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REST'MO

Esta dissertação poderia ser dividida em duas partes,
sem que houvesse prejuizo para o seu entendimento: uma

tratando do Lopâzio natural (Al-rSiO4 [F, OH]2) e outra, a

respeito dos vidros sil-icatos tipo soda-fime (SiO, + CaO +

NazO). Em ambas se procura contribuir para o estudo de

defeitos com alqumas técnicas experimentais, mais

enfaticamente as correntes de despolarização termicamente
estimu.l-adas (CDTE) .

Com relação ao Lopétzio, há diversos estudos tratando de

sua termoluminescência (Tt) e de possiveis aplicações no que

tange ao seu emprego como dosimetro termol-umj-nescente.
Procuramos compJ-ementar esses resultados com medidas de CDTE,

técnica que ainda näo havia sÍdo utili zada para este
material. Localizamos rro topâzio três bandas de CDTE, porém

os resultados não são conclusivos no que se refere às origens
dessas bandas. Em parte porque temos consciência de que os

resultados varj-am bastante quando se esLudam amostras
naturaj-s, com composições que variam dentro de um mesmo

pedaço de cristal.
No que díz respeito aos vidros soda-1ime, o estudo foí

mais abrangente. Há vários trabalhos no sentido de se

conhecer melhor os efeitos causados pela irradiação de vidros
silicatos. Acredita-se que o sódio desempenhe um papel
fundamental nas principais mudanças processadas nesse

material após irradiação qama. Assj-m, este estudo procurou
comparar os resultados de TL e CDTE, a1ém de absorção óptica,
de vidros soda-l-ime com diferentes concentiações de Na* e K*.

Ao que tudo indica os processos responsáveis pela TL e CDTE

dependem da rel-aÇão entre as concentrações desses íons.
Verificaram-se também variações com a taxa de dose, e os



efeitos de tratamentos termicos para situacoes onde urn ou 

outro ion prevalece. 

... 
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ABSTRACT 

This work could be split in two different parts without 

impairment understanding. One of them, on natural topaz 

(Al2SiOdF,OH] 2) and the other on soda-lime silicate (SLS) 

glasses (Si02 + CaO + Na2 0) . In both of them we intend to 

contribute with more information on their defect composition, 

using some experimental techniques, especially the so called 

thermally stimulated depolarization currents (TSDC) . 

There are many surveys on topaz thermoluminescence (TL) 

and the possibility of its use as a TL dosimeter. So, one of 

the purposes of this study was to make a contribution with a 

technique not used so far with such material. We have 

detected three TSDC peaks. The results are not conclusive 

about the origin of those peaks, in part because we are 

dealing with a natural material whose composition can vary 

even within the same piece of crystal. 

As the SLS glasses, the study was more comprehensive. 

There are plenty of papers on irradiation effects in silicate 

glasses and attempts to understand the mechanisms responsible 

for them. It is believed that sodium plays a fundamental role 

in the main modifications caused by gamma irradiation of 

these glasses. In addition, this study attempts to compare 

the TL and TSDC results in SLS glasses with different 

concentrations of Na+ and K+. From our observations, the 

processes responsible for both TL and TSCD peaks depend on 

the relative concentrations of those ions. Furthermore, 

variations on the signals were also noticed; depending on the 

irradiation rate and on the thermal treatments performed, in 

samples where one or another ion prevails. 
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T TNÎRODUçAO

A pretensão deste trabalho ê contribuir na

caracterízação de dois materiais que vêm sendo estudados peJ-o

laboratório de Dosimetrla do IFUSP: o topázio natural e os

vidros soda-Lime (SiO2 + NazO + CaO). Ambos materiais
apresentam tetraedros SiO4, que compõe boa parte dos minerais
encontrados no soLo terrestre.

A linha mestra dessa investigação foi a técnica de

correntes de despoJ-arízaçã,o termicamente estimul-adas (CDTE) .

Essa técnica permite o estudo de defeitos com caracterfstica
dipolar presentes na estrutura do material. Ta¡nbém foram
feítas medidas de termoluminescência (TL) e absorção óptica
(Ao) .

As amostras de topázio utilízadas neste trabalho foram

cedidas por E.Yukihara, e säo semelhantes àquelas
investigadas por ele em sua tese de doutorado tYUKll. Assim,

o intuito principal foi contribuir com uma técnica ainda não

util-izada, para a caracterizaÇäo de um material que pode vir
a ser usado como dosimetro natural. O topázio possui inúmeras
qua,lidades que seriam por demais úteis no seu emprego em

dosimetria: é um materj-al- extremamente duro e quimicamente

resistente, encontrado com facil-idade no nosso pais.
Com relaçäo aos vidros silicatos soda -7ime, os estudos

efetuados pelo Laboratório têm o objetivo de verificar a

eficácia de se substituir os tratamentos térmicos pela
j-rradiação, no processo de difusäo de metais depositados na

superf lcie dos vidros por meio da "troca iôn-ica" (ionic
exchange). Sabe-se que uma banda de CDTE em torno de 2BS K ê

modificada quando se introduz por meio de troca iônica, prata
em substituição ao sódio tYOSll. Com a inclusão destes meta-is

na matriz vítrea, o material ganha propriedades óptícas näo-

lineares, importantes em aplicações de opto-eletrônica.
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AIém dlsso, em um estudo feito por Myers [¡4]fE1l | ê

aventada a posslbflidade de que o Na* desempenhe um papel

decisivo nos efeítos não lineares observados nos soda-lime,
assis¡, espera-se que a substituição deçte ion por K*

modifique a relaxaçäo dielétri-ca do material, 1ançando alguma

Iuz no papel desempenhado pelo Na*. Nossas medidas se

l-imitaram a analisar apenas as amostras soda-7ime, com

diferentes concentraçÕes de lons Na e K. O objetivo é

entender como a radiação ionizante poderia interferir nos

vidros soda-7ime, verificando o efeito da troca de sódio por
potássio e Çomparar os resultados Çom os qbtidos quandg se

troca prata por sódio, )â que os raios iônicos da prata e do

potássÍo säo semelhantes.
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II. ¡4ATERI.AIS

II.1. TOPÁZIO

O topázio, 412(F,OH)rSiO4, é um fluorsilicato de aluminio
(IRIB 1] e tALg 1l). De estrutura ortorrômbica (a=4,65;

b:8r80 e c=8,40 Ä), apresenta blocos tetraédricos (1 Si no

centro e 4 O nas arestas) e octaédricos (41 cercado por 2 E

ou 2 OH, e 4 O). Na figura abaixo há uma representaÇão da

estrutura do A12F2SiO4.

t

F

si

AI\¡

t
lJ

Flgura 1l: Célula Unit¿f,rfa do topázio ALFrS|O4.

Em um estudo felto por Moss IMOSI], comparou-se a

emlssäo TL do topázlo com a de outros materiais, e verificou-
se que $e trata de um mineraf com um sinall TL maior que os

demais.

Uma i-mportante vantagem do topázio em relação a outros
mineraís é a sua estabil-idadei trata-se de um crístal

6



bastante duro (indice I na escala de Mohs - ficando abaixo

apenas do diamante e do corindon) - e qui-micamente estável-

também, je que só ê fracamente atacado por H2SO4. Por conta
de sua resistência e, por possuir armadilhas TL bastante
profundas, é promissor o seu uso como dosimetro amblental,
principalmente as variedades que apresentam maior emissão TL.

A1ém das caracterlsticas acima, outro fator que contribui
para a escolha do topázio, é o fato de ser o Brasil um

importante reservatórío desse mineral. Algumas cidades
mineiras como Teóf il-o Otoni e Pedra Azul são conheci-das

internacíonal-mente pela produÇão de gemas de topázi-o.
Finalmente, mas não menos relevante, é a importância de um

estudo mais profundo das condj-ções em que o topázio muda de

cor. Dominar tais técnicas através de irradiaçöes e

tratamentos térmicos, pode agregar um substancial valor
econômico às gemas de topázio.

A natureza e as concentraÇões de impurezas, bem como sua

distribuiçâo na rede cristalina, säo fundamentais para a

caracterizaçäo de um certo tipo de topázio enquanto dosimetro
termoluminescente. Ét com o propósito de i-nvestigar os

defeitos na estrutura cristalina desse material, e

particularmente aqueles com comportamento dipolar, que a

técnica de CDTE pode ser útil para melhor entender as

contribuições destes defeitos na emíssão TL.
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TT, . 2.VIDROS SILTCÀTOS

Quando certos materiaj-s em estado liquido são resfriados
abaixo do seu ponto de fusäo sem que se tenham cristalizado,
dizemos que se tornaram liquidos super resfriados. Se

contínuarmos o resfriamento, notaremos que haverá uma mudança

no comportamento do volume do material em função da

temperatura, conforme pode ser visto no diagrama da fi-gura

denst'dade

cristal

llquido
resfriado

vidro

llquida

fe-r¡e-ruÉn:ir
.|H

transição
vitrea

pon
de

to
fusão

Ftgura 2.2: Transição vítrea"

Esta transiÇão sóÌido-ffquido no entanto, não é abrupta,
havendo uma faixa de temperaturas na qual os dois estados
coexistem. Terminada a transição, ao sólído que se formou
chamamos de vidro. Dentro desse intervalo de temperaturas há

um certo vafor ln, chamada de temperatrrra de transição
vitrea, que ê definida por alquns autores como a temperatura
na qual a víscosidade do material-, durante o resfriamento,
atinge algo como i-012 poise. IBORI], IHOLI]
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A definiçäo acima não é a mais ampla

outras maneiras de se obter vidro que não

solidificação.

possivel, poi-s

envolvem fusã.o

há

ou

Costuma-se cl-assificar os vidros em:

vidros óxidos: silicatos (SiOr) , boratos (BrO.) ,
(PzOs) etc.
vidros calcoqênlcos: S, Se, Te e outros el-ementos do

fos fatos

grupo VI
substituindo o oxigênio como ânion formador (As-S,

Se etc)
vidros hal-etos: BeF2, ZnCI2, ZrE4 etc.

As-Se, P-

Os óxidos que compõem o vidro podem ser divididos em

formadores, modificadores e intermediários:
Eormadoresz necessários e suficientes para a formação da

estrutura vltrea, säo a uni-dade básica de formaçäo da rede;
Modificadores: alteram a estrutura básica da rede,

através da quebra das 1ÌgaçÕes das cadeias formadas pelas
unidades básicas - possuem um importante papel na
configuraÇão das propriedades fisícas dos vidros, entretanto
não formam vidro sem um óxido formador;

Itermediários: podem funcionar como formadores ou
modificadores;

Neste estudo, estamos interessados apenas nos

óxidosr €rn particular em silicatos com CaO (lime)
(soda), conhecidos pela denominação soda-l-ime.

vidros
e NazO

Estzrtura dos Vidros Sílíeatos

A estrutura dos vidros silicatos foi primelramente
descrlta por W. H. Zachariasen [ZÀCll com a sua teorla da

rede aleatórla (random network theory, RNT). A idéia central-

9



ê a de {uêr por terem proprJ-edades mecânj,cas semel-hantes, Ets

versões cristalina e vitrea de um certo material, têm as

mesmas ligações. Dai ele propõe que os vidros óx1dos sejam

formados por uma rede com unj-dades estruturais bem definidas,
porém ligadas de maneira aleatória. Na RNT, faz se necessário

um certo conjunto de regras para que seja formado um óxido do

típo A,O" (onde A : B, Si, As, Gê etc) i

-os átomos de oxigênio estão ligados a não mais que dois
átomos A;

-o número de oxigênios em torno de A é pequeno (3 ou 4);
-os poliedros de oxigênio não compartil-ham arestas ou faces,
mas apenas vértices;
-pelo menos três vértices de um poliedro estäo compartilhados

tBoRl l .

De acordo com a teoria da rede aleatórj"a, os vidros
sil-icatos são formados por cadeias al-eatoriamente ordenadas,

de tetraedros SiO4, ligados entre si pelos vértices (bridging
oxygiens:BO - fig. 2.3). Cada oxigênio está ligado a no máxÍmo

dois cáti-ons de Si.

Sj.J.j,eatos Soda-Li-me

Com a int.rodução de NazO as ligaçÕes entre os oxigênios
são rompidas, favorecendo o surgimento de oxlgênios terminais
(non-bridging oxygens: NBO), isto ê, que näo ligam dois
tetraedros (fiq. 2.3). Para neutralj-zar a distribuição de

cargas/ o cátion Na* se posiciona em uma região próxima ao

NBO. Racj-ocinio semelhante pode ser af,ticado quando se

introduz o CaO, onde cada cátion Ca** criará dois NBO.

Energeticamente os vidros são uma configuração
metaestáveI, quando comparados com a mesma estrutura

l0



cristafina. Isto significa que se o sistema ti-vesse tido
tempo suficiente teria se cristalizado-

A violação de qualquer uma das reqras acima não implica

necessariamente que o vídro não será formado, mas que

enerqeticamente Sua formaÇäo é menos prováveI. Na figura 2.3

hâ uma representação da estrutura básica de uma rede com os

tetraedros de Si e Ot bem como o efeito da introduçäo de

NazO. A correspondêncía de cores ê a seguinte: amarelo-O,

vermelho-Si e azul-Na.
os oxigênios que ligram dois tetraedros são chamados de

BO (brid.ging oxigen) e, quando näo o fazem, NBO (non-bridging

oxygen) .

BO

}If,O

Figura 2.3: Representaçño da estrutura brf,sica doa

silicatoo. A introdção de Na2O na rede, favorece o

surgimento de llB(), a partir de BO.

I

Defeitos na sí7ica

Os cristais apresentam uma ordem em

uma unidade básica que se repete, tanto
sua estrutura, com

do ponto de vista

ll



estequiométrico, como no que diz respeito à ordenaÇão

espaciat. Assím, um defeito intrinseco (estrutural apenas'

sem se considerar a introduÇão de impurezas) em um cristal
pode Ser uma alteraÇäo dessa ordem espacial' como uma

vacância ou um interstici-o. Jâ no caso dos materiais amorfos

não faz sentido falar em um defeito na disposição espacíal

dos átomos, pois estes não possuem sitios fixos. Mas se não

há um ordenamento espacial, hâ contudo' uma certa ordem na

medida em g1l€, no caso da silical por exempfo/ o oxigênio

estará Sempre coordenado por dois átomos de silicio2, e este

por quatro átomos de oxigênio, formando um tetraedro.
Portanto, pode-Se também falar em defeitos intrínsecos em uma

matriz viLrea, quando o número de coordenaÇão é alterado.
Os defeitos mais estudados na siLica São aqueles com

caracteristicas paramagnéticas. São ampl-amente citados na

literatura os Sequintes defeitos, todos descobertos através

da ressonância paramaqnétíca el-etrônica (RPE) :

fwEEl l

Centro E'
O nome é genérico e engloba alguns defeitos com

caracteristicas semelhantes. Grosso modo podem Ser descritos
como uma vacância de oxigênio que capturou um el-étron. O mais

conhecido é o Ey (no quartzo o defeito anáJ-ogo é conhecido

por Er). Pode ser representado pela notaçäo =Sio , onde '='

indica três l1gações com oxigênios e 'o' denota um eLétron

desemparel-hado. Apresenta uma banda de absorÇäo óptica em 2l-5

nm. ISKU1] ' tGRIlI

Radícal E erozqù canter (POR)

!A parÈir deste ponto trataremos a fase amorfa SiO2 por s11ica, e sua fase
cristalina por quartzo.

2 De acordo com a teoria de Zachariasen.

12



Formado por um elétron desemparelhado em um oxigênio que

está ligado a um oxigênío de um dos vértices do tetraedro
SiO¿. Na notação acima aua representaçäo pode ser escrita
como:=Si-O-Oo . Apresenta absorçäo óptíca em l-63 nm e 325 nm.

IE'RIIl, IGRrll

ñon-brldglng-oxyçpn hole 6entér (NBOHC)

Centro de buraco const,ituldo de um tetraedro com um

elétron desemparelhado. .Absorção óptica em 62Snm e

representado por: eSi-Oo.

t8KrJ2¡

l3



ÍÍ.Í.. rÉoncas E Altosrnls

A principal técnica de investigação dos defeitos
empregada neste trabalho foi a CDTE (correntes de

despolarizaçã.o termicamente estimul-adas), no sentido de

termos-lhe dado mais atençäo, fazendo um número maior de

medidas. As outras técnicas foram em ordem decrescente de

ímportância (no mesmo sentido acima): termofuminescência (ÎL)

e absorção óptica (AO). A seguir faremos uma breve descriçåo
teórica de cada uma delas.

III. 1. CorrenteE dc Despolarízaçäo Termicamente Estimuladas
(CDTE)

Em um díelétrico posicionado entre duas placas paralelas
onde se aplica um campo elétrico uniforme e constante E'

podem ocorrer diversos mecanismos de polarizaÇão, dependendo

da composj-çâo do dielétrico [VAl{l1. São esses mecanismos:

a)deformação das camadas eletrônicas ou das moléculas,
no caso de haver ligações heteropolares;

b) orientação de eventuais dipolos permanentes (iônico ou

molecular) ;
c) transferêncía macroscópica de portadores de carga em

direção aos eletrodos;
d) em materiais heterogêneos, formação de camadas

carregadas nas interfaces de dois meios com distintas
correntes de condução;

e)injeÇão de cargas dos eletrodos para a amostra.

Os quatro
da migração ou

primeiros mecanismos de poJ-arizaçã.o resultam
rotação de cargas originadas e que permanecem

14



dentro do dielétrico. Por resultarem em carqas com polaridade
inversa àqueÌa dos eletrodos, diz se que criam heterocargas.
As carqas lnjetadas desde os el-etrodos säo chamadas de

homocarqas. Durante o processo de despolarização, essas

últimas podem resuftar em uma corrente com sinal- igual ou

contrário ao sj-nal das correntes geradas pelas heterocargas.
Isso depende se a despolarização ê feita j-nternamente ou

externamente à amostra.

Nas medidas de CDTE, polarizamos uma amostra díelétrica
a uma certa t.ernperatura Tp (temperatura de polarizaçã.o) por
Lrm tempo tn, em seguida a amostra é resf riada até uma

temperatura To¡ bem abaixo de Tp. A seguir desligamos o campo

elétrico Ep, e conectamos um amperimetro aos eletrodos. A

partir dal aquecemos a amostra a uma taxa constante b, e

monitoramos o comportamento da corrente em função da

temperatura. Às correntes medidas por esse processo chamamos

de correntes de despolarização termicamente estimuladas. Na

verdade o que se mede é o movimento das cargas imagem que se

manifestam nos eletrodos quando os portadores se movimentam

no interior da amostra.

A interpretação que daremos a essas correntes, bem como

o modelo que as descreve matematicamente, foi consolidado por
Bucci e Fieschi IBUCI] [BUC2], e embora não seja o único
model-o para as CDTE, esse é sem dúvida o mais aceito e

utilizado, e portanto será adotado neste trabalho.

Após o desligamento do campo e1étrico, a polarização
devida aos mecanismos (a) e (b) desaparece,* pois praticamente
não depende da temperatura da amostra. Com o aquecimento do

diel-étríco a variação da polarizaçäo move cargas imagem no

eletrodo, gu€ säo l-idas como CDTE. Em um primeiro instante a

corrente cresce com a temperatura atingindo um máximo a uma

15



temperatura T., e entäo cai' à medida que a amostra vai
perdendo sua Polarízaçã'o.

O modelo adotado se limita a descrever a despolarização

de natureza dipolar, com a suposiçäo de que esses dipolos näo

interaqem entre si. Assim, se os dipolos possuem uma

polarizaçã.o Po de equilíbrio no momento em que o campo é

desligado, então a curva que descreve a banda de CDTE é dada

por:

eq. 01

Nesta expressão supomos que há um único tipo de dipolo,

com energia de ativação Et e cujo tempo de relaxação t varia
com a temperatura de acordo com uma equação do tipo
Arrhenius:

i(r) = 
+ "-,(#) "-[# i "*G,Ð*)

r(r)=".*o(#)

r^=ff"-(+)

eq. 02

k: constante de Boftzmann

ro2 tempo natural de relaxação

Derívando a eq. 01- e lgualando a zero encontramos a
temperatura de máximo da banda:

eq. 03

A partir da curva experimental, podemos obter os

parâmetros caracteristicos dos defeitos responsáveis pela
banda, isto é, sua enerqia de ativação, a temperatura de
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máximo e o fator pre-exponencial da equação de Ahrrenius (E'

T^ e to)-
Entretanto na prática é comum observarmos mais que uma

banda de CDTE em uma medida. Nesses casos devemos lançar mäo

de técnicas que nos permitam separar aS bandas. Isto pode ser

feito através de uma escol-ha conveniente da temperatura de

polarização, no caso em que quei-ramos ísolar a banda com

menor T*, ou através da limpeza de picos, êffi situaçÕes onde

desejamos isolar a banda com maior T*. [COR1]

Equípamento de CDTE

As medidas de CDTE são realizadas em uma câmala

cillndrlca de aÇo inox com tampa de teflon, e vofume de

aproximadamente 540 cm3.

No ínterior da câmara há um par de eletrodos que além de

Sustentar a amostra é utili zado tanto para polarizá-la quanto

para a feitura das correntes de despolarização (fi9.3.1).
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Programa de
Aquisiçäoeletrômetro

(tone.tft)

de tensäo voltímetro
Çtnptntural

È

t(t
I
Ë

l{z

ultra-puro

hombas
de vácuo

Figura 3. 1: Arranjo experimental para medidas de CDTE. ,{ anostra' em

vemelho, é suspensa por doir elet¡odos em formato de pinça.

A polari zaçã.o ê. obtida por meio de uma fonte de alta
tensão (Tectrol - TCH 3000) e a Corrente através de um

eletrômetro (Keithley - 617). As medidas são feitas em

ambiente de Nz ultrapuro, para evitar que impurezas e/ou a

umidade do ar interfiram nas leituras -

Quando não está em operação a câmara permanece em vácuo

da ordem de 10-3 torr, obtido mediante bombas de vácuo

(mecânica e difusora) acopl-adas à câmara-

o resfriamento da amostra ê obtido através de sua

imersão em um recipiente com N2 J-iquido. Deste modo a amostra

pode Ser resfriada desde a temperatura ambíente até cerca de

':,'7 K, em menos de 30 min. O aquecimenLo é obtido de maneira

semelhante, porém no lugar do recipiente com ni-trogênio,

utilizamos um forno ligado a um potenciômetro que nos permite

controfar com uma precisão de o,02 K/s a taxa de aquecimento'

um programa de aquisição coleta, a cada 3 segundos, os

valores médios da corrente Lida no eletrômetro et da

temperatura da amostra - calculada a partir da tensão no

18



voltimetro (HP - 3478A') que monitora o termopar de ferro-
constantan (tipo J) preso ao eletrodo aterrado.

Maiores detalhes sobre o equipamento em tCORll.

l9



f'.Í. . 2. Bezrnolumi nescâncía

A emissão termoluminescente (Tt) é a l-iberaçäo de Ivz,

decorrente de uma absorÇão de energía por irradíaÇão' de um

material isol-ante ou semico¡dutor aquecido. Na prática, o

material irradiado é aquecido a uma taxa constante e medimos

simultaneamente a Luz emitida e a temperatura. O fenômeno

pode ser descrito através de modelos de cinética baseados em

transições de elétrons e/ou buracos entre os niveís de

energiia do material. Mesmo oS materiais amorfos podem ser

tratados como constituidos por bandas de val-ência e condução'

separadas por um grap de energia (embora não haja um potencial

periódico, como nos cristaj-s, pode se falar em ordem a curta

distância) . A principal di-ferença em relação aos cristais
está no caráter menos discreto da distrj-buição dos níveis

localizados de enerqia, cri-ados pelos defeitos na rede

continua. [McK1]

banda de condução

a

alm¡diha

cenho de
recombhaçäo

c
b

d

Figura 3.2: Algrunas transíções eletrtnícas: a) recombinação de um elétron com

"i bo"n"o armadilhado com emissão TL, b) e c) elétron respectivamente

liberado por aquecimento e capturado na armadilha, d) ionização, criando um

par elétron buraco.
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o modefo que comumente se utíl-iza para descrever o

fenômeno ê. bastante simplificado, pois o material ê' descrito

par bandas nãç-lçcalizadas (de conduÇðo e de vaJência) e

apenas doís tipos de niveis locafizados denominados de

armadÍlha e centro de recombinação, como Se vê na fÍ9.

3.2. [YttKl]
sejam n(t)r rn(t) e n"(t) respectivamente, o número de

elétrons em armadilhas, o número de centros de recombinaçäo

ocupados por buracos e nc o número de e1étrons na banda de

conduÇãor êfr um dado lnstante de tempo t. Se Supusermos a

condiÇäo de quase-equiTibrium, na quaL o número de elétrons

na banda de condução é bastante reduzido Se comparado com n e

11¡ çheqfamos A uma Sol-uÇão para aS equaÇÕeS diferenciais que

relacionam estag três incógnitas, e obtemos ùn/dt' que por

sua vez é proporcíonal à intensidade TL. Particularmente

importantes são os seguintes casos:

1_) O modelo de primeira ordem, onde a probabilidade de um

e]étron na banda de conduçäo Ser recapturado por uma

armadilha é desprezivel Se comparada àquela de ocorrer

reCOmbinaçãO do mesmo com o buraco no centro de recombinação

(responsável pela TL). Nesse casç o modelo prevê uma banda

(intensidade de Iuz versus temperatura pala uma taxa de

aquecÍmento constante) cuja temperatura de máximo não depende

da dose inicial. O formato da banda prevista pelo modelo é

assimétrico (subida mais l-enta que a descida) '

2) O modelo de sequnda ordem pressupõe a probabilidade de

recaptura igual à de recombinação. Com essa hipótese a

soluÇäo das equações nos conduz a uma banda cuja posiÇäo de

máximo varia com a dose absorvida pelo material. A banda é

menos assimétrica que a do modelo anterior. [HOR1l
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Eqaj;Pâment,o de TL

As medidas de termoluminescência foram realizadas em um

equipamento montado no laboratório de Dosimetria do IFUSP'

que consiste de uma placa metálica cujo aquecimento ê feito

com taxa controlada, e uma fotomultiplicadora montada em

cãmara vedada à Luz, acima dessa placa. Sobre a placa é

colocada a amostra, güê ao ser aquecida pel-o contato com

aquela, emite Lt¿z que é registrada pelo sistema de detecÇão

acoplado à fotomultiplicadora. Um proqrama de aquísição

controla os parâmetros reLevantes (taxa de aquecimento, tempo

de aquisição, Iimites de temperatura etc. ) e registra'
simul-taneamente, a temperatura da placa e a intensidade de

Iuz emitida pela amostra. Uma descriçäo mais detal-hada pode

ser encontrada em : [YOS3] IGUII] tYtKll

III.3.Àbsorçåo óPtica

Através da absorção óptica é possível estudar transições

el-etrônicas no interíor do material, e assj-m buscar uma

relaçâo com as demaís técnicas. Para tanto, Iança-se um feixe

monocromático de intensidade 16 no material a ser analisado,

e mede-se a intensidad.e I transmitid.a pelo mesmo. Variando-se

o comprimento de onda do feixe é possivel identificar as

energias dos fótons que estão sendo proporcionalmente mais

absorvidos. Os resultados são qeral-mente expressos atravéS de

absorbância, que consj-ste em 1og (I"/I) , ou*de transmitância'
que é definido pela razáo I/1".
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Equipanento dc AO

As medidas de Ao foram realizadas em um

espectrofotômetro da Hewlett Packard modelo 8452A do

Laboratórío de Bíofisica do IFUSP. Uma 1âmpada de deutério

qera Um único feixe que atravessa a amostra e é então aberto

por uma rede de difração em 328 canais desde 190 nm até B2O

nm, com precisäo de 2 nm.
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f,Í.f .4.PreParo de Àmostras

A seguì-r faremos al-guns comentários sobre os tratamentos

térmicos e as irradiaÇões realizadas nas amostras de topázio

e de vidro.

TLT. . 4. a. Tratamentos Tézmicos

Os tratamentos térmicos foram realizados ora em fornos,

ora dentro da própria câmara de CDTE. Adotamos uma

classificação usual tYOS3l dividindo-os em:

(a) recozimento, que consiste em aquecer a amostra dentro da

próprla câmara de medidas' com resfriamento lento através da

injeçäo de Nz à temperatura ambiente no interior da câmara;

(b) têmpera, onde o aquecimento é feito em um forno sem

atmosfera controlada e o resfriamento ê rápido: deita-se a

amostra em uma chapa de cobre, e em poucos segundos e1a

atinge a temperatura ambiente.

III.4 .b.Iæadiaçåo

As irradiações foram feitas pela qanma cefL do Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucl-eares (IPEN) . A gaÍìma cell-

consiste em uma cápsula com diversas fontes de uoco,

díspostas de maneira a criar um campo uniforme de qeometria

cilindrica (diâmetro de 5 cm e altura, L0 cm), que podem

produzir taxas de até 5t4(+52) kcy/h-

24



T.LI .4. c.Àmoet'ras

As medidas com cada

real-i zadas com as mesmas

descrição a sequir.

três técnicas foram
preparadas conforme

uma das

amostras,

í) Topázio
Cortadas com uma serra em formato de paralelepipedos com

espessura de aproximadamente 1 mm e área não superior a 1,

cfr2, as amostras também foram polidas para que a superficie
fícasse a mais uniformemente plana posslvel, e que o contato
com os el-etrodos da câmara de CDTE fosse mel_horado. Os

cristais utilizados foram gentilmente cedidos por E.yukihara,
e säo do mesmo tipo daqueles chamados de G1 em sua tese de

doutorado tYuKll. Não se pode questlonar com seguranÇa acerca
do histórico dessas amostras, e se lâ haviam sido irradiadas
ou não. Portanto quando nos referirmos aos cristais como não-
irradj-ados, talvez o mais correto fosse as received, como

chega mesmo a enfatizar o autor. Na tabela 3.1 apresentamos
uma análise feita em [YUK1], at.ravés de emissão de raios X

induzida por prótons. só são apresentados os compostos cujas
concentrações são superiores a dois dois erros padrões do
método.

Tabela3.1: Análise porfltroreocência de raios-X. São mo¡tradas apenas ¡s concentrações ruperiores
a dois erros padrões - extraído de YUKI.
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Asamostrasdetopázioâsreceivednãopossufam
coJoração e após irradiação com a fonte de toco com dose de

5,0 kGy a taxa de 5,4 k1y/h, adquì-riram uma leve coloraÇäo

marrom.

íi)Vidros Silicatoe

As amostras de vidro soda-l-ime foram fornecidas por

M.Suszynska que vem trabalhando em conjunto com o

LaboratÓrio. [8Us1l IYOS1] .

Todas as amostras utílizadas neste trabalho possuem

composições semelhantes, exceto no que d'iz respeito às

concentraçöes de Nazo e KrO (cf Lab.3.2) . As amostras foram

divididas em dois grupos: tipo-Na e tipo-K, com predominio de

sódio ou potássio respectivamente. Todas as amostras possuem

formato similar: pastilhas retang¡ulares incolores, com cerca

de 11 5 mm de espessura e área entre 20 e 50 mm'' Na tabela

abaixo estão os principais componentesr eil porcentaqem molar,

dos quatro grupos de pastilhas estudadas '

Arnostraa

c€q)o¡içåo
(tnol)

'l 4,0

4,5 4,5

'l 4,O 74,O
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lnicialmenteirradiamostodasaSamostrascomradiaçäoT
luoco) COm Uma dose de aproximadamente 9,0 kGy' com iSsO as

amostras do tipo K adquiriram coloraÇão violeta e as do tipo

Nâ, marrom-

Afigura3.3mostraocronogramadasmedidasefetuadas
comesseconjuntodeamostras.AprimeirairradiaÇãofoí
feita com dose de 9 kGy, a taxas de o,i key/rt ou 2,o kcy/rt'

Medidasdeabsorçãoópticaforamfeítasimediatamenteapósa
irradiaçäoeapÓsaSleit'urasTL.Partedasamostraspassou
pormedídasdeCDTEantese/ouapósoprocessoTL.Sempreque
posslvel as amostras foram mantidas em congelador' em

temperaturade.L2(5)"cIparaevitard'ecaimentodospicosTL
à temPeratura ambiente'

Fez-se então, êß todas as amostras, uma têmpera de 400'c

por uma hora. Com o aquecimento' as do tipo Na perderam a

coloração,eaSdot.ipoKmantiveram-na.Daipordiante'
d.ividimosasamostrasemdoissubconjuntosoprímeiro
chamado de rA (irradiação aquecimento), não foi novamente

irradiado.osegundogrupofoinovamenteirradiadocom9,0
kGyrataxade5r0kGy/ine,subdividodaseguj-ntemaneíra:um
subgrupoficouguard'adonoconqeladorefoiestudadoporCDTE
e TL chamaremos estas amostras de IR (írradiação recente);

e as demais aquecidas e mantidas por tempos diversos até

cerca de ?0"c, com o objetivo de se verificar o decaimento do

sinal- TL àque1a temperatura' e então feitas as medídas de

CDTE e TL até 40OoC ou maís' nessa ordem'

n

L-.



0.7 kGvth 2,0 k3yt}:^

5.0kGyzh

Flgura 3.3: Subdtvtsão das amostraß de acordo com a ordem das

leituras realizada¡ e da irradiação. Na prlmelra lrradiação foram

utlllzadas duas taxas de irradlação: na¡ amostras IA' 0r7 kGy e nas

demais, 2pkGy/h . Na regundn irradiação a dose foi a mesma'

porémcom tax¡ de 5,0 kGY/h.

Assim, Lemos amostras Na1, Na2, K1 e K2 em situaÇöes fA'

IR e/ou IR-t. A seguil passaremos a analisar os resuLtados

obtidos com as medidas de TL, CDTE e Absorção Óptica nas

diferentes situaÇões.

1r irradiação

(1å faseJ

têmpera de
4tg"C por th

2a inadiaçäo

ecimento atÉ 70"C

CDTE

p" fase

L
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IV. RESULTÀDOS

Dividiremos os resultados obtidos para os dois
materiaís, separando-os ai-nda por técnica utilizada.

IV.1. TOPÀZIO

Apresentaremos a sequir os resultados obtidos com as

medidas de CDTE do topâzio, antes e após írradiação giama, e

comentaremos os resul,tados de medidas TL observadas em outros
trabal-hos.

IV.1.a.CDTE

As medidas de CDTE com as amostras de topázio as

received revelaram a ocorrência de pelo menos três bandas

entre 200 e 260 Kt que passaremos a tratar por bandas 1 (195

K) , 2 (220 K) e 3 (245 K) . Todas as medidas foram feitas com

taxa de aquecimento de aproximadamente 0,1 K/s. AIém dessas

três bandas, observamos também um sinal bastante intenso
entre 260 e 280 K, que apresentou um comportamento bastante
ruidoso, e esteve presente mesmo em medídas onde não foi
aplicado campo de polarízaçäo.

A banda 1 é a menos intensa das três - foi observada

sobretudo nas primeiras medidas, quando a amostra ainda não

havia sofrldo tratamento térmico alg,um (fiq.4.1) .

29
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o TP=298K
o TP=2q)K

^ fp4æKeTo'95K

Ep=71 8V/mm

0.5

0.4

0.3

CL

ult-I o.z

0.1

0.0 2{170 180 190 2@

T (K)

210 20

Ftgura 4l: cItID dc ammtra de topózto em cltuação prévta m¡ trntsmento0

ténnlcor, com t Plesença da brnda 1.

verificamos que polarizaçöes Iigeiramente acíma da

temperatura de máxj-mo não favorecen o surgimento dessa banda'

comopodeserobservadonafigura4.2.Issoéumindicatívo
dequeasbandas2ou3devemterumpapelimportantena
polarizaçãodasentidadesresponsáveispelabandal.
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ó

têmpsra de 673K Por 90mln

e To=210K

fo=z10K; têmPéra dG 073K Por f20mln

tåmp€ra de 673K por loomin

=250R

=251Ke
=215K

"vq

çl=p 1073V/mm
040

CL

;t-o()

0.80

0.20

180 190 210 220

temperatura (K)

2Ð 2402æ

Figura4.2:CDTEdotopriziomostrandoarelaçñoentreabandalea
teñperatura de polarizaçeì para nlgumas medidas realizadas apús têmpera'

Todas as medidas foram realizadas com campo de polarizaçõo de 1073 V/mm' e

tempos de polarizaçño entre 3 e 5 min Quando nño indicado, a temperatura final

de polarização (I") foi de aproximadamentc l5{l I(

Esta correlaÇão entre as bandas l- e 2 nã'o permitiu que

isolássemos a primeira e verificássemos o seu comportamento

com o campo aplicado-
As bandas 2 (-22O K) e 3 (-245 K) ficam mais nitidas

após tratamentos térmicos (têmpera no caso da 2 e recozimento

nocasoda3).Tentamosisolá-lasatravésdeeScofhas
adequadas de temperatura de polari zaÇã'o e verificar se a

intensidade dos picos é proporcional ao campo aplicado '

Contudo, os resuLtados foram de modo geral pouco

reprodutiveis, pois acreditamos que o sinal em 260 K exerÇa

forte influência sobre estas bandas '

o sinal observado em 260 K nem sempre se mostrou

negativo; quando lnvertemos o sentldo do campo Ep aplicado,

notamos que os sinais naquela região deixaram de ser

31
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negativos ( fiq . 4.3) , e evofuiram para o que parece ser um

conjunto com três bandas: a banda 3 sobreposta a uma quarta

banda em 260 R, e uma quinta em torno de 275 K, que poderia

em principlo ser descartada, poís além de aparecer para

polarízaÇões a 260 Kt está em uma região de dificj-l anáIise,
quer seja pelo controle da taxa de aguecimento, ou pela

incômoda presença de uma banda devida à água.

6

5

4

CL

lll
l-oo

3

2

1

0
220 240 260 280

temperatura (K)

Í'igura 4. 3: CDTE com bandas observadas apris lnversão do campo de

polarização que vinha sendo usualmente utllizado.

É importante salientar que a hipótese de que a

irreprodutibilidade fosse devída ao posicionamento da amostra

em relaÇão ao campo/ não permeou as medidas, não tendo sído

coqitada durante a fase de col-eta de dados, pois juJ-gamos

então que seria maj-s adequado ignorar aquela região de

temperaturas.

¡'.

de lelturä:

I
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Efelto da j,rracri,ação

Após receber uma dose de 5 kGy da fonte de uoco, as

bandas 2 e 3 foram bastante reduzidas, e a banda 1 não foi

observada (fig. 4.4), mas é importante ressaltar que mesmo

antes da irradiaÇão ela )â não era observada com

regularidade.

0.30

0.25

0.20

a
CL 0 t

í)
Ë

0.10

0.05

0.00
200 220 2Æ

temperatura (K)

2æ 280

Flgura 4.4: Medidas efctuadas aptic a irradiaçño da amostra com dose de SkGy.

819 V/mm

" T"'296 K
o TP=240 K

^ 1p=243K
V/mm
1P'291 K

v

a

..8q..
P,9ãq

go
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IV. 1 . b. TermolumineEcência

Amostras de mesma procedência das util-izadas neste

trabalho )â haviam sido previamente investigadas por E.

Yukihara IYUKI] e nomeadas em Seu estudo como G|. Os Seus

resultados, baseados principal-mente em medidas de

termoluminescência, podem ser resumidos por:

Nas amostras naturais t âS received, hét um pico intenso

em torno de 220"C (píco III) e um de baixa intensidade em

410 oC (píco V). Após têmpera de 500'C para eliminar a TL, e

posterior irradiação qama com fonte de uoco, com dose de 1

Gy, foram observados cinco Picos:

Pico zero2 a 50'C (à T.* decai em alguns mÍnutos);

Pico I : a 130"C (decai a 50% em dias);
Plco II: a 200"c (bastante estável-) ;

pico III: logo acima e geralmente superposto ao pico LIì
Pi-co V: a 4l-0oC.

Dentre esses picos, o I e o Ir foram escol-hidos para um

estudo mais aprofundado por apresentarem maior estabilidade e

reprodutibílidade. o autor também observou que as

intensidades dos pícos I e II apresentam um comportamento

l-inear com a dose até cerca de 50 Gy, supralinear de 50 a 100

Gy, e constante para doses a partir de 2 kGy. com o aumenLo

da dose, foi observado um deslocamento do complexo II-III
para temperaturas menores, o que poderia indicar uma

saturaÇão do pico III. Essa saturaçäo explícaria o

comportamento supralinear das bandas I e* II, não fosse o

comportamento da intensídad.e total (área sob a curva TL)

também supralinear com a dose. O autor¡ ûo entanto' Sugere

que a supralinearidade seja devida a diferenças na efj-ciência
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de luminescêncíal: maior eficiência para temperaturas

menores.
O pico II, com maior estabilidade térmj-ca, ê o mais

apropriado em possíveis aplicaÇões dosimétricas, muito embora

tenha sensibilidade pouco maior que Leà daquela observada em

um dosimetro de LiF TLD-1-00. Também foi observado que a

sensíbilidade de ambos os picos ê reduzida com o aumento da

temperatura de recozimento prévio à irradiação.

1 A eficiêncÍa da luminescência q, é uma medida da probabilidade de gue a
relaxaçåo do centro de lurninescêncÍa para esÈado fundamental-, seja por
meio de radiação. Se todas as transições ocorrerem de modo radioativo,
então t¡=1 .
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ß1.2. Vidrog Silicatos

Dividiremos os

técnicas utili-zadas
resultados obtidos com cada uma das três
(CDTE, TL e AO) .

fV.2. a CDTE

Após a primeÍra irradiação, de amostras å.s teceived, de

9,0 kGy com taxa de 2,0 kGy/h, fizemos algumas poucas medidas

de CDTE cujos resultados podem ser vistos no grâ'fíco da

fiqura 4.5. Aqui podemos perceber uma situação tarat que não

foi observada no restante das medidas. Trata-se de uma

polarizaÇä.o em temperatura acima de 300 K que não apresenta

uma banda bem definida na região entre 28O e 300 K. No

entanÈo é preciso advertir que não foi feito um estudo

sistematizado nessa primeira etapa, e aS medidas näo foram

repetidas de modo que se verificasse Sua reprodutibilidade. O

histórico das amostras também näo é idêntico: as medidas com

Na2 e K2 foram feitas após TL a 420"C; Na1, após a

irradiaçäo, foi mantida no congelador apenas.
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Figura 4. 5: CDTE das anrostras de vidro após primeira irradiaçäo com dose de 9
kGy, a taxa de 016 kGy/h.

Daqui por diante todas os resultados de CDTE se referem
às amostras da sequnda irradiaÇão (9,O kcy com taxa de 5,0

kcy/h). Nessas medidas observamos três bandas com maíor

freqüência, que Lrataremos por: .A' (240 K) ' B(285 K) e C(330

K). A banda B foi a mais regular, estando presente em todas

as amostras e todas as medidas. A ocorrência das demais

dependeu do tipo de amostra e do tratamento efetuado. Salvo

menção contrária, todas as medidas foram realizadas com tempo

de polarização de 3 mlnutos e To entre 100 e 180 K. A

temperatura de polarlzaçã.o variou de 230 a 320 K e está
indícada em cada figura.

O objetivo das medidas que serão aprqsentadas a segiuir

foí o de identificar as bandas locali zadas abaixo da

temperatura ambiente, e verificar algum tipo de intra-relaçäo
entre el-as, bem como a existência ou näo de dependência

linear entre o campo aplicado e o valor de máximo da banda.

Na2 T Er= 80 Vimm

. Na1 Tp=230K, Ep= 81 V/mm
n l(2 Tp=317K, Ep= 76 V/mm

ttt
n

at'
t'

^
t.

37



Isso evidenciaria uma natureza dipolar dos defeitos
responsáveis pelas bandas. A1ém dísso estudou-se também a

varlaÇão das bandas com os tratamentos desenhados na fì-gura

3.3.

Tipo Nal

Nas amostras TA observamos além das bandas A e B, uma

, gu€ chamaremos de ABbanda intermediária entre 24O e 260

(fiq. 4.6). Mesmo para polarizaÇões a

banda C pôde ser percebida, embora

bastante reduzida.

K

temperatura ambiente, a

esteja com intensidade
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12.O

^ 1O.0
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õ t.oEo
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220 240 260 2æ

temperatura (K)

300 320 340

Figura 4. 6: Sr¡cessivas medida¡ de CDIE da amostra de vidro silicato NaL na sltuação IA
(fig. 3.3), el'idenciando a llnearidade entre a altura da banda B e a tensão aplicada.

- 92Vlmm
122Ylmm
200 V/mm

To=300K

B

A

Nal lA
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Foram feitas algumas tentativas de separar a banda A das

demais, mas todas fracassaram. Com To:256 K observa-se ainda

um sinal na região da banda AB, e um pico muíto estreito na

região da banda A (Figura 4.7) .
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1.0

o-
o
to

05

0.0
200 220 240 260 280

temperatura (K)

300 320

Figura 4. 7: CDTE da amostra Nal IA na tentativa de isolar a banda A dns demais.

Na situação IR, observamos as bandas A e B (fig. 4.8) e

notamos também uma certa relaÇão entre as duas bandas: em

muitas situaÇões a banda em 24O K Só se manifestava quando a

outra também o fazia. Esta interdependência entre as duas

bandas pôde Ser constatada em uma medida realizada em dois

tempos: a amostra teve sua corrente medida até cerca de 255 R

e depois foi resfriada novamente; em seguida voltamos a fazer

o aquecimento até a temperatura ambiente e, como pode ser

vísto na figura 4.9, a banda A voltou a apatecer.

92Ylmm clT

IA
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F'igura 4.8: CDTE mostrando as bandas A e B em amostras Nal com tratamento fR.
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Figura 4.9: !¡banda A perrnanece mesmo aprfu a amostra jó ter sido aquecida até cerca de 255 I(.
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Embora tenha sido possivel separar um sinal CDTE' com

polarizaÇöes a 25O Kt o formato observado é muito confuso,

como Se vê para vários valores de campo apl-icador rê fígura
4. t_0.

2.5

2.O

1.5

o-
o
to 1.0

0.5

0.0

200 220 2N 260

temperatura (K)

2æ 300

Figura 4. 10: CDTE de anrostras tipo Nal IRcom temperatura de polarizaçõo de 2f)Ke
dlversos ctmpos de polarização

Tipo Na2

Nas amostras IA observamos além das bandas A e B/

banda intermedlária em torno de 250 K (Fig. 4.LL),

poderia ser a banda AB da figura 4.6. Esta-última banda

mais nitida quando aumentamos a tensão de polarízação

banda B atinge a saturaÇão. Também se pode visualízar
pequena contribuição da banda C-

uma

que

fica
ea
uma

79 V/mm
103 V/mm

177 Ylmm
201Vlmm

Na1 lR

1p=z5oK
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ÍTgura 4. 11¡ Bandas A e B na¡ amostrns Na2 IA. Há também umn pequena contribuiçâo dn

banda C, em torno de 320 trC

Em medidas com a polarização em 25O K (Fiq. 4'L2),
pudemos notar o crescimento da banda A de maneira

proporcional ao campo aplicado. Isto era esperado para uma

banda dipolar. Entretanto essa banda não está completamente

isolada, pois parece haver uma contribuição da banda de maíor

temperatura.
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X'lgura 4. 12: Medidas com polarização em 250 K mostrando que a banda A amnenta com a

tensão aplicada"

Tal- como havia Sido observado nas amostras Na-1-,

percebemos também que nas amostras Na-2 irradiadas e mantidas

no congelador (IR), foram observadas as bandas A e B (fig.

4.13) . No entanto, não noLamos qualquer relaÇão do tipo visto
anteriormente, entre eSSaS duas bandas. Em medidas com

polari zaçã.o a 25O K, consequimos eliminar boa parte da banda

B, mas a banda A ficou ainda um pouco distorcida (fiq. 4.14).
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Figura 4. 13: Bandas A e B obsetTadas nas amost¡as Na2 IR polarizadas a

temperatura ambiente.
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tr'igura 4. 14: Com temperatura de polarizaçäo em 250 K boa parte da

band¡ B desaparece, no entanto o slnal em A fica distorcldo
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Nas amostras Na2 IR-t, podemos perceber (fiq' 4'15) que

a banda A foi reduzida. Nessa situação näo foÍ possivel fazer

a separação da banda A, poís oS resultados para temperaturas

de polari zaÇã.o próximas a 25O Kt resultaram em bandas nada

reprodutíveis, com correntes negativas.
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Figura 4, l5z A relação entre as al,turas daq bandas A e B fol bastantß redrzida

nas amostras IR-t

Típo Kl

Na situaÇão Sem aquecimento (IR) encontramos as bandas A

e B (fig. 4.16) . Na maioria das medidas com polarizaÇã'o a

temperatura ambiente, não foi observada a banda C'

55 V/mm
1(ËV/mm
155 V/mm

Na2lR-t
T =3(þKp
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Figura 4. 16: CDTE nas amostrss Kl IR polarizndas à tcmperatura amblente'

Nesta sítuaÇão fízemos apenas uma medida com temperatura

de polari zaçã.o ígual a 250 K (f ig. 4 .I7 ) e observamos uma

banda em torno de 250 K que deve conter contribuições tanto

da A como da AB e/ou B. O formato observado também foi
írregular, como nas medídas da figura A-LO.

67 V/mm
168V/mm
249 V/mm

Kl IR
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Figura 4. 17: CDTE da amo¡tra KIIR' com polarização em 250 IC

Nas amostras IR-t com polari zaçã'o à temperatura

ambiente, âs bandas B e C estão bastante bem definidas
(fígura 4.18) - a banda A parece ter sido encoberta. Quando

polarizamos em 260 K (fiq. 4.L9) notamos a banda A, apesar da

banda B também se manifestar e dificultar a análise.

a

a
a

a

KI IR

168V/mm eJTc--250K

r\
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Figura 4. 18: CDTE mostrando as bandas B e C.
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Í'igura 4. 19: CDTE com polariznçlo a260IÇ enfatizando a dificuldade de

obserryar a presençt da bandaA.
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Tipo K2

Nas anostras IA, a banda A está bastante reduzida Se

comparada com a banda B (fig. 4.2O). Para observar a banda A

isoladamente real-izamos polarizaçÕes a 235 K (fig. 4.21-).
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Figurt 4. 20: Polarizaçño à temperatura ambiente mostrando es b¡ndas a e B.

99V/mm
145 V/mm

192 V/mm

239 V/mm

K¡IA.
T =300Kp

49



1.5

1.2

0.9

ao-
õ
Ë o.e

0.3

0.0
180 2æ 220 240

temperatura (K)

260 280 300

Figura 4.21: Medidas de CDTE dos vídros silicatos do tÍpo K2 a

temperatura de polarizaçäo de 235 trC

conforme pode ser vísto no gráfico da fígura 4.22l nas

amostras K2 IR (sem aquecímento) podemos observar as bandas A

e B, com destaque da banda A para campos mais íntensos,
quando B está com a intensidade saturada. Quando a amostra ê

polarízada a uma temperatura próxima de 260 Rt abaixo da

banda B I não há sinal da banda A isso jêt havj-a sido

observado nas medidas com Nal- IR.
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Ftgura 4.222 crtwasde GIITE com polarização amblente eem26n IÇ em rma amostra

f<ãm" A banda A não se manifestou nesta rúltima polartzaçño'

Nas amostras K2 IR-t só foi observada a banda B' A

figura 4.23 mostra alqurnas medídas exibindo o comportamento

dessa banda com o aumento da tensão aplícada- A banda cresce

com o campo, atingindo uma saturaÇäo em torno de 200 v/mm'

o 55 V/mm
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rpE260K
ç l(X V/mm

K:¿ IR
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Figura 4. 23 : Comportamento da banda B com o aumento do carnpo aplicado.

Re|ação entre a a]turas li¡os pícos e o camPo e|étrico de

polazização apJ,íc,ado.

De um modo geral podemos dizer que a banda B apresenta um

comportamento caracteristico de bandas dípo1ares, pois a

intensidade máxima do pico varia linearmente com o campo

aplicado, como pode ser visto na figura 4.24. Nestes gráficos

a representa o coeficiente anqular das retas ajustadas' em

unidades de fm.Q-1. Também Se observa que aS amostras com

concentrações intermediárias de sódío e potássio (tipo Na2 e

K2l apresentam variaÇão nos coeficientes -anqufares para aS

diversas situaÇões. Jâ as declividades das retas' 9ü€

estariam relacionadas com a concentraçäo de dipolos em cada

amostra, São menores para as do tipo Na2, e bem maiores para

as do tipo K2.
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A relaÇão linear só vale até um certo valor mâximo para

o campo aplicado, provavelmente porque o número de dipolos
alinhados atingiu a saturação. Este limj-te parece ser menor

para as amostras do tipo Na.
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Nas situaÇÕes em que foi possivel medir com precisäo e

reprodutibilidade (fig. 4.L2 e 4.21'), a íntensidade máxíma da

banda A também apresentou uma relaçäo linear com o campo

aplicado, como pode ser visto na figura 4.25.
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f'lgura 4. 25: Relaçõo entre ¡ altura da band¡ A e o campo elétrico dc polarização

aplicado. As temperaturas de polarização foram: \tS K para a amoctra tr(l-IA e'

250 K para aNa2-IÀ
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IV . 2. b Terrnolumínescência

Sabe-se da l-íteratura tYOS2l que as amostras de vidro
silicato com haletos alcal-inos apresentam um espectro TL com

três picos, quando aquecidas a uma taxa de 2"C/sz f (190'C),

rr (240"C) e rlr (330'C). A apresentaÇão dos nossos

resultados foi dividida conforme o dlagrama da figura 3.3.
Assim, fizemos dois conjuntos de medidas TL: 1" fase e 2^

fase. O primeiro logo após a primeira irradiaÇão, sem que a
amostra tivesse sofrido qualquer tipo de aquecimento, e o

segundo conjunto, feito após a segunda irradiação, quando as

amostras haviam anteriormente sofrido têmpera a 400 oC.

TL (7. FASE)

Logo após terem sido irradiadas com uma dose de 9,0 kGy

pela f onte de uoco, a uma taxa de 2 , 0 lr3y /h, um grupo de

amostras sofreu a seguinte seqriência de medidas:

Inicial-mente foi feita uma leitura TL até 200'C, eil

seguid.a uma até 320"C e por fim, até 42O"C. Nos gráficos da

figura 4.26 e 4.27 mostramos os resultados das duas últ1mas

seqüências de leituras. As intensidades estão em contagens

por segundo por grama de amostra. A taxa de aquecimento

util-izad.a foi sempre de cerca de 2"C/s. Em todas as medidas

foram utilízados f iltros de transmissão de 1-eo e/ou 10%.
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Analisando os gráficos citados podemos notar que em

ambos a sensibilidade TL é maior nas amostras do tipo Kl,
sobretudo na banda II. Entretanto se houver alguma relaÇão

entre o sinal dessas duas bandas e as concentraÇões dos ions

analisados (Na e K), esta relação não deve Ser uma função de

apenas uma ou outra concentraçäo, mas de alguma combinação de

ambas.

Él preciso acrescentar também que a variaçäo nas

intensidades e nas posiÇões de máximo das bandas em 240 oC 
e

330 oC näo é muito significativa e poderia, êr principio'
estar refacionada a pequenas variaÇÕeS em outros elementos na

composição de cada uma das amosLras, lê Sua geometria ou nos

parâmetros de medida.

Acred.ita-se tSUS] l que o sína.l- termoluminescente nos

vidros soda-l-ime seja causado pelos NBO, e palece não haver

muita díferença rro sinal ÎL, Se o vizinho do NBO é um K ou um

Na.

As medidas da figura 4.28 foram feitas logo após

j-rradiação de 9,O kGy a uma taxa de 0'6'7 kGy/h. Nesse caso

fízemos a leítura TL de uma Só vezt desde a temperatura

ambiente até 32O"C. Aquí observamos uma única banda TL cuja
posiÇão de máximo varia consj-deravelmente com a mudança na

concentraçäo relativa de Na e K. Quanto maior a concentraÇäo

de sódio, maior a temperatura na qual a banda tem intensidade

máxima. Curiosamente, isto não é observado quando anal-isamos

aS bandas isoladamente para a irradiaÇäo com taxa maís

el-evada (f igura 4.26) .
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Flgura 4. 28: Curvns TL logo aprós irradiação 1 com dose 9r0 kGy a taxa de 0167

kGy/h. A leitura foi de uma só vez desde a temperatura ambiente até 320oc.

uma possivel justificati-va para tal fato pode ser a

ínfl-uência da banda de baixa temperatura (-190'C) que )â
havia sido removida antes de Se fazer as leituras da flgura
4.26. Talvez essa banda tenha um comportamento que depende

das concentraÇões dos íons que estamos analisando, ao passo

que para as demais bandas esta relaçäo é irrelevante. A1ém

disso, )â foi verificada a emissäo TL à temperatura ambiente

e pogco acima dela, provavelmente por esvaziamento dos

centros responsáveis pela banda I. Qualquer variaÇão de

tempo, temperatura de armazenamento e manípulação das

amostras poderia afetar a intensidade da banda T' e

conseqüentemente, afetar a posição da banda vista na figura
4.28. Nota-se ainda 9ü€, apesar de mantidas as intensidades

TL rel-ativas entre aS amostlas, a emíSsão é aproximadamente

50% mais elevada para a irradiação com taxas mais lentas.
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No gráfico da figura 4.29 apresentamos a intensidade TL

resultante da subtraÇão entre as curvas da figura 4-26, e as

curvas correspondentes às respectivas Ieituras iníciaís até

200'C. Essa diferenÇa representaria o comportamento da banda

I em cada uma das amostras.

Pelos motivos jâ citados anteriormente, não se pode

tirar muitas conclus-ões sobre as íntensidades TL do pico I
entre as amostras -
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TL (2' EASE)

As medidas a sequir foram feitas após a sequnda

irradiaÇão e depois da leitura da CDTE (aquecimento näo

superior a 60'c).
Fizemos três leituras TL em seqilência, sempre a partir

da temperat,ura ambiente e com temperatura f inal de: l-50"c,

300"c e 4OO'C respectivamente (fig' 4'30 e 4'31-) '
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Irradiadas com dose de 9,0 kGy t uma taxa de 5O kcy/h'

ográfícodafigura4.32mostramedidaslLemduas
amostras do tipo K2. A prímeira medida foi feita apÓs a

amostra ter sido aquecida até l-50oC, e a outra até 300oC. Com

o propósito de separar as contïibuições do pico II e TII' o

resultado da segunda leitura foi subtraido da primeira.

Assim, temos os picos II e III separados ' A taxa de

aquecimento utilizada foi de 2"C/s'
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vate ressaltar que nas medldas da sequnda fase todas as

bandas foram bastante reduzidas. Nesta leduÇão deve haver uma

contríbuição devida ao fato de termos aumentado a taxa de

irradiaçâo de 2rO para 5rO kGy/h, bem como, a um provåvel

dano causado pelas sucessivas irradiações. De uma maneira

geral o píco TI é reduzido a 30% do valor inicial' nas

amostras do tipo Kt e a 50% nas amostras do tipo Na. Para o

pico III a reduÇão também é maior para as amostras do tipo K,

-50%, contra ?0%, Para as do tiPo Na'

amostra K2

od
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Iv .2. c.Àbeorçåo óPtica

os silicatos de um modo geral têm uma forte absorÇão

para comprimentos de onda menores do que 160 nm' Esta

absorÇão está ligada a processos de transiÇäo eletrônica

entre os niveis de energi-a do material. Essas transíÇões

devem estar relacionadas apenas às ligaçöes de curto alcance'

pois não há distinções razoáveis entre os espectros de A.o.

do quartzo e da silica- ISIGI]
com a irradíação, as amostras do tipo K qanharam uma

coloração violeta que persist.e mesmo após tratamento a

temperaturas bem acíma da ambiente. As amostras Na, por outro

lado, perdem facílmente a coloração parda qanha com a

irradiação: basta que fiquem à temperatura ambi-ente por

algumas horas.
Nos gráficos das figuras seguintes apresentamos os

resul-tados das medidas de AO realizadas em três situaÇões

distintas, após a irradiação: 1)logo após a irradi-aÇäo, 2)

depois de vári.as horas a temperatura ambiente, e finalmente

3)após aquecimento até temperaturas superiores a 400oC. Estas

três situaçÕes poderiam ser comparadas ao que chamamos nas

medídas de CDTE, de IR, IR-t e IA respectivamente' Entretanto

as situaÇöes näo são ídêntícas, pois o aquecimento aqui é na

verdade uma leitura '1L, e a amostra não fiCa muito tempo a

AOOoC, como no caso do recozimento do diaqrama 3.3. O mesmo

comentário vale para a situaÇão IR-t, pois as amostras não

foram necessariamente aquecidas até 60oC'
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potássío é maís estável' provavelmente pelo fato das ligaçðes

deste ion com o restante da rede serem mais fortes do que as

do sódio, como especulam os autores.
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v.coNcLusões

V.1. Topázio

Näo ê aínda possivel descrever com sequranÇa o espectro

de bandas observado na particular amostra de topâzío que foi

analisada por meio da CDTE. A técnica é bastante sensivel e

permite observar inomogeneidades que passaram desapercebidas

pelas técnicaS utilizadas neste e em outros estudos tYUKll '

Ta1 específicidade ê neste caso claramente desfavoråvel à

técnica, pois obscureceu um estudo mais consistente das

bandas suPostamente diPolares.
pode se dizer com segurança que há pelo menos três

bandas na amostra analisada, e que duas delas estão ligadas,

no sentido de que uma só se manifesta quando a outra também

está presente.
Apesar das dificuldades de reprodutibilidade das

bandas, o fato de que a irradiaçäo destrói os pícos de CDTE,

sobretudo aquele em torno de 245 K, sugere que há uma ligaçäo

entre oS defeítos responsáveis por aquele sinal e os centros

de recombinação de algum dos picos TL observados nas amostras

írradiadas. tYttKll
Para testar tal possibil-idade seria necessário realizar

medidas d.e CDTE após as l-eíturas TL, antes e depois de

tratamentos térmicos/ para Se verificar Se as bandas de CDTE

voltam a se manifestar.
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V.2. Vidroe Silicatos

Acreditamos que as três principais bandas de CDTE que

encontramos correspondam àquelas observadas por outros

autores em amostras de composiçäo similar a que utilízamos.

Em um estudo realízado por R. Cappellettí et aJ- [C'AP 1]' os

autores observaram três bandas: em 240, 290 e 450 K esta

última chegando a se deslocar para até cerca de 360 K' quando

às amostras de soda-1ime era acrescido K através de troca

iônica.
optamos por não estudar o sinal em al-ta temperatura,

poís querlamos preservar o sinal TL, aIém de ser também Uma

região onde seria difícil manter a taxa de aquecimento

constante. Entretanto, mesmo trabalhando em temperaturas de

polarí zaÇão não superiores à ambiente, âs amostras com maior

concentraÇão de potássio apresentaram um sinal- bastante

expressivo por volta de 330 Kt sobretudo após terem sofrido

aquecimento até TOoC (IR-t), em concordância novamente com o

estudo citado acima.

Quando comparamos os resultados dos quatro tipos de

vidros na situaçäo em que aS amostras foram írradiadas e

mantidas à baixa temperatura (IR), näo notamos diferenças

relevantes entre os espectros de CDTE. Percebemos entre as

bandas A e B, uma relaçäo de dependência'

Em situaÇões em que o efeito da irradiaçäo foi atenuado

através do recozímento (IA), a substituÍção de K por Na fez

surgir uma banda j-ntermediária entre A e B (banda AB) '

verificamos qlle essa banda não resistia a aquecimentos até

70oC. Por outro lado, nas amostras com maior concentração de

K, a banda A foi consideravefmente reduzida. Essa redução

parece estar relacionada Lambém com oS tratamenLos térmicos'

pois comparando as medidas IR e IR-t' notamos que a banda A

é menor nesta úttima situação. Esse último aquecimento reduz

também o sinal TL do prímeiro pico, o que sugere uma ligação
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entreosdipolosresponsáveispelabandaAeosmecanísmosde
armadíIhamento responsáveis por aquele pico Tf"

A banda B fOi a mais reqular dentre as observadas' e seu

comportamento não nos parece depender das variaÇões nas

proporçöesentreasconcentraÇõesdesódioedepotássio.
Quando comparamos aS áreas sob as curvas de CDTE,

supostamente relacionadas às concentraÇões de defeitos, das

amostras irradiadas com taxas de 2,0 e 5r0 kGy/h, notamos uma

larga vantagem para a irradiaÇão com maior taxa; o oposto do

que foi observado no caso da termoluminescência. A diferença

nas intensidades das curvas de TL pode ser tanto pela

d.iferença das taxas exclusivamente' como parece ocorrer na

prímeira irradiação (quanto menor a taxa maior o tempo para a

formaçäo dos armadílhamentos), quanto pelo fato de que as

Sucessivas irradiaçöes estejam causando danos à \estrutura'

dos vidros e reduzindo o número de armadílhas responsáveis

pela TL de ambos os Picos.
segundo McKeever [McK1] poderia haver uma competiçäo

entre as armadil-has TL e os centros de recombínaçäo pela

captura de elétrons durante a irradiaÇão com taxas de dose

muito al-tas. Assim, para taxas de doses maiores. o sinal TL

seria menos intenso, se comparado àque1e de amosLras

irradiadas com mesma dose, porém menor taxa'
peto que se sabe, para a maiorj-a dos materj-ais' esta

dependência com a taxa só é observada para doses muito altas '

No entanto o quartzo parece fugir à regra' pois em um estudo

feito por Valtadas [VAll] foram observados doís picos de TL

em amostras naturais. cujas intensidades dependem da taxa de

dose(dosetota1de3,2Gy):umdecrescecomataxadedose'
e outro aumenta. Como oS vidros silicatos-soda-Lime têm uma

composiçäo em grande parte semelhante à do quartzo, seria

necessário um estudo maís detalhado para se verifícar s€r e

em que sítuações, a termoluminescência desses vidros depende

da taxa de dose.
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Por fim, diferentemente do que havia sido observado com

trocas de sódio por prata [YOS1], não verificamos qualquer

alteraçäo no formato da banda de CDTE em 285 K, evidenciando

que essa al-teraçäo deva-se a outro propriedade dos ions de

Ag, que não seu raio iônico'

V.3. Trabalhos In¡turos

Vidros soda-Liøe

Él preciso verificar até que ponto o tratamento térmico

reproduz uma sltuação de não irradição dos vidros soda-Iime,

através de medidas de GDTE de amostras näo irradiadas '

A concentraÇäo de potássio parece ter um papel

importante na formaçäo da banda C, e seria interessante

realizar medidas de CDTE cujas temperaturas de polarizaÇâo

j-ncluissem essa banda. Em relaÇão aos resultados de TL, é

necessário aínda verificar se as taxas de írradiaÇão

realmente afetam a intensidade dos picos observados, oü se as

variações såo exclusivamente devidas a danos causados por

sucessivas irradições.
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