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RESUMO 

 

Cerâmicas fosforescentes são largamente utilizadas em sensores de radiação 
ionizante. Nas aplicações nucleares, a alfa–alumina dopada com carbono (α- 
Al2O3:C) é a mais utilizada em virtude de suas excelentes propriedades 
fotoluminescentes (OSL) e termoluminescentes (TL) na detecção de radiações 
ionizantes. Outra aplicação de materiais OSL e TL é a utilização em Radiografia 
Digital. Recentemente, equipamentos de Radiografia Computadorizada (CR), que 
utilizam materiais OSL, vêm substituindo os antigos dispositivos de radiografia 
convencional. Neste trabalho investigamos a termoluminescência de amostras de α- 
Al2O3 dopadas com diferentes percentuais de Carbono, sinterizadas em atmosferas 
redutoras, em temperaturas que variam de 1300 a 1750 °C. Os resultados indicam 
que micro-aluminas dopadas com 0,5% de carbono e nano-aluminas dopadas com 
2% de carbono apresentam sinal TL da ordem de 30 a 100 vezes o sinal do TLD-
100, dosímetro TL mais utilizado no mundo. Os resultados indicam que a α- Al2O3:C 
nano-particulada possui grande potencial para aplicação em radiografia 
termoluminescente digital, em virtude de sua alta resposta TL para radiações 
ionizantes e da possibilidade de formação de imagens digitais TL com resolução 
aumentada em torno de 1000 vezes, em função do tamanho das nano-partículas.   
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INTRODUÇÃO 

 

Materiais fosforescentes são amplamente utilizados na dosimetria de radiações 

ionizantes. Dentre os materiais termoluminescentes (TL) podemos citar os fluoretos 

LiF e CaF2 dopados com terras raras disponíveis comercialmente e muito usados em 

monitoração ambiental, dosimetria pessoal e clínica [1,2]. Recentemente, cristais de 

K2YF5 dopados com Ce3+, Tb3+, Dy3+ e Tm3+ mostraram-se bastante eficientes na 

detecção de diferentes tipos de radiação, com respostas TL da ordem de 10 a 30 

vezes maior que o LiF:MG,Ti [3,4]. Desde os anos 50 são feitas pesquisas sobre a 

termoluminescência de aluminas (Al2O3) com diferentes dopantes [5]. Entretanto, foi 

apenas nos anos 90 descobriu-se que a dopagem da alumina com carbono, 

sinterizada em atmosfera redutora, produzia alumina com resposta TL da ordem de 

50 vezes maior que o LiF e com boas propriedades dosimétricas [6]. Estudos 

recentes demonstram que fósforos termoluminescentes (TL) e opticamente 

estimulados (OSL) são fortes candidatos para a utilização em radiografia digital. Na 

verdade, os atuais equipamentos de radiografia são baseados em materiais 

fotoluminescentes altamente sensíveis. No caso dos materiais TL, a formação de 

imagem termoluminescente digital ainda está na fase de  desenvolvimento. Nesta 

aplicação, materiais TL de alta sensibilidade são incorporados em matriz polimérica 

de blendas de poli(fluoreto de vinilideno) / poli(metacrilato de metila). Um dos 

principais problemas reportados é a baixa resolução da imagem, originada pelo 

tamanho dos grãos, geralmente na faixa dos mícrons [7].  

Uma alternativa possível para resolver este problema pode estar relacionada aos 

recentes avanços da nanotecnologia, no qual se podem reduzir as micropartículas 

por um fator de 103, com conseqüente redução do tamanho do grão e melhora na 

resolução da imagem [8]. Os fluoretos nanoparticulados apresentam maior 

intensidade luminescente e menor desvanecimento quando comparados aos micro-

particulados [9]. Com o avanço tecnológico, novos métodos físicos e químicos estão 

disponíveis para a produção de nano-partículas, na forma de pastilhas cerâmicas. 

Estudos recentes revelam a influência da granulometria em relação à luminescência 

de certos materiais, tanto em aspectos da termoluminescência como da 

luminescência opticamente estimulada [10]. 
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Neste trabalho, são investigadas as propriedades fosforescentes da α- Al2O3 dopada 

com carbono microparticuladas e nanoparticuladas, ambas na forma de pó.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais termoluminescentes micro e nano-particulados de α-Al2O3:C, foram 

sinterizados em condições de atmosfera e temperatura controladas. Os materiais de 

partida foram comercialmente puros em escala nanométrica (α-Al2O3) e micrométrica  

(γ-Al2O3). Medidas de Difração de Raios X foram utilizadas para confirmar a 

mudança de fase. Foi utilizado um difratômetro Rigaku, modelo D\MAX ULTIMA 

automático, com goniômetro θ-θ e tubo de raios-X de cobre. No processo de 

preparação de amostras, as micro-aluminas passaram por um tratamento térmico a 

1300°C com a finalidade de provocar a transição da fase gama para a fase alfa. 

Após a transição elas foram dopadas com diferentes porcentagens de carbono e 

sinterizadas em diferentes condições atmosféricas com temperaturas variando entre 

1300°C e 1750°C. As amostras foram irradiadas em um a fonte de Cs-137, emissora 

de radiação gama, para fins de caracterização do sinal luminescente. As medidas de 

sinal TL foram realizadas em um Leitor Bicron-Harshaw 3500, com taxa de 

aquecimento de 10°C/s e temperatura máxima de 330°C . As medidas de 

fotoluminescência foram realizadas em um espectrômetro Ocean Optics Mod. 

USB2000. As amostras foram excitadas com um Led Ocean Optics de 470nm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os materiais iniciais disponíveis para este estudo foram amostras de alumina pura 

micro-particulada, na fase cristalina gama, e nano-particulada na fase cristalina alfa. 

As aluminas descritas na literatura como apresentando ótimos sinais 

termoluminescentes e fotoluminescentes são dopadas com carbono e possuem 

estrutura cristalina na fase alfa. Logo, a alumina micro-particulada teve que passar 

por um processo de calcinação a 1300°C para que a s ua fase cristalina sofresse 

uma transição para a fase gama. A estrutura cristalina da aluminas micro-

particuladas na fase gama e nano-particuladas na fase alfa foram confirmadas pela 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

3421



difração de raios X. A Fig.1a mostra o espectro da alumina γ-Al2O3 antes do 

processo de calcinação e a Fig.1b representa o mesmo material após a calcinação, 

porém na faze alfa. Observa-se que a estrutura cristalina da faze alfa é bem definida 

com picos estreitos, indicando uma ordem cristalina maior e estável, sem as 

presenças de fazes metaestáveis.  
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Figura 1 – A) Difração de raios X da alumina micro na fase gama, antes da calcinação. B) 

Difração de raios X da alumina micro na fase alfa, após a calcinação. 

 

Um ensaio foi realizado para verificar a luminescência opticamente estimulada da 

alumina nanoparticulada dopada com carbono. As amostras foram irradiadas com 
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doses de 2,0 e 30,0 Gy. A excitação óptica foi feita com um Led centrado em 470nm. 

Verifica-se na Fig. 2 que há absorção em 450nm e emissão em 464nm. A amostra 

não irradiada não apresentou emissão fotoluminescente. Este detalhe indica que a 

luminescência observada é provavelmente OSL ou radiofotoluminescência (RPL), 

que só acontece em materiais irradiados, entretanto com sinais iguais para doses 

diferentes. Conclui-se que estas amostras não são aplicáveis para dosimetria OSL 

ou RPL.  
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Figura 2 – Espectro de absorção/emissão óptica da alumina nanoparticulada, dopara com 

2% de carbono, excitado com um Led centrado em 470nm. 

 

A Fig. 3 apresenta uma comparação das respostas TL para a alumina nano dopada 

com 2% de carbono, alumina micro dopada com 0,5% de carbono e o LiF:Mg,Ti 

(TLD-100), irradiados com 10 mGy de radiação gama. O TLD-100 é o dosímetro 

comercial TL mais utilizado no mundo, apresentando uma das melhores 

sensibilidades TL. Observa-se que a resposta termoluminescente para a alumina 

nano-particulada oferece um resultado excelente quando comparado com os outros 

dois materiais, da ordem de 100 vezes a resposta do TLD-100. A resposta da 

alumina micro-particulada é também superior à do TLD-100, da ordem de 30 vezes, 

mas inferior aos resultados relatados na literatura [6]. Os resultados obtidos, apesar 
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se serem muito promissores, necessitam ainda de vários testes complementares tais 

como reprodutibilidade, linearidade com a dose, dependência energética, 

desvanecimento, influência da umidade e outros. A alta resposta TL da alumina 

nano-particulada é de especial interesse para a elaboração de filmes 

termoluminescentes, compostos de matriz polimérica impregnada com alumina 

nano-particulada, para aplicação em radiografia digital, em vista das dimensões 

nanométricas serem capazes de proporcionar resolução de imagem bem superior 

aos filmes TL feitos com materiais micro-particulados [7].   
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Figura 3 – Comparação do sinal termoluminescente entre as  aluminas micro e nano 

particuladas e o TLD-100. 

 

CONCLUSÃO 

 

A luminescência de aluminas dopadas com carbono foi investigada com a finalidade 

de utilização em filmes digitais. Os resultados indicam que as nano-aluminas 

apresentam uma resposta luminescente que pode ser tanto OSL quanto RPL, porém 

sem aplicação para a dosimetria de radiações. Por outro lado, os resultados indicam 

que micro-aluminas dopadas com 0,5% de carbono e nano-aluminas dopadas com 

2% de carbono apresentam sinal TL da ordem de 30 a 100 vezes o sinal do TLD-
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100, dosímetro TL mais utilizado no mundo. Os resultados indicam que estas 

cerâmicas nano-particuladas possuem grande potencial para aplicação em 

Radiografia Termoluminescente Digital, por serem capaz de proporcionar resoluções 

de imagem bastante superior às micro-particuladas.  
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