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RESUMO 

Neste trabalho as principais propriedades ópticas do Fluoreto de Bário e Ítrio (BaY2F8 -

BaYF) dopado com diferentes concentrações dos íons Tb3
+, Er3

+, Tm3
+ e Nd3

+ foram 

estudadas visando a compreensão do mecanismo de cintilação e a aplicação em 

dispositivos que utilizam o princípio da cintilação para detecção de radiação. As 

amostras foram produzidas no Centro de Lasers e Aplicações no IPEN-SP. Dois tipos 

de amostras foram estudadas: amostras policristalinas, obtidas via síntese de estado 

sólido e amostras monocristalinas, obtidas pelo método de Fusão Zonal. Medidas de 

Radioluminescência (RL) revelaram que as intensidades de RL do Ba YF dopado com 

2,0 e 3,0 % de Tb3
+ tanto para o monocristal quanto para o policristal são cerca de duas 

vezes maiores em 545 nm do que a do cintilador comercial CsI:Tl, apesar da eficiência 

de cintilação em todo o espectro visível ser menor do que a deste último. Utilizando a 

técnica de Termoluminescência (TL) observamos que todas as amostras dopadas 

apresentaram o mesmo pico em 123°C característico da matriz (BaY2F2). Comparação 

entre as áreas sob a curva de RL e TL, para o Ba YF dopado com Tb3
+ e Nd3

+, revelou 

que os centros de armadilhamento estão competindo com a cintilação da amostra, 

todavia este efeito não acontece para as amostras dopadas com Er3
+ e Tm3

+. Os defeitos 

gerados pelo dano de radiação para o Ba YF:Tb3
+ foram estudados através da Absorção 

Óptica (AO) e correlacionados com a TL, revelando que os centros de armadilhamento 

estão relacionados com centros de cor. Todas as amostras apresentaram diferentes 

processos de decaimento da luminescência com tempos característicos na ordem de 

microssegundos, para os mais rápidos, na ordem de milissegundos para os processos 

intermediários e, fosforescência de longa duração com tempos da ordem de segundos. A 

amostra dopada com Nd, apesar de possuir cintilação pouco intensa apresentou ainda 

um processo com tempo de vida muito curto, na ordem de nanosegundos, o que permite 

indicar a utilização deste material como detector rápido. Os resultados obtidos com 

estas técnicas, juntamente com análises de espectroscopia de absorção de raio X (XAS) 

e da emissão luminescente das amostras excitadas com raios X (XEOL), possibilitaram 

a elaboração de um modelo para o mecanismo de cintilação do Ba Y 2F 8 dopado. 



Abstract 

In this work samples of Barium Yttrium Fluoride (BaY2Fg -BaYF) doped with 

different concentrations ofTb3
+, Er3

+, Tm3
+ e Nd3

+ ions were characterized, aiming their 

application in radiation detection devices using their scintillating properties. Two types 

of samples were produced, polycrystalline samples, obtained via solid state reaction and 

single crystals, obtained via the floating zone melting method. The radioluminescence 

measurements (RL) revealed that the samples doped with 2.0 or 3.0 % Tb showed RL 

intensity at 545 nm two times higher than samples of CsI:Tl, although the total 

scintillation yield was smalIer when compared to this commercial scintillator. 

Thermoluminescence (TL) results showed that alI doped samples exhibited the same 

peak at 123°C, which is characteristic of the matrix (Ba Y 2F 2). Comparison of the areas 

under the TL and RL curves for Tb3
+ and Nd3

+ doped Ba YF revealed that the trapping 

centers are competing with the scintilIation of the samples. However, this was not true 

for the Er3
+ and Tm3

+ doped samples and it was found that the scintilIation yield is 

independent of the trap concentration up to a certain concentration limit. From this point 

on, the scintillation yields started increasing as the trap concentration increased. The 

radiation damage defects in Ba YF:Tb3
+ were studied via optical absorption (OA) and 

correlated with TL, showing that trapping centers are connected to the color centers. All 

samples exhibited different luminescence decay processes with time constants ranging 

from microseconds, for the fast processes, milliseconds, for the intermediate ones, and 

phosphorescent processes with decay time on the order of seconds. For the Nd3
+ doped 

samples, very fast decay process was also found with time constants of about 60ns and 

that is an indication that this material can be used in fast detection systems, although its 

scintillation efficiency was weak. The combined results obtained with these techniques 

together with an analysis of X ray absorption spectroscopy (XAS) and X-rays Excited 

Optical Luminescence (XEOL) allowed the development of a model for the scintillation 

mechanism for the rare earth doped Ba YF systems. 
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