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RESUMO 

 
O avanço da nanotecnologia estimula os pesquisadores a desenvolverem aplicações 

nas mais diversas áreas de conhecimento buscando a melhoria de técnicas de medição de 

diversas grandezas físicas, por exemplo, na dosimetria em radiodiagnóstico. Este trabalho se 

propôs a utilizar nanofilmes de óxido de zinco (ZnO) para aplicações dosimétricas em feixes 

de raios X diagnóstico. As amostras de nanofilmes foram fabricadas pela técnica de sputtering 

sendo depositados em substrato de vidro. Testes em um equipamento de raios X industrial, 

utilizando espectros de raios X padronizados determinados segundo a norma da comissão 

eletrotécnica internacional 61267(International Electrotechnical Commission, IEC), foram 

realizados para caracterizar os nanofilmes de ZnO em feixes de raios X diagnóstico. Os 

resultados demonstraram que o dispositivo desenvolvido é uma inovação ao estado da técnica 

no que concerne sua utilização nos procedimentos dosimétricos em feixes de raios X 

diagnósticos.  

 

Palavras-chave: Óxido de Zinco, raios X, dosimetria. 

  



 

ABSTRACT 

 

The advancement of nanotechnology encourages researchers to develop innovative 

sensors and techniques for measuring several physical quantities and providing new 

applications, for example, the dosimetry in radiodiagnostic. The purpose of this work is to 

study how a nanofilm of zinc oxide (ZnO) can be used to work as a radiation sensor for 

dosimetry in diagnostic X-ray beams. Samples of ZnO nanofilms were manufactured by 

sputtering technique and deposited on glass substrates. The ZnO sensor was characterized 

under standard X-ray spectra according to the International Electrotechnical Commission 

61267. The results demonstrated that the developed device is an innovation regarding to the 

procedures for dosimetry of X-ray beam applied to medical diagnosis. 

 

Keywords: Zinc Oxide, X-ray, dosimetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia abrange as mais diversas áreas científicas com aplicações na 

engenharia, física, química, medicina forense, entre outras. Atualmente, diversos cientistas 

utilizam os métodos da nanotecnologia para preparação de materiais, e consequentemente de 

sensores, por meio de diversos processos como, por exemplo, as técnicas de Sputtering pelo 

bombardeamento de um material alvo (SHON; LEE, 2002). Dentre os materiais que estão 

sendo pesquisados nos últimos anos, o óxido de zinco (ZnO) apresenta características de 

semicondutor e sua estrutura tem certa particularidade pelo fato de formar geometrias de 

nanobolas ou nanotubos, por exemplo. Além disso, mesmo com características amorfas a 

literatura tem mostrado possibilidades variadas para o uso do ZnO na microeletrônica 

(SESHAN, 2012). 

Na dosimetria das radiações ionizantes é bastante comum a utilização de materiais e 

dispositivos eletrônicos semicondutores. Em geral, os pesquisadores almejam desenvolver 

detectores de radiação que sejam mais robustos do que os convencionais, fornecendo um sinal 

elétrico de maior intensidade, com tensão de operação baixa, econômico, entre outros fatores. 

De fato, atualmente, há uma tendência tecnológica de se construir dispositivos cada vez mais 

sensíveis às radiações, com características de miniaturização a fim de aumentar a praticidade 

de um processo de monitoração em radiodiagnóstico, por exemplo, para garantir a qualidade 

dos serviços em clínicas e hospitais que usam os feixes de raios X para exames de 

diagnóstico. 

O propósito deste trabalho é caracterizar um nanofilme de ZnO, preparado por meio 

de técnicas de sputtering, para ser utilizado como detector em espectros de raios X para as 

aplicações em radiodiagnóstico. Amostras em triplicata foram preparadas e montadas em um 

circuito eletrônico com conector para facilitar o uso do nanofilme a fim de evitar contato 

direto com o dispositivo para não danificá-lo.    
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Raios X 

Com a descoberta dos Raios X em 1895 por Wilhelm Conrad Rontgen, estas ondas 

eletromagnéticas passaram a ser utilizadas na medicina com fins diagnósticos por meio de 

muitas técnicas como inicialmente a radiografia convencional e mais tarde com o avanço 

tecnológico, a mamografia e tomografia computadorizada (MEDALHA, 2000).  

A detecção da radiação por meio da interação do feixe de raios X com material 

absorvedor sejam eles filmes radiográficos, câmaras de ionização, detectores semicondutores 

entre outros sensores, tem apresentado mudanças significativas nas áreas clínica e industrial, 

permitindo imagens com melhores resoluções contribuindo dessa forma para um diagnóstico 

mais eficaz. Na área médica, os raios X podem ser aplicados tanto no diagnóstico de doenças 

e lesões, como também no tratamento de células tumorais, por exemplo, nos casos onde a 

cirurgia é inviável. Já na área industrial, os raios X são aplicados principalmente no controle 

de qualidade e inspeção dos materiais para detectar possíveis defeitos ou falhas em peças 

industriais (BITELLI, 2008). Independente do fim a ser utilizado, os raios X geram um 

grande benefício à sociedade e diferentes pesquisas são necessárias, a fim de aperfeiçoar suas 

técnicas e garantir maior eficiência em seu uso. 

 

2.1.1 Equipamento de Raios X Diagnóstico 

Os diferentes tipos de equipamentos de raios X são normalmente identificados de 

acordo com a energia dos raios X que são produzidos ou com as respectivas intenções de uso. 

Os equipamentos utilizados em radiodiagnóstico normalmente operam entre tensões de 25 a 

150 kVp e correntes de 100 a 1200 mA (BUSHONG, 2010). Os três componentes principais 

de um equipamento de raios X são: O tubo de raios X, constituído por uma ampola de vidro 

com vácuo possuindo dois eletrodos, um positivo, denominado anodo e outro negativo, 

denominado cátodo; o painel de controle que permite o controle da corrente e da tensão no 

tubo de raios X; e o gerador de alta tensão o qual tem a função de produzir uma diferença de 

potencial necessária para acelerar os elétrons no tubo de raios X (BIASOLI, 2006). 
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2.1.2 Produção de Raios X 

Os raios X diagnósticos são produzidos por um mecanismo de conversão de energia, 

quando um feixe de elétrons gerado termionicamente no cátodo é acelerado por um campo 

elétrico em direção a um alvo metálico, geralmente de tungstênio em equipamento de raios X 

convencional, ou molibdênio em mamógrafos. A maior fração dos elétrons que incidem sobre 

o alvo perde energia cinética de modo gradual nas inúmeras colisões convertendo-a em calor, 

porém aproximadamente 1% dos elétrons incidentes no alvo, converte sua energia em forma 

de ondas eletromagnéticas designadas de raios X (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). O 

processo de colisões dos elétrons com o material alvo possibilita a geração de raios X a partir 

de duas formas: 1) raios X característico, decorrente da transição eletrônica de elétrons da 

camada mais externa para camadas mais internas dos átomos ionizados ou excitados, que 

apresentam um espectro discreto com energias bem definidas; 2) e os raios X de freamento 

dos elétrons (originária da palavra alemã Bremsstrahlung), cujo espectro de energia é 

contínuo e tem o valor máximo Emax, em função do produto da carga elementar qe pela 

diferença de potencial aplicada ao tubo de raios X, dada em quilovolts (kV). Portanto o 

espectro de raios X resulta da superposição de um espectro contínuo e de uma série de linhas 

espectrais características do material do ânodo (Figura 1) (CEMBER; JOHNSON, 2008). 

 

Figura 1 – Espectros de raios X para tensões de 60, 90 e 120 kV. 

 

Fonte: Adaptado de CEMBER; JOHNSON (2008). 
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2.1.3 Interação dos Raios X com a Matéria 

Quando um fóton de raios X interage com a matéria pode ocorrer absorção do fóton ou 

espalhamento, destacando-se três processos principais: efeito fotoelétrico, efeito Compton e 

produção de pares. O efeito fotoelétrico é uma interação em que ocorre total absorção do 

fóton incidente, podendo ocorrer à ejeção de um fotoelétron de uma das camadas do átomo. A 

ionização criada pela ejeção de um fotoelétron pode ser rapidamente neutralizada pela captura 

de um elétron livre do meio em que o átomo se encontra ou pela redistribuição dos elétrons de 

outra camada do átomo. Esse efeito é predominante para interação de fótons de energia 

relativamente baixa (Figura 2). A probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico aumenta com 

o aumento do número atômico do material absorvedor (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 

Figura 2 – Faixas de predominância, em energia e número atômico, dos três principais 

mecanismos de interação dos Raios X com a matéria. 

 

Fonte: OKUNO; YOSHIMURA (2010). 

 

Para radiodiagnóstico, cuja energia dos feixes de raios X está entre 25 e 150 KeV, 

faixa de energia que será utilizada neste trabalho e para materiais atenuadores de baixo 

número atômico, há uma maior probabilidade de ocorrência do espalhamento do fóton ao 

interagir com a matéria, neste caso há predominância do efeito Compton (BUSHONG,  2010). 

Na interação Compton o fóton interage com um elétron periférico do átomo, cedendo 

parte de sua energia ao elétron ejetando-o e tornando o átomo ionizado, resultando em uma 

mudança na direção do seu trajeto em diversos ângulos, com diferentes comprimentos de 

onda e intensidades. Este desvio sofrido pelo fóton obedece à equação 1, obtida pela 

conservação do momento e da energia do sistema (KNOLL, 2000). 
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                                      (1)                                                 

 

Onde    é a massa de repouso do elétron,    é a frequência do fóton incidente,    é a 

frequência do fóton espalhado ou emitido, c a velocidade da luz no vácuo e h representa a 

constante de Planck. 

A probabilidade de ocorrência do espalhamento Compton por átomo do material alvo 

depende do número de elétrons disponíveis no alvo, e cresce linearmente com o número atômico 

do material (ATTIX, 2004).  

 

2.1.4 Características dos Dosímetros 

Todos os dosímetros devem apresentar características como a reprodutibilidade e 

repetitividade além da independência com as seguintes variáveis: dose, taxa de dose, energia 

efetiva e o ângulo de incidência do feixe de radiação. Portanto algumas dessas características 

são definidas a seguir. 

 

 Reprodutibilidade 

 
Conforme o item B.2.16 do guia para a expressão da incerteza de medição, a 

reprodutibilidade demonstra o grau de concordância entre os resultados das medições quando 

houver variação em determinadas condições, principalmente alteração no princípio de 

medição como também no seu método (INMETRO, 2003). Em dosimetria, por exemplo, a 

câmara de ionização é um dosímetro padrão, portanto um novo sensor em fase de 

desenvolvimento deve reproduzir o resultado da medição de uma câmara de ionização 

previamente calibrada. Assim, se o sensor em teste fornecer os valores do sinal elétrico 

fortemente correlacionados aos valores de taxas de dose medidas com uma câmara de 

ionização, um modelo matemático é obtido a partir da função inversa, ou seja, da resposta do 

sensor. 

 Repetitividade 

 
Já o termo repetitividade, conforme o item B.2.15 do guia para a expressão da 

incerteza de medição está relacionado ao grau de concordância entre resultados de medições 

sucessivas efetuadas de um mesmo mensurando sob as mesmas condições, ou seja, o 
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procedimento de medição, o observador, o instrumento de medição como também o local não 

devem ser variados quando se pretende avaliar a repetitividade de um sensor (INMETRO, 

2003). 

 

 Resposta em função da dose e da taxa de dose 

 

A forma como um sensor responde à incidência de um feixe de radiação ionizante, ou 

seja, o comportamento matemático do resultado da medição, pode eventualmente variar de 

forma linear ou não. De fato, a relação entre a grandeza a ser mensurada e a leitura do sinal 

elétrico do transdutor eventualmente pode ser linear em uma faixa de interesse, mas é muito 

comum que apareça uma saturação ou comportamento não linear em faixas de dose, por 

exemplo, bastante elevadas (MEDALHA, 2010). Assim, um dos métodos a ser analisados 

consiste em verificar a função matemática da resposta em uma determinada faixa de dose. 

 

 Dependência Energética 

 

A resposta de todo sistema dosimétrico é dada em função da energia da radiação. Cada 

espectro de raios X, tecnicamente denominado de “Qualidade do feixe de radiação”, é gerado 

a partir de filtros de radiação os quais, em geral, são materiais metálicos. Portanto, os sistemas 

dosimétricos calibrados para uma qualidade de radiação específica precisam corrigir a sua 

variação da resposta quando utilizados em uma qualidade de radiação diferente (IAEA, 2005). 

 

 Dependência Angular 

 

A dependência angular ou sensibilidade do instrumento para a direção da radiação 

incidente é provocada pela não uniformidade física do detector. Esta dependência da resposta 

com o ângulo de incidência da radiação é observada através da variação da leitura quando 

aumentado o ângulo de irradiação; sendo agravado quando existem materiais atenuadores. 

(MAGALHÃES, et al., 2012). 
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2.1.5 Detectores de raios X 

Visto como os raios X podem interagir com a matéria, necessita-se conhecer os 

principais sensores de radiação e seu princípio de funcionamento a fim de garantir maior 

eficiência ao se mensurar uma determinada grandeza. Sabe-se que a detecção da radiação 

baseia-se na interação da radiação com a matéria por excitação e por ionização dos átomos do 

meio. Os tipos de detectores existentes podem ter leitura direta por sistema eletrônico 

(detectores gasosos, cintiladores e semicondutores) ou podem ter leitura indireta após 

processamento físico-químico (dosímetro de filme, dosímetro termoluminescente–TLD) 

(TURNER, 2007). Atualmente devido à praticidade e ao tempo de resposta das leituras, os 

detectores que possuem leitura direta são mais utilizados para uso em radiodiagnóstico. 

 

  2.1.5.1 Câmaras de ionização 

Dentre todos os detectores de leitura direta os mais comumente usados são os detectores 

gasosos, dentre eles têm-se as câmaras de ionização e os contadores Geiger Muller, pois 

possuem uma grande diversidade em tamanho, geometria e materiais os quais podem ser 

usados em diferentes finalidades. De uma forma bem ampla, pode-se considerar que as 

câmaras de ionização podem ser divididas em dois tipos: as câmaras cavitárias e as de ar livre 

(ATTIX, 2004). 

As câmaras cavitárias são muito compactas, se comparadas com as câmaras de ar livre, 

pelo fato de a condição de equilíbrio de partículas carregadas ser facilmente assegurada com a 

utilização de um material sólido como a parede da câmara de ionização e/ou a janela de 

entrada. A Figura 3 mostra dois tipos comuns de câmaras de ionização cavitárias, cilíndrica e 

de placas paralelas, e uma câmara de ar livre. 
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Figura 3 – Tipos de câmaras de ionização cavitárias e de ar livre. 

 

 

Fonte: BITTELLI (2008). 

 

As câmaras de ar livre, como seu próprio nome sugere, não possuem janela de entrada, 

sendo muito grandes para que o equilíbrio de partículas carregadas seja alcançado. Por esse 

motivo, as câmaras de ar livre são utilizadas somente para radiação X gerados com tensão de 

até 300 kV. São detectores absolutos, não necessitando de coeficientes de calibração, pois 

medem grandezas físicas básicas (carga e massa) diretamente e assim a exposição pode ser 

determinada (ATTIX, 2004). 

 

2.1.5.2 Detectores semicondutores 

Os materiais semicondutores são também bastante utilizados como sensores para 

mensurar características de feixes de radiação ionizante devido a suas propriedades elétricas. 

Na realidade a estrutura eletrônica desses materiais, cuja descrição é fundamentada na teoria 

de bandas de energia (HALLIDAY et al.,  2012), é que permitem sua utilização como 

conversor de fótons de raios X em um sinal de corrente elétrica seja devido ao efeito Compton 

ou fotoelétrico (KNOLL, 2000). 

Segundo a teoria de bandas de energia, as propriedades elétricas do material são 

função do que se chama de banda proibida de estados eletrônicos. O espaçamento pode ser 

denominado de gap ou simplesmente gap de energia (Eg), sendo um dos parâmetros que 

determina a condutividade elétrica do material a uma dada temperatura (T), conforme a 
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Figura 4. Nos semicondutores esse espaçamento é mais estreito que um material isolante e 

mais largo que materiais condutores (CALISTER, 2007). 

A corrente elétrica em um semicondutor pode ocorrer quando elétrons da banda de 

valência passam para a banda de condução devido a aplicação de um campo elétrico externo 

ou a elevação da temperatura, por exemplo. Quando um elétron passa para a banda de 

condução, em seu lugar fica uma ausência de elétron, que é chamada de lacuna ou 

simplesmente buraco. A presença do campo elétrico no material faz os elétrons se moverem 

em um sentido enquanto que as lacunas se moverão no sentido oposto, de modo que há duas 

contribuições de portadores de carga para a corrente do semicondutor. 

 

Figura 4 – Estrutura de bandas para materiais condutores, isolantes e semicondutores. 

 

 

Fonte: O AUTOR. 

 

Existem vários tipos de materiais semicondutores que operam como detectores de 

radiação ionizante como, por exemplo, o CdSe, GaAs, TlBr e o CdZnTe (LUND et al., 1995; 

SZELES, 2008). Os mais comumente utilizados são os materiais semicondutores de germânio 

(Ge) e silício (Si), sendo que o primeiro em aplicações de metrologia, como os detectores de 

Germânio Hiper-Puro (HPGe) (CHUN et al., 2006) e o segundo na forma de dispositivos 

eletrônicos como por exemplo os fotodiodos (BARTHER, 2001; PASCHOAL et al., 2013) e 

fototransistores (MAGALHÃES et al., 2012).  

Neste trabalho não será utilizado o dispositivo semicondutor do tipo diodo ou transistor 

e sim na sua forma pura, um filme fino constituído de nanoestruturas de óxido de zinco 

(ZnO), pois é um semicondutor de gap largo e direto, e possui alta energia de ligação de 

éxciton (um éxciton é um par elétron-lacuna ligado pela interação coulombiana) (YAMADA 

et al., 2007). Por outro lado, as propriedades elétricas dos filmes de ZnO dependem da 
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metodologia de síntese e/ou crescimento, consequentemente refletindo-se na qualidade das 

amostras produzidas. Portanto, é necessário conhecer alguns tipos principais de síntese de 

filmes finos a fim de se avaliar a melhor técnica para poder fabricá-los. 

 

2.2 Nanoestruturas de óxido de Zinco 

Desde a descoberta dos nanotubos de carbono por Iijima (1991), verificou-se uma 

enorme variedade de nanoestruturas como nanofios, nanobastões, nanofitas e nanotubos. 

Essas nanoestruturas começaram então a ser verificadas em outros materiais, como é caso do 

óxido de zinco (XING et al., 2004). O ZnO é um semicondutor do tipo n com gap direto de 

3,37 eV, alta energia de ligação excitônica (60 meV) que possui três tipos principais de 

estruturas cristalinas: Wurtzita, blenda de zinco e sal de rocha (Figura 5) (JAGADISH; 

PEARTON, 2006). 

 

Figura 5 – Fases do ZnO. (a) Estrutura cristalina sal de rocha; (b) blenda de zinco e (c) wurtzita. 

Os átomos de O são representados pelas esferas claras e os átomos de Zn estão representados 

pelas esferas escuras. 

 

Fonte: JAGADISH; PEARTON (2006). 

 

A estrutura cristalina do tipo Wurtzita é preferível, pois é a fase mais estável em 

condições ambientes. Essa estrutura hexagonal possui parâmetros de rede, ou seja, o 

comprimento dos lados e dos eixos da célula unitária, a=b≠c, sendo a=3,25 Å e c=5,12 Å. 

Pertencente à classe cristalográfica 6 mm, possui também uma coordenação tetraédrica que 

garante propriedades duais de piroeletricidade e piezoeletricidade. A estrutura do tipo 

Wurtzita proporciona a incorporação de impurezas, contaminantes ou dopantes em seu 

retículo, gerando defeitos. Estes defeitos também podem surgir devido a processos de 

migração de átomos do próprio composto para os interstícios do reticulado cristalino, sendo 

denominados intrínsecos. Por isso, o ZnO é um semicondutor do tipo n. Sabe-se, no entanto 
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que, por meio da dopagem o semicondutor, o ZnO pode passar a ser do tipo p e também pode 

passar de semicondutor para metálico devido à interação com o hidrogênio (JAGADISH; 

PEARTON, 2006). Algumas das propriedades do óxido de zinco, como o tamanho da célula 

unitária, representados por a0 e c0, entre outras características podem ser vistas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Algumas propriedades do ZnO. 

 

Fonte: JAGADISH; PEARTON (2006) 

 

2.2.1 Filmes finos de ZnO 

Um Filme fino pode ter espessura desde nanômetros até a escala micrométrica e pode 

ser crescido sobre um substrato por meio de várias técnicas de deposição (HARTNAGEL et 

al., 1995). As propriedades desses materiais semicondutores são influenciadas pela presença 

de defeitos ou dopantes em suas estruturas, associados com os defeitos intrínsecos e 

extrínsecos. As transições óticas intrínsecas ocorrem entre elétrons livres na banda de 
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condução e lacunas na banda de valência incluindo efeitos de éxcitons devido à interação 

coulombiana (YAMADA et al., 2007). 

Os éxcitons são classificados em éxcitons ligados e éxcitons livres. Para amostras de 

alta qualidade, ou seja, com baixa concentração de impurezas, os éxcitons livres exibem 

estados excitados com transições para o seu estado fundamental (WEITHER, 1966). Já as 

propriedades óticas extrínsecas estão diretamente relacionadas à dopantes ou defeitos, os 

quais comumente criam estados eletrônicos dentro do gap, influenciando dessa forma nos 

processo de emissão e absorção ótica (YAMADA et al., 2007).  

 

2.2.2 Fabricação de filmes de ZnO 

O processo de deposição de filmes finos consiste em três etapas principais: na transição 

de uma fase condensada, a qual pode ser líquida ou sólida, em um estado gasoso; no 

transporte do material em forma de vapor entre fonte de evaporação e o substrato e por fim na 

condensação do vapor sobre o substrato. Todas as transformações de fase envolvem processos 

de nucleação e crescimento as quais obedecem às leis físicas da termodinâmica e a teoria 

cinética dos gases (MAISSEL; GLANG, 1970). A nucleação no substrato se dá pela adesão 

de moléculas e posteriormente ocorre o crescimento do filme através de três modos primários 

que são representados na Figura 6. 

Figura 6 – Representação esquemática dos modos básicos de crescimento de filmes finos: 

(a)Crescimento Volmer-Weber; (b) Frank-van der Merwe; (c) Stranski-Krastanov. 

 

Fonte: MARTIN et al (2010). 
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O crescimento em forma de ilhas ou Volmer-Weber acontece quando pequenos 

aglomerados (Cluster) nucleiam-se no substrato em três dimensões. Este tipo de crescimento 

ocorre quando os átomos ou moléculas que estão sendo depositados são ligados mais 

fortemente entre si do que ao substrato (MARTIN et al, 2010). 

O crescimento de Frank-van der Merwe ou crescimento em camadas de forma 

bidimensional ocorre quando os átomos ou moléculas que são depositados são ligados mais 

fracamente entre si, opostos ao crescimento de ilhas (OHRING, 1991). 

E por último, no crescimento de Stranski-Krastanov ocorre uma combinação dos 

crescimentos de ilha e de camadas (GREENE, 1994). 

Diversas técnicas baseadas nestes modos de nucleação são utilizadas para a produção 

de filmes finos de ZnO, a principal técnica baseia-se na orientação induzida pelo substrato, ou 

seja, na deposição de átomos e/ou moléculas de um material precursor sobre a superfície de 

um substrato de vidro ou cerâmico, por exemplo (MAISSEL; GLANG, 1970). As deposições 

podem ser por deposição química de vapores organometálicos (MOCVD convencional e 

MOCVD assistido por aerossol), por deposição física (vaporização laser, pulverização 

catódica (sputtering), epitaxial de feixe molecular (MBE)) e através de Filmes espessos 

(deposição eletroquímica, deposição em substrato girante (spin coating), epitaxial de fase 

líquida (LPE), serigrafia, sol-gel). 

Dentre as técnicas de deposição citadas acima para fabricação de filmes finos, destaca-

se a pulverização catódica por rádio frequência, pois possibilita produzir filmes de ZnO a 

partir de um alvo de zinco metálico na presença de oxigênio com baixa temperatura de 

substrato, permitindo uma boa adesão do filme ao substrato com elevadas taxas de deposição 

(superior a 200 Å/min). Sua espessura é maior em toda área do substrato e os filmes possuem 

uma elevada densidade, permitindo a utilização de substratos com elevadas dimensões além 

dos parâmetros serem facilmente controláveis, sendo um processo de elevada estabilidade 

(YAMADA et al, 2007).  

 

2.2.2.1 Técnica de deposição por pulverização catódica de rádio frequência assistida por 

magnetron. 

Essa técnica de deposição por pulverização catódica permite a produção de filmes 

compactos, com boa qualidade à temperatura ambiente, a partir de uma vasta gama de 

diferentes materiais. Neste processo, o material é um alvo sólido, metálico ou cerâmico, que é 

removido progressivamente por bombardeamento por íons energéticos constituindo um 

plasma gasoso, eletrizado e a baixa pressão como mostrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Desenho esquemático do processo físico de pulverização catódica. 

 

 

Fonte: O AUTOR. 

 

Foram Grove e Plucker que observaram em 1852, pela primeira vez, o fenômeno da 

pulverização num tubo de gás durante uma descarga de corrente contínua. Eles descobriram 

que, durante uma descarga elétrica entre dois eletrodos condutores, no interior de um gás a 

pressão reduzida (geralmente argônio, pois possui uma elevada secção transversal de impacto, 

sendo um gás não reativo), a superfície do cátodo era pulverizada pelos íons energéticos 

resultantes da descarga gasosa, e depois os átomos do material do alvo eram dirigidos, por 

ação de um campo elétrico, para um substrato (que pode ser aquecido ou não) depositado na 

superfície do ânodo e nas paredes do tubo, sob a forma de um revestimento fino. Este 

processo pode ser induzido por correntes contínuas ou por sinais de rádio frequência 

(WAGNER;VOORHOEVE, 2012). Nessa altura, a pulverização era apenas compreendida 

como um efeito limitativo da duração dos tubos de gás e foi, durante muito tempo, 

considerada como um fenômeno indesejável, uma vez que o cátodo e a grelha aceleradora no 

tubo de gás eram destruídos. Este fenômeno foi retomado a cerca de uma centena de anos 

mais tarde, para ser estudado e desenvolvido para a produção de filmes finos. Na Figura 8 

tem-se uma demonstração esquemática da produção de um filme fino por meio da técnica de 

pulverização catódica de rádio frequência assistida por magnetron. 
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Figura 8 – Desenho esquemático da produção de um filme fino por meio da técnica de 

pulverização catódica de rádio frequência assistida por magnetron. 

 

 

Fonte: WAGNER;VOORHOEVE (2012). 

 

O alvo metálico (o cátodo) encontra-se ligado ao terminal negativo de uma fonte de 

tensão contínua (DC) ou à saída de um gerador de rádio frequência (13,56 MHz), estando o 

porta-substrato ligado ao terminal positivo da fonte de tensão DC ou à massa (no caso de se 

utilizar um gerador de rádio frequência- RF). 

O processo de deposição dos filmes inicia-se com a introdução de um gás não reativo na 

câmara de vácuo, normalmente o argônio, pois como foi dito é um gás que possui elevada 

secção de impacto, além de possuir um baixo custo. Aplica-se a potência (DC ou RF) que vai 

ionizar o gás formando um plasma que acelera os íons de argônio para o alvo, o que irá 

originar dois importantes fenômenos: 

 Colisão com os átomos do alvo, originando a ejeção deste devido à 

transferência de momento linear, desde que a energia cinética dos íons seja 

superior à energia potencial dos átomos que constituem o alvo; 

 Libertação de elétrons secundários do alvo que sustentarão o plasma, ao longo 

de todo o processo de deposição através de sucessivos processos de ionização 

do gás existente no interior da câmara. 

Ao longo de todo o processo de deposição há uma interação tanto dos átomos e das 

moléculas do alvo como dos elétrons e os íons carregados (todos formando um plasma), onde 

ocorrem processos tais como: Ionização (o argônio ionizado é atraído para o cátodo, sendo 
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responsável pela pulverização do material; Os elétrons são atraídos pelo ânodo e são 

responsáveis por novas ionizações); Dissociação (separação do material pulverizado que é 

colocado no substrato); e Excitação fotônica (quando ocorre o regresso dos elétrons ao estado 

fundamental).  

A utilização de campos magnéticos, perpendiculares ao alvo, promove o confinamento 

do plasma à zona do alvo, restringindo o movimento dos elétrons à vizinhança do cátodo, 

originando um aumento da probabilidade de ocorrência de colisões e consequente ionização 

do gás, o que fornece um aumento da quantidade de material a ser pulverizado do alvo. Este 

confinamento do plasma conduz a um aumento na razão de crescimento dos filmes 

produzidos (KALTOFEN et al., 2007). 

 

2.2.3 Aplicações do ZnO 

O semicondutor ZnO pode ser aplicado em várias áreas da tecnologia. Nos últimos 

anos pode-se observar o uso de nanoestruturas de ZnO visando aplicações na fotocatálise. A 

fotocatálise pode ser aplicada em vidros e espelhos anti-embaçantes, vidros auto-limpantes 

para iluminação de túneis, tintas fotocatalíticas para revestimento em paredes de centros 

cirúrgicos e desodorização de ambientes (NOGUEIRA, JARDIM, 1997). O óxido de zinco 

apresenta também a propriedade piezoelétrica a qual permite o uso de materiais de ZnO em 

forma de filmes finos, podendo ser aplicados também como transdutores ultra-sônicos de alta 

frequência (EIRAS, 2010; FAN; LU, 2005). É também utilizado em forma de eletrodo 

condutor transparente, em diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) (JIANG et al., 2003), 

células solares (BEYER et al., 2007), sensor de gás (LUPAN et al., 2008), bem como na 

forma de transistores transparentes em interconexões de circuitos eletrônicos (JU et al., 2007).  

Outra aplicação estudada pelos pesquisadores é a utilização do óxido de zinco em 

varistores, que são dispositivos que variam sua resistência em função da tensão aplicada. Os 

varistores de ZnO apresentam elevada característica não ôhmica e são dependentes da 

composição química e das variáveis de processamento. Eles podem ser aplicados como 

dispositivos de proteção de circuitos elétricos, equipamentos eletrônicos e sistemas elétricos 

de potência (BARBOSA et al.,2001), como também aplicações em heterojunções 

semicondutoras, por exemplo, as heterojunções de ZnO com polianilina (FELIX et al., 2011). 

Dentre todas as aplicações uma das que tem despertado muito interesse nos últimos 

anos é a aplicação do ZnO como sensor de radiação, conforme mostrado a seguir. 
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2.2.4 ZnO como detector de radiações ionizantes 

De acordo com a literatura, alguns efeitos devido a diferentes tipos de radiação podem 

ser observados em materiais que tenham em sua estrutura cristais de ZnO. Coskun et al  

(2004) observou que filmes de ZnO crescido por fase vapor apresentam poucas mudanças em 

suas propriedade elétricas quando irradiado por feixe de elétrons com energia de 1 e 1,5 MeV, 

principalmente em temperaturas tão baixas quanto 130 K. Ele concluiu que os danos em 

longo prazo são limitados pelos defeitos de aniquilação que são rápidos numa escala de tempo 

menor do que 1 minuto, mesmo na temperatura de 130 K. 

Cruz-Vázquez e colaboradores (2006) observaram que nanofósforos de ZnO quando 

expostos a radiação beta apresentam uma resposta termoluminescente linear, aumentando na 

mesma proporção que a dose em um intervalo de 25 a 300 Gy. Esses resultados indicaram que 

os cristais são promissores como dosímetros e detectores de radiação beta. 

Haruyuki et al (2011), desenvolveram um sensor a base de ZnO demonstrando que tal 

sensor apresentava boas características ôhmicas quando caracterizado eletricamente com uma 

tensão de 20 V. O sensor fabricado demonstrou uma resposta linear quando irradiado por 

feixes de raios X com energia de 60 keV. Os resultados mostraram que a sensibilidade do 

dispositivo foi de aproximadamente 1,5 µC/Gy, concluindo-se que esse material tem um 

grande potencial para ser usado como um detector de raios X. 

Mais recentemente foi observado por Kazuto et al (2012) que filmes finos de ZnO 

irradiados com prótons de  8 MeV (fluência de prótons de 1,1017 cm
-2

) apresentaram uma 

diminuição na intensidade de luminescência seguida por um aumento da resistência elétrica, 

concluindo-se que os filmes apresentam uma alta resistência aos feixes de prótons. 

Portanto, fica claro que é possível o uso do ZnO como detector de radiação ionizante 

para diferentes tipos de radiação. E neste trabalho pretende-se também aplicar o material 

como sensor de raios X na forma de filme fino como explanado mais adiante. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Deposição do filme de ZnO 

O filme de ZnO foi produzido por pulverização catódica com rádio freqüência a partir 

de alvo metálico de zinco (99% de pureza) usando-se o equipamento AJA ATC Orion 5 UHV 

Sputtering System no laboratório de física da Universidade Federal de Sergipe, como pode ser 

observado na Figura 9.  

 

Figura 9 – Equipamento modelo AJA ATC Orion 5UHV Sputtering System. 

 

 

 

Fixou-se a pressão de trabalho em 30 mtorr, assim como os demais parâmetros de 

deposição, conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2: Parâmetros utilizados na produção dos nanofilmes de ZnO por pulverização 

catódica. 

Parâmetros                            Características fixadas 

Alvo                             Zinco Metálico 

Distância do alvo ao substrato 6,2 mm 

Pressão de base      7,2.    torr 

Pressão de Deposição  30 mtorr  

Temperatura do substrato         400 ºC  

Potência 100 W 

Espessura dos Filmes 190 nm 

 

3.2 Montagem em placa de circuito impresso 

Ao nanofilme de ZnO foram depositadas duas camadas de prata, em suas 

extremidades, de forma que se pudesse soldá-lo a uma placa de circuito impresso com solda 

líquida composta de nano-partículas de prata fabricada pela MHNano. Dessa forma, um 

conector do tipo BNC também foi soldado à placa para poder manusear e conectar o filme de 

ZnO ao sistema de leitura da corrente elétrica (Figura 10). Os nanofilmes apresentam 

espessuras de 190 nm. 

 

Figura 10 – Nanofilmes de ZnO soldados a uma placa de circuito eletrônico com conector BNC. 
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3.3 Instrumentos de medição 

A leitura da intensidade da corrente elétrica produzida pelo detector foi realizada com 

um subfemto-amperímetro 6430, marca Keithley. Este equipamento foi programado para 

funcionar como eletrômetro onde é gerada uma polarização de tensão, e simultaneamente 

mede-se a corrente elétrica no dispositivo que é alimentado. A Figura 11 ilustra um diagrama 

esquemático do procedimento de medição. 

 

Figura 11 – Diagrama esquemático do procedimento de medição. 

 

Legenda: 1- Computador; 2-adaptador RS232-USB; 3- Eletrômetro Keithley 6430; 4-Ligação 

do cabo PTFE do eletrômetro; 5- Suporte para acoplar o filme em cima de uma mesa de apoio;               

6-Nanofilme; 7- Feixe de raios X após colimador; 8- Colimador; 9- Feixe de raios X após sair da 

fonte; 10- Fonte de raios X, Pantak. 

Uma câmara de ionização, modelo RC6 da Radcal, acoplada a um eletrômetro 

Keithley
®

 6517A (ambos previamente calibrados pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN, Rio de Janeiro)) foi 

utilizada para determinar as doses e as taxas de dose de radiação durante a caracterização. 

Essa câmara possui 6     de volume ativo e é apropriada para utilização na faixa de energia 

de radiodiagnóstico. 

 

3.3.1 Equipamento de Raios X 

Para caracterização do filme, foi utilizado um gerador de raios X industrial Pantak 

HF320 (Figura 12), do Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN/CNEN), que opera 

com potenciais geradores entre 20 e 320 kV. Este equipamento pode também gerar 

intensidades fotônicas a partir de correntes de tubo entre 1 e 30 mA, dependendo do potencial 

gerado. 
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Figura 12 – Equipamento de raios X Pantak HF320: (a) Tubo de raios X; (b) Painel de controle 

externo à sala de irradiações.  

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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3.4 Caracterização do nanofilme de ZnO 

Amostras em triplicata do nanofilme de ZnO foram utilizadas visando confirmar a 

reprodutibilidade na construção do detector proposto. A primeira caracterização deste tipo de 

material consistiu na caracterização elétrica, cujo procedimento foi determinar a curva I×V. 

Para caracterização elétrica, as amostras foram polarizadas com as seguintes tensões: 5, 10, 20 

e 30 V. Para cada polarização, o detector foi submetido a cinco valores de fluências de fótons 

que são funções da corrente elétrica no tubo de raios X: 5, 10, 15, 20 e 25 mA. Os feixes de 

raios X são do tipo padronizados como explanado nas etapas subsequentes.  

  

3.4.1 Caracterização do detector de ZnO em feixes de raios X 

Foi utilizada como referência o espectro de raios X padronizado pela chamada 

qualidade de radiação RQR9 da norma 61267 da Comissão Eletrotécnica Internacional 

(International Electrotechnical Commission, IEC). Esse padrão de radiação utiliza um 

potencial no tubo de raios X de 120 kV, filtração adicional do feixe de radiação de 3,9 mmAl 

para o gerador de raios X do CRCN-NE, cuja camada semi-redutora é de 2,19  mmAl. O feixe 

de referência para a qualidade RQR9 apresenta uma taxa de kerma no ar de 8,63 mGy/s a uma 

distância de 45cm, para uma corrente do tubo de raios X de 10 mA. O esquema do arranjo 

experimental montado no laboratório de metrologia pode ser visto na Figura 13. 

 

Figura 13 – Esquema para Irradiação dos nanofilmes. 

 

 

 

3.4.2 Avaliação da dependência energética 

Para verificação da dependência energética utilizou-se as qualidades de feixes de raios 

X padronizados RQR4 a RQR9 (tensões elétricas de 60 a 120 kV) que corresponde a uma 

variação de energia efetiva de 28,8 a 36,6 keV, faixa de energia mais utilizada em exames de 
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radiodiagnóstico. Na Tabela 3 são descritas algumas características dessas qualidades como, 

potencial do tubo, energia efetiva do feixe de radiação e filtração adicional em mm de 

Alumínio para cada qualidade de radiação.  

 

Tabela 3 – Características das qualidades de radiação de feixes diretos IEC 61267 

(RQR4 a RQR10) implantadas no CRCN. 

Qualidade 

da radiação 

Tensão 

(kV) 

Energia 

Efetiva 

(keV) 

Filtração 

adicional 

(mmAl) 

RQR 4 60 28,8 2,90 

RQR 5 70 30,0 2,90 

RQR 6 80 31,4 3,05 

RQR 7 90 32,7 3,14 

RQR 8 100 34,1 3,30 

RQR 9 120 36,6 3,90 

RQR 10 150 40,2 4,40 

 

3.4.3 Repetitividade 

A repetitividade foi avaliada repetindo-se três vezes o procedimento de medição 

separado em três conjuntos. Para cada conjunto foram realizadas 30 leituras consecutivas, 

totalizando 90 leituras. Isto consistiu em um procedimento feito para diferentes correntes 

nominais de tubo, variando sistematicamente de 5 a 25 mA em degraus de 10 mA, utilizando 

a qualidade RQR9. 

 

3.4.4 Resposta em função da dose 

A resposta dos nanofilmes de ZnO em função da dose foi avaliada submetendo os 

dispositivos a doses de 0 a 770 mGy. A dose foi obtida variando o tempo de irradiação do 

dispositivo em função da taxa de dose (8,63 mGy/s) para a qualidade RQR9 (120 kV) com a 

corrente do tubo de raios X de 10 mA. 

 

3.4.5 Resposta em função da taxa de dose 

Para esse teste no laboratório do CRCN, diferentes correntes nominais de tubo, de 5 a 

25 mA em degraus de 5 mA, foram utilizadas para gerar variações na taxa de dose no ar no 
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feixe de raios X padrão RQR9 e consequentemente verificar se os filmes de ZnO respondiam 

de forma linear ou não. 

 

3.4.6 Dependência angular 

A dependência angular foi determinada posicionando os filmes finos em diferentes 

ângulos de 0 a 45° em relação à direção de incidência do feixe de radiação, como mostra a 

Figura 14. Foram feitas leituras do sinal produzido variando-se o ângulo a cada 15° utilizando 

um goniômetro. O ângulo zero correspondeu à posição em que o vetor normal à face dos 

filmes apontava para o tubo de raios X. Leituras para ângulos negativos não puderam ser 

efetuadas pelo fato da assimetria do arranjo experimental. 

 

Figura 14 – Desenho esquemático do arranjo experimental para teste de dependência angular 

dos nanofilmes. 

   



35 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização elétrica do detector ZnO 

As Figuras 15, 16 e 17 ilustram os resultados da caracterização elétrica dos detectores 

de ZnO construídos para medição em feixes de raios X diagnósticos padronizados. Pode-se 

observar que para qualquer polarização utilizada no intervalo entre 5 e 30 V e correntes de 

tubo de 5-25 mA a resposta dos três dispositivos construídos são praticamente similares e 

correspondem a uma reta que consiste em um comportamento ôhmico, essa característica já 

havia sido observada por Haruyuki et al (2011) para uma tensão de 20 V. Isso demonstra que 

tal tipo de detector é totalmente diferente de câmaras de ionização e principalmente de 

fotodiodos ou fototransistores os quais são dispositivos eletrônicos com comportamento 

logarítmicos ou não ôhmico. Como a polarização de 30 V ofereceu o sinal mais alto ela foi 

escolhida para se utilizar no restante dos testes com feixes de raios X deste trabalho. 

 

Figura 15 – Resposta da caracterização elétrica para nanofilme 1. 
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Figura 16 – Resposta da caracterização elétrica para nanofilme 2. 

  

Figura 17 – Resposta da caracterização elétrica para nanofilme 3. 
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4.2 Avaliação da dependência energética 

A Figura 18 e as Tabelas 4, 5 e 6 mostram os resultados obtidos com o teste da 

dependência energética em laboratório para os três nanofilmes. Verifica-se que à medida que 

a energia efetiva do feixe de radiação diminui todos os filmes apresentam um aumento nas 

suas respectivas sensibilidades e pode-se considerar uma variação praticamente linear. Este 

efeito decorre do fato de que quanto maior for a energia dos fótons de raios X, maior é o 

poder de penetração, o que diminui a probabilidade de interação e consequentemente a 

corrente produzida pelo detector de ZnO.  

 

 

Figura 18 – Resposta da dependência energética dos nanofilmes de ZnO para qualidades de  

radiodiagnóstico de feixes diretos (RQR) implantadas no Pantak. 
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Tabela 4 – Dados do teste de dependência energética para qualidades RQR implantadas em 

laboratório para nanofilme 1.  

 

Qualidade 

da radiação 

Sensibilidade 

(nC/mGy) 

Sensibilidade 

normalizada 

para RQR 9 

RQR 4 0,208   4%  1,444 

RQR 5 0,187  4% 1,298 

RQR 6 0,182  6% 1,264 

RQR 7 0,173  5% 1,202 

RQR 8 0,172  6% 1,194 

RQR 9 0,144  8% 1,000 

RQR 10 0,119  10% 0,826 

 

 

 

Tabela 5 – Dados do teste de dependência energética para qualidades RQR implantadas em 

laboratório para nanofilme 2.  

 

Qualidade 

da radiação 

Sensibilidade 

(nC/mGy) 

Sensibilidade 

normalizada 

para RQR 9 

RQR 4 0,261   3%  1,388 

RQR 5 0,248  3% 1,319 

RQR 6 0,235  4% 1,250 

RQR 7 0,224  5% 1,192 

RQR 8 0,210  3% 1,117 

RQR 9 0,188  6% 1,000 

RQR 10 0,163  7% 0,867 
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Tabela 6 – Dados do teste de dependência energética para qualidades RQR implantadas em 

laboratório para nanofilme 3.  

 

Qualidade 

da radiação 

Sensibilidade 

(nC/mGy) 

Sensibilidade 

normalizada 

para RQR 9 

RQR 4 0,220   3%  1,291 

RQR 5 0,208  4% 1,316 

RQR 6 0,196  5% 1,240 

RQR 7 0,183  5% 1,158 

RQR 8 0,183  6% 1,158 

RQR 9 0,158  8% 1,000 

RQR 10 0,140  8%  0,886 

 

 

4.3 Repetitividade dos resultados com o sensor ZnO 

 Os gráficos das Figuras 19, 20 e 21 representam a repetitividade da resposta dos 

nanofilmes. Foram feitas três vezes 30 repetições da leitura sucessivamente, onde se calculou 

as médias de cada conjunto de 30 leituras. No gráfico representam-se a média das três médias, 

M, com respectivo desvio padrão amostral das 90 leituras, S, e os limites inferiores e 

superiores que correspondem à      . Observa-se que todas as amostras de nanofilmes 

apresentaram repetitividade no procedimento de medição da corrente elétrica mesmo que se 

tenha alterado os parâmetros de radiação, ou seja, mudou-se a taxa de dose no equipamento 

de raios X indo do menor valor para o maior valor por meio da alteração da corrente de tubo 

de 5 até 25 mA sistematicamente em degraus de 5 mA. 
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Figura 19 – Resposta da repetividade do nanofilme 1 para corrente de tubo de: (a) 5 mA, (b)    

15 mA e (c) 25 mA. 

 

 

(a) Corrente de tubo fixa em 5 mA. 

 

 

(b) Corrente de tubo fixa em 15 mA. 
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(c) Corrente de tubo fixa em 25 mA. 

 

Na Figura 19 pode-se observar que há uma flutuação das leituras em torno da média 

dentro dos limites inferiores e superiores, porém apenas em (c) para corrente de tubo de        

25 mA observa-se que houve uma menor dispersão. Isso ocorre devido à instabilidade da rede 

elétrica no momento da medição. É importante salientar que equipamentos de medições 

eletrométricas, da ordem de pA e nA, são mais sensíveis aos campos eletromagnéticos 

externos ou interferentes. Isto significa que uma flutuação do potencial de aterramento do 

laboratório (devido às nuvens carregadas em um dia chuvoso ou mesmo um 

desbalanceamento momentâneo da rede elétrica, por exemplo) pode gerar variações nas 

leituras. Segundo os conceitos de compatibilidade eletromagnética (PAUL, 2006), é possível 

minimizar esse efeito colocando todo o sistema de medição em uma gaiola de Faraday do 

tamanho do laboratório, o que foge do escopo deste trabalho. 
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Figura 20 – Resposta da repetividade do nanofilme 2 para corrente de tubo em: (a) 5 mA, (b)   

15 mA e (c) 25 mA. 

 

 
(a) Corrente de tubo fixa em 5 mA. 

 

 
(b) Corrente de tubo fixa em 15 mA. 
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(c) Corrente de tubo fixa em 25 mA. 

 

Na Figura 20 observa-se que para corrente de tubo em 15 mA houve uma leitura que 

se apresentou fora do limite superior estabelecido, contudo as demais leituras permaneceram 

dentro do limites inferiores e superiores. Como mencionado anteriormente, isso é ocasionado 

devido à instabilidade da rede elétrica no momento da medição. 

 

Figura 21 – Resposta da repetividade do nanofilme 3 para corrente de tubo em: (a) 5 mA, (b)   

15 mA e (c) 25 mA. 

 

 
(a) Corrente de tubo fixa em 5 mA. 
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(b) Corrente de tubo fixa em 15 mA. 

 

 
(c) Corrente de tubo fixa em 25 mA. 

 

Na Figura 21 observa-se que para o nanofilme 3, todos os pontos encontram-se dentro 

dos limites inferiores e superiores delimitados. 

Apesar das flutuações das leituras em torno da média, nota-se que os dispositivos 

apresentaram repetitividade como também reprodutibilidade das suas respostas para um total 

de 90 leituras e três diferentes correntes de tubo. 

 

4.4  Resposta em função da taxa de dose  

As Figuras 22, 23 e 24 apresentam a variação da leitura dos nanofilmes 1, 2 e 3 

respectivamente, em função da taxa de dose, para qualidade RQR9. A taxa de dose foi variada 
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de 4,3 mGy/s até cinco vezes esse valor, 21,5 mGy/s. Essa variação foi obtida variando a 

corrente de 5 a 25 mA, em intervalos de 5 mA.  

 

Figura 22 – Corrente do nanofilme 1 em função da taxa de dose. 

 

 

Figura 23 – Corrente do nanofilme 2 em função da taxa de dose. 
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Figura 24– Corrente do nanofilme 3 em função da taxa de dose. 

 

Percebe-se que os três filmes responderam de forma similar e linearmente com 

coeficiente de determinação (R
2
) da reta de ajuste maior que 0,994, não apresentando sinais 

de saturação no decorrer das leituras. 

 

4.5 Resposta em função da dose  

Os nanofilmes apresentaram resposta linear com aumento da dose, conforme 

observado nas Figuras 25, 26 e 27, dentro da faixa de dose utilizada nos experimentos deste 

trabalho que foi até quase 800 mGy. De fato, em radiodiagnóstico as doses mais elevadas são 

aquelas de tomografia computadorizada. Por exemplo, em um exame de cabeça e pescoço a 

dose pode ser maior até que 50 mGy numa única varredura do tomógrafo. Assim, o valor de 

800 mGy cobre amplamente várias aplicações do radiodiagnóstico, onde o nanofilme de ZnO 

respondeu linearmente e que, nesse intervalo de dose não houve saturação.  Essa característica 

também foi observada por Cruz-Vázquez e colaboradores (2006) para uma faixa de dose de 

25 a 300 Gy quando expostos à radiação beta. 
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Figura 25 – Resposta do nanofilme 1 em função da dose para a qualidade RQR9 com a corrente 

de tubo em 10mA. 

 

 

Figura 26 – Resposta do nanofilme 2 em função da dose para a qualidade RQR9 com a corrente 

de tubo em 10mA. 
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Figura 27 – Resposta do nanofilme 3 em função da dose para a qualidade RQR9 com a corrente 

de tubo em 10 mA. 

 

 

Observa-se que o nanofilme 2 apresenta uma resposta ligeiramente maior em 

comparação aos nanofilmes 1 e 3, que possuem uma resposta bastante semelhante. Isso pode 

decorrer do fato de que cada um dos sensores naturalmente não ter exatamente a mesma 

espessura, embora o processo de fabricação seja de sputtering, sempre haverá uma incerteza 

na espessura, da ordem de 10% a 20%.  

 

4.6 Dependência angular  

As Figuras 28, 29 e 30 e as Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os resultados obtidos no teste 

da dependência angular para os nanofilmes 1, 2 e 3 respectivamente. Observa-se que todos os 

nanofilmes têm um comportamento bastante similar, pois eles apresentam aumento em suas 

respectivas sensibilidades em relação à sensibilidade para o ângulo de 0 °. Esse efeito é 

causado provavelmente por duas razões: 1) à medida que o nanofilme gira tem-se um 

aumento de sua secção transversal perpendicular ao feixe de radiação aumentando a 

probabilidade de interação; 2) pela quantidade de radiação secundária espalhada pelo 

substrato a qual atinge o nanofilme. Com relação ao feixe incidente em 180 ° nota-se que a 

perda de sensibilidade é natural, já que a espessura do substrato atenua o feixe de radiação. 
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Figura 28 – Resposta da dependência angular para nanofilme 1. 

 

 
 

 

 

 

Tabela 7 – Valores das leituras relativas ao valor medido em 0° do teste de dependência angular 

para o nanofilme 1. 

 

Ângulo 

(graus) 

Leitura 

Relativa 

0 1,000 0,010 

15 1,171 0,070 

30 1,230 0,090 

45 1,276 0,095 

180 0,880 0,011 
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Figura 29 – Resposta da dependência angular para nanofilme 2. 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Valores das leituras relativas ao valor medido em 0° do teste de dependência angular 

para o nanofilme 2. 

 

Ângulo 

(graus) 

Leitura 

Relativa 

0 1,000 0,010 

15 1,097 0,010 

30 1,227 0,011 

45 1,227 0,061 

180 0,763 0,011 
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Figura 30 – Resposta da dependência angular para nanofilme 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Valores das leituras relativas ao valor medido em 0° do teste de dependência angular 

para o nanofilme 3. 

 

Ângulo 

(graus) 

Leitura 

Relativa 

0 1,000 0,010 

15 1,217 0,010 

30 1,292 0,011 

45 1,307 0,061 

180 0,763 0,011 
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho, para os experimentos 

realizados com os nanofilmes de ZnO em feixes de raios X utilizados em radiodiagnóstico, 

pode-se concluir que: 

1- O óxido de zinco na forma de nanofilme pode operar como sensor de raios X cuja 

aplicação é na área de radiodiagnóstico. 

2- O dispositivo tem a vantagem, em relação à câmara de ionização, de operar com 

polarizações abaixo de 50 V. 

3- As leituras efetuadas mostram que, na forma que o dispositivo foi concebido, 

pode-se aplicá-lo em metrologia das radiações, nível radiodiagnóstico, uma vez 

que ele apresenta reprodutibilidade e repetitividade da grandeza a ser mensurada.  

4- Os dispositivos apresentaram resposta linear com a dose e a taxa de dose durante a 

caracterização, não apresentando, na faixa de estudo, sinais de saturação com o 

aumento da dose. 

5- Ao contrário de outros tipos de dispositivos eletrônicos semicondutores, o 

nanofilme de ZnO apresenta aumento na sensibilidade aos feixes padronizados de 

raios X diagnósticos à medida que a energia efetiva diminui. 

6- A geometria de construção do dispositivo utilizado neste trabalho apresenta uma 

dependência angular indicando a necessidade de conhecer a direção da interação 

dos feixes de raios X com o dispositivo.  

7- O dispositivo desenvolvido é uma inovação ao estado da arte no que concerne à 

dosimetria em radiodiagnóstico. 
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