um dos maiores tempo de 

fosforescência, apresenta uma boa intensidade de RL na região do verde. O dano 

de radiação foi avaliado pela absorção óptica que mostrou a formação de bandas 

de absorção referentes a centros de cores gerados na matriz do BaY2F8. A 

técnica de DXAS realizada no LNLS revelou que não há alteração na borda de 

absorção dos dopantes durante a radiação evidenciando que não houve mudança 

de Valencia dos íons terra rara durante a irradiação. De todas as amostras 

estudadas, o BaYF dopado com Nd3+ não apresentou boa eficiência de cintilação, 

com emissão máxima na região do infravermelho. 
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ABSTRACT 

In this work Barium Yttrium Fluoride (BaY2F8 -BaYF) doped with different 

concentrations of ions Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+ were characterized, aiming the 

application in radiation detection devices that use the scintillating properties. Two 

types of samples were produced in the CLA-IPEN-SP, polycrystalline samples, 

obtained via solid state reaction of BaF2 and YF3 under HF atmosphere, and single 

crystals, obtained via the zone melting method also in a HF atmosphere. The 

samples were characterized using the following experimental techniques: X-ray 

powder diffraction, Radioluminescence (RL), Optical Absorption and Dispersive X-

ray Absorption Spectroscopy (DXAS). The X-ray diffraction pattern showed the 

presence of the phase BaY2Fa and a small amount of the phase Ba4Y3Fi7 in the 

polycrystalline pure and Tb3+ doped samples. The other samples showed only the 

desired BaY2F8 phase. The radioluminescence measurements of the doped BaYF, 

when irradiated with X-rays, showed emission peaks in energies that are 

characteristics of the 4f-4f transitions of rare earths. The RL of the samples with 

2 mol% and 3 mol% of Tb3+ showed quite intense peaks with a maximum emission 

peak at 545 nm. The Tm3+ doped BYF showed that the scitillation efficiency is not 

directly proportional to the doping level, and the highest RL emission were 

obtained for the polycrystalline samples doped with 1 mol%, showing a maximum 

peak intensity at 456 nm (the blue region of the visible spectrum). All samples 

showed a phosphorescent decay time of the order of seconds. Single crystals of 

BaYF doped with 2 mol% of Er3+, in addition to one of the highest 

phosphorescence time, presents a quite strong RL in the green region of the 

spectra. The radiation damage was evaluated by the optical absorption techniques 

and the results showed that the formation of the absorption bands can be 

connected to colors centers generated by radiation in the matrix. Measurements of 

DXAS, done at the LNLS DXAS beamline, revealed that there is no change in the 

absorption edge of the dopant during irradiation. Among all samples, the Nd3+ 

ones presented the lowest scintillation efficiency with maximum emissions in the 

infrared region. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 



1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A evolução de pesquisas básicas e aplicadas na área nuclear está 

vinculada ao desenvolvimento de novos tipos de detectores de radiação. Um dos 

métodos mais antigos de detecção de radiação é através da cintilação e a técnica 

que se utilizava era a visual, com o auxílio de uma ocular. Com o aparecimento da 

radioatividade artificial, este método se tornou impraticável devido às altas 

atividades de que podemos dispor, e foi abandonado tendo sido substituído pelos 

detectores a gás que então tiveram grande desenvolvimento. Em 1947, com o 

aparecimento das válvulas fotomultiplicadoras, que são capazes de contar os 

fótons emitidos pelos cintiladores, esse processo de medição se tornou muito 

importante, sendo atualmente muito utilizado. 

Os cintiladores são materiais luminescentes que tem a propriedade de 

absorver radiação ionizante e transformar a energia dessa radiação em luz na 

região do espectro visível. Esse sinal de luz é multiplicado com o auxílio das 

fotomultiplicadoras ou, mais atualmente, dos fotodiodos, e convertidas em sinais 

elétricos. Dispositivos cintiladores são bastante empregados para detecção na 

medicina, em físicas de altas energias e na indústria [Knoll, 1989]. 

Na medicina, são encontrados os cintiladores em telas de imagem plana de 

raios X, tomografia computadorizada de raios X (X-ray CT: X-ray computadorized 

tomography), tomografia computadorizada com emissão de único fóton (SPECT: 

single photon emission computadorized tomography), tomografia de emissão de 

positron (PET: positron emission tomography). Já na industria, podemos 

exemplificar os aparelhos de raios X em aeroportos na inspeção de bagagens e 

inspeção não-invasiva na indústria alimentícia para garantir a ausência de corpos 

estranhos nos produtos. Na ciência, os cintiladores são imprescindíveis em 

calorímetros eletromagnéticos, onde são medidas com precisão as energias de 

elétrons, positrons e fótons produzidos em colisões energéticas, e em detectores 

de raios cósmicos, bastante empregados em astrofísica [Blasse, 1994]. 

Em geral 6 tipos de materiais são utilizados na detecção de radiação: 

monocristais, cerâmicas policristalinas, vidros, pós, plásticos, e gases inertes. A 

escolha do material depende de qual será sua aplicação [Greskovich & Duelos, 
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1997]. Existe um conjunto de propriedades desejáveis para um material cintilador 

[Knoll, 1989]: 

• deve converter a energia da radiação incidente em luz com alta eficiência 

em um comprimento de onda adequado aos sistemas de detecção (200-

900 nm); 

• essa conversão deve ser linear, isto é, o rendimento deve ser proporcional 

à energia depositada e deve ser o maior possível; 

• o material deve ser transparente ao comprimento de onda de sua própria 

emissão para um bom aproveitamento da luz produzida; 

• o material deve ser resistente a danos gerados pela própria radiação 

incidente, pois esta resistência determina seu tempo de vida útil após altas 

doses de radiação; 

• o tempo de decaimento da luminescência induzida deve ser menor que o 

do pulso do sinal gerado, para evitar sobreposição de sinais; 

• o material deve ser de boa qualidade óptica e de fácil fabricação em 

tamanhos adequados para aplicação em detectores. 

É importante ressaltar, no entanto, que nenhum cintilador reúne 

simultaneamente todas estas características e que, por outro lado, a sua 

importância relativa varia com o tipo de aplicação [Jesus, 2007]. 

Diferentes fluoretos têm sido investigados visando à aplicação em 

cintiladores [Wojtowicz, 2002; Van Eijk, 2001; Zhu et ai., 1995; Visser et ai., 1993; 

Schotanus, 1993]. Uma das vantagens dos fluoretos é a maior energia de gap em 

relação à maioria dos óxidos o que produz dois efeitos, o primeiro deles o fato da 

emissão de luz poder acontecer em uma faixa mais ampla de comprimentos de 

onda, incluindo parte da região espectral do UV, com isso reduzindo a 

possibilidade da auto-absorção da luz de cintilação pela própria matriz cristalina. 

O segundo efeito é a baixa sensibilidade a excitação por fótons na região do 

visível impedindo ou reduzindo o efeito da luz ambiente na cintilação. 

O fluoreto mais estudado é o BaF2 que vem sendo empregado em 

aplicações em tomógrafos e Física de alta energia, principalmente na forma de 

monocristais em solução sólida com fluoretos de terras raras [Schotanus, 1993]. 

O CeF3 tem sido também investigado como um possível cintilador mas apresenta 

a desvantagem de ser mais caro. 
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No presente trabalho será estudado o BaY2F8, que tem sido alvo de 

numerosos estudos voltados para sua espectroscopia e aplicações em laser 

quando dopados com elementos terras raras [Agnesi et ai., 2003; Agnesi et ai., 

2004; Librantz et ai., 2006; Sani et ai., 2005]. 

As principais propriedades cintiladoras do BaY2F8 dopado com íons de 

Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+ foram investigadas pelas técnicas Difração de Raios X, 

Absorção Óptica e Radioluminescência no Laboratório de Preparação e 

Caracterização de Materiais (LPCM) no Departamento de Física da UFS, que vem 

realizando desde 1992 diversos estudos sobre os materiais termoluminescentes e 

radiolumiescentes. Este trabalho está intimamente ligado com a cooperação entre 

o LPCM e o Centro de Lasers e Aplicações (CLA) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), responsável pela parte de produção das 

amostras. 

O foco principal deste trabalho é compreender o mecanismo de cintilação 

do BaY2F8 quando dopado com os íons terras raras , visando o desenvolvimentos 

de novos detectores de radiação e cintiladores. Este material foi avaliado na 

forma de pó retirados de partes dos monocristais ou pó obtido do próprio material 

policristalino produzido via síntese de estado sólido e usado como material de 

partida para a produção dos monocristais. As propriedades cintiladoras destas 

amostras de duas origens e com diferentes concentrações dos dopantes foram 

comparadas e os resultados indicaram as possibilidades de aplicação destes 

materiais. 

1.2- ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação foi organizada em 5 capítulos: 

• O capítulo 1 é o capítulo atual. 

• O capítulo 2 faz um breve comentário sobre os fluoretos e apresenta o 

BaY2F8 , material estudado no nosso trabalho, além de comentar sobre as 

principais características dos íons terras raras. 

• O capítulo 3 descreve a produção e preparação das amostras, apresenta 

as técnicas de caracterização empregadas e aborda as teorias necessárias 

para o entendimento e discussão dos resultados. 
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• O capítulo 4 apresenta os resultados de todas as etapas da caracterização 

dos materiais, junto com discussão. 

• O capítulo 5 apresentada um resumo dos principais tópicos da discussão e 

conclusões, abordando as contribuições do presente trabalho dentro dos 

objetivos propostos. No final deste capítulo é discutida a continuidade do 

estudo com propostas de futuros trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 

O Fluoreto de Bárío e ítrío e os Terras Raras 
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O Flúor, do latim fluere, 'fluir", deriva do fato de ele ser encontrado no 

mineral fluorespato, que é basicamente o fluoreto de cálcio (CaF2), usado como 

fundente (fluxo) em soldas. No século XVII já se conhecia o HF, ácido fluorídríco, 

e sabia-se que o fluorespato emitia luz (origem do termo fíuorescência) quando 

aquecido. Durante muito tempo, a alta reatividade do flúor e a estabilidade de 

seus compostos impediram a sua obtenção. De modo que o flúor só foi isolado 

pela primeira vez em 1886 por Moissan1. 

Entre os elementos da tabela periódica o flúor é o mais eletronegativo e o 

mais reativos dos ametais e forma compostos com praticamente todos os demais 

elementos, incluindo os gases nobres xenônio e radônio2. O íon fluoreto (F ) 

apresenta raio iônico similar ao do O2' e OH", podendo assim ser substituído 

facilmente na rede cristalina. Esta substituição pode representar uma perigosa 

contaminação na manipulação destes materiais quando traços de vapor d' água 

estiverem presentes, pois mesmo em baixas concentrações sua presença 

influencia fortemente certas propriedades físicas como, por exemplo, a 

transparência óptica [Baldochi, 1993]. 

Os cristais de Fluoretos são importantes pois apresentam características 

químicas e físicas peculiares: baixo índice de refração, fônon com baixa energia 

e uma ampla faixa de comprimento de onda na transmissão. Estes fatores, 

juntamente com as características espectroscópicas das terras raras e dos metais 

de transição utilizados como íons dopantes, tornam estes cristais atraentes para 

serem aplicados em laser e em conversores de freqüência [Maroni et ai., 2001; 

Osiac et ai., 2003; Sani et ai., 2005; Bigotta et al.,2006]. 

O Fluoreto de Bário e ítrio (BaY2F8 - BaYF) é um cristal com estrutura 

monoclínica, sua célula unitária tem dimensões a=6,983Â, b =10,519Á e 

c=4,264 Â e um ângulo p entre a e c de 99,7°. O grupo de simetria é C2/m. A 

célula unitária consiste de 4 sítios do cation Y3+ coordenados por 9 F~, dispostos 

da seguinte maneira: 3 F3 , 2 F2", 2 F,"e 2 F," com as respectivas distâncias 

2.2420 Á, 2,2582 Á, 2.2761 À e 2.3261 Â[Guilbert,1993]. Na figura 2.1, 

podemos observar as representações espaciais da estrutura do BaYF. Dopando 

este material com terras raras, eles entram substituindo o sítio do Y3+, no qual 

7 



possui simetria C2h- A célula unitária contém um total de 22 átomos, contendo 

duas moléculas de BaYF. 

Figura 2.1: (a) Representação espacial da estrutura do BaY^g. (b) Estrutura do BaY^g com o 

plano (100) paralelo a página. 

De acordo com a literatura o diagrama de fases do BaF2 -YF3 na proporção 

1:2 (33.3 % BaF2: 66.7 % YF3 - BaY2F8) é um material congruente com o ponto 

de fusão em 960°C. Segundo Sobolev et ai. (1977), em composições próximas à 

do BaYF, a interpretação de resultados de análise térmica é dificultada pela 

sobreposição de vários eventos térmicos, que ocorrem em temperaturas 

demasiadamente próximas, prejudicando a identificação dos eventos individuais. 

Estudos recentes de Nakamura et ai. (2007) mostram que o BaYF possivelmente 

possui um pequeno grau de incongruência; ou seja, antes de atingir fusão total ele 

se decompõe em outro sólido mais um líquido. As composições próximas ao 

BaYF, mas com pequeno excesso de BaF2, apresentam formação da fase 

Ba4Y3Fir [Tkachenko et ai.,1982]. 

Para aplicação em detectores de radiação o BaYF precisa de um íon 

ativador (íon luminescente) para promover a cintilação (luminescência), neste 

trabalho foram utilizados íons de terras raras. Este íon ativador por substituição de 

outro, cria um defeito na estrutura da matriz e a luminescência é promovida por 

ele. A energia de excitação pode ser absorvida diretamente pelo íon ativador (o 
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que é menos freqüente) ou ser transferida da matriz para ele. Os níveis de 

energia do ativador estão associados aos níveis de energia da matriz e podem ser 

modificados por estes em diferentes graus, dependendo da natureza da matriz 

(efeito de campo cristalino) [Cicillini, 2006]. 

Os metais de terras raras incluem os elementos escândio (Sc), ítrio (Y) e a 

série de lantanídeos, que são os elementos do lantânio (La) ao lutécio (Lu) da 

tabela periódica. Embora chamados terras raras não são escassos na natureza, o 

elemento mais raro, túlio (Tm), está presente no mesmo nível que a prata, e o 

mais abundante, cério (Ce), é tão comum quanto o chumbo. A série de 

lantanídeos apresenta a configuração eletrônica (Xe) 4 f 5d1 6s2 ou (Xe) 4f" 6s2 

onde n varia de 1 até 14. Deste modo, a distribuição dos elétrons 4f está interna 

as camadas 5s e 5p que estão preenchidas e estáveis, ou seja, podemos dizer 

que os n elétrons da camada 4f estão blindados. Assim os elétrons da camada 5d 

e 6s são mais facilmente perdidos . 

Na série dos lantanídeos, o estado de Valencia mais estável é o de 

oxidação três e o número de coordenação varia de 6 a 12. O efeito de blindagem 

faz com que os níveis eletrônicos 4f sejam apenas ligeiramente afetados pelo 

campo cristalino, de modo que os íons de terras raras trivalentes possuem 

características peculiares como bandas estreitas de emissão e absorção, estados 

excitados de longa duração e pequenos deslocamentos Stokes (diferença entre 

os espectros de absorção e emissão). Tais características derivam da sua 

estrutura eletrônica, e na maioria dos casos, a emissão dos íons de terras raras é 

devida às transições dentro dos subníveis f parcialmente preenchidos - Tb3+ (4Í9), 

Er*+ (4f12), Tm3+ (4f13) e Nd3+ (4Í4) - e protegidos do ambiente pelos elétrons 5s e 

5d externos. Deste modo, variações no ambiente dos íons são, em geral, 

refletidas como pequenas variações nos níveis de energia e nas intensidades de 

suas finas linhas espectrais. A figura 2.2 mostra alguns dos níveis de energia 

associados à configuração eletrônica 4f dos íons lantanídeos estudados neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos 
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3.1- APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo será relatada a metodologia utilizada para produção do 

BaY2F8 puro e dopado com terras raras, desenvolvidas através de uma missão de 

trabalho no CLA-IPEN-SP em colaboração com a Dr3. Sônia Lícia Baldochi. 

Serão apresentados também os equipamentos e procedimentos utilizados nas 

técnicas experimentais para caracterização das amostras, abordando brevemente 

a teoria necessária para o entendimento deste trabalho. O fluxograma abaixo 

representa um resumo das seqüências dos passos realizados no presente 

trabalho. 

Reagentes de Partida 

< 

• ^ Síntese ) 

(^ Fusão Zonal ̂ > 

Amostras 
olicristalinas^ 

/ Amostras ^V 
^Monocristalinas-^ 

Figura 3.1: Representação esquemâtica da preparação e caracterização das amostras. 

3.2 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

A preparação de fluoretos envolve bastante cautela, por apresentar forte 

poder de oxidação, o flúor e alguns de seus derivados reagem espontaneamente 

com muitos compostos resultando em reações fortemente exotérmicas. Portanto, 

é necessário seguir normas de segurança e utilizar equipamentos apropriados. 
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3.2.1 Síntese 

O BaY2F8 é produzido por reação de estado sólido, os reagentes 

precursores com 99,9% de pureza, de fluoreto de bário (BaY2) e fluoreto de ítrio 

(YF3) em forma de pó são pesados cuidadosamente em proporções 

estequiométricas, segundo a eq. 1, e depositados em uma navícula (cadinho) de 

platina. 

BaF2 + 2YF3 -> BaY2F8 (1) 

Em seguida, a navícula é inserida em um forno sob fluxo de argônio (Ar) 

até uma temperatura inicial de aproximadamente 550 °C, a partir desta 

temperatura foi introduzido o fluxo de HF e aquecido com uma taxa de 2,5 °C/min 

até a temperatura de aproximadamente 985 °C, permanecendo nesta temperatura 

por 2 horas. 

Para produzir o BaYF dopado com terras raras foram utilizados reagentes 

em forma de pó de fluoreto de térbio (TbF3), fluoreto de érbio (ErF3), fluoreto de 

túlio (TmF3) e fluoreto de neodímio (NdF3) em porcentagens diferentes 

substituindo o YF3 e depois realizados os mesmos procedimentos feitos com o 

BaYF puro. As equações 2,3,4,5 indicam as proporções molares usadas para as 

amostras com térbio com diferentes concentrações do dopante. O mesmo 

procedimento foi repetido para as demais amostras nas concentrações 

escolhidas. 

- BaY2F8 dopado com 0,5 mol% de Tb3+: 

BaF2 + 2[0,995YF3 + 0,005TbF3 ] - • BaY2F8 : Tb3+ (2) 

- BaY2F8 dopado com 1 mol% de Tb3+: 

BaF2 + 2[0,99YF3 + 0,0lTbF3 ] -> BaY2F8 : Tb3+ (3) 

- BaY2F8 dopado com 2 mol% de Tb3+: 

BaF2 + 2[0,98YF3 + 0,02TbF3 ] -> BaY2F8: Tb3* (4) 

- BaY2F8 dopado com 3 mol% de Tb3+: 

BaF2 + 2[0,97YF3 + 0,03TbF3 ] -> BaY2F8: Tb3+ (5) 

O produto final é um material em forma de bastão policristalino, ou seja, um 

material que apresenta vários cristais pequenos aglomerados. Neste trabalho 
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foram utilizados 14 amostras policristalinas sendo uma amostra de BaYF pura e 

13 amostras dopadas com diferentes concentrações como pode ser observado 

na tabela 1: 

Tb3* 

Er3* 

Tm3* 

Nd3* 

0,5 mol% 

X 

X 

1mol% 

X 

X 

X 

2mol% 

X 

X 

X 

X 

3mol% 

X 

X 

X 

Tabela 3.1: Relação das amostras policristalinas dopadas com diferentes concentrações. 

3.2.2 Fusão Zonal 

A técnica de fusão por zona é amplamente utilizada para purificação de 

materiais e também para o crescimento de monocristais. A purificação baseia-se 

no fenômeno de segregação, que é a incorporação (e/ou rejeição) de impurezas 

durante o processo de solidificação, o qual consiste na migração de impurezas de 

uma fase (sólida ou líquida) para outra (líquida ou sólida) devido à diferença de 

solubilidade da impureza nas duas fases. A segregação realizada de forma 

controlada pode ser utilizada vantajosamente para purificação de matérias e para 

redistribuição de dopantes ou componentes [Baldochi, 1993]. 

Ar + HF í 1"—u 
• • 

Figura 3.2: Esquema do sistema de refino por zona: (1) tubeira de platina flangeada, (2) forno 

globar, (3) sistema eletromecânico para movimentação do forno e (4) borbulhador metálico 

[adaptado Baldochi, 1993]. 
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O processo de fusão por zona consiste no deslocamento de uma zona 

estreita de temperatura, correspondente ao ponto de fusão da amostra, ao longo 

do comprimento de uma carga sólida. Na figura 3.2, podemos visualizar um 

esquema do sistema de refino por zona, que consiste de uma tubeira de platina 

flangeada (1), um forno globar (2), um sistema eletromecânico para 

movimentação do forno (construído no IPEN) (3) e um borbulhador metálico (4) 

[Baldochi, 1993]. 

No caso das amostras de BaYF do presente trabalho os cristais foram 

obtidos por fusão zonal obedecendo a seguinte seqüência: 1- a amostra após 

passar pela síntese era mantida na navícula de platina e inserida em uma tubeira 

de platina flangeada; 2- um fluxo de Ar era estabelecido e o forno era aquecido 

até 300 °C; 3- A"zona quente" do forno era então deslocada com velocidade 

rápida através da amostra uma única vez para tirar a umidade; 4- em seguida a 

temperatura do forno é elevada até 500 °C e mais uma vez a "zona quente" do 

forno é deslocada ao longo da amostra; 5- ao fluxo de Ar é adicionado um fluxo 

de HF, e a temperatura é em seguida aumentada para 750 °C; 6- o forno é 

deslocado mais uma vez ao longo da amostra; 7- é ajustado o forno para a 

temperatura de fusão do BaYF, que é em aproximadamente 960 °C, onde 

permanece parado no início da amostra por 30min, assim fundindo a região 

inicial, 8- finalmente a "zona quente" começa a se deslocar lentamente com 

velocidade de 2,5 mm/h. Durante o processo de fusão é necessário 

periodicamente verificar, através de um borbulhador metálico de mercúrio, e 

eventualmente ajustar o fluxo da mistura Ar - HF mantendo-o sempre constante. 

O resfriamento é feito lentamente. 

Figura 3.3: Foto do monocristal de BaY^a dopado com 2 mol% de Tm . 

O monocristal pronto apresenta uma região central transparente com uma 

distribuição uniforme do dopante e suas extremidades opacas policristalinas, as 
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extremidades podem conter impurezas, excesso de YF3 e até mesmo 

concentrações diferentes do dopante. Na figura 3.3 podemos observar o BaYF 

dopado com Tm3+ ainda dentro da navícula de platina logo após o resfriamento. 

Essa amostra apresenta muitas bolhas e uma região curta opaca nas 

extremidades. As imperfeições em um cristal podem ocorrer devido à 

incorporação de uma alta concentração de dopantes, gradientes térmicos 

presentes durante crescimento, velocidade de deslocamento alta, entre outros 

fatores. Neste trabalho, estas imperfeições não representam problema já que 

adotou-se a metodologia de utilizar todas as amostras na forma de pó. 

As amostras de monocristal caracterizadas nas etapas subseqüentes do 

trabalho foram: BaYF puro, BaYF dopado com 2 mol% de Tb3+, Er3*, Tm3+ ou 

Nd3+ e BaYF dopado com 3 mol% de Tb3+ ou Er3*. 

3.2.3 Preparação dos pós 

Após as amostras na forma de policristais ou monocristais estarem prontas, 

elas eram enviadas para o LPCM da UFS em forma de bastões ou fragmentos. 

Os fragmentos ou bastões foram triturados utilizando-se almofariz e um pistilo de 

ágata. Em seguida foram utilizadas duas peneiras de malha 38//m e 63 fan para 

separar granulometricamente o pó. O pó que passou pela peneira de menor 

granulação foi utilizado para fazer medidas de difratometria de raios X (DRX) e o 

pó que ficou entre as duas peneiras foi utilizado para as demais técnicas de 

caracterização. Os fragmentos de monocristal ao serem pulverizados 

transformaram-se em amostras policristalinas, contudo neste trabalho usamos a 

nomenclatura pó do monocristal e pó do policristal, para diferenciarmos a origem 

do cada um dos tipos de amostras. 

3.3 - TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

3.3.1 Difratometria de pó de Raios X 

Em 1895 o físico alemão Rõntgen ao estudar experimentos com os tubos 

catódicos descobriu a radiação que chamaria de raios X, por sua natureza 

16 



desconhecida. Percebendo que se tratava de algo novo, a radiação passou a ser 

estudada exaustivamente por ele, e dessa forma descobriu-se suas principais 

propriedades, como a propagação em linha reta, alta capacidade de penetração, 

indiferença a campos magnéticos e capacidade de impressionar chapas 

fotográficas. 

Foi então, que em 1912 Von Laue, utilizando a teoria eletromagnética da 

luz, previu que os raios X poderiam ser difratados pelos cristais. O fenômeno de 

difração de raios X pode ser explicado considerando uma incidência desses raios 

em um átomo, os elétrons desse átomo serão excitados e vibrarão com a 

freqüência do feixe incidente, emitindo raios X em todas as direções com a 

mesma freqüência do raio incidente (espalhamento Thomson). Por outro lado 

quando os átomos estão igualmente espaçados e a radiação incidente tem 

comprimento de onda da ordem deste espaçamento, ocorrerá interferência das 

ondas espalhadas por diferentes átomos. A interferência pode ser ora construtiva 

em certas direções ou destrutivas em outras. 

Feixe Incidente Feixe Difratado 

. . . . . . . . . . ?..:••, S .... ... .... hki 

è d 
. . . . . . . . . , . . . ; , . . . . . . , . . . .... hkl 

d sen 0 

Figura 3.4: Representação da difração de pó de raios X em planos cristalinos. 

Por exemplo, considerando os planos paralelos cristalográficos hkl do 

sólido cristalino separados pela distância d, esquematizado na figura 3.4, o 

caminho que o raio difratado percorre, a partir do segundo plano, é duas vezes a 

distância dsenO, onde 0 é o ângulo de incidência. Ocorrerá interferência 

construtiva se a essa distância corresponder a múltiplos inteiros do comprimento 

de onda (À) dos raios incidentes. A interferência construtiva da radiação pelos 

raios difratados pode ser descrito pela lei de Bragg [Ashcroft & Mermin, 1976], 

dada por: 

nÂ = IdsenO (6) 
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A difratometria de raios X (DRX) é uma técnica muito utilizada na 

caracterização e fornece informação estrutural de materiais. Esta técnica há muito 

tempo tem ajudado a investigar a microestrutura de sólidos e moléculas, incluindo 

as constantes e geometria da rede, identificação de materiais desconhecidos, 

orientação de um cristal, defeitos e outros parâmetros estruturais. 

No presente trabalho, as medidas de DRX dos pós do BaYF foram 

realizadas em um difratômetro da marca Rigaku RINT 2000/PC, à temperatura 

ambiente, utilizando tensão de 40 KV e corrente de 40 mA, no modo de step-scan 

usando radiação Ka do Cu , em um intervalo de varredura 20 entre 13° a 80°, 

passo 0,02° e tempo de aquisição 2s por passo. Para diminuir os possíveis efeitos 

de direções cristalográficas preferenciais, a amostra era colocada em um porta 

amostra girante. 

3.3.1.1 A produção de Raios X 

Os raios X são gerados quando uma partícula de alta energia cinética é 

rapidamente desacelerada, este efeito é chamado de "bremsstrahlung" (do 

alemão "radiação de frenamento"). O método mais utilizado para produzir raios X 

é fazendo com que elétrons de alta energia (gerado no cátodo do tubo catódico) 

colidam com um alvo metálico (ânodo). 

A radiação emitida representa a superposição de dois espectros: o 

espectro contínuo, contendo uma gama de comprimentos de onda, gerados pela 

desaceleração dos átomos; e o espectro característico, contendo comprimentos 

de onda característicos do alvo metálico. No espectro característico observando a 

figura 3.5, quando o elétron incidente altamente energético atinge o alvo (I), um 

elétron da camada K de um átomo do material é liberada na forma de fotoelétron 

(II), fazendo com que haja uma vacância nessa camada. Para ocupar o espaço 

deixado por esse elétron, um outro elétron de uma camada mais externa passa à 

camada K (III), liberando energia na forma de um fóton de raios X (IV). A energia 

desse fóton corresponde à diferença de energia entre as duas camadas. 
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Figura 3.5: Representação da interação de um elétron com o átomo ilustrando a produção dos 

raios X a nível atômico [adaptado de Sasaki, 2005J. 

Outra forma de gerar raios X é em aceleradores síncrotron, como o que 

existe no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas - SP. 

Nesses grandes equipamentos, elétrons são acelerados a grandes velocidades, 

próximas a da luz. Este feixe de elétrons é então injetado em um anel que contém 

seções retas e seções curvas formando uma órbita fechada. Nas seções curvas, 

campos magnéticos defletem o feixe, portanto, nestas seções curvas os elétrons 

estão sendo acelerados, o que por sua vez, provoca a emissão de radiação 

eletromagnética em um largo espectro, incluindo raios X em vários comprimentos 

de onda (nesse caso não há o espectro característico) [Sasaki, 2005]. 

3.3.2 Radioluminescência 

A luminescência em sólidos foi descoberta acidentalmente por Bolognian 

Vincenzo Cescariolo em 1603 após aquecer uma pedra (depois identificada como 

Sulfato de Bário). Ele observou que a pedra emitia uma luz avermelhada por certo 

tempo depois de colocada no escuro. Já por volta de 1700 diversos tipos de 

luminescência tinham sido observadas, e suas origens referentes a fenômenos 

distintos. 

A luminescência pode ser definida como a desexcitação de um átomo ou 

molécula excitada, com reemissão da energia absorvida em forma de fótons. A 

energia de excitação (energia absorvida) pode ser proveniente de diferentes 

fontes. Se fótons de luz ultravioleta ou visível são usados para excitação, a 

emissão é chamada de fotoluminescência. Se o material é excitado por campos 

elétricos é chamado de eletroluminescência. No presente trabalho a 
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luminescência estudada é a radioluminescência, que é gerada quando o material 

é excitado por radiação ionizante (raios X, radiação/ e partículas a e p). A 

radioluminescência é o fenômeno que acontece nos chamados materiais 

cintiladores. 

A técnica da radioluminescência (RL) estuda a emissão de luz por um 

material durante a fase de irradiação, ou seja, enquanto um material está sendo 

exposto a algum tipo de radiação ionizante. Esse processo é dividido em três 

partes [Robbins, 1980; Lempicki et ai., 1993; Blasse, 1994]: 

• O processo de conversão, no qual a energia da radiação ou partícula é 

convertida em um grande número de pares elétron-buraco; 

• O processo de transferência, em que a energia de recombinação de um 

par elétron-buraco é transferida para o íon luminescente; 

• O processo de emissão, em que o íon luminescente retorna radiativamente 

de um estado de configuração excitado para o estado fundamental devido 

à relaxação da rede. 

As principais propriedades dos materiais cintiladores serão discutidas a 

seguir. 

3.3.2.1 Eficiência 

A eficiência do cintilador está relacionada com a capacidade de conversão 

da energia na forma de radiação ionizante em energia na forma de luz visível e é 

uma propriedade determinante para se definir o tipo de aplicação ao qual um 

determinado material será destinado. Para aplicações em Física Médica, por 

exemplo, é desejável uma grande sensibilidade dos cintiladores, para que o 

paciente não precise tomar altas doses de radiação. Para inspeção industrial e 

calorimetria, por outro lado, esta característica não é fundamental, uma vez que 

se pode utilizar altas doses, mas é desejável que o cintilador apresente rapidez de 

resposta (para formar imagens nítidas) e boa resolução em energia [Alcântara et 

ai., 2006]. 

A eficiência de cintilação (tj) pode ser escrita como o produto dos três 

processos vistos no final da seção anterior: 
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r] = jSq (7) 

onde y é a eficiência do processo de conversão, S é a eficiência do processo de 

transferência e q representa a eficiência do centro luminescente (rendimento 

quântico). 

A eficiência de transferência tem valor igual a 1 somente se o par elétron-

buraco for exclusivamente capturado pelo centro luminescente. Na grande maioria 

dos casos porém, S tem valores menores que 1 quando o par elétron-buraco se 

recombina de forma não-radiativa e/ou é capturado por defeitos ou impurezas. Na 

próxima seção será explicada com mais detalhes os tipos de processos 

radioativos e não - radioativos. 

A eficiência do processo de conversão para formação de pares elétron -

buraco y, é dada pela relação: 

onde E é a energia da radiação absorvida, Eg é a energia de gap, energia que 

os elétrons têm que vencer para sair da banda de Valencia para a banda de 

condução e /? é um fator que depende da estrutura cristalina. 

O rendimento quântico (q) está relacionado à energia absorvida pelo 

centro de luminescência e a energia aproveitada pelo mesmo, é dada pela 

expressão abaixo: 

onde r representa a taxa de decaimento acompanhado de emissão radiativa, e 

Ô reúne as taxas de todos os processos de decaimento não-radiativo possíveis. 

O valor de q depende do tipo do centro luminescente e pode ser modificado 

como conseqüência dos danos da radiação. 

3.3.2.2 Tempo de Decaimento 

O tempo de decaimento radioluminescente é um fator determinante da 

resolução em sistemas de formação de imagem por cintilação. Dois mecanismos 

têm grande importância no atraso de emissão do cintilador: 
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(1) Decaimento primário: é o tempo de decaimento intrínseco do sítio 

emissor ou ativador. A intensidade do decaimento primário ( / ) é dada pela 

equação: 

I = h exp — (10) 

onde r é o tempo de vida no estado excitado, 70éa intensidade no instante inicial 

e t é o tempo. Tempos de vida da ordem de nano-segundo são desejáveis para 

que o detector tenha boa resolução temporal em processos dinâmicos. 

(2) Afterglow: ou emissão tardia, é essencialmente um processo 

fosforescente, que compete com a cintilação, possuindo o mesmo espectro de 

emissão, mas caracterizado por um tempo de emissão maior. Seu comprimento 

de onda é igual ao da cintilação imediata. Essa emissão atrasada provoca 

artefatos em imagens geradas por equipamentos médicos. Vários mecanismos 

podem ser responsáveis pelo "afterglow9 e o mais comum está relacionado com a 

presença de armadilhas para elétrons e/ou buracos que podem reter os 

portadores de cargas atrasando o processo de recombinação do par elétron-

buraco. A intensidade do "afterglow" depende da profundidade das armadilhas e 

dos tipos de defeitos presentes na rede cristalina do material. 

3.3.2.3 Medidas de Radioluminescência 

As medidas de radioluminescência (ou de intensidade de cintilação) foram 

realizadas em temperatura ambiente, excitando-se as amostras com raios X. Os 

pós do BaYF puro e dopado foram depositados em uma lâmina e colocados no 

porta amostras do difratômetro de raios X da marca Rigaku RINT 2000/PC, o 

mesmo utilizado para fazer DRX. O ângulo entre o tubo do feixe e o detector foi 

fixado em 100°, e em seguida foi acoplado em frente à amostra uma fibra óptica 

ligado a um espectrômetro da Ocean Optics HR2000, esse espectrômetro possui 

detectores do tipo CCD com 2048 linhas, num arranjo que permite em uma única 

medição ler todo o espectro de 200nm a 1100nm. Para todas as amostras foram 

utilizadas as mesmas condições e geometria. Na figura 3.6 podemos observar o 

esquema experimental utilizado na RL. 
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Figura 3.6: Representação do arranjo experimental utilizado para fazer as medidas de 

radioluminescência. 

3.3.3 Espectroscopia de Luminescência 

O efeito da interação da radiação eletromagnética com a matéria é um dos 

meios mais poderosos para obter informações sobre a estrutura microscópica da 

matéria. Estes efeitos normalmente estão longe de serem simples e uma análise 

mais profunda da natureza desta interação depende do conhecimento de 

fundamentos provenientes da mecânica quântica. 

Em condições normais, as moléculas estão no estado fundamental de 

energia, a absorção de um fóton de radiação irá excitar os elétrons para estados 

excitados mais energéticos. Assim a absorção da luz leva a população eletrônica 

a um equilíbrio instável. Ou seja, uma vez o sistema tendo aumentado sua 

energia, naturalmente, com o passar do tempo a população eletrônica deve 

retornar ao estado de mais baixa energia (portanto, mais estável), emitindo 

radiativamente ou não radiativamente a energia absorvida. 

Existem dois tipos de processos radiativos de emissão luminescente: a 

fluorescência e a fosforescência. Denomina-se fluorescência ao processo de 

emissão envolvendo estados eletrônicos de mesma multiplicidade ou mesmo spin 

total, e de fosforescência o processo que envolve estados de multiplicidades ou 

de spin total diferentes. As regras de seleção espectroscópicas mostram que 

transições envolvendo estados com mesma multiplicidade ou mesmo spin total 

são permitidas, enquanto que as que envolvem multiplicidades diferentes são 

proibidas [Reis, 2004]. Como conseqüência, a fosforescência pode estar 
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relacionada com tempos de vida que vão desde milisegundos até horas, enquanto 

a fluorescência tem tempo de vida curto, da ordem de pico ou nanosegundos. 

A fluorescência induzida pela excitação com radiação ionizante é o foco 

principal do presente trabalho e é o processo mais importante na definição da 

eficiência de um material cintilador. Esse processo foi estudado a partir da técnica 

de Radioluminêscencia. 

A fosforescência, por outro lado, é o mecanismo responsável pela emissão 

tardia ou "afterglow e é um processo que compete com a emissão fluorescente 

fazendo diminuir a eficiência total de conversão radiação ionizante - luz visível de 

um cintilador. 

Além da fosforescência, existem muitos outros processos que colaboram 

para a diminuição da intensidade de fluorescência, como os processos não-

radioativos. Exemplos de processos não-radioativos são: i) relaxação vibrational -

a molécula ou íon excitado perde rapidamente seu excesso de energia devido às 

colisões com outras moléculas/íons da rede cristalina gerando fônons; e ii) a 

conversão interna - na qual a molécula ou íon passa de um baixo nível 

vibracional de um estado excitado superior para um alto nível vibracional de um 

estado excitado inferior, mantendo a mesma energia total. Em solução, este 

processo é seguido por uma relaxação vibracional até o mais baixo nível 

vibracional do estado eletrônico final [Glogauer,2004]. 

3.3.4 Absorção Óptica 

Em materiais não metálicos, defeitos e impurezas podem ser consideradas 

como centros localizados de elétrons ou buracos, que podem possuir níveis 

eletrônicos e níveis vibracionais ou rotacionais situados dentro do gap de energia 

do material. A transição entre esses níveis é caracterizada por um ou mais picos 

na região do espectro de absorção onde o material sem o defeito seria 

transparente. Consequentemente, cada impureza ou centro de defeito é 

caracterizado por um espectro de absorção contendo uma ou algumas bandas 

[Lopez et ai., 1988]. 
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O espectro de absorção é dado pela curva de ju(É), onde // é o 

coeficiente de absorção e E = hv = hc/Â é a energia do fóton. Considerando uma 

absorção infinitesimal dl por uma amostra de espessura infinitesimal dx a uma 

distância x da primeira face da amostra, teremos: 

dl = jul(x)dx (11) 

Integrando temos: 

/(x) = /0exp(/*0 (12) 

Isolando // na equação (12), teremos: 

- Ü M T ) (13) 

que é a equação que define o coeficiente de absorção, onde / é a intensidade da 

luz transmitida através de uma amostra plana e paralela de espessura d, e I0 é a 

intensidade do feixe incidente sobre a amostra. 

A relação entre a concentração de defeitos Ne a área sob a banda de 

absorção é determinada pela fórmula de Smakula (modificada por Dexter) [Lopez 

et ai, 1988]: 

"/=f^-r^-vrM^ (14) 

onde / é a intensidade do oscilador cuja probabilidade de transição é 0 < / < 1, n 

é o índice de refração do material na região da banda e m* é a massa reduzida do 

elétron. Podemos ver que a espectroscopia de absorção é um método simples 

para medir a concentração de centros de absorção. No entanto, a determinação 

de seu valor absoluto é um tanto quanto complicado, devido a dificuldade em 

separar o produto Nf. 

As medidas de absorção óptica deste trabalho foram realizadas com os pós 

do monocristal do BaYF dopado com 2 mol% de Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+, com 

objetivo de identificar centros de cor gerados pela radiação. Como o material na 

forma de pó é opaco, utilizamos a técnica de reflectância difusa para obter os 

espectros de absorção óptica. Nesta técnica a luz incidente sobre o material ou é 

absorvida ou é refletida pela superfície da amostra. Para obter os espectros de 
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reflectância difusa, a luz refletida pela amostra em estudo deve ser comparada 

com a luz refletida por uma amostra padrão ou um "branco padrão". 

No presente trabalho, o espectro de reflectância foram obtidos utilizando-se 

como amostra padrão o BaYF monocristal puro já que o interesse era 

acompanhar a evolução do dano de radiação em função da dose de radiação nas 

amostras. As amostras eram irradiadas com raios X com as seguintes doses 

0,462 Gy; 0,924 Gy; 1,386 Gy e 1,848 Gy. Em seguida e respectivamente eram 

realizadas as medidas de absorção óptica. 

Figura 3.7: Foto do equipamento de absorção óptica montado no laboratório. (1) Fonte de luz, (2) 

fibra óptica e (3) espectrõmetro 

A figura 3.7 mostra a foto do equipamento utilizado para fazer a medida de 

absorção óptica, o sistema utilizado é composto por três partes principais: I- uma 

fonte de luz Mikropack DH-2000 UV-VIS-NIR, com duas lâmpadas uma de 

deutério, para a região do UV, e uma lâmpada halógena, para a região espectral 

visível e infravermelho (1), II- um conjunto de fibras ópticas R400-7-UVA/IS (2) 

formado por uma fibra central de aproximadamente 400 fjm de diâmetro, por onde 

a luz incidente é conduzida e incide perpendicularmente a superfície da amostra, 

e uma região periférica formada por uma anel de fibras de diâmetro menor por 

onde a luz refletida pela amostra é conduzida até o detector; III- o sistema 

detector que é formado por um espectrõmetro da Ocean Optics HR2000 (3) 

acoplado a um computador. 
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As medidas de reflectância são convertidas em absorbância diretamente no 

software de controle do espectrômetro utilizando a seguinte expressão: 

^ = - log 1 0 | |—^1x100% (15) 
yR-DJ 

onde A é o valor da absorbância, D é a intensidade do comprimento de onda 

realizada sem amostra (fundo), R é a intensidade do comprimento de onda 

realizada com o "branco padrão" e Sé a intensidade do comprimento de onda 

realizada com a amostra a ser estudada. 

3.3.5 Espectroscopia de Absorção de Raios X Dispersivo 

As aplicações científicas e tecnológicas da luz síncrotron envolvem 

numerosos tipos de técnicas experimentais: difração, espalhamento, reflexão, 

espectroscopia, microscopia, etc. Uma das principais características dessa luz é o 

amplo e contínuo espectro de emissão, tipicamente desde o infravermelho até os 

raios X. 

As fontes de luz síncrotron são, principalmente, utilizadas para investigar a 

estrutura atômica e eletrônica da matéria condensada e de átomos e moléculas 

livres. O conhecimento da estrutura atômica e eletrônica é necessário para 

conseguir um claro entendimento das propriedades físico-químicas dos materiais, 

que por sua vez é um requisito indispensável para o desenvolvimento de novos 

materiais com propriedades pré-estabelecidas, de interesse tecnológico e 

industrial. 

Neste trabalho, medidas utilizando luz síncrotron foram realizadas no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas, SP, utilizando a linha de 

espectroscopia de absorção de raios X dispersivo (DXAS: Dispersive X-ray 

Absorption Spectroscopy). Essa linha utiliza um monocristal curvado, que permite 

a obtenção de um feixe de raios X policromático, com uma largura de banda de 

energia suficiente para a medida simultânea de um espectro de absorção 

completo. 
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O princípio óptico da linha DXAS pode ser observado na figura 3.8, o feixe 

de raios X atinge a superfície do cristal curvo com diferentes ângulos de 

incidência, gerando um feixe refletido policromático. A curvatura do cristal propicia 

a focalização do feixe sobre a amostra, e a conseqüente divergência do feixe 

transmitido, de maneira que um detector sensível a posição (câmara CCD com 

conversão de raios X para luz visível) possa discriminar entre as diferentes 

energias que formam o feixe policromático [Cezar, 2003]. 

Em experimentos de espectroscopia de absorção de raios X, estamos 

interessados em obter o valor da absortância de um material em função da 

energia dos fótons incidentes. A absortância é definida como o produto // •/, onde 

ju éo coeficiente linear de absorção, e / é a espessura da amostra, semelhante a 

relação utilizada na absorção óptica, como vimos na seção anterior. Para 

amostras com espessura homogênea, a dependência em energia do espectro de 

absorção vem completamente da dependência em energia do coeficiente linear 

de absorção //. A absortância é medida indiretamente através da medida das 

intensidades dos feixes de fótons incidentes (/„) e transmitido pela amostra 

(1(E)), que se relacionam através de 

I(E) = I0-e^E)t => »(E)t = ln-A- . (16) 
1(E) 

Um espectro de absorção de raios X fornece informações a respeito das 

transições eletrônicas nos níveis mais internos de um átomo, sendo que o 

processo básico de XAS consiste na excitação dos elétrons localizados nos níveis 

mais profundos do átomo (níveis K ou L). A absorção aumenta drasticamente e 

observamos um salto no espectro de absorção. Esse salto é chamado de borda 

de absorção, e a energia onde ocorre depende da energia de ligação dos elétrons 

no nível mais profundo. No caso de átomos isolados, para energias superiores da 

borda de absorção o espectro continua em um decréscimo monotônico até a 

borda de absorção seguinte em energia [Cezar, 2003]. Quando o átomo está 

cercado por átomos vizinhos observamos no espectro de absorção de raios X 

oscilações que resultam da interferência (construtiva e destrutiva) entre a onda do 

fotoelétron emitido pelo átomo absorvedor e a onda retroespalhada pelos átomos 

vizinhos. Essa região é chamada de EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 
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Structure), no qual é possível obter informações a respeito da distância e do 

número de vizinhos ao redor do átomo central. A região próxima da borda, 

chamada de região de XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure), com 

energias um pouco superiores a borda, e a região com energia um pouco menor 

(pre-edge) também guardam informações sobre a natureza química do íon 

absorvedor, sendo a mais importante a Valencia do íon. A posição exata em 

energia da borda de absorção também muda com a Valencia e estas duas 

informações ajudam a identificar a espécie química presente em um material. 

Fenifas horizontais 

Fundas verticais 

Espalho 

Fmw t>mrKü' 
(antes do cristal; todas as energias da 

fonte sirtcrotrcm estão presentes) 

Cristal cüjrvo 

F-oixü "potkromátíca" 
(ãpás Ú cristal; ums bands d% 

&rmgm ê difmtada peto cnstal) 

AmosSm 

D#fecíof sêfístv»! à posição 

Figura 3.8: Representação do principio óptico da linha DXAS do LNLS [Cezar, 2003]. 

Em geral para se obter um espectro de absorção de raios X na linha de luz 

DXAS duas medidas são necessárias: i) uma medida sem amostra ou com uma 

amostra padrão que não contenha o elemento químico de interesse, que resultará 
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na medida da intensidade incidente 70, e outra com a amostra posicionada no 

ponto de focalização, que corresponderá à medida de 7(£)[Cezar, 2003]. 

No presente trabalho as amostras foram pulverizadas passando por uma 

peneira de abertura de malha de 20 //w, e depois decantada em uma membrana, 

com diferentes quantidades de massa 14 mg, 19 mg, 52 mg, 57 mg e 70 mg, 

essas massas dependiam do dopante em questão e da concentração do dopante 

na amostra e foram escolhidas de modo a produzir uma absorção suficiente para 

ser detectada pela CCD da linha DXAS sem no entanto absorver totalmente o 

feixe de raios X, o que produziria sinal pouco intenso e portanto mais susceptível 

a ruídos na câmara CCD. 

Para as medidas do J0, foram utilizadas membranas produzidas com a 

amostra pura nas mesmas condições das amostras dopadas. Desta forma, 

minimizam-se os efeitos de espalhamento pela matriz cristalina da amostra, 

realçando a absorção do íon dopante. 

Além das amostras de interesse, foram medidas amostras padrões para 

cada um dos dopantes. Os padrões escolhidos eram compostos que continham 

os íons dopantes. Foram medidos as seguintes amostras padrões: TbF3, Tb407, 

Er2C>3 e TmF3. 

Antes de começar as medidas de absorção com as amostras contendo um 

determinado dopante, o sistema óptico da linha DXAS era ajustado para a região 

de energia de interesse e esta calibração era conferida efetuando-se medidas das 

bordas de absorção de elementos metálicos usados como padrão no LNLS. A 

variação de energia na linha DXAS é feita alterando-se o ângulo relativo entre o 

espelho curvo policromador e o feixe de radiação síncrotron e a curvatura do 

policromador. 

As medidas foram feitas nas bordas de absorção Lm dos dopantes Tb 

(7.620 eV), Er (8.358 eV) e Tm (8648 eV). As amostras dopadas com Nd não 

puderam ser medidas já que a energia das bordas de absorção L deste dopante 

se superpõe as bordas L do Ba. 

30 



Figura 3.9: Foto do arranjo experimental montado na linha DXAS do LNLS. 

Durante as medidas na linha DXAS as amostras foram mantidas dentro de 

uma câmara escura e uma fibra ótica acoplada a um espectrômetro HR2000 da 

Ocean Optics que permitia captar a luz de cintilação. Uma foto deste arranjo 

experimental é mostrada na figura 3.9. 
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CAPÍTULO 4 

Resultado e Discussão 
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4.1-APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos pelas diversas 

técnicas de caracterização mostradas anteriormente. Iniciaremos o estudo com as 

medidas de DRX para identificação das possíveis fases cristalinas presentes nas 

amostras do BaYF monocristal e policristal. Em seguida mostraremos os 

resultados de radioluminescência, que são essenciais para aplicação de um 

material como cintilador. Os demais fenômenos físicos para entender o 

comportamento da estrutura BaYF puro e dopado, foram avaliados através das 

técnicas de absorção ótica e DXAS. 

4.2 - DIFRATOMETRIA DO PÓ DE RAIOS X 

A difração de raios X é uma poderosa técnica que pode identificar com boa 

precisão as fases cristalinas em um determinado material, além de ajudar a 

identificar a incorporação do íon terra rara na matriz hospedeira dependendo da 

concentração. Todas as medidas de DRX das amostras do BaYF puro e dopado 

foram comparadas com o padrão de referência da fase BaY2F8 (1:2:8) obtido por 

Guilbert et ai. (1993) e o Ba4Y3F17 (4:3:17) obtido por Maksimov et ai. (1996). 

Na figura 4.1, podemos observar as medidas de DRX das amostras 

policristalinas pura e dopadas com 2 mol% de Tb3*, Er3*, Tm3+ e Nd3+. Para 

melhor visualização limitamos o eixo 20 de 20° a 40° que é a região onde se 

encontram os picos principais, no anexo encontra-se a figura A.1 com a medida 

completa. Como podemos verificar todas as amostras policristalinas apresentam a 

fase desejada 1:2:8, entretanto o BaYF puro e BaYF dopado com Tb3* 

apresentam dois picos a mais em aproximadamente 20 = 26,07° e 20 = 30,23°, 

que corresponde a cristalização da fase 4:3:17. Essa fase desaparece quando o 

BaYF puro e dopado encontra-se na forma de monocristal. Podemos observar na 

figura 4.2 as amostras do pó do BaYF monocristal puro e dopado com 2 mol% de 

Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+ e 3 mol% de Tb3+e Er3*. Todas as amostras apresentam 

apenas a fase desejada 1:2:8. 
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Os difratogramas das amostras policrístalinas com diferentes 

concentrações de Tb3*, ilustradas na figura 4.3, indicaram que o BaYF com 

2 mol% de Tb3+ apresenta a fase 4:3:17 como foi comentado anteriormente, e as 

demais concentrações com 0,5 mol%, 1 mol% e 3 mol% apresentam a fase 

desejada como majoritária e aparentam ter a fase 4:3:17 em quantidade muito 

pequena como podemos notar uma pequeno pico em 20 = 30,23°. Discutiremos 

mais a frente, as possíveis conseqüências da presença dessa fase espúria nas 

propriedades cintiladoras do pó do BaYF. A dopagem do BaYF com 

concentrações diferentes de Er3* e Tm3* policristalina podem ser verificadas no 

anexo pelas figuras A.3 e A.4, todas as amostras apresentam a cristalização da 

fase única BaY2F8. 
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Figura 4.3: DRXdos policristais com diferentes concentrações do BaYF:Tb3*. 

4.3 - Medidas de Radioluminescência 

A condição inicial no estudo de um novo material para aplicação como 

cintilador é que esse material seja radioluminescente, ou seja, que o material 
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emita luz quando exposto à radiação ionizante. O espectro de radioluminescência 

é a curva de intensidade de luz emitida pela amostra em função do comprimento 

de onda a uma temperatura constante. Esse espectro tem por objetivo determinar 

a eficiência dos cintiladores e seu espectro de emissão. A verificação do 

comprimento de onda em que o cintilador emite é importante para escolha de um 

detector de luz adequado. Todas as medidas de RL foram realizadas em 

temperatura ambiente (300K), excitando as amostras com raios X com uma taxa 

de dose de 1,54 mGy/s. 

Na figura 4.4, mostramos os espectros de RL do pó de todas as amostras 

do BaYF dopado com Tb3+. Podemos observar que não há mudança no espectro 

de emissão do pó do monocristal e do policristal. A emissão de luz se estende de 

370 nm a 640 nm com picos estreitos bem definidos referentes às transições 

típicas do Tb3*. Na mesma figura, a esquerda indica o pico principal em 545 nm 

das amostras do BaYF:Tb3+. Podemos verificar que o BaYF 3 mol% de Tb3+ 

monocristal apresenta a maior intensidade de RL, em seguida o BaYF 2 mol% de 

Tb3+ policristal. As amostras com 3 mol% de Tb3+ policristal e 2 mol% de Tb3+ 

monocristal possuem intensidades. dos picos principais equivalentes e a amostra 

com menor sinal de RL é o BaYF com 0,5 mol% de Tb3+. 
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Figura 4.4: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó do monocristal e policristal do 

BaYF dopado com diferentes concentrações de Tb3+, excitadas com raios X. 
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Figura 4.5: Transições típicas do Tb3* no pó do monocristal do BaYF dopada com 2 mot% de Tb3* 

no espectro de emissão de RL. 

Na figura 4.5 podemos verificar as transições típicas do Tb3+ no espectro 

de RL mudando o eixo do comprimento de onda (Ã) para energia, a emissão 

máxima ocorre em aproximadamente 18348 cm"1 (545 nm) correspondente a 

transição 5£>4-»
7F5i os demais picos são aproximadamente em 25974 cm"1 (385 

nm), 24038 cm"1 (416 nm), 22831 cm"1 (438 nm), 20243 cm"1 (494nm), 17123 cm"1 

(584nm) e 15949 cm"1 (627nm), as respectivas transições são 5Z10+
5G6-»

7F6> 

5LlQ+5G6^
7F5,

 5Ll0+
5G6^

7FA, 5£>4->
7F6,

 5Z>4->
7F4 e 5Z)4->7F3. Esses resultados 

experimentais estão todos de acordo com as transições de energia calculadas por 

Valerio et ai. (2007). 

Os espectros de RL do BaYF dopado com diferente concentrações de Er3* 

monocristal e policristal podem ser visualizadas na figura 4.6. Os espectros são 

todos semelhantes e os picos são atribuídos as transições do íon Er3*. Todas 

emissões são na região do visível (400 a 700 nm) com as posições máximas 

entre 535 e 570 nm podendo ser observadas a esquerda da figura 4.6, as maiores 

intensidades são referentes as amostras cristalinas, com o maior sinal de RL o 

BaYF dopado com 2 mol% Er3* cristal e o menor sinal o BaYF dopado com 
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0,5 mol% Er3+ policristal. Entre as amostras policristalinas a que apresentou maior 

intensidade foi o BaYF com 2 mol%. 

• BaY2F8 0,5 mol% E r (Pó do Policristal) 

• BaY2F81 mol% Er3+ (Pó do Policristal) 

• BaY2F8 2 mol% Er3+ (Pó do Policristal) 

• BaY2F8 3 mol% Er3+ (Pó do Policristal) 

BaY2F8 2 mol% Er3+ (Pó do Monocristal) 

•BaY F 3 mol% Er3+ (Pó do Monocristal) 

400 450 500 550 600 650 700 

X(nm) 
Figura 4.6: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó do monocristal e policristal do 

BaYF dopado com diferentes concentrações de Er3*, excitadas com raios X. 
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Figura 4.7: Transições típicas do Er3* no pó do monocristal do BaYF dopada com 2 mol% de Er3* 

no espectro de emissão de RL 
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Algumas das principais transições do BaYFiEr3* estão ilustradas na figura 

(14974 cm"1), 4S3/2 V/1 5 / 2 (18416 cm1), 2Hu/2^%/2 4.7, que são: 4F9/2-> 7,5/2 

(19179cm1), 4F5/2V/,5/2 (21311 cm1) e 2//9/2->4/15/2 (24902 cm1). Os picos 

máximos são em 543 e 554 nm, região verde do espectro visível. 

Os espectros de emissão RL do Tm3+ nas amostras do BaYF com 

diferentes concentrações são apresentados na figura 4.8. Podemos observar que 

as amostras emitem em várias regiões do espectro, com intensidade máxima em 

456 nm (21929 cm"1) região azul do espectro visível e referente à transição 
3P0->

3F4. Não há mudança significativa no espectro das amostras com Tm3+, com 

exceção do BaYF 3 mol% Tm3+ policristal que apresenta o sinal de RL bem mais 

baixo que as demais amostras, isso nos mostra que a intensidade do BaYF:Tm3+ 

não é proporcional a quantidade de dopante. Na figura 4.9 podemos verificar 

algumas das transições típicas do íon Tm3+ no espectro de emissão RL, que são 

- 1 \ 1 i as transições: 3F4->3#6 (12672 cm"1), lD2^
3H5 (19552 cm1), lD2^>3H6 (27732 

^-1 cm1) , ? 0 V / í 6 (34579 cm"'). 
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Figura 4.8: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó do monocristal e policristal do 

BaYF dopado com diferentes concentrações de Tm3*, excitadas com raios X. 
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,3+ 

O método de fusão zonal ajuda a redistribuir o dopante sobre toda a barra 

do monocristal. Para verificarmos se o dopante está bem distribuído pelo cristal, 

foi realizado o teste com o BaYF:Tm3+ em três regiões da barra: início, meio e fim. 

Foi observado que a intensidade de RL foi praticamente a mesma, o que pode ser 

verificado na figura A. 5 no anexo. 

Na figura 4.10, podemos observar as emissões RL das amostras do BaYF 

dopado com 2 mol % de Nd3+ monocristal e policristal, ambas amostras 

apresentam os espectros semelhantes atribuídos ao íon do terra rara. A região 

com máxima intensidade acontece na região do infravermelho entre 840 e 930 nm 

e correspondem às várias linhas da banda de emissão da transição 4F3/2 -V/9/2 

do íon Nd3+, as demais emissões apresentam baixas intensidades. Podemos 

observar as transições na figura 4.11, dentre elas podemos citar: 4F7/2+
4S. 

J / 2 T °3/2 '9/2 

, - 1 \ 4y -1 \ 4 ; (13697 cm"'),4G7/2->
4/9/2 (18772 cm1), 4P}/^

4IIV (24210cm1 ),4Pm^%/2 (26129 
y2 

•m '9/2 

cm"1) e 4D3/2 V / 9 / 2 (28055 cm"1). A amostra dopada 2 mol% de Nd3+ do pó 
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monocristalino apresentou os principais picos com maior sinal de RL do que a 

amostra policristalina. 
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Figura 4.10: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó do monocristal e policristal do 

BaYF dopado com 2 mol% de Nd3*, excitadas com raios X. 
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Figura 4.11: Transições típicas do Nd3* no pó do monocristal do BaYF dopada com 2 mol% de 

Nd3* no espectro de emissão de RL. 
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O BaYF puro não apresenta sinal radioluminescente. Contudo as amostras 

apresentaram uma banda larga de baixa intensidade, quase imperceptível entre 

200 e 800 nm como podemos verificar na figura 4.12. Amostras do monocristal do 

BaYF puro no entanto, apresentaram picos definidos e estreitos aparentando ser 

contaminação de algum dos íons dos terras raras. Essa contaminação pode estar 

relacionado com a pureza dos reagentes de partida ou ter acontecido devido 

alguma contaminação durante a produção ou preparação dos pós. 
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(0 

600 
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Figura 4.12: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó do monocristal e policristal do 

BaYF puro, excitadas com raios X. 

Na figura 4.13 e 4.14 mostramos a comparação entre todas as amostras do 

BaYF dopado com 2 mol% do pó policristalino e monocristalino, respectivamente. 

Tanto as amostras policristalinas quanto as monocristalinas apresentam o 

BaYF:Tb3+ com intensidade muito maior que as demais amostras, em seguida o 

BaYFiEr3*. As intensidades de RL podem ser comparadas diretamente já que as 

amostras foram feitas usando a mesma geometria de irradiação e detecção e 

feitas com as mesmas quantidades de amostras. Nas mesmas figuras a direita 

foram ampliadas a região de 750 a 900 nm para melhor visualização do 

BaYF:Nd3+ que possui intensidade bastante baixa em relação as demais 

amostras. Esta comparação foi realizada levando em consideração apenas as 

42 



intensidades dos picos, pois as amostras possuem emissões com posições 

diferentes no espectro. 
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Figura 4.13: Espectro de emissão RL de todas as amostras policrístalinas em forma de pó do 

BaYF dopado com 2 mol% de Tb3+, Er3*, Tm3+e Nd3*. 
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Figura 4.14: Espectro de emissão RL de todas as amostras monocristalinas em forma de pó do 

BaYF dopado com 2 mol% de Tb3*, Er3*, Tm3*e Nd3*. 
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4.3.1 Eficiência de Cintilação 

A eficiência de cintilação é a quantidade de luz emitida durante a 

irradiação. Essa propriedade foi obtida através da avaliação da área sob a curva 

do espectro de emissão de RL, em temperatura ambiente. Na tabela 4.1 

mostramos a quantidade de luz emitida de todas as amostras estudadas. As 

áreas foram normalizadas em termos da área da amostra do monocristal de BaYF 

dopado com 3 mol% do Tb3+. Podemos observar que a amostra do pó 

monocristal do Tb3+ 3 mol% tem maior eficiência, e com menor eficiência são as 

amostras dopadas com Nd3+ que apresentam quantidade de luz 

aproximadamente igual tanto para o policristal quanto para o monocristal. 

Quantidade de dopante 
(tipo de amostra) 

0,5 mol% (Policristal) 

1 mol% (Policristal) 

2 mol% (Policristal) 

3 mol% (Policristal) 

2 mol% (Monocristal) 

3 mol% (Monocristal) 

Tb3* 

15% 

30% 

85% 

74% 

78% 

100 % 

Er3* 

15% 

29% 

22% 

20% 

34% 

31 % 

Tm3* 

33% 

29% 

17% 

29% 

Nd3* 

8.5 % 

8.1 % 

Tabela 4.1: Eficiência de cintilação normalizada das amostras de BaYF dopado com diferentes 

concentrações de Tb3*, Er3*,Tm3* e Nd3*. 

Entre as amostras policristalinas dopadas com Er3* podemos verificar que 

o BaYF dopado com 1 mol% foi a que apresentou maior eficiência, e as amostras 

do pó com 2 mol% e 3 mol% apresentaram um aumento de 58% e 52% ao mudar 

do policristal para o monocristal, respectivamente. 

Já para o BaYF dopado com Tm3+, a amostra com 1 mol% policristal foi a 

que apresentou maior eficiência e a amostra com menor eficiência foi aquela 

dopada com 3 mol%. A diminuição da eficiência de cintilação para a concentração 

mais alta de Tm3+ não era um efeito esperado. Algumas hipóteses podem explicar 

este efeito e uma delas é que para o caso específico do Tm3+, a dopagem foi alta 

o suficiente para provocar agregação de impurezas o que poderia gerar 
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supressão da fluorescência. Esta hipótese, no entanto, deve ser testada em 

trabalhos futuros. 

Observa-se ainda para o Tm3+ que não houve aumento significativo na 

eficiência de cintilação quando comparamos as amostras que passaram só pelo 

processo de síntese, ou seja, policristalinas para as amostras monocristalinas. 

Este efeito é interessante para um eventual dispositivo detector baseado no 

BaYF:Tm3+ em pó, já que não seria necessário um processo mais dispendioso e 

mais demorado na etapa de produção das amostras, a etapa de fusão zonal, para 

conseguir um aumento na intensidade de luz de cintilação. 

O BaYFiTb3* é sem dúvida o material mais promissor no aspecto da 

intensidade de luz de cintilação e a amostra dopada com 3 mol% apresenta 

intensidade de luz pelo menos 3 vezes mais intensa do que qualquer outra 

amostra testada no presente trabalho. As amostras com 2 mol% apresentam uma 

redução de cerca de 8,4% da quantidade de luz de cintilação quando 

comparamos com as amostras originadas diretamente do processo de síntese 

com aquelas amostras do monocristal. Esta pequena diferença poderia ser devida 

a uma pequena segregação do dopante durante a fusão zonal o que produziria 

uma amostra com concentração final de Tb3+ menor do que o esperado. No 

entanto, efeito contrário acontece com a amostra dopada com 3 mol% que 

apresenta um aumento de 35% na luz de cintilação quando comparamos os dois 

tipos de amostras. Esta informação parece estar em contradição com a 

possibilidade de segregação do dopante durante a fusão zonal. 

Outra explicação alternativa pode ser proposta lembrando que as amostras 

originárias diretamente da síntese apresentam a fase Ba4Y3Fi7. Particularmente, 

no caso da amostra com 2 mol% esta fase está em grande quantidade, como 

revelado pela difratometria de raios X (vide figura 4.3). Se nesta fase o Tb3+ 

apresentar uma intensidade fluorescente mais eficiente e se no caso da amostra 

com 2 mol% de Tb3+ boa parte do Tb3* estivesse dissolvido nesta fase, 

poderíamos entender porque após a fusão zonal a intensidade decresce, já que 

esta fase é extinta e todo Tb3+ deve passar a ser dissolvido na fase BaYF. No 

caso da amostra com 3 mol%, a fase espúria 4:3:17 aparece em quantidade muito 

menor e provavelmente todo Tb3* nesta fase esta dissolvido na matriz do BaYF, o 

que explicaria o aumento de intensidade quando o material passa pela etapa de 
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fusão, já que a qualidade do material final é melhor tanto no aspecto da 

distribuição de dopantes quanto no ordenamento cristalográfico. Estas hipóteses 

precisam ser testadas em trabalhos futuros. 

Na figura 4.15 é apresentada a fotografia do BaYF: Tb3+ 2 mol% 

monocristal cintilando ao ser irradiado com raios X. A cor de cintilação é verde 

devido a emissão principal na região de 545 nm. 

Figura 4.15: Foto do monocristal do BaY^Fg dopado com 2 mol% de Tb cintilando ao ser 

irradiado com raios X. 

4.4 - EFEITO DA DOSE VERSUS INTENSIDADE DE CINTILAÇÃO 

A estabilidade e reprodutibilidade da luz emitida por um cintilador são 

condições essenciais para a maioria das aplicações, nesta seção será estudada o 

comportamento das intensidades dos máximos de emissão do BaYF puro e 

dopado ao decorrer do tempo, ou seja, com o acumulo da dose de radiação. As 

amostras foram irradiadas com raios X com uma taxa de dose de 1,54 mGy/s, 

utilizando o mesmo arranjo experimental das medidas de RL. 

Na figura 4.16 está representado a intensidade da RL em função da dose 

para a amostra monocristalina do BaYF 2 mol% Er3*. Podemos observar que as 

emissões dos principais picos tiveram comportamentos diferentes ao receber a 

radiação. Os picos em tomo de 554 e 672 nm, que representam as transições 
4S3/2-^

4Il5/2 e 4F9/2-+
4Il5/2 , apresentaram um leve aumento de intensidade no 

início da medida, durante a etapa inicial de irradiação. Em seguida a intensidade 

dos picos se mantiveram aproximadamente constante ou apresentaram um 
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pequeno decréscimo à medida que a dose de radiação aumentou. Já os picos em 

405 e 473 nm, associados as transições 2//9/2-»4/15/2e 4F5/2 -»
4/15/2, diminuíram de 

intensidade desde o início da irradiação. Esta diferença de comportamento das 

emissões ainda não esta completamente entendida e será alvo de estudo futuros. 

Podemos destacar outro exemplo, como a amostra dopada com 2 mol% de Tm3+ 

que apresenta o pico em 723 nm com uma leve subida de intensidade no inicio da 

medida, o pico em 652 nm aparenta ser constante e os demais picos decaem ao 

receber as doses iniciais de radiação. No anexo, está representado (figuras de 

A.6 a A. 14) os comportamentos dos demais picos do policristal e monocristal da 

amostra pura e dopada com 2 mol% de Tb3+, Er^.Tm3* e Nd3+. 
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Figura 4.16: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Ei3* pó do monocristal. 

O pico principal (região de emissão mais intensa) é o responsável pela 

maior quantidade de luz emitida pelas amostras do BaYF, desta forma será dada 

maior ênfase as características desses picos. Na figura 4.17, mostramos o 

comportamento da intensidade de RL do pico principal em 545 nm do BaYF 

dopado com 2 mol% Tb3+ em função da dose. A amostra policristalina tem um 

aumento de intensidade de 20% em relação à intensidade inicial, ao tomar uma 

dose de aproximadamente 0,47 Gy, depois começa a decair lentamente. O 

BaYF:Tb3+ 2 mol% monocristal apresenta comportamento semelhante com uma 
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variação menor de intensidade, cerca de 7,5% com dose de aproximadamente 

2,4 Gy. 
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Figura 4.17: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação do pico principal em 

545 nm do BaYF 2 mol% Tb3* pó do monocristal e policristal. 
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Figura 4.18: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação do pico principal em 

542 nm do BaYF 2 mol% Er3* pó do monocristal e policristal. 
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O efeito da dose pela intensidade da RL na região de emissão mais intensa 

em 545 nm do BaYF com 2 mol% de Ei3* pode ser observado na figura 4.18, o 

policristal apresenta um decréscimo de intensidade de aproximadamente 10% e 

no monocristal a RL apresenta um pequeno aumento ao receber as doses iniciais 

para em seguida permanecer com intensidade constante. 

Nas figuras 4.19 e 4.20, observam-se o comportamento das intensidades 

dos picos principais do BaYF dopado com Tm3+ (456 nm) e Nd3+ (884 nm) em 

função da dose de radiação. Como verificamos, o BaYF ao ser dopado com 

diferentes dopantes apresentam características de intensidade de emissão de luz 

diferentes. O mesmo acontece com o material policristal e monocristal dopado 

com Tm3+ e Nd3+, que apresentam comportamento opostos. No BaYF:Tm3+, o 

aumento da dose de radiação produz uma diminuição na intensidade em 

aproximadamente 25% da intensidade inicial, tanto para as amostras do 

monocristal ou do policristal. Já no BaYF: Nd3+, a medida que a dose aumenta, a 

intensidade da emissão principal aumenta cerca de 65% para o policristal e 70% 

para o monocristal. 
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Figura 4.19: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação do pico principal em 

456 nm do BaYF 2 mol% Tm3* pó do monocristal e policristal. 
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Figura 4.20: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilaçâo do pico principal em 

884 nm do BaYF 2 mol% Nd3* pó do monocristal e policristal. 
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As amostras do BaYF puro policristalino apresentam intensidades baixas 

mas constantes em função da radiação, como pode ser observado no anexo na 

figura A. 14 em vários comprimentos de onda escolhidos, e na figura 4.21 em 

578 nm. Ainda na mesma figura mostramos o efeito da dose de radiação nas 

amostras do BaYF puro monocristal na região de 578 nm. A amostra 

monocristalina apresenta aumento de seu sinal de RL semelhante ao observado 

no Nd3+, esse aumento está relacionado à contaminação desse material com 

algum elemento terra rara ainda não identificado. 

A diminuição na intensidade máxima de emissão pode ser causada pelo 

fenômeno conhecido por Dano de Radiação, que pode ser definido como 

mudanças da eficiência de cintilação após altas doses de radiação. A radiação 

gera defeitos e estes defeitos são, geralmente, centros de cor cuja estrutura 

eletrônica gera bandas de absorção óptica no comprimento de onda da cintilação 

ou ainda centros de defeitos [Silva, 2003]. Outro fenômeno que poderia produzir 

diminuição da intensidade da RL é a mudança de Valencia do elemento 

luminescente por efeito da irradiação. Neste caso, a diminuição ocorreria com a 

redução da concentração das espécies opticamente ativas na matriz do cintilador. 

O dano de radiação é um efeito indesejável no material cintilador, pois com o uso 

continuado as doses de radiação vão se acumulando e a eficiência do cintilador 

pode ser degradada. 

O aumento da eficiência de cintilação, por outro lado, é um efeito 

interessante para futuras aplicações. Os mecanismos que produzem tais efeitos 

não são bem conhecidos ainda e pouco reportados na literatura. As mudanças 

induzidas por radiação nas amostras do presente trabalho serão estudadas nas 

seções seguintes com o auxilio de outras técnicas experimentais. 

Na figura 4.22 mostramos o gráfico 3D do espectro da radioluminescência 

em função do comprimento de onda da luz emitida e em função da dose de 

radiação para amostras do BaYF 2 mol% Tb3* policristal, lembrando que as 

amostras foram irradiadas com raios X com taxa de dose de 1,54 mGy/s. Nesta 

figura podemos notar que as posições no comprimento de onda dos picos de 

emissão do Tb3+ não mudam, com isso podemos concluir que não há mudanças 

significativas nos espectros ópticos e portanto nas vizinhanças do íons Tb3+ na 

rede do BaYF durante a irradiação. As curvas 3D com os espectros de 
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radioluminescência em função da dose das amostras dopadas com Er3*, Tm3+ e 

Nd3+ podem ser observadas no anexo nas figuras A. 15, A. 16 e A. 17, 

respectivamente. Nestes casos podemos notar também, que não existe mudança 

substancial na posição dos picos de emissão, apenas mudanças na intensidade 

dos picos com o acúmulo da dose absorvida. 

Figura 4.22: Espectro de RL do BaYF dopado com 2 mol% de Tb policristal em função da dose 

de radiação. 

4.5 - MUDANÇA DA COR INDUZIDA PELA RADIAÇÃO 

A primeira modificação observada nas amostras após a irradiação foi a 

mudança na coloração na região irradiada. Este fenômeno é causado pelo 

surgimento de centros de cor induzidos por radiação nas amostras. Na figura 4.23 

apresentamos fotografias das amostras após a irradiação. Pode-se notar que a 

mudança na cor depende da amostra usada. Para estudar em detalhes o 

fenômeno da produção de centros de cor no BaYF dopado, usamos a técnica de 

reflectância difusa. 
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Figura 4.23: Foto ilustrando o dano de radiação gerado no BaV^Fs dopado com 2 mol% de Tb3*, 

Ei3*, Tm3* e Nd3* (pó do monocristal) após irradiado com raios X. 

Os espectros de absorção óptica foram medidos a temperatura ambiente, 

utilizando uma faixa de comprimento de onda entre 200 e 1100 nm. As amostras 

monocristalinas do BaYF dopadas com 2 mol% de Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3+ e o 

BaYF puro policristal foram irradiados com raios X por aproximadamente 20 min, 

as medidas de absorção eram realizadas em intervalos de 5 min, correspondendo 

as seguintes doses 0,462 Gy; 0,924 Gy; 1,386 Gy e 1,848 Gy. O BaYF 

monocristal puro foi utilizado como referência ou "branco padrão" para todas as 

amostras. 
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Figura 4.24: Espectro de absorção óptica da amostra de BaYF dopada com 2 mot% de Er3* sem 

irradiação e irradiado com raios X. 
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Figura 4.25: Espectro de absorção óptica da amostra de BaYF dopada com 2 mol% de Er3*, sem 

irradiação, irradiado com dose de 0,462 Gy de raios X e subtração dos dois últimos espectros 

mostrando as bandas de absorção geradas. 

Na figura 4.24 temos os espectros que representam a absorbância de 

amostras do BaYF 2 mol% Er3* sem irradiação e irradiadas com diferentes doses 

de raios X. O espectro da amostra sem irradiar apresenta picos de absorção 

característico, estreitos e bem-definidos referente ao íon lantanídeo. Após 

irradiação com raios X podemos notar, além dos picos característicos do Er3+, a 

presença de bandas de absorção de luz correspondentes a formação de centros 

de cor (danos de radiação). Para melhor visualização dessas bandas, subtraímos 

o espectro obtido antes da irradiação do espectro após 0,462 Gy e o resultado é 

apresentado na, figura 4.25. 

As demais amostras de BaYF dopadas com 2 mol% de Tb3+, Tm3+ e Nd3+ 

monocristal e o BaYF puro policristal apresentaram também a formação de 

centros de cor como pode ser verificado no anexo nas figuras A. 18, A. 19, A.20 e 

A.21, respectivamente. Nas amostras com Tm3+ e Nd3*, os espectros não 

irradiados e irradiados apresentam os picos de absorção característicos referente 

ao dopante terra rara. Entretanto, na amostra com Tb3+, não foi possível observar 
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esses picos característicos. A absorbância do BaYF:Nd aumenta a medida que 

a amostra é irradiada. 

Na figura 4.26, podemos observar as bandas de absorção geradas pela 

radiação para as amostra dopadas com 2 mol%. Todas as amostras apresentam 

três banda de absorção óptica principais na faixa do ultravioleta ao visível com 

máximos em 326-328 nm, 463-480 nm e 605-616 nm. Podemos verificar também 

que estas bandas apresentam diferenças nas intensidades das bandas 

dependendo do dopante. 

Nas amostras de Tb3+ e Nd3+, são bem visíveis os centros de cor gerados 

pelo dano de radiação, como foi possível notar na figura 4.23. O BaYF:Tb3+ 

apresenta a terceira banda bem definida no espectro de absorção e o dano 

aparenta ser de cor esverdeado. Já o BaYF:Nd3+ apresenta a maior intensidade 

de absorbância e o dano aparenta ser de cor amarelado. 

O fato do dano de radiação gerar centros de cor aproximadamente na 

mesma posição independente do dopante é um forte indício de que os centros de 

defeitos gerados são diretamente vinculados aos íons da matriz do BaYF. Os 

defeitos mais prováveis nos fluoretos de um modo geral são centros F (defeito 

gerado por uma vacância de ion F~ que captura um elétron), agregados de centro 

F ou centros F modificados (chamados de centros FA) pela presença de 

impurezas nas vizinhanças do defeito e centros VR que são formados por um par 

de íons flúor da rede que capturam um buraco formando uma molécula F2" 

[Slawomir et ai., 2006; Renfro et ai., 1941; Marolo et ai., 2005]. Os centros F e 

centros FA em diferentes fluoretos produzem bandas de absorção ópticas na 

região de 300 - 330 nm [Slawomir et ai., 2006]. Centros Vk, produzem banda de 

absorção na região de 240 e 380 nm [Renfro et ai., 1941], enquanto que 

agregados de centros F, por exemplo, centros F2 (F2+) e F3 no LiF são 

responsáveis por bandas de absorção na região de 450 - 600nm [Slawomir et ai., 

2006, Marolo et ai., 2005]. Podemos considerar como uma hipótese plausível que 

os centros de cor gerados no BaYF são defeito do tipo centros F e/ou VK e/ou 

agregados de centros F. A intensidade relativa de absorção óptica em cada 

amostra poderia ser explicada levando em conta que os modificantes dos centros 

FA são os nossos dopantes que são diferentes, o que geraria diferentes 

configurações para os centros FA- Novamente precisamos aprofundar este 
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estudo, conseguindo novas evidências confirmando a identificação de cada uma 

das bandas de absorção presentes nas amostras irradiadas. 

Bandas de Absorção (0.462 Gy) 

A, (nm) 

Figura 4.26: Bandas de absorção óptica do BaYF dopado com 2 mol% de Tb3+, Er3*, Tm3+ e Nd3* 

monocristal e o BaYF Puro policristal. 

4.6 - FOSFORESCÊNCIA INDUZIDA PELA RADIAÇÃO 

A emissão que aparece após cessar a irradiação é uma característica 

importante de um cintilador, o chamado "afterglow" ou emissão tardia. O 

fenômeno pode também ser chamado de fosforescência induzida pela radiação. 

Neste tópico apresentaremos as medidas desta fosforescência nas amostras 

dopadas. 

A fosforescência das amostras estudadas foi obtida utilizando o mesmo 

arranjo experimental das medidas de RL, após irradiar o material por algum 

tempo, o feixe de radiação era desligado a luz emitida continuava a ser registrada 

pelo espectrômetro que capturava um espectro em intervalos de tempo 

convenientes. Através dessas medidas foi possível obter o tempo característico 

de fosforescência, que é uma característica importante para futuras aplicações 
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em detectores de radiação, principalmente no caso de detectores usados para 

formação de imagem. A intensidade da emissão principal de cada amostra foi 

analisada em função do tempo após cessar a irradiação, e as curvas de 

decaimento obtidas foram ajustadas a leis de decaimento exponencial simples. 
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Figura 4.27: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Er3* 

pó do monocristal, após irradiado com raios X. 

BaY2F8dopado com 
2 mol% 

Tb3* (Monocristal) 

Tb3* (Policristal) 

Er3* (Monocristal) 

Er3* (Policristal) 

Tm3+ (Monocristal) 

Tm3+ (Policristal) 

Nd3+ (Monocristal) 

Nd3* (Policristal) 

Tempo de 
Fosforescência (s) 

43±3 

39±2 

119±5 

89+10 

118±21 

102±21 

46+5 

194±35 

Chi2 

2,78 

1,73 

1,88 

1,34 

0,27 

0,21 

0,10 

0,23 

R2 

0,87 

0,94 

0,94 

0,72 

0,84 

0,91 

0,92 

0,78 
Tabela 4.2: Tempo de decaimento fosforescente das amostras de BaYF dopado com 2 mol% de 

Tb3*, Er3*, Tm3* e Nd3*, após irradiadas com raios X. 
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Na figura 4.27, podemos observar a curva de decaimento do BaYF 

monocristal dopado com 2 mol% de Er3*. O tempo característico de decaimento 

foi de aproximadamente 119s. A mesma análise foi feita para as demais amostras 

e as curvas de decaimento são apresentadas no anexo. Os valores dos tempos 

característicos de decaimento estão resumidos na tabela 4.2. Podemos notar que 

todas as amostras apresentaram tempo de fosforescência na ordem de segundos. 

O menor tempo foi obtido para as amostras de BaYF:Tb3+. Todas as amostras 

monocristalinas e policristalinas apresentaram tempos de fosforescência com 

valores muito próximo, com exceção do BaYF:Nd3+ . 

4.7 - MEDIDA DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO DE RAIOS X 

DISPERSIVO 

O espectro de absorção de raios X dispersivo fornece informações a 

respeito da borda de absorção que é a região caracterizada pelo aumento abrupto 

da absorção quando a energia absorvida é suficiente para excitar um elétron dos 

níveis profundos do átomo. A energia onde ocorre a borda de absorção depende 

da energia de ligação dos elétrons de nível profundo e, portanto, é uma 

característica de cada elemento químico. A posição da borda de absorção e a 

forma da curva de absorção dependem ainda da natureza química do elemento 

alvo, ou seja, do estado de Valencia e da vizinhança na rede cristalina. A 

vantagem da técnica de DXAS em relação a outras técnicas tais como EXAFS e 

XANES convencionais é que na DXAS um espectro completo pode ser medido 

simultaneamente. 

Nas amostras do BaYF foi utilizada a técnica DXAS para verificar se estava 

havendo mudança no estado de oxidação do íon dopante à medida que a amostra 

estava sendo irradiada. O tempo de medida de cada amostra foi de 40 minutos e 

serão mostrados três espectros no início, meio e fim que serão comparadas com 

amostras padrões. O espectro de absorção relaciona a absortância com a 

energia do raios X incidente na amostra. Na linha DXAS um espectro completo 

era registrado por uma CCD e a posição do pixel na câmara é função da energia. 

Nos gráficos apresentaremos a absortância em função do pixel da CCD do 

detector, pois estamos interessados apenas na posição da borda em relação a 
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amostra padrão e as possíveis mudanças na borda de absorção durante a 

irradiação, e não no valor da energia. As intensidades de absortância não podem 

ser comparadas, devido vários fatores como: concentrações diferentes de 

dopante, quantidade diferentes de massa, variação da intensidade do feixe de luz 

síncrotron, entre outros. 

, , — 
m o Padrão Er203 

0 300 600 900 

# Pixel CCD 
Figura 4.28: Comparação da borda de absorção do íon E^no BaYF com o padrão Er203 

utilizando a linha DXAS. 

Na figura 4.28, mostramos o espectro de absorção de raios X do BaYFiEr3* 

sintonizada na borda do érbio, comparada com o padrão Er2Ü3 que apresenta o 

Er com carga 3+. Podemos verificar que, durante a medida, a borda de absorção 

não mudou e é na mesma posição da borda da amostra padrão, ou seja, o 

dopante Er na matriz do BaYF apresenta a carga 3+, sem alteração a medida 

que está sendo irradiado. Podemos verificar na figura 4.29 a emissão RL do BaYF 

dopado com 2 mol% de Er3* medida simultaneamente com o sinal DXAS de 

acordo com o arranjo experimental descrito no capítulo 3. Nenhuma mudança 

pode ser notada neste espectro da RL, corroborando os resultados de DXAS de 

que não existe modificação apreciável na Valencia do dopante durante a 
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irradiação. A única mudança observada é de intensidade dos picos de Rl_, 

resultado já observado nas medidas de RL em função da dose de radiação 

discutidos na seção 4.3. Observamos que após a medida de DXAS, a região da 

amostra exposta ao feixe também mudou de cor, um processo similar ao que 

ocorreu com as amostras na seção 4.4, só que aqui como a fluência de fótons é 

muito maior, gerando uma taxa de dose alta, e além disso, o feixe é bem 

focalizado numa região de aproximadamente 0,5 a 1mm. A modificação na cor é 

muito mais intensa. 
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a: 1000< 
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800 
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Figura 4.29: Espectro de emissão RL do BaYF dopado com 2 mo\% de Er3* pó do policristal, 

excitado com luz síncrotron. 

O espectro de absorção sintonizado na borda do térbio pode ser verificada 

na figura 4.30 utilizando a amostra de BaYF dopada com 2 mol% Tb3+ pó do 

policristal. Está amostra foi comparada com dois padrões TbF3 onde o Tb 

apresenta Valencia 3+ e Tb407 onde o Tb apresenta Valencia mista 3+ e 4+. 

Podemos notar que o Tb407 apresenta na borda de absorção dois picos juntos na 

região da chamada linha branca, um deles devido ao Tb3+ e outro, em energia 

maior, devido ao Tb4+. Entretanto a amostra estudada apresenta um único pico na 

mesma posição do padrão TbF3 e com as mesmas características de borda na 

região próxima da borda (chamada de região de XANES). Este resultado indica 
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que, quimicamente falando o Tb das amostras de BaYF e do TDF3 são 

exatamente iguais e não existe variação apreciável durante a exposição ao feixe 

de raios X intenso da linha DXAS. Na figura 4.31, podemos verificar o espectro 

de RL do BaYF 2 mol% Tb3+ irradiado com luz síncrotron. A exemplo da amostra 

dopada com Er3+, não existe diferença apreciável na posição dos picos do 

espectro de RL apenas mudanças na intensidade, reflexo do dano de radiação. 

# Pixel CCD 

Figura 4.30: Comparação da borda de absorção do ion Tb3*no BaYF com os padrões TbF3 e 

Tb407 utilizando a linha DXAS. 

Nas figuras 4.32 e 4.33, mostramos o espectro de absorção do BaYF:Tm3+ 

comparada com o padrão TmF3 e o espectro de RL do BaYF:Tm3+ irradiado com 

luz síncrotron, respectivamente. Podemos observar que o túlio na matriz do BaYF 

apresenta a mesma posição da borda do padrão TmF3, então podemos dizer que 

o Tm possui Valencia 3+ e que esta Valencia não muda com altas doses de 

irradiação. O espectro de RL obtido com a luz síncrotron do BaYF:Tm3+ não 

mostrou diferença apreciável na posição dos picos no comprimento de onda, 

apenas mudança na intensidade, reflexo do dano de radiação. 
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Figura 4.31: Espectro de emissão RL do BaYF dopado com 2 mol% de Tb pó do policristal, 

excitado com luz síncrotron. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusões 



5.1 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os resultados obtidos no capítulo anterior, apresentaremos uma 

breve discussão que permitirá chegar a algumas conclusões importantes e 

apontar futuros passos para o trabalho. 

A análise realizada pela técnica de DRX no modo step-scan mostrou que 

as amostras policristalinas do BaYF puro e BaYF dopado com Tb3+ apresentaram 

além da fase desejada a fase minoritária Ba4Y3F17 que foi eliminada na 

cristalização do material. Segundo Nakamura et ai. (2007) essa fase pode 

aparecer quando se tem um pequeno excesso de BaF2. Contudo, a fase 4:3:17 

não influenciou na redução de cintilação das amostras, pois a amostra dopada 

com 2 mol% de Tb3+ apresenta maior quantidade dessa fase e apresenta maior 

cintilação entre as amostras policristalinas. 

As medidas de RL mostraram que o material estudado apresenta emissão 

de luz quando excitados com raios X, este resultado foi de grande importância 

para a aplicação estudada. As emissões radioluminescentes apresentaram 

características típicas das transições 4f-4f dos ions dopantes, com emissão 

máxima em: 545 nm (5D4-»
7F5) para o Tb3+, 535 nm CS3/2-+*Il5/2) para o Er3*, 

456 nm (3P0-»
3F4) para o Tm3+ correspondendo às regiões verde, verde e azul do 

espectro visível, respectivamente. Os espectros de emissão dessas amostras 

estão na faixa do comprimento de onda adequado aos sistemas de detecção do 

tipo fotomultiplicadora. Já o BaYF dopado com Nd3+ apresenta um conjunto de 

emissão máxima na região do infravermelho entre 840 e 930 nm (4F3/2-»4/9/2), 

que é adequando ao uso de fotodiodos ou fototransisitores. 

Dos resultados da eficiência de cintilação podemos tirar algumas 

conclusões importantes: 

• as amostras do BaYF dopado com 2 mol% e 3 mol% de Tb3+ apresentam 

eficiência bem maior do que as demais amostras; 

• as amostras do BaYF dopado com Tm3+ não apresentam eficiência 

proporcional a concentração do dopante; 

• as amostras do BaYF dopado com Er3+ monocristal apresenta um 

aumento na eficiência superior a 50% em relação a amostra policristalina; 
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• as amostras do BaYF dopado com Nd apresentam eficiência bastante 

baixa em relação as demais amostras. 

0 tempo de fosforescência das amostras estudadas é na ordem de 

segundos, é uma característica importante para futuras aplicações em detectores 

de radiação, principalmente no caso de detectores usados para formação de 

imagem. 

Todas as amostras estudadas após altas doses de raios X apresentaram 

dano de radiação, que influenciaram na mudança de intensidade de RL e na 

formação de defeitos do tipo centros de cor. Através da técnica de absorção 

óptica observamos a formação de três bandas de absorção na região do UV ao 

visível. Percebemos que essas bandas não estão relacionadas aos dopantes e 

possivelmente são devidas a defeitos do tipo centros F e/ou FA gerados na matriz. 

Verificamos através dos resultados obtidos pela técnica de DXAS que não há 

mudança perceptível nas valências dos íons lantanídeos durante a irradiação. 

Portanto, as principais conclusões que podemos ressaltar deste trabalho 

são: 

• o BaYF dopado com 2 mol%. e 3 mol% de Tb3+apresenta boa eficiência de 

cintilação para aplicação em cintiladores, tanto na forma de monocristal 

quanto de policristal; 

• o BaYF dopado com Er3* monocristal apresenta um tempo de 

fosforescência longo com um bom sinal de RL, podendo ser aplicados em 

detectores na formação de imagens; 

• o BaYF dopado com Nd3+ não é interessante para aplicação em 

cintiladores, pois apresenta baixa eficiência de cintilação e a emissão 

máxima é na região do infravermelho. No entanto, para uso com detectores 

do tipo fotodiodos ou fototransistores, este material pode ser interessante, 

desde que a eficiência de cintilação seja otimizada; 

• o BaYF dopado com Tm3+ apresenta melhor eficiência quando dopado com 

1 mol%, podendo ser aplicado em detectores de radiação principalmente 

com a amostra obtida pela síntese (policristal) reduzindo o tempo de 

produção; 
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• o BaYF dopado com Nd poderia ser estudado para ser aplicado em 

radiografia digital, já que o dano de radiação é intenso e proporcional a 

dose recebida. 

5.2 - SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Estudar os defeitos gerados pela radiação no BaYF puro e dopado através 

da técnica de Termoluminescência, em temperatura ambiente e em baixa 

temperatura; 

Avaliar a sensibilidade do sinal radioluminescente do BaYF puro e dopado 

utilizando outras tipos de radiação como gama 137Cs e beta do ^ / ^ S r . 

Investigar a viabilidade do uso deste material na forma de monocristais e 

cerâmicas e comparar os resultados obtidos com amostras padrões de 

cintiladores. 

Realizar medidas de RL em baixas temperaturas e fotoluminescência em 

temperatura ambiente; 

Identificar e investigar as bandas de absorção geradas pelos centros de 

cor. 
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ANEXO 

I BaY2F8 (Guilbert et al.,1993) 

| Ba4Y3F17 (Maksimov et ai., 1996) 
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Figura A.1: DRX dos policristais do BaYF puro e dopado com 2 mol% de Tb3*, Er3*, Tm3+ e Nd3*. 
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Figura A.2: DRX dos policristais com diferentes concentrações do BaYFiTb 3+ 
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Figura A.3: DRXdos policristais com diferentes concentrações do BaYF.Er3*. 
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Figura A.5: Espectro de emissão RL das amostras em forma de pó, de três regiões do monocrístal 

do BaYF dopado com 2 mol% de Tm3+, excitadas com raios X. 
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Figura A.6: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Tb3* pó do monocristal. 
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Figura A.7: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Tb3+ pó do policristal. 
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Figura A.8: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Er3* pó do policristal. 
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Figura A.9: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilaçâo dos principais picos de 

emissão doBaYF2 mol% Tm3+ pó do monocristal. 
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Figura A.10: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilaçâo dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mo\% Tm3+ pó do policristal. 
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Figura A.11: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Nd3* pó do monocristal. 
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Figura A.12: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação dos principais picos de 

emissão do BaYF 2 mol% Nd3* pó do policristal. 

79 



BaYF Puro (Pó do Monocristal) 
Pico em 578 nm 
Pico em 578 nm 

15-

10 

5-1 

^ ^ / A M r * » V f ^ ^ 1 r ^ ^ ^ 

. — i 1 i i 
0 1 2 

T 1 | 1-
3 4 

Dose de Radiação (Gy) 
Figura A.13: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação em 578 nm do BaYF 

Puro pó do monocristal. 
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Figura A.14: Efeito da dose de radiação versus intensidade de cintilação de algumas regiões de 

emissão do BaYF Puro pó do policristal. 
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Figura A.15: Espectro de RL do BaYF dopado com 2 mo\% de Er3* monocristal em função da 

dose de radiação. 
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Figura A.16: Espectro de RL do BaYF dopado com 2 mol% de Tm3* policristal em função da dose 

de radiação. 
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Figura A.17: Espectro de RL do BaYF dopado com 2 mo\% de Nd3* monocristal em função da 

dose de radiação. 
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irradiação e irradiado com raios X. 
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Figura A.19: Espectro de absorção óptica da amostra de BaYF dopada com 2 mol% de Tm3+ sem 

irradiação e irradiado com raios X. 
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Figura A.20: Espectro de absorção óptica da amostra de BaYF dopada com 2 mol% de Nd3* sem 

irradiação e irradiado com raios X. 
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Figura A.21: Espectro de absorção óptica da amostra de BaYF Puro sem irradiação e irradiado 

com raios X. 
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Figura A.22: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Tb3* 

pó do monocristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.23: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Tb3 

pó do policristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.24: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Er3* 

pó do policristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.25: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de 

Tm3* pó do monocristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.26: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de 

Tm3* pó do policristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.27: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Nd3* 

pó do monocristal, após irradiado com raios X. 
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Figura A.28: Curva do tempo de decaimento fosforescente do BaYF dopada com 2 mol% de Nd3* 

pó do policristal, após irradiado com raios X. 
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