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RESUMO 

 

 

O monitoramento de dose pessoal, clínica ou ambiental é de extrema importância para a 

otimização de processos de exposição do meio à radiação ionizante e para avaliação de risco 

associado a estas práticas. Uma das técnicas dosimétricas utilizada neste sistema de monitoração 

se dá por meio da propriedade de luminescência de alguns materiais. Dentre os diversos materiais 

conhecidos, têm-se o fluoreto de cálcio dopado com túlio (CaF2:Tm) que é bastante utilizado na 

dosimetria por termoluminescência. Entretanto, este material foi pouco estudado com relação à 

suas propriedades de luminescência opticamente estimulada (OSL). A dosimetria OSL, 

comparada à dosimetria termoluminescente, apresenta uma vantagem principal, que é a remoção 

do processo de aquecimento na leitura do dosímetro, eliminando problemas relacionados à 

reprodutibilidade do sistema de aquecimento e ao quenching térmico, que influencia na eficiência 

da luminescência. Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta OSL do CaF2:Tm 

sintético e, consequentemente, realizar  uma avaliação preliminar das características  desse 

material para dosimetria OSL. Para tanto, esse estudo  foi dividido em três etapas: (i) a produção 

das amostras de CaF2:Tm sintético pelo método de combustão; (ii) o estudo dos parâmetros de 

aquisição dos instrumentos de medição da resposta OSL; e (iii) a caracterização dos principais 

parâmetros dosimétricos. Os resultados deste trabalho mostraram que o CaF2:Tm apresenta 

resposta OSL tanto para estimulação com LED azul quanto para  infravermelho, apresentando 

maior eficiência para este último, o que é uma inovação dado que o único material conhecido que 

responde a estimulação infravermelha é o feldspato, amplamente utilizado em aplicações de 

datação. Além disso, a pesquisa mostrou que a luz branca apresenta comprimento de onda eficaz 

no zeramento óptico do sinal luminescente das amostras. As análises dos testes para utilização do 

CaF2:Tm sintético como dosímetro mostraram que as amostras produzidas apresentaram alta 

reprodutibilidade (CV< 3%), com linearidade na resposta à dose entre 100 mGy e 2,5 Gy, e 

apresentando uma dose mínima mensurável de 0,1 mGy, atendendo aos requisitos de dose 

mínima para aplicações em dosimetria pessoal. Desta forma, o trabalho mostra que é possível a 

utilização do CaF2:Tm sintético como dosímetro utilizando suas propriedades OSL. 

 

Palavras-chave: CaF2:Tm. Resposta OSL. Dosimetria. Estimulação por infravermelho.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

Personal, clinical or environmental dose monitoring is of extreme importance for the optimization 

of the processes of exposing the environment to ionizing radiation and for assessing the risk 

associated with these practices. One of the dosimetric techniques used in this monitoring system 

is through the luminescence property of some materials. Among the various known materials are 

thulium doped calcium fluoride (CaF2: Tm) which is widely used in thermoluminescence 

dosimetry. However, this material was little studied with respect to its optically stimulated 

luminescence (OSL) properties. The OSL dosimetry, compared to thermoluminescent dosimetry, 

has a main advantage, which is the removal of the heating process in the dosimeter reading, 

eliminating problems related to the reproducibility of the heating system and thermal quenching, 

which influences the efficiency of the luminescence. Therefore, the objective of this work was to 

evaluate the OSL response of CaF2: synthetic Tm and, consequently, to perform a preliminary 

evaluation of the characteristics of this material for OSL dosimetry. For this, the study was 

divided into three stages: (i) the production of samples of CaF2:Tm synthetic by the combustion 

method; (ii) the study of the acquisition parameters of the OSL response measurement 

instruments; and (iii) the characterization of the main dosimetric parameters. The results of this 

work showed that CaF2: Tm presents an OSL response for both blue and infrared LED 

stimulation, presenting a higher efficiency for the latter, which is an innovation since the only 

known material that responds to infrared stimulation is feldspar, widely used in dating 

applications. In addition, the research showed that white light has an effective wavelength in the 

optical bleaching of the luminescent signal of the samples. Analyzes of the tests for use of CaF2: 

synthetic Tm as a dosimeter showed that the samples produced had a high reproducibility (CV 

<3%), with linearity in dose response between 100 mGy and 2.5 Gy, and presenting a minimum 

measurable dose of 0.1 mGy, meeting the minimum dose requirements for personal dosimetry 

applications. Thus, the work shows that it is possible to use the CaF2: synthetic Tm as a 

dosimeter using its OSL properties. 

 

Keywords: CaF2:Tm. OSL response. Dosimetry. Infrared stimulation.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A luminescência opticamente estimulada (optically stimulated luminescence – OSL) é a 

propriedade que alguns cristais semicondutores ou isolantes possuem de emitir um fóton sob 

estimulação luminosa, após uma ionização prévia deste material (YUKIHARA; MCKEEVER, 

2011). A utilização desta técnica em dosimetria foi proposta por Antonov-Ramanovsky e 

colaboradores (1955, apud MCKEEVER, 2001), porém sua aplicação na dosimetria pessoal só 

ocorreu a partir da introdução do óxido de alumínio dopado com carbono, Al2O3:C 

(AKSELROD, 1990). 

A dosimetria OSL, comparada à dosimetria termoluminescente, apresenta uma vantagem 

principal, que é a remoção do processo de aquecimento na leitura do dosímetro, eliminando 

problemas relacionados à reprodutibilidade do sistema de aquecimento e ao quenching térmico, 

que influencia na eficiência da luminescência. Outras vantagens entre os dois métodos são: 

instrumentação de baixo custo, simplificação na interpretação do sinal, precisão da medição e a 

possibilidade de fazer medidas em tempo real (YOSHIMURA; YUKIHARA, 2006). No entanto, 

os avanços na dosimetria OSL têm sido limitados devido ao reduzido número de materiais com as 

características necessárias a aplicações dosimétricas, tais como: linearidade, sensibilidade, 

dependência energética e estabilidade do sinal dosimétrico (ATTIX, 2004).  

Atualmente, o óxido de alumínio dopado com carbono é o material OSL mais utilizado na 

dosimetria pessoal, clínica e ambiental (BOTTER-JENSEN; MCKEEVER; WINTLE, 2003). 

Entretanto, vários pesquisadores têm buscado novos materiais alternativos sejam naturais, como o 

fluoreto de cálcio natural (CaF2:N) (YOSHIMURA; YUKIHARA, 2006; POLYMERIS et al., 

2006); ou sintéticos, como o BeO, óxidos ativados por térbio e fluoretos ABF
1
  como, por 

exemplo, o KMgF3:Ce que possui sensibilidade OSL dez vezes maior que o Al2O3:C porém, 

devido à abundância natural do K-40, resulta numa auto-irradiação a uma taxa de 1,5 Gy/h, 

tornando-se impróprio para aplicações dosimétricas (PRADHAN et al., 2008). 

O fluoreto de cálcio dopado com túlio (CaF2:Tm), descrito inicialmente por Lucas e 

Kapsar (1977), é um material cujas propriedades dosimétricas para resposta termoluminescente 

(TL) são bem conhecidas. Seu método de fabricação, bem como suas propriedades e aplicações 

                                                 
1
 Estruturas contendo dois elementos (A, B) e Flúor (F).  
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foram estudadas extensivamente desde então (SUNTA, 1984; FURETTA; LEE, 1983; 1985). 

Além da quantificação de dose absorvida e medição de fótons de baixa energia, uma 

característica única deste material tem sido a dependência da altura relativa dos picos TL em 

função da transferência linear de energia (linear energy transfer - LET) do feixe de radiação, 

permitindo a identificação do tipo de radiação quando o material é exposto a campos mistos 

(LUCAS; MOSS; KAPSAR, 1977; RANK; THEUS, 1979; HOFMANN; PREDIGER, 1983). 

Alguns estudos já investigaram a correlação entre os sinais TL e OSL tanto da fluorita 

natural (CaF2:N) como do CaF2 sintético, a fim de identificar as especificidade do material 

associadas a cada um dos processos (FERREIRA et al., 2014). No entanto, para o CaF2:Tm, 

apesar da resposta TL ser bem caracterizada, apenas um estudo preliminar foi apresentado na 

literatura investigando as propriedades OSL deste material, identificando-o como um potencial 

dosímetro OSL estimulado por luz azul (NANTO, 2015).  

Em geral, as leitoras OSL comerciais são equipadas com LEDs no comprimento de onda 

verde, azul e infravermelho  É importante observar que a maioria dos materiais testados para 

obtenção de resposta OSL são sensíveis a estimulação cujo comprimento de onda varia entre 440 

e 560 nm, que corresponde ao espectro de luz visível que compreende as cores azul e verde. 

Atualmente o único material conhecido que apresenta resposta luminescente a estimulação 

infravermelha (infrared – IR) é o feldspato, utilizado em aplicações de datação (HÜTT, 1988).  

Uma vantagem da estimulação por IR, é que uma vez que a PMT não é sensível a luz IR, o 

equipamento de leitura não requer a utilização de filtro de emissão entre o LED e a amostra, 

simplificando a arquitetura do equipamento de leitura.  

O pequeno número de trabalhos de investigação do CaF2:Tm (TLD-300) deve-se, em 

parte, ao fato de que atualmente encontra-se suspensa a comercialização deste dosímetro pela 

Thermo Fischer Scientific. No entanto, o Grupo de Dosimetria e Instrumentação (GDOIN), da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), aplica o método de Síntese por Combustão 

(Combustion Synthesis - CS) para produção de novos materiais desde meados de 2005 

(BARROS, 2008), obtendo sucesso na fabricação e caracterização das propriedades 

termoluminescentes do CaF2:Tm (VASCONCELOS, 2015).  

Neste trabalho serão comentados alguns conceitos necessários para compreender o 

comportamento de materiais com propriedades de luminescência opticamente estimulada. Dentre 
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os assuntos abordados, serão descritos: a estrutura de cristais baseada na Teoria de Bandas, o 

processo de luminescência em semicondutores e os modos de estimulação OSL em cristais.  

Além disso, será discutida a importância do fluoreto de cálcio nos estudos dosimétricos, 

desde aplicações da fluorita natural até a fabricação da matriz fluoreto de cálcio sintética pelo 

método de síntese por combustão, bem como as características necessárias para a aplicação desse 

material na dosimetria de radiações ionizantes, com atenção especial para o fluoreto de cálcio 

dopado com túlio (CaF2:Tm). O objetivo deste trabalho é caracterizar as propriedades OSL do 

CaF2:Tm, produzido pelo método de síntese por combustão,  sob estimulação azul e 

infravermelha, bem como avaliar as características dosimétricas do material, a fim de viabilizá-lo 

para aplicações em dosimetria OSL.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Luminescência em sólidos 

 

A luminescência é um fenômeno caracterizado pela emissão de luz visível de um material, 

previamente submetido a radiação ionizante, em resposta a um estimulo externo, tais como: 

energia térmica (termoluminescência), energia luminosa (luminescência opticamente estimulada), 

química (quimioluminescência), mecânica (triboluminescência), entre outras (CHEN; 

MCKEEVER, 1997).  

A classificação do processo de luminescência quanto ao seu tempo de resposta está 

diretamente relacionado à estrutura do material e como essa energia é armazenada nessa rede.  

(CHEN; MCKEEVER, 1997; MCKEEVER, 2001). Quando a radiação ionizante incide no 

material, o mesmo absorve energia, ou seja, o elétron que se encontrava no estado fundamental 

passa para o estado excitado. O elétron pode passar do estado fundamental até o estado excitado 

e, retornar em seguida ao estado fundamental, então, tem-se o fenômeno da fluorescência. Nesse 

caso, o retorno desses elétrons ao estado fundamental é imediato (  10
-8

 s ), o que causa a 

luminescência. Entretanto, quando o elétron ao passar para o estado excitado for aprisionado em 

um nível intermediário, denominado de metaestável
2
, o tempo decorrido entre a excitação do 

elétron e o retorno ao estado fundamental será relativamente longo ( ≥ 10
-8

 s). E, neste  caso os 

processos são classificados como fosforescência. (CHEN; MCKEEVER, 1997).  

O fenômeno de luminescência é melhor compreendido quando se introduz o conceito de 

modelo de bandas de energia, como mostra a Figura 1. Nesse modelo, um material sólido, cuja 

estrutura geométrica de seus átomos apresenta uma periodicidade bem definida, é denominado 

cristal. Os cristais isolantes ou semicondutores apresentam em suas estruturas, estados de energia 

bem definidos, denominados de bandas de energia. As bandas permitidas apresentam níveis de 

energia que podem ser ocupados por portadores de carga (elétrons ou buracos), e são separadas 

por uma faixa de energia (Eg) que não admite a presença desses portadores. Esse estado de 

energia recebe o nome de banda proibida ou gap. Os níveis dede energia permitidos para o 

                                                 
2
 O estado metaestável consiste num estado de energia de não-equilíbrio do sistema, cuja taxa de 

variação para alcançar o equilíbrio, sem nenhuma perturbação exterrna, é muito baixa, podendo o 

sistema permanecer inalterado por tempo indeterminado. 
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elétron são denominados de  banda de valência (Ev) e chamada banda de condução (Ec) 

(MCKEEVER, 1988; CHEN; MCKEEVER, 1997).A banda de valência representa a faixa de 

energia na qual os portadores de carga estão ligados aos átomos da rede e, a banda de condução 

corresponde a faixa de energia na qual os portadores de carga têm energia suficiente para se 

difundir pela rede cristalina. 

 

Figura 1 – Modelo de bandas de energia para sólidos semicondutores e isolantes. 

 
Fonte: Modificado de McKeever (1988). 

 

A presença de impurezas químicas em baixa concentração na estrutura cristalina dos 

materiais naturais ou sintéticos altera a periodicidade do sólido, produzindo níveis de energia 

discretos dentro da banda proibida. Esses defeitos, também chamados de armadilhas, podem ser 

introduzidos em materiais sintéticos através do processo de dopagem e permitem que os elétrons 

e/ou buracos assumam níveis de energia dentro da região proibida. 

A partir dessa configuração de energia apresentada pelos cristais dopados, é possível 

caracterizar diferentes tipos de transição eletrônica, geradas por estimulação externa. As 

transições responsáveis pelos processos de luminescência são denominadas radiativas, devido à 

emissão de luz oriunda desse mecanismo (MCKEEVER, 1988). 

A Figura 2 mostra as principais transições num processo de luminescência, a primeira 

delas (a) ocorre a partir da exposição do cristal a um feixe de radiação ionizante (ionização), cuja 

interação gera pares elétron-buraco que se movimentam livremente através da rede cristalina. 

Esses portadores livres podem assumir o nível de energia discreto determinado pelas armadilhas 

presentes no cristal, como mostram as transições (b) e (e) de elétrons e buracos, respectivamente.  
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Outra transição eletrônica importante na rede cristalina é a recombinação dos portadores 

de carga. Esse fenômeno pode ocorrer: diretamente, no qual o elétron atinge a banda de condução 

e retorna a banda de valência, recombinando com um buraco (h); ou indiretamente, a partir da 

recombinação de elétrons e buracos previamente armadilhado (d) e (g). Elétrons e buracos 

também podem ser liberados das armadilhas pela estimulação do cristal por uma fonte de energia 

externa (c) e (f), sem que haja recombinação dos portadores (MCKEEVER, 1988; YUKIHARA; 

MCKEEVER, 2011). 

 

Figura 2 – Transições eletrônicas radiativas num cristal semicondutor ou isolante. 

 

Fonte: Modificada de McKeever (1988). 

 

2.2 Luminescência Opticamente Estimulada - OSL 

 

Como discutido anteriormente, num cristal excitado por radiação ionizante (Figura 3.a) é 

possível observar o processo de ionização, no qual cada elétron liberado da camada de valência 

dá origem a um buraco, ambos serão aprisionados, assumindo uma condição metaestável devido 

à absorção de energia, e permanecerão nesse estado mesmo após um período de latência (Figura 

3.b). O processo OSL (Figura 3.c) consiste na estimulação desse cristal, previamente irradiado, 

com uma fonte óptica (light emitting diode – LED, laser), fornecendo energia suficiente para que 

os elétrons e/ou buracos armadilhados sejam liberados para a banda de condução e valência, 
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respectivamente, os quais voltam a se mover livremente pelo cristal e são recombinados nos 

centros de recombinação, emitindo fótons de luz com intensidade IOSL e comprimento de onda 

λOSL (MCKEEVER, 1988; YUKIHARA; MCKEEVER, 2011). 

 

Figura 3 – Processo de exposição radioativa e excitação ótica para leitura OSL em cristais. 

 

Fonte: Modificado de Yukihara; McKeever (2011). 

 

Apesar da técnica de leitura OSL utilizar a intensidade de luminescência emitida pelo 

material para determinar a dose acumulada no cristal, a medição desta luminosidade se dá pela 

quantificação das transições eletrônicas responsáveis pela emissão de fótons que ocorrem sob a 

estimulação luminosa durante um intervalo de tempo.  

Durante o processo de leitura de um material opticamente estimulável, a taxa de variação 

da concentração de cargas armadilhadas varia em função do tempo de acordo com a Equação 1: 

 

𝒅𝒏

𝒅𝒕
= −𝒏𝒑,       (1) 

 

onde n é a quantidade de elétrons armadilhados e p é a probabilidade de transição óptica, ou seja, 

a probabilidade dos elétrons recombinarem com os buracos resultando no processo de 

luminescência (YUKIHARA; MCKEEVER, 2011).  
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A probabilidade p, por sua vez, corresponde ao produto da secção transversal de 

fotoionização do elétron (σ) pelo fluxo de fótons (𝜑) incidente durante a estimulação, como se 

pode observar na Equação 2 (YUKIHARA; MCKEEVER, 2011).  

 

𝒑 = 𝝈𝝋.       (2) 

 

Na prática, a secção transversal de fotoionização (σ), corresponde ao comprimento de 

onda do feixe luminoso de estimulação, enquanto o fluxo de fótons (𝜑)  está associado a potência 

do feixe de luz. Portanto, quanto maior a intensidade do feixe incidente ou maior a sensibilidade 

da armadilha ao comprimento de onda utilizado, maior será a taxa de elétrons desarmadilhados. 

A solução da equação diferencial 1 mostra que a concentração de cargas armadilhadas 

varia em função do tempo se comportando como uma função exponencial decrescente, dada pela 

Equação 3 : 

 

𝒏(𝒕) = 𝒏𝟎𝒆−𝒑𝒕     (3) 

 

onde n0 é o número de elétrons inicialmente armadilhados por efeito da irradiação, p é a 

probabilidade de transição óptica e t é tempo decorrido durante a estimulação óptica.  

 Assim, o processo de luminescência se dá a partir da recombinação dos portadores de 

carga após sofrerem uma estimulação luminosa, logo é possível concluir que a intensidade de luz 

emitida em um tempo t pelo cristal é proporcional à taxa de variação da concentração dos 

portadores de carga, conforme a Equação 4 (YUKIHARA; MCKEEVER, 2011): 

 

𝑰𝑶𝑺𝑳 ∝ |
𝒅𝒏

𝒅𝒕
| = 𝒏𝟎𝒑𝒆−𝒑𝒕.    (4) 

  

É importante observar que a secção transversal de fotoionização está relacionada às 

armadilhas opticamente ativas existentes no material, ou seja, para cada estado de energia 

(armadilha) existe uma probabilidade de recombinação associada. Assim, para um material com 

dois níveis de armadilhas ativas, por exemplo, temos que a concentração de cargas varia de 

acordo com a equação 5 : 
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𝑰𝑶𝑺𝑳 ∝ |
𝒅𝒏𝟏

𝒅𝒕
| + |

𝒅𝒏𝟐

𝒅𝒕
| = 𝒏𝟏𝒑𝟏𝒆−𝒑𝟏𝒕𝟏 + 𝒏𝟐𝒑𝟐𝒆−𝒑𝟐𝒕𝟐    (5) 

 

ou seja, a curva de intensidade do sinal luminescente é obtida a partir de uma combinação das 

componentes formadas pela concentração de elétrons armadilhados num estado de energia de 

mesma secção transversal de fotoionização, nesse caso, 1 e 2 . 

 

2.2.1 Sistema de Leitura  

 

Para entender melhor o processo de aquisição de dados na quantificação da luminescência 

emitida por uma amostra, é importante conhecer a arquitetura de um equipamento de leitura de 

luminescência opticamente estimulada. De modo geral, um equipamento de leitura OSL 

apresenta a estrutura mostrada na  

 

Figura 4, composta por um tubo fotomultiplicador, filtros ópticos, lentes focais e um 

sistema de estimulação luminoso.  

Na técnica OSL, a luminescência é estimulada por uma fonte luminosa direcionados para 

a amostra, de modo que a secção de iluminação cubra toda área da amostra. Esse sistema de 

estimulação pode ser feito utilizando-se diferentes fontes luminosas, tais como, lasers, LEDs ou 

lâmpadas incandescentes, associados a filtros ópticos de emissão. Essa escolha varia de acordo 

com a disponibilidade do comprimento de onda necessário para estimulação da amostra.  

A luminescência emitida pelo cristal durante a estimulação passa por um conjunto de 

filtros de detecção, localizados entre a amostra e o sistema de detecção, a fim de reduzir o sinal 

de entrada à faixa do comprimento de onda visível pelo detector. A intensidade de luz que é 

equivalente à dose absorvida pelo material, finalmente chega à fotomultiplicadora 

(photomultiplier – PMT), onde ocorre a amplificação dos fótons incidentes no detector durante a 

luminescência e a conversão do sinal luminoso em corrente elétrica. Toda essa estrutura é 

conectada a um sistema eletrônico que quantifica o sinal elétrico, fornecendo a intensidade da 

luminescência produzida pelo cristal em número de contagens por segundo. 
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Figura 4 – Esquema de um sistema de leitura OSL 

 

 

A Figura 5 mostra o esquema de uma leitora TL/OSL automática, equipada com uma fonte 

interna de Sr
90

/Y
90

, emissora de radiação beta. No centro da imagem é possível observa um 

carrossel de amostra, cujas extremidades dispõem de placas metálicas para o posicionamento dos 

cristais para a leitura. Essas posições são numeradas e podem ser acessadas individualmente por 

meio de um software.  

Além do sistema de estimulação óptica e do sistema de detecção, esse sistema de leitura é 

composto por uma base onde a amostra fica disposta para ser estimulada. Essa placa de 

aquecimento pode variar a temperatura, permitindo a realização de leituras termoluminescentes 

ou sequências OSL termicamente assistidas, bem como a realização de tratamento térmico de 

pré-aquecimento durante a sequência de leitura. 
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Figura 5 – Esquema de leitora TL/OSL 

 
Fonte: Yukihara e McKeever (2011) 

 

2.2.2 Modos de Estimulação 

 

Conhecendo o procedimento de aquisição do sinal luminescente, é importante observar os 

diferentes modos de estimulação do cristal e suas respectivas curvas de resposta, bem os 

parâmetros necessários para aplicação de cada deles na leitura da amostra. Tais modos de 

estimulação resultam nos seguintes modos de leitura: Contínuo, Pulsado e Linearmente 

Modulado. 

 

2.2.3 Modo Contínuo (Continuos Wave – CW-OSL) 

  

Nesse modo, a estimulação luminosa é realizada com intensidade constante, e nesse caso, 

a distinção entre a luz de estimulação e a luz OSL gerada é feita somente pela diferença entre os 

comprimentos de onda dos feixes luminosos (λestimulação≠λOSL). Para isso, neste modo de leitura, é 

importante a utilização de filtros ópticos de emissão a fim impedir que a luz de estimulação 

alcance o detector; e de detecção, de modo que melhorar a relação sinal- ruído da detecção 

luminescente (YUKIHARA; MCKEEVER, 2011). 

Apesar da adição de filtros ópticos implicar numa diminuição na intensidade do sinal OSL, essa 

opção permite a diferenciação entre o feixe de luz incidente e o feixe de OSL, principalmente 
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para um sinal luminescência gerado por irradiações de baixas doses (BOTTER-JENSEN; 

MCKEEVER; WINTLE, 2003). 

Processos CW-OSL descritos por uma equação exponencial decrescente comportam-se de 

acordo com a cinética de primeira ordem. Nesse caso, pode-se observar que a forma da curva não 

varia com o número de cargas armadilhadas, isto é, o coeficiente de decaimento da curva de 

resposta independe da dose de radiação absorvida para uma mesma amostra, se mantidos fixos a 

intensidade de estimulação e o comprimento de onda da luz de estimulação (Figura 6a). No 

entanto, para uma mesma dose, variando a probabilidade de transição óptica (comprimento de 

onda do LED) ou a intensidade de estimulação (fluxo de fótons) na leitura do cristal, observam-se 

curvas com diferentes constantes de decaimento (Figura 6.b). Porém, o valor da integral das 

diferentes curvas de luminescência ao longo do tempo é constante e proporcional ao número de 

portadores de carga armadilhados inicialmente 𝑛0 (YUKIHARA e MCKEEVER, 2011). 

Essa característica é muito relevante dado que a quantificação da dose absorvida é 

calculada a partir da área total sob a curva de luminescência. Dessa forma, a partir de uma curva 

de resposta OSL de referência obtida num intervalo de tempo t, é possível determinar a dose a 

partir de uma leitura relativa obtida em qualquer intervalo de tempo tr < t. 

 

Figura 6- Curvas de decaimento da luminescência no modo de leitura CW-OSL. 

 
Fonte: Yukihara e McKeever (2011). 

 

2.2.4 Modo Pulsado (Pulsed OSL – POSL) 

 

Como dito anteriormente, em alguns casos, tal como para medições de baixas doses, o 

método de distinção entre as luzes incidentes e OSL pela identificação do comprimento de onda λ 
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não produz um sinal com amplitude suficiente para se realizar a leitura da luminescência. Nesses 

casos, pode-se utilizar um modo de leitura capaz de detectar a luminescência do cristal durante 

um intervalo de tempo sem interferência da luz incidente de estimulação, ou seja, sem efeito de 

fótons de espalhamento sendo contabilizados durante a medição, é mais eficiente que a utilização 

de filtros ópticos adicionais. O modo de leitura pulsada apresenta esta característica 

(YUKIHARA; MCKEEVER, 2011).  

Nesta técnica, a estimulação do cristal e a coleta dos fótons são realizadas em intervalos 

de tempo diferentes. Uma fonte de luz pulsada irradia o material, de modo que a largura do pulso, 

T1, seja significativamente menor que o tempo de duração do centro de luminescência do cristal, 

, isso garante que o processo de luminescência vai continuar ocorrendo mesmo após o fim da 

estimulação do pulso. No intervalo em que a excitação luminosa cessa, ocorre a coleta de fótons 

OSL pela fotomultiplicadora, onde os fótons estimulados são contabilizados para determinação 

da medida de dose. Para obter um maior rendimento do equipamento de detecção, as PMTs são 

programadas para desligarem durante o período de excitação do cristal e religarem após cada 

pulso, realizando apenas contagens durante o processo de luminescência (MCKEEVER, 2001; 

YUKIHARA; MCKEEVER, 2011).  

Alternativamente, pode-se utilizar obturadores (shutter) que permanecem abertos ‘para 

coleta apenas quando a estimulação é desligada. Neste caso, nem todos os materiais podem ser 

lidos neste modo, uma vez que a luminescência após cessar o estímulo pode extinguir-se à 

velocidades maiores que o obturador ou o tempo de resposta do circuito eletrônico associado à 

PMT, conforme explicado a seguir.  

 O esquema de modo de leitura pulsado está mostrado abaixo, onde é possível observar, 

Figura 7.a, a ilustração de uma sequência de excitações pulsadas com seus respectivos intervalos 

de tempo. A Figura 7.b representa cada intervalo de tempo, onde o tempo de estimulação, T1, 

corresponde a largura (FWHM
3
) do pulso de excitação, ou seja, o tempo em que o LED 

permanece ligado estimulando a amostra; T2 é o tempo´necessário para em que as PMTs estão 

desligadas, e nesse período não há registro de fótons; e o tempo de coleta de fótons OSL, T3, é o 

intervalo no qual as PMTs registram esses fótons (MCKEEVER , 2001).  

 

 

                                                 
3
 FWHM – Full Width at Half Maximum ou largura total à meia altura.  
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Figura 7 – Esquema de aquisição do sinal no modo de leitura pulsado (POSL) 

 

Fonte: Modificado de Mckeever (2001). 

 

Além disso, se o tempo de recombinação ou tempo de luminescência do material, , for 

menor que o tempo de coleta dos fótons estimulados,  ≪ T3, pode-se considerar que durante o 

período de detecção da medida, a intensidade de emissão de OSL é aproximadamente constante 

(MCKEEVER, 2001). 

Pode-se relacionar o tempo de luminescência com a intensidade de fótons OSL a partir da 

equação da taxa de concentração dos centros de luminescência em estado excitado durante o 

tempo de estimulação, dada pela Equação 6: 

 

𝒅𝒎∗(𝒕)

𝒅𝒕
= −

𝒎∗(𝒕)

𝝉
−

𝒅𝒏(𝒕)

𝒅𝒕
.      (6) 

 

onde m
*
(t) é a concentração de centros de luminescência excitados.  

Substituindo a taxa de decaimento, 
𝒅𝒏(𝒕)

𝒅𝒕
, pela Equações (1) e fazendo alguns rearranjos, 

obtém-se a seguinte expressão: 

 

𝒅𝒎∗(𝒕)

𝒅𝒕
+

𝒎∗(𝒕)

𝝉
= 𝒏𝟎𝒆−𝒑𝒕.        (7) 
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onde todos os termos da equação foram anteriormente definidos.  

 A solução da Equação 6 foi dada por Boas (2005 apud YUKIHARA; MCKEEVER, 

2011): 

 

𝒎∗(𝒕) = 𝒎𝟎
∗ (𝒕)𝒆−

𝒕

𝝉 +
𝒏𝟎𝒑

−𝒑+𝝉−𝟏 (𝒆−𝒑𝒕 − 𝒆−
𝒕

𝝉).     (8) 

 

onde todos os termos da equação foram anteriormente definidos.  

 Assim, é possível observar que ao final do tempo de estimulação t, a intensidade de OSL 

é proporcional à concentração de centros de armadilhamento: 

 

𝑰𝑶𝑺𝑳 ∝
𝒎∗(∆𝒕)𝒆−𝒕/𝝉

𝝉
.        (9) 

 

 

2.2.5 Modo Linearmente Modulado (Linear Modulation – LM-OSL) 

  

 O modo de leitura linearmente modulado foi introduzido por Bulur (1996)  e consiste no 

aumento linear da intensidade da luz de estimulação ao longo do tempo. A curva de resposta, 

diferente dos métodos anteriores, é formada por vários picos, cada um deles correspondendo a 

uma armadilha com diferente seção transversal de fotoionização (MCKEEVER, 2001; 

YUKIHARA; MCKEEVER, 2011).    

É possível observar que um aumento na intensidade da luz de excitação resulta num 

aumento da taxa de concentração de cargas desarmadilhadas, e consequentemente, um aumento 

da intensidade de luminescência. A relação que expressa a intensidade de luminescência em 

função da fluência de fótons (ϕMáx) é mostrada a seguir (BULUR, 1996; YUKIHARA; 

MCKEEVER, 2011).  

Considerando um aumento linear na fluência de cargas, de zero a ϕMáx durante um período 

de tempo de estimulação T, em um sistema que obedece a cinética de primeira ordem, a Equação 

1 pode ser reescrita como: 

 

𝒅𝒏

𝒅𝒕
= −

𝒏𝟎𝝈𝝋𝑴á𝒙

𝑻
𝒕,      (10) 
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onde  é secção transversal de fotoionização do elétrons armadilhado. 

 

Resolvendo a Equação 9, obtém-se a seguinte relação 

 

𝒏(𝒕) = 𝒏𝟎𝝈
𝝋𝑴á𝒙

𝑻
𝒕𝒆−

𝟏

𝟐
𝝈

𝝋𝑴á𝒙
𝑻

𝒕𝟐

.     (11) 

  

Sabendo que a relação da intensidade de luminescência é proporcional a taxa de variação 

da concentração de portadores de carga e substituindo a solução dada acima na Equação 4, 

obtém-se a relação da intensidade de luminescência a partir do modo de estimulação por 

modulação linear, 𝐼𝐿𝑀−𝑂𝑆𝐿, dada pela expressão: 

 

𝑰𝑳𝑴−𝑶𝑺𝑳(𝒕) ∝ 𝒏𝟎𝝈
𝝋𝑴á𝒙

𝑻
𝒕𝒆−

𝟏

𝟐
𝝈

𝝋𝑴á𝒙
𝑻

𝒕𝟐

.                       (12) 

  

O pico máximo da curva LM-OSL é obtido no instante  

 

𝒕𝑴á𝒙 = √
𝑻

𝝈𝝋𝑴á𝒙
,      (13)  

 

e substituindo o tempo de estimulação T por 𝑡𝑀á𝑥, na Equação 11, observa-se que a intensidade 

máxima de LM-OSL pode ser calculada a partir da seguinte proporção 

 

𝑰𝑳𝑴−𝑶𝑺𝑳 ∝ 𝒏𝟎√
𝝈𝝋𝑴á𝒙

𝑻
𝒆−

𝟏

𝟐 =
𝒏𝟎

𝒕𝑴á𝒙
𝒆−

𝟏

𝟐.    (14) 

 

A Figura 8 apresenta uma comparação entre as formas das curvas de leitura em modo 

contínuo (CW-OSL) e modulado linearmente (LM-OSL). Observa-se que a curva do modo 

contínuo se comporta como uma exponencial, decaindo rapidamente ao longo do tempo, 

enquanto a curva do modo LM-OSL tem forma semelhante a uma curva Gaussiana. Além disso, a 

intensidade do sinal da LM-OSL é menor quando comparado ao sinal da curva CW-OSL 

(BULUR, 1996; YUKIHARA; MCKEEVER, 2011). 
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Figura 8 – Comparação entre as curvas CW-OSL e LM-OSL. 

 

Fonte: Yukihara e McKeever (2011). 

 

Assim, umas das principais vantagens do LM-OSL sobre o CW-OSL é a facilidade de 

distinguir as componentes da leitura de um material com mais de um centro de armadilhamento, 

pela visualização dos diferentes picos de luminescência (BULUR, 1996; YUKIHARA; 

MCKEEVER, 2011). A Figura 9 exemplifica essa situação apresentando as curvas CW-OSL e 

LM-OSL para um material que possui dois centros de armadilhamento (YUKIHARA; 

MCKEEVER, 2011).  

 

Figura 9 – Curvas de leitura CW-OSL e LM-OSL para material com dois centros de 

armadilhamento. 

 
Fonte: Yukihara e McKeever (2011). 

 

A fim de converter curvas CW-OSL em curvas LM-OSL, Bulur (2000) descreveu uma 

transformação capaz de realizar essa conversão a partir de uma mudança de variáveis definida 

por: 
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𝒖 = √𝟐𝒕𝑻  →  𝒕 =
𝒖𝟐

𝟐𝑻
     (15) 

   

Realizando a mudança da variável 𝑡 na Equação 1 e reescrevendo a relação descrita na 

Equação 4, obtém-se a expressão da intensidade OSL em função da nova variável 𝑢,  

 

𝑰(𝒖) = 𝒏𝟎𝝈
𝝋

𝑻
𝒖𝒆−

𝟏

𝟐
𝝈

𝝋

𝑻
𝒖𝟐

.     (16) 

A partir dessa transformação é possível arranjar os dados obtidos numa leitura em modo 

CW-OSL na forma de uma curva de luminescência LM-OSL. Essa nova curva, obtida a partir da 

transformação dos dados da leitura, é chamada de curva “pseudo-LM-OSL” (BULUR, 2000).  

A Figura 10 mostra os resultados da curva de luminescência estimulada por infravermelho 

(infrared stimulated luminescence – IRSL) de uma amostra de feldspato. Foram obtidas curvas 

utilizando os três métodos CW-OSL, LM-OSL e pseudo-LM-OSL com o objetivo de validar os 

resultados da transformação. Pode-se observar que os dados experimentais apresentam o 

comportamento esperado, uma curva exponencial para CW-OSL e um formato Gaussiano para a 

curva LM-OSL. Também é possível ver o resultado da curva de luminescência obtida a partir da 

transformação dos dados de CW-OSL, ou seja, a curva de luminescência Pseudo-LM-OSL. A 

equivalência observada entre as curvas LM-OSL e Pseudo-LM-OSL garante a validade da 

transformação na aproximação dos dados (BULUR, 2000). 

 

Figura 10 – Curvas de luminescência CW-OSL, LM-OSL e Pseudo-LM-OSL. 

 
Fonte: Bulur (2000). 
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Conhecendo os modos de estimulação OSL e identificando a forma das curvas de respostas, 

é possível avaliar as propriedades OSL de um cristal, fomentando a prospecção de novos 

materiais eficientes na resposta de luminescência gerada a partir da estimulação óptica. Na sessão 

seguinte, serão descritas algumas características do fluoreto de cálcio, tais como sua estrutura 

cristalina, propriedades de luminescência e aplicações da detecção de radiação. 

 

2.3 Fluoreto de Cálcio  

 

O fluoreto de cálcio, CaF2, também chamado de fluorita, é um mineral encontrado na 

natureza cuja composição se dá na forma AX2 , ou seja, um átomo de Ca
+2

 e dois átomos de F
-
, a 

fim de manter a neutralidade eletrostática do composto. Essa composição permite o arranjo dos 

átomos de Ca
+2 

do cristal na forma cúbica de face centrada, enquanto o F
-
 assume uma estrutura 

cúbica simples, cujo centro é alternadamente ocupado por Ca
+2

 intersticiais, como se pode ver na 

Figura 11 (KLEIN; DUTROW, 2012).  

 

Figura 11 – Estrutura cristalina da fluorita (CaF2).  

 

Fonte: http://geology.com/minerals/fluorite.shtml. Visualizado em: Agosto, 2015. 

 

2.3.1 Fluoreto de Cálcio Natural 

 

O fluoreto de cálcio na sua forma natural, a fluorita (CaF2:N), pode apresentar diversas 

impurezas, responsáveis pela diversidade de cores dos cristais, bem como suas propriedades 

termoluminescentes. Tanto o tipo como a quantidade de impurezas, em particular terras-raras, 

contribuem para a sensibilidade TL dos cristais, o que possibilita a caracterização dos picos de 

http://geology.com/minerals/fluorite.shtml


32 

 

luminescência para cada impureza específica (CALDERÓN et al., 1992; BALOGUN et al., 1999; 

SAMPAIO; DE ANDRADE; BALTAR, 2005).  

Em geral, a curva de resposta TL do CaF2:N é caracterizada por 3 picos, no entanto, 

dependendo do tipo de impureza, ele pode apresentar múltiplos picos, inclusive sobrepostos entre 

si. Além disso, a temperatura de cada pico, assim como a quantidade deles, varia de acordo com a 

concentração de impurezas contida nesse cristal. A Figura 12 mostra a curva de emissão TL de 

três fluoritas brasileiras, provenientes de Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Bahia 

(BIBIANO, 2015).  

 

Figura 12 – Curvas de luminescência TL de fluoritas brasileiras de procedências: (a) Bahia; (b) Rio 

Grande do Norte; e (c) Santa Catarina. 

  
 

Fonte: Dissertação de mestrado,  Bibiano (2015). 
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Vários trabalhos têm estudado a utilização da fluorita como um dosímetro OSL, como  

Chougaonkar e Bhatt (2004) que avaliaram a luminescência estimulada por luz azul, ou BSL 

(blue light luminescence – BSL), e a termoluminescência da fluorita proveniente da Índia. Foi 

observada a curva de luminescência TL contendo três picos nas temperaturas 126°C, 196°C e 

264°C, respectivamente (Figura 13.a). A leitura BSL foi observada e correlacionada com os picos 

TL. Para isso foi realizado um pré-tratamento térmico (pós-irradiação e antes da leitura OSL) do 

cristal nas temperaturas dos picos TL. A Figura 13.b mostra a resposta BSL sem o pré-tratamento 

térmico (Curva 1) e após a remoção do pico TL 1 (Curva 2),  com o pré-tratamento à 126 °C. Isso 

mostra que grande parte do sinal OSL está associado à picos de baixa temperatura (126°C) que 

são instáveis à temperatura ambiente. Ademais, o pré-tratamento à 196°C mostrou que o sinal da 

leitura BSL encontrado na Curva 3 possui uma contribuição também do terceiro pico TL 

(264 °C) (CHOUGAONKAR; BHATT, 2004). 

 

Figura 13 – Curvas de luminescência TL e BLSL do fluoreto de cálcio natural (CaF2:N). 

 

Fonte: Modificado de Chougaonkar e Bhatt (2004). 

 

Yoshimura e Yukihara (2006) estudaram a resposta OSL da fluorita brasileira buscando 

ampliar a disponibilidade de materiais OSL para fins dosimétricos. Neste trabalho, o CaF2:N 

também foi irradiado por uma fonte de emissão β de 
90

Sr/
90

Y, com dose de 0,5 Gy e a 

estimulação óptica do material foi feita com LED azul (470 nm) (YOSHIMURA; YUKIHARA, 

2006). Os resultados mostraram resposta OSL intensa na estimulação do fluoreto de cálcio 

natural por blue light, porém com desvanecimento (fading) de cerca de 60 % da curva de 



34 

 

luminescência em 1000 s após a estimulação. Fazendo-se um pré-tratamento térmico antes das 

leituras, mostrado na Figura 14, é possível reduzir o efeito do desvanecimento. A Figura 14 

mostra a sobreposição das curvas de resposta obtidas imediatamente após o aquecimento (linha 

cheia) e 2000s depois (pontos), mostrando a eficiência do tratamento térmico no retardo do efeito 

de desvanecimento do sinal. Esses resultados indicam a fluorita natural brasileira como um 

material OSL com potencial função dosimétrica (YOSHIMURA; YUKIHARA, 2006). 

 

Figura 14 – Resultado das curvas de luminescência OSL do CaF2:N. 

 

Fonte: Modificado do Yoshimura e Yukihara (2006). 

 

Ainda em 2006, Polymeris et al. (2006) realizou um estudo comparativo relacionando as 

propriedades TL e OSL da fluorita. Foram avaliados a sensibilidade do material, a dose mínima 

detectada (minimum measurable dose – MMD), além de correlacionadas as curvas de 

luminescência com as componentes do sinal de resposta OSL estimulado por luz azul 

(POLYMERIS; KITIS; TSIRLIGANIS, 2006).  

Os resultados mostraram que o limite inferior de dose detectada por estimulação OSL do 

fluoreto de cálcio é de aproximadamente 0,01 mGy, compatível com o MMD encontrados em 

estimulação TL desse mineral. Foi realizada ainda a análise da curva de luminescência, a partir de 

uma leitura pseudo-LM-OSL, na qual é possível observar as componentes do sinal OSL (Figura 
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15) a partir da deconvolução da curva de luminescência OSL. O resultado mostra que a resposta 

OSL pode ser descrita por 5 componentes exponenciais. Além disso, foi averiguada a 

sensibilidade do cristal avaliando a estabilidade do sinal em função de ciclos de irradiação (foram 

realizados 7 ciclos) para cada componente da curva de resposta OSL. Os sinais apresentaram 

estabilidade satisfatória, exceto para a componente lenta, comportamento atribuído ao bleaching 

incompleto após cada irradiação, causando o acúmulo de sinal no material (POLYMERIS; 

KITIS; TSIRLIGANIS, 2006). 

 

Figura 15 – Componentes da curva de luminescência obtidas pela deconvolução do sinal de resposta 

da pseudo-LM-OSL. 

 

A imagem mostra as componentes da curva de resposta OSL. Componente: ultra rápida (verde); rápida (azul escuro); 

média (azul claro); lenta (rosa) e amarela (Background).  

Fonte: Modificada de Polymeris,  Kitis e Tsirliganis (2006). 

 

2.3.2 Fluoreto de Cálcio Sintético 

 

No caso das amostras sintéticas, a produção do fluoreto de cálcio dopado com manganês 

(Mn), disprósio (Dy) e túlio (Tm) vem sendo utilizada como detectores termoluminescentes 

desde meados dos anos 50 (SUNTA, 1984; MCKEEVER, 1988). Esses cristais estão disponíveis 

comercialmente e obedecem à seguinte nomenclatura: TLD-200 para o fluoreto de cálcio dopado 

com Disprósio (CaF2:Dy); TLD-300 para o fluoreto dopado com Túlio (CaF2:Tm); e TLD-400 

para o fluoreto dopado com Manganês (CaF2: Mn).  
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Os processos ópticos e luminescência opticamente estimulada para o CaF2:Mn foi 

estudado por Allen e Mckeever (1990).  Inicialmente foi realizado um estudo do mecanismo de 

termoluminescência fototransferida (phototransfered thermoluminescence – PTTL), a partir da 

avaliação do espectro de absorção óptica desse cristal. Esse fenômeno prevê a formação de um 

pico TL a partir da transferência óptica de cargas de uma população de armadilhas profundas para 

armadilhas rasas previamente esvaziadas.  

Uma amostra de TLD-400 foi irradiada por uma fonte gama de Co-60, com uma dose de 

259 Gy na qual foram realizadas 3 medidas (Figura 16.a), nas seguintes condições:  curva 1) 

imediatamente após a irradiação ; curva 2) após o aquecimento da amostra até 400 °C ; e curva 3) 

após  o iluminação por uma luz de 280 nm durante o período de 5 h .  

Na Figura 16.a é possível observar o espectro de absorção óptica original do  material, 

mostrado na curva 1. No espectro adquirido após a leitura TL até 400 °C (curva 2), é observado o 

desaparecimento das características espectrais vistas na curva 1, com a identificação de um novo 

sinal, com pico em torno de 280 nm. Após um longo período de estimulação do material com 

uma luz de 280 nm, o espetro de absorção mostrou um reaparecimento das características 

observadas no espectro original, sugerindo o transporte de carga entre armadilhas por meio de 

transferência óptica (ALLEN; MCKEEVER, 1990).   

A segunda parte do estudo avaliou o espectro de excitação para uma emissão de 495 nm 

(Figura 16.b) para as amostras: 1) não irradiada (curva 1); e 2) após a irradiação gama de 259 Gy. 

Foi observado um aumento linear no comportamento da intensidade de emissão em função da 

dose absorvida até 300 nm, Figura 16.b (curva 2). Por outro lado ocorreu uma diminuição na 

intensidade da excitação intrínseca ao material, a partir de 400 nm, sofre uma diminuição na 

intensdade com o aumento da dose (Figura 16.b), o que sugere um zeramento (bleaching) das 

bandas de excitação após longo período de iluminação indicando que a luminescência observada 

é motivada pela transferência de cargas, o que caracteriza o sinal OSL (ALLEN; MCKEEVER, 

1990). 
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Figura 16 – Espectro a) de absorção óptica para avaliação de PTTL e b) de excitação OSL para o 

CaF2:Mn. 

 

Fonte: Modificado de Allen e McKeever (1990). 

 

2.3.3 Fluoreto de Cálcio Dopado com Túlio (CaF2:Tm) 

 

Os estudos sobre a termoluminescência do CaF2:Tm foram iniciados por Lucas e Kapsar, 

em 1977, com a caracterização do cristal como dosímetro termoluminescente (LUCAS; MOSS; 

KAPSAR, 1977; MCKEEVER, 2001). Neste trabalho foram descritos: (I) a metodologia de 

fabricação do material a partir da técnica de crescimento de cristais por síntese líquida; (II) a 

curva de luminescência característica do cristal com a identificação dos picos relativos a cada 

temperatura de aquecimento (Figura 17); (III) e as possíveis aplicações dosimétricas, tais como a 

medida de fótons de baixa energia (baixa exposição), medição de campos mistos com 

identificação de fótons e nêutrons simultaneamente no mesmo cristal (LUCAS; MOSS; 

KAPSAR, 1977).  
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Figura 17 – Curva de luminescência característica do CaF2:Tm. 

 

Fonte: Modificado de Lucas, Moss e Kapsar (1977). 

 

Baseados nessa publicação, Rank e Theus (1979) avaliaram a resposta termoluminescente 

em função da transferência linear de energia (linear energy transference – LET
4
) em cristais 

irradiados com partículas pesadas (heavy chaged particle – HCP). Para isso uma amostra foi 

irradiada inicialmente com 10 rad
5
 de radiação gama, e em seguida, outra irradiação de 10 rad de 

nêutrons. Uma leitura foi realizada ao final de cada exposição, e as curvas de termoluminescência 

foram comparadas em seguida, como mostra a Figura 18 (RANK; THEUS, 1979).  

Apesar da curva de resposta obtida a partir da irradiação gama ter uma intensidade de 

luminescência 10 vezes maior que a resposta da irradiação com nêutrons, foi possível comparar o 

comportamento dessas curvas de resposta a partir da avaliação da altura relativa entre os picos. 

Foi observado que a radiação gama teve maior contribuição na formação do sinal do Pico 3, à 

temperatura 150 °C (Figura 18.a), enquanto as partículas com alto LET
6
 contribuíram para  a 

intensidade do sinal no Pico 5, à 240 °C (Figura 18.b). Isso sugere que as HCPs contribuem para o 

sinal de um pico específico no CaF2:Tm, e nesse caso esse dosímetro permite medir a dose de 

radiação de campos mistos utilizando apenas um cristal de detecção (RANK; THEUS, 1979). 

                                                 
4
 A definição de LET consiste na taxa de energia transferida por unidade de distância ao longo da 

trajetória da partícula carregada.  
5
 1 rad = 0,01 Gy = 0,01 J/kg. Unidade antiga de dose absorvida, no sistema CGS. 

6
 Nêutrons não têm carga, entretanto, nêutrons rápidos produzem prótons, que são de alto LET 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_%28unit%29
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Figura 18 – Curvas de resposta TL em função do LET da radiação incidente. 

 

Fonte: Modificado de Rank e Theus (1979). 

 

Corroborando com os achados de Rank e Theus (1979), Hoffman et al. (1999) mostraram 

que o formato da curva de emissão TL varia de acordo com a posição na profundidade da 

trajetória de um feixe de prótons com 175 MeV (Figura 19). Como o próton vai gradativamente 

perdendo energia até formar o pico de Bragg (onde a perda de energia é máxima), variando o 

poder de freamento (Stopping Power) em cada ponto da trajetória, varia também a energia lineal
7
. 

O resultado mostra, portanto, que o material possui picos TL cuja sensibilidade é maior quando a 

energia lineal é menor. A hipótese mais provável para a explicação para estes efeitos é que certos 

tipos de defeitos saturam localmente (devido ao alto LET) enquanto que outros defeitos não 

(HOROWITZ, 2014).  

 

                                                 
7
 Energia Lineal: É definido como a razão entre a energia absorvida no meio de um evento único, num 

pequeno volume, e o caminho médio x de cordas isotrópicas através do volume. É uma grandeza 

estocástica que tem as mesmas dimensões do LET (que é não-estocástico). 
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Figura 19 – Curva de emissão TL do CaF2:Tm em diferentes posições ao longo da trajetória de 

prótons com 175 MeV. Valores indicados para a energia lineal foram obtidos de forma 

independente de espectros microdosimétricos. 

 

Fonte: Modificado de Horowitz (2014). 

 

Outros trabalhos passaram a investigar as propriedades dosimétricas do CaF2:Tm, entre 

eles os efeito do tratamento térmico sobre a curva de luminescência do material e a identificação 

dos parâmetros que afetam o desvanecimento da curva de resposta (fading) (FURETA;  LEE, 

1983; HSU; JAO;  WENG, 1985). Fureta e Lee (1985) também avaliaram características como 

linearidade e sensibilidade a partir da curva resposta dose, além da dependência energética do 

cristal em função da altura do pico. 

A utilização do CaF2:Tm (0,1 mol%) como dosímetro por estimulação OSL, foi sugerida 

por Nanto et al. (2015), em um estudo preliminar, após irradiação com raios X de uma tubo com 

alvo de molibdênio (Mo), utilizando uma tensão de 60 kV e corrente de 35 mAs. Ele mostrou que 

esse cristal apresenta alta intensidade de emissão OSL quando estimulado com uma fonte de 

comprimento de onda entre 500 nm e 600 nm (NANTO et al., 2015).  
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Foram avaliados os espectros de emissão OSL do dosímetro irradiado com diferentes 

doses, numa faixa que vai de 0,001 Gy a 10 Gy (Figura 20.a e Figura 20.b). A partir disso, foi 

observado um aumento da intensidade do espectro de emissão OSL em função do aumento da 

dose absorvida, o que foi apresentado como um comportamento de linearidade da curva de 

resposta a dose para esse material (Figura 20.c). Essas condições caracterizaram o CaF2:Tm como 

um potencial dosímetro OSL, podendo ser aplicado em dosimetria pessoal, ambiental e médica 

(NANTO et al., 2015).  

 
Figura 20 - Espectro de emissão OSL e curva de resposta a dose para o CaF2:Tm estimulado por luz 

azul. 

 
Fonte: Modificado do Nanto et. al (2015). 

 

 

 

 



42 

 

2.3.4 Síntese por Combustão  

 

Na perspectiva de descobrir novos materiais aplicáveis à dosimetria, as técnicas de 

síntese, utilizadas para o desenvolvimento de materiais, vem sendo estudadas e aprimoradas nas 

últimas décadas. A matriz cristalina do fluoreto de cálcio, em especial, pode ser obtida por meio 

de diversos métodos de produção, como foi citado por Vasconcelos (2015), tais como: sol-gel, 

coprecipitação, hidrotérmico, síntese líquida.  

A técnica de síntese por combustão baseia-se no processo de reações auto-sustentáveis 

(self-propagating high-temperature synthesis – SHS), no qual a produção de cristais se dá pela 

queima de dois componentes químicos: um combustível e um agente oxidante. Essa mistura 

quando aquecida produz uma reação exotérmica, liberando uma quantidade de energia térmica 

que pode se propagar gradualmente através da mistura, atuando como uma onda de combustão, 

ou pode atuar como uma ignição, agindo globalmente na mistura, dando origem a queima num 

processo conhecido por explosão térmica (MERZHANOV; BOROVINSKAYA, 1972;  NETO, 

1998; BARROS, 2008).  

O processo de combustão é caracterizado por luminescência do composto, chegando a 

alcançar temperaturas entre 1500-3500 C durante a combustão. O produto de combustão, de 

modo geral, apresenta alta qualidade resultando em materiais condensados, homogêneos e com 

nível de pureza semelhante a dos seus reagentes, desde que não haja contaminação durante o 

processo (MERZHANOV; BOROVINSKAYA, 1972).   

 Nos últimos anos, o grupo de Dosimetria e Instrumentação Nuclear (DOIN), da 

Universidade Federal de Pernambuco, vem se dedicando à pesquisa e implementação do método 

de síntese por combustão na produção de materiais utilizados para dosimetria das radiações. As 

principais vantagens do método de síntese são o curto tempo de fabricação do material (inferior à 

uma hora) e a utilização de baixas temperaturas para ativação do processo de combustão (cerca 

de 500 °C), o que demanda uma infraestrutura laboratorial mais acessível e resulta num baixo 

custo de produção (BARROS, 2008). 

Estudos iniciais foram concentrados na produção da matriz de óxido de alumínio (Al2O3) 

dopado com diferentes materiais tais como magnésio, térbio, európio e silício. Além disso, foram 

avaliadas as respostas termoluminescentes desses dosímetro, apresentando um comportamento 
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linear para exposição de raios gama, oriundos de uma fonte de Cobalto-60, numa faixa de dose 

que varia de 0,4 a 5 Gy (BARROS, 2008).  

 Recentemente, Vasconcelos (2015) estudou a aplicação do método de síntese por 

combustão para a produção da matriz de fluoreto de cálcio dopada com túlio. Nesse estudo foi 

estabelecida uma metodologia de produção do CaF2:Tm com determinação da concentração do 

dopante (Tm
+3

) e demais reagentes utilizados da combustão, bem como a definição da 

granulometria adotada na confecção das pastilhas e a caracterização os parâmetros de 

sinterização (temperatura, tempo).  

Além disso, na caracterização do material obtido pelo processo de combustão como 

dosímetro termoluminescente, o CaF2:Tm  apresentou alta reprodutibilidade, com variação 

inferior a 5%, linearidade na curva de resposta a dose num alcance que varia de 100 µGy até 

50 Gy, apresentando supralinearidade a partir desse valor. Essas características mostraram que o 

CaF2:Tm é um material com potencial aplicabilidade em dosimetria termoluminescente 

(VASCONCELOS, 2015). 

 

2.4 Características de um Dosímetro 

 

Um material para ser considerado adequado a dosimetria deve apresentar principalmente as 

seguintes características: alta sensibilidade; alta resistência aos fatores ambientais (umidade, 

solventes, calor e luz visível); estabilidade do sinal luminescente a temperatura ambiente; linearidade 

do sinal em função do kerma ar e pequena variação da resposta com respeito à energia. Estas 

características são avaliadas por meio de propriedades como: reprodutibilidade da resposta 

luminescente; linearidade; dependência energética; limite de dose e desvanecimento da resposta em 

função.  

 

2.4.1 Reprodutibilidade da Resposta Luminescente 

 

A variação na reprodutibilidade da resposta luminescente é quantificada por meio de repetidas 

medidas com um dosímetro que, por sua vez, é submetido a um processo de zeramento do sinal 

luminescente, seguido por uma irradiação, e um procedimento de leitura do sinal. Este ciclo é 

repedido de 3 a 10 vezes e permite determinar a precisão de um dosímetro, ou de um conjunto de 
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dosímetros. A reprodutibilidade de uma grandeza está relacionada com a dispersão de suas 

medidas em relação à média (�̅�), podendo ser analisadas a partir do coeficiente de variação (C.V) 

(GUM, 2008). Esse coeficiente é obtido pela divisão entre o desvio padrão (S) e a média das 

medidas e em seguida multiplicado por 100. Assim, quanto menor o seu valor, menor será a 

dispersão entre as medidas e consequentemente, maior será a reprodutibilidade da grandeza 

analisada. 

 

2.4.2 Resposta Luminescente em Função da Dose 

 

A intensidade de emissão luminescente de um dosímetro é função da dose de radiação 

recebida pelo material. Assim, uma característica desejável é que a sua resposta do dosímetro seja 

linear em função da dose absorvida. Contudo, alguns materiais luminescentes podem apresentar 

um comportamento não linear para algumas faixas de dose. Ou seja, mesmo os dosímetros que 

respondem linearmente em um determinado alcance, podem apresentar um comportamento não 

linear quando submetidos a altas doses (ATTIX, 2004; IZEWSKA; RAJAN, 2005).  

Pode-se observar na Figura 21, o comportamento de dois dosímetro diferentes, 

representados pelas curvas A e B, em relação à linearidade de suas respostas. A curva A mostra 

um relação inicial linear da resposta em função da dose, seguido de uma mudança para uma 

relação não-linear, caraterizado por um aumento da resposta luminestence (supralinearidade). Por 

fim, a curva de resposta à dose apresenta um comportamento de saturação, no qual a resposta 

permanece constante independente da dose absorvida. A curva B, por sua vez, apresenta uma 

linearidade inicial, seguida de saturação quando exposta a doses mais altas. Alguns dosímetros 

também podem apresentar uma outra característica devido a não linearidade que corresponde a 

uma redução na resposta à dose (sublinearidade). 
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Figura 21 – Demonstração da variação da resposta em curva de resposta à dose de dois dosímetro 

distintos. 

 

Fonte: Adaptado do Izewska; Rajan, (2005). 

 

2.4.3 Dose Mínima Mensurável 

 

A dose mínima mensurável (em inglês, minimal measurement dose – MMD) corresponde 

ao limite de detecção do dosímetro. recebe o nome de dose mínima  O valor de MMD  é definido 

pela quantidade de dose, cuja leitura líquida, Li, seja equivalente a 3 vezes o valor do desvio 

padrão (sBG) da leitura de radiação de fundo ou background (BG), LBG (FURETTA, 2003).  

Isso se deve a contribuição da radiação de fundo durante a exposição de um dosímetro. 

Daí a necessidade de utilização da leitura liquida, dada pela correção da leitura real ,Li,0, de uma 

amostra pela subtração da leitura da radiação de fundo, como mostra a equação 17: 

 

Li = Li,0 – LBG  3 sBG .     (17) 

 

Assim, ao se avaliar o limite inferior de uma amostra a partir da leitura liquida, quanto 

menor a dose de radiação detectável por um dosímetro, maior a sua sensibilidade desse 

dispositivo (ATTIX, 2004; CNSC, 2011).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Produção das amostras 

 

O processo de produção das amostras de CaF2:Tm pode ser dividido nas seguintes etapas: 

(a) síntese do material, (b) peneiração, (c) pastilhamento do material e (d) sinterização das 

pastilhas. 

Na primeira etapa, o material foi sintetizado utilizando-se os reagentes de padrão analítico 

(PA): nitrato de cálcio (Ca(NO3)2 . 4H2O), fluoreto de Amônio (NH4F), nitrato de túlio 

(Tm(NO3)3 . 6H2O), ureia (CH4N2O) e água destilada, cujas massas estão dispostas na Tabela 1. 

Cada reagente foi dissolvido em 10 ml de água destilada e disposto em três béqueres da seguinte 

forma: em (I) misturam-se os nitratos, Ca(NO3)2 e Tm(NO3)5; em (II) o fluoreto, NH4F; e em (III) 

a ureia, CH4N2O (VASCONCELOS, 2015).  

Os reagentes contendo os nitratos (I) foram inicialmente colocados sobre uma chapa 

aquecida a 350 °C onde a solução foi agitada através de um agitador magnético. Em seguida, 

adicionou-se as duas outras soluções, (II) e (III), à primeira. Nesta etapa foi possível visualizar a 

ebulição da mistura e evaporação da água. Após alguns minutos da solução evaporando, a 

mistura tornou-se gelatinosa. Neste momento o béquer é transferido para um forno tipo mufla, a 

565 °C, onde ocorreu o processo de combustão.  

 

Tabela 1 – Massas dos reagentes utilizados na reação de combustão do CaF2:Tm 

CaF2:Tm 0,2 mol% 

 
Reagente Massa (g) 

Nitratos e a fonte 

de flúor 

Ca(NO3)2.5H2O 15,0433 

NH4F 4,7281 

Combustível 
CH4N2O 

(Ureia) 
6,3958 

Dopante Tm(NO3)2.6H2O 0,05681 
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O material resultante é um pó branco e opaco que foi macerado em um almofariz e um 

pistilo de ágata, transformando-se em pó. Esse pó é peneirado em uma granulometria g > 75 mm, 

que é então utilizada para produzir as pastilhas utilizadas nesse estudo. 

O processo de pastilhamento foi realizado utilizando-se amostras com massa de 50  1 mg 

de CaF2:Tm em pó. Essa massa foi inserida no pastilhador e comprimida em uma prensa 

mecânica, com uma força de compressão de 5.000 N, resultando em pastilhas com dimensões de 

6,0  0,2 mm de diâmetro e 1,0  0,2 mm de espessura. 

As condições de sinterização adotadas para o Fluoreto de Cálcio dopado com Túlio foram 

previamente determinadas a partir da análise térmica diferencial (Differential Thermal Analisys – 

DTA) realizada durante o trabalho de Vasconcelos (2015), a partir do qual, foi estabelecido o 

seguinte protocolo de sinterização: (I) após o processo de produção do cristal, descrito 

anteriormente, as amostras de CaF2:Tm são dispostas em barcos cerâmicos (alumina), de modo 

que as pastilhas permaneçam situadas na base do barco, sem sobreposição entre as amostras, a 

fim de garantir que a temperatura durante o processo de sinterização seja uniforme em todo o 

material; (II) as amostras foram aquecidas sob a temperatura de 400 °C durante um período de 8 

horas. A finalidade do tratamento térmico é a remoção de produtos que não reagiram durante a 

combustão, tais como amônia, ureia e nitratos.  

A fim garantir que o método de preparação foi corretamente aplicado para a produção do 

CaF2, e que houve  efetivamente a incorporação do terra-rara na rede cristalina do CaF2, foram 

efetuadas, respectivamente, a medida da difração de raios-X e a medida do espectro de emissão 

TL. As metodologias empregadas para estes testes são descritas a seguir.  

 

3.1.1 Difração de Raio X  

 

Para a identificação da composição da rede cristalina foi realizada uma análise por 

difração de raios-X (DRX), usando o difratômetro de raios-X Bruker D2 Phaser. Foram utilizadas 

amostras em pó, de 30 mg de CaF2:Tm, sinterizadas a 400 °C por 8 horas. O difratograma do 

CaF2:Tm foi comparado com o padrão CaF2 número 82707 do Inorganic Crystal Structure 

Database (ICSD). 
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3.1.2 Espectro de Emissão 

 

Para obtenção do espectro de emissão termoluminescente foi utilizado uma alíquota de 30 

mg de CaF2:Tm (0,20 mol%) em pó, sinterizada a 400 °C por 8 h no ar.  A amostra foi irradiada 

com uma dose de 1,0 kGy, por uma fonte de 
60

Co Gamma Cell 220 Irradiator (Nordion). O 

espectro foi adquirido aquecendo a amostra linearmente com taxa 12,6 C/s e registrando a luz 

emitida pela amostra através de um espectrômetro de alta resolução Hamamatsu, modelo C1008, 

que utiliza um dispositivo de carga acoplada (charge-coupled device – CCD) como sensor. 

O material produzido foi considerado adequado quando as emissões de luz na faixa 450-

500 nm aparecem mais intensas quando comparadas às emissões em 360-380 nm, 650-700 nm e 

750-850 nm; e inadequado quando todas estas emissões têm intensidade relativa semelhantes.  

 

3.2  Determinação dos Parâmetros de Aquisição e Zeramento 

 

Uma vez estabelecido um lote homogêneo de amostras, foi estudada a influência dos 

diferentes parâmetros de aquisição na resposta OSL do material.  

As curvas de decaimento luminescente do CaF2:Tm foram obtidas usando o equipamento 

leitor TL/OSL fabricado pela Freiberg Instruments, modelo Lexsyg Smart. Essa leitora é 

equipada com uma fotomultiplicadora do tipo bialcalina modelo H7360-02, da Hamamatsu 

Photonics, com sensibilidade na faixa de comprimentos de onda entre 300 e 650 nm e máxima 

eficiência em 420 nm (Figura 22). A leitora possui uma fonte interna de 
90

Sr/
90

Y. Os dois tipos de 

LED de estimulação são disponíveis para a estimulação das amostras são o infravermelho ou 

IRSL (Infra-Red Stimulated Luminescence), que utiliza LEDs com comprimento de onda de 850 

 20 nm; e o azul ou BSL (Blue Stimulated Luminescence), cujo comprimento de onda dos LEDs 

é de 458  5 nm. Para que a luz de estimulação não atinja diretamente o sensor, diferentes tipos 

de filtros devem ser posicionados entre a amostra e a PMT, dependendo do tipo de comprimento 

de onda utilizado. Para isso podem ser selecionados diferentes pacotes de filtros, disponíveis na 

Lexsyg Smart, conforme mostra a Tabela 2. A Figura 23 mostra a curva de transmissão do pacote 

Wide Band Blue (WBB) que foi o pacote utilizado associado às medições TL e IRSL, pois 

permite a coleta mais ampla do sinal nos comprimentos de onda emitidos pela amostra. 
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Figura 22 – Curva de eficiência das fotomultiplicadoras modelo H7360-0x de fabricação da 

Hamamatsu Photonics.  

1. Determinação dos parâmetros de aquisição e zeramento 

 

Fonte: Hamamatsu H7360 datasheet.  

Disponível em: http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/m-h7360e.pdf 

 

 

 
Tabela 2: Descrição dos pacotes de filtros disponíveis e sua composição. 

Modos de leitura 

 Permitidos 

Nome do Pacote  

de Filtros 

 

Composição do pacote 

 

Tipo de filtro – Espessura (mm) 

 

IRSL 

TL 

Wide Band Blue 

(WBB) 

BG39 - 3 mm 

BG25 - 3 mm 

KG3 - 2 mm 

IRSL 

BSL 

TL 

TL 380 
BP365-50 (LF101581) – 1 mm 

KG3 – 3 mm 

IRSL 

BSL 

TL 

TL 340 
FF01-340_26 – 1 mm 

Hoya U340 - 2,5 mm 

BSL 

TL 
BSL 380 BP365-50 (LF101581) – 1 mm 

Fonte: Informação do fabricante Lexsyg Smart. Correspondência pessoal. 

 

Figura 23 – Curva de transmissão do pacote Wide Band Blue. 
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Fonte: Informação do fabricante Lexsyg Smart. Correspondência pessoal. 

 

O equipamento também possui uma unidade de aquecimento que permite fazer leituras 

TL, pré-aquecimento (preheat) das amostras e leituras OSL termicamente assistida.  

Nas leituras OSL do CaF2:Tm, foi utilizado o valor de integração da curva, ou seja, é 

utilizada a área total sob a curva de luminescência OSL, que é o método usualmente adotado nas 

leitoras OSL comerciais para dosimetria (DOSIMETRICS, 2016; YUKIHARA; MCKEEVER, 

2011).  

Para estudar a qual o comprimento de onda de estimulação apresentava maior eficácia nos 

resultados, foram testados os dois comprimentos de onda disponíveis na leitora TL/OSL utilizada 

nesse projeto: o infravermelho (IRSL), de 850  20 nm; e o azul (BSL), de comprimento de onda 

458  5 nm, conforme detalhado a seguir. 

 

3.2.1 Modos de Estimulação  

 

Neste trabalho, foi selecionado o modo contínuo de estimulação sob a estimulação do LED 

azul (458 nm), potência à 50% do valor máximo, que corresponde a 50 mW.cm
-2

 para o azul e 

tempo de duração da leitura de 250 s. As amostras foram irradiadas com tempo de exposição de 1 

s com a fonte de Sr
90

-Y
90

, que corresponde à mesma área produzida por radiação gama do Cs-137 

igual a 100 mGy em kerma no ar.  

O procedimento foi repetido para LEDs no infravermelho (850 nm), aplicando-se 

parâmetros estimados de potência do LED igual a 50 mW.cm
-2

 e, tempo de duração da leitura de 

500 s. As amostras foram irradiadas com a mesma fonte e valor de 200 mGy.  
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A Figura 24 mostra duas típicas curvas de emissão obtidas com LED azul e IR. Uma 

descontinuidade pode ser observada na curva BSL da mesma figura e representa o momento em 

que o LED de estimulação azul foi desligado durante a leitura, após 50 s de estimulação. Esse 

efeito é resultante de transições de excitação-emissão de níveis energéticos no terra-rara pelo 

LED azul e não tem, necessariamente, correlação com a dose absorvida no material.  

 

Figura 24 – Curvas de luminescência opticamente estimuladas por LED IR (IRSL) e Blue (BSL) do 

CaF2:Tm no modo de estimulação de contínuo. 

 

Como esse comportamento aumenta a incerteza da medição para valores pequenos de 

dose absorvida e, ao mesmo tempo, a área total obtida com LED IR é significativamente maior, 

ficou claro que a excitação por IR é mais vantajosa para fins de dosimetria. Além disso, 

equipamentos construídos com LEDs IR têm requerem menos ou nenhuma filtração na faixa do 

visível, e favorece a maior coleta de luz emitida pela amostra. Logo, foi adotado a estimulação no 

IR para o decorrer deste trabalho.  

No entanto, para uma melhor análise do comportamento das curvas de resposta obtidas por 

estimulação azul e infravermelho, foi realizado um estudo das componentes lenta, intermediária e 

rápida, responsáveis pela formação do sinal OSL, obtidas a partir da deconvolução das curvas de 

resposta obtidas sob a mesma condição de leitura: com dose de radiação beta de 100 mGy, e 

estimulação azul e infravermelho sob as mesmas condições de potência, 50 mW. cm
-2

. 
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A fim de melhor visualizar as componentes associadas à curva de emissão OSL, as 

amostras foram submetidas a uma aquisição no modo Linearmente Modulado. Para este modo, a 

medida é realizada variando a potência da fonte luminosa de um valor mínimo até um valor 

máximo pré-estabelecido. Este ensaio foi realizado com a fonte de estimulação IR, variando da 

potência de 0 a 250 mW.cm
-2

 durante o intervalo de tempo da leitura. Além disso, o tempo total 

de leitura sugerido por Bulur (1996) para este modo de leitura é de duas vezes o tempo de leitura 

da curva no modo contínuo, T = 2tCW.  

Uma técnica alternativa ao método de modulação linear, proposta por Bulur (2000), 

permite a conversão de uma curva de luminescência no modo contínuo (CW-OSL) em uma curva 

semelhante àquela obtida no modo LM-OSL por meio de uma transformação matemática, como 

foi discutido na Secção 2.2.5. A pseudo LM-OSL, como a técnica é conhecida, foi avaliada neste 

trabalho a fim de observar o comportamento das componentes dessa curva de resposta. Foram 

feitas conversões das curvas IRSL e BSL, obtidas no estudo de estimulação CW-OSL. 

 

3.2.2 Estudo da Potência IR 

 

A fim de definir os parâmetros de estimulação da amostra para obter uma resposta ótima, 

foi realizado um estudo de avaliação da intensidade da leitura em função do valor da potência do 

LED de estimulação. Foram feitas medidas da curva de resposta OSL, no modo de leitura CW, 

resultante de um tempo de estimulação de 200 s para a modalidade IRSL. A amostra foi 

submetida a uma dose de 100 mGy e o intervalo de tempo por canal de detecção foi de 0,1 s. As 

leituras foram realizadas variando-se a potência do LED em cada intervalo de estimulação de 

acordo com os seguintes valores: 50, 100, 150, 200 e 250 mW.cm
-2

, para o LED Infravermelho.   

 

3.2.3 Estudo do Zeramento do Sinal Luminescente 

 

Após determinação dos parâmetros iniciais de estimulação e leitura do dosímetro, é 

importante que após a leitura OSL, o sinal remanescente no dosímetro seja equivalente ao sinal 

correspondente a leitura do dosímetro não irradiado (branco) de tal forma que o valor residual 

não venha a interferir na próxima avaliação. Vale ressaltar que foi imediatamente observado que 
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o tratamento térmico (annealing) zera o sinal OSL, entretanto, o como para a aplicação em 

dosimetria deseja-se não utilizar o calor para zeramento (dosímetros encapsulados em plástico), o 

objetivo é buscar um método ótico (bleaching) para atingir o mesmo fim. Concomitantemente, o 

estudo do sinal TL residual após a leitura OSL com diferentes tempos de estimulação permite 

uma melhor compreensão da relação entre as componentes da curva de emissão TL (glow curve) 

e as componentes da curva de emissão OSL.  

Nesse intuito, as amostras foram tratadas termicamente de modo a garantir que o sinal 

luminescente foi zerado completamente e, em seguida, elas foram irradiadas e realizados 

diferentes processos antes de registrar o sinal TL residual luminescente, conforme são descritos a 

seguir.  

 

a.  Penetrabilidade do Feixe IR no Zeramento da Amostra 

 

Na primeira parte deste estudo, foi avaliado se o sinal luminescente da face contrária à 

face utilizada para a leitura luminescente da amostra lida por tempo longo continha sinal. Para 

isso foi realizada uma irradiação de 500 mGy, seguido de uma estimulação IR, no modo CW, por 

um período de 200 s (lado A da amostra), que é suficiente para o sinal OSL reduzir ao sinal 

equivalente ao branco. Em seguida foi realizada uma leitura OSL da amostra na face oposta (lado 

B), utilizando os mesmos parâmetros de leitura. A Figura 25 apresenta um esquema da sequência 

de leituras realizada em ambas as faces da amostra.  

Esse estudo visava avaliar qualitativamente a penetrabilidade do feixe de luz IR 

responsável pela estimulação do sinal luminescente. 

 

Figura 25 – Esquema de avaliação do tempo de estimulação ideal para leitura OSL 
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b. Zeramento por Luz (bleaching) 

 

Em seguida, foi realizado um experimento no qual as amostras tratadas termicamente 

foram irradiadas 200 mGy. As amostras foram então submetidas a estimulação usando os LEDs 

da leitora Lexsyg nos comprimentos de onda azul (tempos de estimulação de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 

30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 220 e 240 s) e IR (tempos de estimulação de 15, 30, 45, 60, 

90, 120, 150, 180, 220, 250, 300, 350, 400, 450 e 500 s). Após as leituras OSL foi realizada uma 

leitura TL para determinação do sinal TL residual.  

Para avaliar eficiência do zeramento do sinal por uma fonte de luz branca externa, foi 

acoplado um temporizador a um refletor LED de 50 W e, estimulados durante tempos de 0, 10, 

20, 30, 60, 120 s. Como a luz branca foi mais eficiente no zeramento obtido, o teste foi realizado 

com 500 mGy.  

Todas as leituras TL foram realizadas utilizando-se a uma taxa de aquecimento de 2 °C/s, 

entre 50 ° - 350 °C. 

 

c. Correlação entre as Intensidades TL Residual e OSL 

 

Para analisar a correlação entre o sinal OSL e as a curva de emissão TL, inicialmente, a curva 

de resposta TL foi dividida em três componentes como mostra a  

Figura 26 para a curva de resposta TL residual na qual a curva pontilhada corresponde aos 

dados experimentais da glow curve obtida após uma irradiação beta, feita com uma fonte de 

Sr
90

/Y
90

 com uma dose de 200 mGy.  

A curva em vermelho é referente ao ajuste que melhor representa os dados experimentais, 

enquanto as curvas em preto estão relacionadas ao resultado da deconvolução de 1
a
 ordem da 

curva de resposta ajustada. Cada uma das curvas resultante da deconvolução é denominada 

componente da curva de resposta, e corresponde a uma distribuição de armadilhas isotérmicas, 

possibilitando estimar a contribuição de cada dessas populações na curva de luminescência.  

As componentes preenchidas em amarelo (Picos P3, P4 e P5) têm relação com as 

armadilhas mais estáveis a temperatura ambiente, ou seja, a energia necessária para o 

desarmadilhamento dos elétrons nessa condição requer um aquecimento superior a 150 °C para 

que ocorra a emissão termoluminescente, caracterizando os picos dosimétricos desse material. 
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Armadilhas com essas propriedades são denominadas armadilhas dosimétricas. Já as 

componentes responsáveis pelos picos 1 e 2 (P1 e P2) são compostas de armadilhas consideradas 

de baixa temperatura, cuja energia necessária para promover a emissão TL é fornecida a 

temperaturas ambiente, e por isso são ditas instáveis. Estas armadilhas são denominadas 

armadilhas rasas (shallow traps) e estão relacionadas a efeitos de desvanecimento do sinal.  

Para a análise da correlação entre a intensidade OSL e a TL, as três componentes de 

interesse (marcadas em amarelo na  

Figura 26) foram correlacionadas às componentes rápida, intermediária e lenta da emissão 

OSL do material.  

 

Figura 26 – Deconvolução da curva termoluminescente do CaF2:Tm. 
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3.3 Caracterização dosimétrica do CaF2:Tm 

 

3.3.1 Estabelecimento de um lote de amostras 

 

Uma vez garantida a produção do CaF2:Tm, as amostras na forma de pastilhas foram 

submetidas a uma separação através de leituras por OSL, realizadas na leitora Lexsyg Smart, a 

fim de produzir um lote de amostras com resposta dentro de uma mesma sensibilidade com 

tolerância de  10%.  

As amostras foram zeradas e submetidas a seguinte sequencia: (I) uma leitura OSL, com 

estimulação IR, para medição do background; (II) imediatamente após a leitura as pastilhas foram 

irradiadas com uma dose beta
8
 de 100 mGy; (III) em seguida, foi realizada uma leitura IRSL para 

medir a intensidade de cada pastilha do conjunto de amostras. As etapas II e III são repetidas 

mais duas vezes, obtendo-se três valores de intensidade, e em seguida foi determinado o valor 

médio de intensidade OSL para cada pastilha, calculado a partir da área total das curvas OSL das 

amostras obtidas em cada leitura.  

Foi preparado um lote com 80 amostras de CaF2:Tm, com concentração de dopante de 0,2 

mol%. O lote agrupou amostras cuja intensidade OSL estava compreendida no intervalo de 

𝑀 ̅̅ ̅ ± 10%, com 95 % de confiabilidade, onde 𝑀 ̅̅ ̅ é a média entre as intensidades OSL de cada 

amostra.  

 

3.3.2 Reprodutibilidade 

 

A fim de avaliar a precisão do CaF2:Tm para aplicação do cristal como dosímetro OSL, 

foram analisadas a repetibilidade e reprodutibilidade de 10 amostras de um lote de acordo com o 

esquema proposto por Furetta (2003). Foi realizado o seguinte procedimento: (I) Tratamento 

térmico de 300 °C por 30 min, para zeramento do sinal TL; (II) Irradiação das amostras com 100 

mGy e fonte Sr
90

/Y
90

; (III) leitura IRSL. Esse ciclo foi repetido cinco vezes para cada amostra do 

conjunto, como se pode observar no esquema da Figura 27. 

                                                 
8 Fonte de radiação beta: fonte de 90S-90Y, contida na própria leitora TL/OSL Lexsyg Smart. Para as irradiações em unidades de 

dose absorvida por radiação beta equivalente a kerma no ar com fótons, entre aproximadamente 100 mGy até valores da ordem de 

Gy, com uma taxa de dose de aproximadamente 100 mGy.s-1. 
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Figura 27 - Esquema do processo de avaliação da reprodutibilidade das amostras do lote. 

  
 

Para avaliação da reprodutibilidade de cada dosímetro, individualmente, foi calculado o 

coeficiente de variação do dosímetro (CVi). Para que os dosímetros do grupo teste sejam 

considerados reprodutíveis, eles devem apresentar coeficiente de variação inferior a 5% 

(FURRETA, 2003). 

 

3.3.3 Curva de Resposta a Dose 

 

As curvas OSL de resposta à dose foram construídas irradiando as amostras com uma 

fonte beta de Sr
90

/Y
90

, com diferentes valores de dose que varia de 100 a 2,5 mGy. A resposta 

luminescente foi obtida pela estimulação do material com as luzes azul e infravermelha, 

disponíveis na leitora, nas condições de potência do LED de 80 mW.cm
-2

 e 250 mW.cm
-2

, 

respectivamente. 

A partir da curva de resposta, também foi avaliado o comportamento das medidas de 

resposta em função da variação da dose, que para um material com característica dosimétrica, a 

fim de verificar a linearidade do dosímetro. Na janela de energia onde a curva de resposta do 

detector é linear, é possível definir a faixa de resposta do detector. 
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A avaliação da dose mínima mensurável (MMD) foi realizada através de 3 medidas 

sucessivas da leitura de dosímetros com dose zero (LBG), a fim de determinar a radiação de fundo 

dessas amostras a partir do cálculo do valor médio.  

A dose mínima foi estimada a partir da leitura líquida de uma amostra superior a três vezes 

o desvio padrão da leitura do branco, ou seja:  

 

Li = Li,0 – LBG > 3s da LBG. 

 

Em seguida, as amostras foram irradiadas com uma fonte de Cs
137

, com valores de kerma 

no ar, a fim de determinar a dose correspondente à leitura líquida estimada para cada amostra (Li 

= 3s), de modo a verificar a MMD do material. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Produção das Amostras 

 

Nesta secção serão discutidos os resultados obtidos durante a caracterização do CaF2:Tm, 

a fim de avaliar as propriedades desse material com o objetivo de viabilizá-lo para futuras 

aplicações em dosimetria OSL.  

4.1.1 Difração de Raio X  

 

A Figura 28 mostra a análise por difração de raios-X (DRX) do resultado da síntese de 

CaF2:Tm produzido com ureia, comparada com o padrão ICSD #82707, que corresponde ao CaF2 

e pertence ao sistema cristalino cúbico e ao grupo espacial Fm – 3m. Os parâmetros 

cristalográficos são a = 5,4712 Å, b = 5,4712 Å e c = 5,4712 Å, com ângulos  = 90 °, β = 90  °, 

e γ = 90 °. O resultado confirma a obtenção do CaF2.  

 

Figura 28 – Difração de Raio X de amostra CaF2:Tm comparada com o padrão de referência ICSD 

#82707 da matriz de CaF2. 
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4.1.2 Espectro de Emissão 

 

A Figura 29 mostra o espectro de emissão termoluminescente do CaF2:Tm, irradiado com 

1,0 kGy de radiação gama, apresentando a variação da intensidade de luminescência em função 

de dois parâmetros: comprimento de onda (nm), variando ao longo do eixo x (Figura 29.a); e 

temperatura (°C), variando a cor da curva em função da altura do plano no eixo z (Figura 29.b).  

É possível observar no espectro 2D (Figura 29.a) uma elevada intensidade do sinal de 

emissão em torno de 480 nm. Essa emissão é compatível com faixa de maior eficiência das 

fotomultiplicadoras bialkalinas encontradas nos equipamentos de leitura TL e também OSL. 

No espectro de emissão 3D (Figura 29.b) observa-se com mais clareza a influência da 

variação de temperatura na formação do sinal espectral. Fixado o comprimento de onda (~ 480 

nm), vê-se que o material emite luz quando aquecido no intervalo de 120 a 300 °C, 

aproximadamente, intervalo compatível com a curva de intensidade termoluminescente do 

material. Como o aquecimento da amostra ocorre de forma gradual, à medida que se aumenta a 

temperatura elimina-se a contribuição da luminescência gerada pelas armadilhas isotérmicas de 

menor energia (efeito gerado pela técnica de pré-aquecimento das amostras).  

 

Figura 29 – Espectro de emissão do CaF2:Tm produzido com ureia . 

 

a) 
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4.2 Determinação dos Parâmetros de Aquisição e Zeramento 

 

Para analisar as curvas características do sinal OSL, é necessário realizar o ajuste de alguns 

parâmetros que influenciam na curva de resposta do material investigado. Esses ajustes tem por 

objetivo otimizar os resultados, culminando numa melhor performance das aplicações 

dosimétricas do CaF2:Tm. Para isso, foi preciso investigar inicialmente dois aspectos principais: 

(I) se há emissão de sinal OSL, ou seja, se o material é sensível à estimulação óptica; e (II) qual o 

comprimento de onda do LED de estimulação apresenta o maior rendimento na emissão de 

luminescência desse material.  

 

4.2.1 Modos de Estimulação  

 

4.2.1.1 Resposta no Modo de Estimulação Contínua  

 

O modo de estimulação de onda contínua (CW-OSL) é a modalidade de leitura mais 

utilizada em estudos dosimétricos devido a sua simplicidade e eficácia, e foi o modo adotado 

neste trabalho para avaliação das características dosimétricas do CaF2:Tm.  

b) 
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Na prática, a probabilidade de transição óptica é controlado variando-se o comprimento de 

onda ou o LED de estimulação, e a potência do LED.  

Para fazer uma comparação quantitativa entre as resposta BSL (458  5 nm) e IRSL (850  

20 nm), comparamos as curvas de resposta do CaF2:Tm sob as mesmas condições de potência da 

luz (50  mW.cm
-2

) e irradiação (100 mGy), como mostra a Figura 30. Nela, é possível observar 

que a taxa de decaimento das curvas de luminescência é diferente, sendo a curva obtida por 

estimulação IR mais lenta, enquanto a curva estimulada por Blue decai mais rapidamente. Isso se 

deve ao fato da probabilidade de transição óptica (p) ser proporcional ao fluxo de fóton () e ao 

comprimento de onda () do feixe incidente na amostra durante a estimulação, como mostra a 

Figura 6.b) 

 

Figura 30 - Comparação das curvas de resposta IRSL x BSL  
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A Figura 31 mostra o fit exponencial das curvas experimentais a) IRSL e b) BSL (curvas 

em vermelho), nas quais é possível observar a influência das componentes lenta, intermediária e 

rápida, além do termo constante, obtidas a partir da deconvolução exponencial realizada pelo 

software gráfico OriginLab. Na Figura 31.a), é possível observar que a componente lenta tem uma 

forte influência da composição do sinal OSL gerado a partir da estimulação infravermelha, 

quando comparada as componentes rápida e intermediária. A componente lenta permanece ativa 
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durante toda emissão do sinal luminescente, sendo a principal  contribuição para determinação da 

taxa de decaimento (probabilidade de transição óptica) do sinal IRSL após ~110 s. 

Na Figura 31.b), pode-se observar que o CaF2:Tm apresenta uma menor sensibilidade a 

estimulação azul, nessa condições de potência do LED, a partir da contribuição das componentes 

no decaimento do sinal OSL obtido por estimulação azul. Nela é possível observar que as 

componentes rápida e intermediária são as principais responsáveis pela intensidade inicial do 

sinal OSL, contribuindo com a resposta luminescente até ~30 s. Também é possível observar uma 

pequena contribuição da componente lenta, que logo alcança os níveis do sinal produzido pelo 

background. 

 

Figura 31 – Fit exponencial e deconvolução das curvas de resposta a) IRSL e b) BSL para o 

CaF2:Tm. 
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Dessa forma, verifica-se que um mesmo material, como é o caso do CaF2:Tm, pode 

apresentar comportamentos distintos, quando submetidos a condições de estimulação diferentes. 

Os parâmetros obtidos a partir da deconvolução mostram a probabilidade de transição óptica (em 

s
-1

) relativa a cada componente, como mostra a Tabela 3, na qual é possível observar que quanto 

maior a probabilidade de transição menor a taxa de desarmadilhamento da armadilha responsável 

sinal luminescente.  

 

Tabela 3 – Valores da probabilidade de transição óptica calculados a partir da deconvolução das 

curvas de luminescência estimuladas por luz azul e infravermelha. 

 
Probabilidade de Transição Óptica (1/s) 

 
Componentes 

 
Lenta Intermediária Rápida 

BSL 0,02 0,20 2,27 

IRSL 0,01 0,05 1,05 

 

 

Em 2008, Pradhan e colaboladores, realizaram um estudo no qual foi analisado o 

desenvolvimento de novos materiais para aplicações dosimétricas. Todos os materiais avaliados 

no estudo só mostraram sensibilidade quando estimulados com fontes de comprimento de onda 

b) 



65 

 

na faixa do azul e verde, como mostra a Tabela 4. Essa análise corrobora com a hipótese inicial do 

trabalho que propõe o CaF2:Tm produzido pelo método de síntese por combustão, como o 

primeiro cristal sintético com alta sensibilidade à estimulação infravermelha, disponível para 

aplicações em dosimetria OSL. 

 

Tabela 4 – Novo materiais com potencial para aplicações em dosimetria por luminescência 

opticamente estimulada. 

Material OSL 
Intervalo linear de 

resposta à dose 

Comprimento de onda de 

estimulação 

   

Al203:C μGy-10Gy 450-550 

BeO μGy-10Gy ∼ 435 

MgO:Tb 100μGy- 10Gy 500-560 

NaMgF3:Eu μGy -100Gy ∼ 470 

KMgF3:Ce 1μGy- 10Gy ∼ 470 

Li2AI204:Tb 200μGy- 10Gy <532 

Mg2SiO4:Tb 30μGy- 10Gy <532 

Mg2SiO4:Tb,Co 40μGy- 10Gy <532 

KCI:Eu 100μGy- 10Gy 500-560 

KBr:Eu 100μGy- 10Gy 500-560 

(NH4)2SiF6:TI > few mGy 470 

Y3AI5O12:C 10mGy- 100Gy 500-560 

 

4.2.1.2 Resposta do Modo de Estimulação Linearmente Modulado (LM-OSL) 

 

A Figura 32 mostra a curva IRSL estimulada no modo LM, para uma amostra de CaF2:Tm 

exposta a uma dose de radiação beta de 100 mGy. Um ajuste multipico dos dados experimentais 

foi realizado, no qual é possível observar uma curva simulada (em vermelho) muito semelhante à 

curva experimental (pontos pretos), com coeficiente de correlação de 0,99334.  

Nela é possível ver a formação de picos, semelhante ao comportamento de uma curva 

termoluminescente, no qual há a contribuição de duas componentes da curva LM estimulada por 

infravermelho, cuja intensidade máxima de cada distribuição ocorre nos tempos 131,96 s e 

370,80 s, respectivamente. No entanto, a curva de resposta sem a informação da deconvolução, 
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não permite uma distinção exata da quantidade de picos, ou seja, dos estados armadilhados 

responsáveis pela composição do sinal. 

Ainda nessa imagem pode-se ver que o tempo de duração da leitura é extremamente longo 

(superior a 15 minutos de leitura por amostra). Essas características resultam numa performance 

insatisfatória em se tratando de aplicações práticas, no que tange ao custo-benefício oferecido por 

esse modo de leitura.  

 

Figura 32 – Leitura linearmente modulada (LM-OSL) do CaF2:Tm estimulado com infravermelho. 
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4.2.1.3 Pseudo LM-OSL 

 

A fim de avaliar a forma alternativa da curva LM-OSL, foi aplicada a transformação 

proposta por Bulur (2000) nos dados de uma curva CW-OSL obtida por estimulação IR com 

potência de 250 mW.cm
-2

,e tempo de estimulação de 500 s. A curva de resposta estimulada no 

modo contínuo foi decomposta em quatro componentes, cujos parâmetros de transformação (um), 

que corresponde ao tempo onde a intensidade relativa a cada componente é máxima, estão 

dispostos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Parâmetro 

Componente 
IRSL 

um (s) 

BSL 

um (s) 

P1 17.5 5.5 

P2 83.8 19.2 

P3 152.2 31.5 

P4 345.6 98.2 

 

É possível observar na Figura 33.a) que a pseudo LM-OSL obtida a partir da curva BSL 

apresenta duas componentes (picos P2 e P3) responsáveis pelo pico dosimétrico, além de uma 

componente lenta (P4) que atua durante toda a formação do sinal OSL. Na Figura 33.b), pode-se 

ver a decomposição da curva IRSL, a qual também apresenta duas componentes (P2 e P3) 

atuando especificamente na composição do pico dosimétrico, e uma componente lenta (P4) de 

grande amplitude, contribuindo fortemente na intensidade do pico dosimétrico. Em ambas as 

curvas, também se pode observar a presença de uma componente rápida (P1) e de baixa 

intensidade, que pode ser relacionada às armadilhas de baixa energia. 

 

Figura 33 – Curva pseudo LM-OSL do CaF2:Tm estimuladas com LED a) azul e b)infravermelho. 
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Ainda na Figura 33.b), é possível observar que a curva pseudo LM do CaF2:Tm gerada 

pela transformação proposta por Bulur (2000) é semelhante a curva de experimental obtida a 

partir do modo de estimulação linearmente modulado Figura 32, havendo compatibilidade entre os 

tempo onde ocorre a intensidade máxima das componentes da curva LM experimental e as 

componente P3 e P4 da curva pseudo LM. Isso mostra que o material apresenta 

experimentalmente um comportamento que obedece as condições de cinética de 1ª ordem, como 

previsto teoricamente na transformação da curva CW. 

 

4.2.2 Estudo da Potência  

 

O primeiro parâmetro avaliado diz respeito à escolha da potência do LED, devido a sua 

influência direta na intensidade da resposta, como visto anteriormente. Para isso, foram realizadas 

cinco leituras IRSL variando-se o valor da potência em cada uma delas a fim de verificar a 

resposta luminescente mais eficaz em função da potência do LED, sendo mantidos fixos o tempo 

de leitura da amostra (200 s) e a dose (100 mGy). 

b) 
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Pode-se observar na Figura 34.a), que o aumento da potência resulta no aumento da área 

sob a curva OSL a um tempo fixo, e que o comportamento da área total da curva de resposta em 

função do incremento linear da potência do LED obedece um ajuste logarítmico, mostrado na 

Figura 34.b). Em outras palavras, a taxa de decaimento (velocidade de desarmadilhamento) 

aumenta à medida que ocorre um incremento no fluxo de fótons incidentes na amostra durante a 

estimulação, fazendo com que o esvaziamento dos estados armadilhados existentes no cristal, 

promovido por um LED de potência maior, ocorra mais rapidamente, como mostra a Figura 6.b), 

o que permite uma leitura relativa da amostra em menos tempo.  

 

Figura 34 – Influência da potência do LED IR na intensidade da resposta IRSL do CaF2:Tm. 
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Na Figura 34.a) é possível observar a variação da probabilidade de transição óptica, p (em 

s
-1

), em função do aumento da potência do LED infravermelho, calculada para cada uma das 

componentes (lenta, intermediária e rápida) das curvas de resposta OSL, que foram 

deconvoluídas a partir de um fit exponencial. Também é possível ver a probabilidade de como 

uma composição dessas componentes. Esse parâmetro foi obtido a partir da taxa de decaimento 

da curva de resposta IRSL, sem a deconvolução da curva, como mostra a Figura 35.b). 

O comportamento dessa variável pode ser linear para alguns materiais, como o óxido de 

alumínio (Al2O3:C) e o óxido de berílio (BeO), mostrados na Figura 35.c); ou não linear, como é o 

caso do cloreto de sódio (NaCl), mostrado na Figura 35.d)  (BULUR; BØTTER-JENSEN; 

MURRAY, 2001). 

Para o CaF2:Tm, o comportamento da probabilidade de desarmadilhamento associada a 

cada componente das curvas de resposta IRSL, é não linear, como mostra a Figura 34.a). A 

componente lenta apresenta um comportamento constante com baixo coeficiente de correlação 

linear (R
2
 = 0,31608) em relação ao aumento da potência, o que sugere uma contribuição dessa 

componente da formação do sinal IRSL independente da potência utilizada entre 50 e 250 

mW.cm
-2

. Já as componentes intermediárias e rápida apresentaram um comportamento 

exponencial (R
2
 = 0,91147) e polinomial (R

2
 = 0,89927). Ao analisar a probabilidade de 

b) 
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desarmadilhamento como uma composição das três componentes (Figura 34.b), foi observado que 

o comportamento do CaF2:Tm permanece não linear, e apresenta-se semelhante ao 

comportamento do NaCl, mostrado na Figura 34.d).  

Além disso, a tempo fixo, o aumento da potência do LED promove uma leitura mais 

eficaz, aumentando o número de cargas desarmadilhadas, e consequentemente a área sob a curva. 

Isso resulta numa curva de resposta OSL de maior intensidade, e permite estabelecer um tempo 

ótimo de leitura, reafirmando a influência da potência do LED de estimulação na eficiência 

quântica de luminescência do material. 

 

Figura 35 – Comportamento da probabilidade de transição óptica em função da variação na 

potência do LED infravermelho. 
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4.2.3  Estudo do Zeramento do Sinal Luminescente 

 

a. Penetrabilidade do Feixe IR no Zeramento da Amostra 

 

Como observado na seção anterior, para as estimulação com IR o tempo estimado para 

realização de leitura das amostras de CaF2:Tm é de 200 s, ou seja, é o tempo suficiente para que o 

número de contagens atinja o nível próximo ao valor de branco. Após a 1ª leitura IRSL de 200 s 

(Lado A), realizou-se uma leitura com a estimulação na superfície inferior da amostra (face 

contrária), o que foi chamado de leitura OSL residual (Lado B). Os resultados são mostrados na 

Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Comportamento do CaF2:Tm ao tempo de estimulação IR com 200 s para realização de 

leitura completa da amostra. 

 
1

a
 Leitura 

 Lado A 
Background 

Leitura OSL Residual 

Lado B 

 Área (u.a.) Área (u.a.) Percentual Área (u.a.) Percentual da 1ª leitura 

P01 6,67 10
6
 0,029 10

6
 0,43% 1,26 10

6
 19% 

P02 6,03 10
6
 0,027 10

6
 0,45% 1,49 10

6
 25% 

P03 6,91 10
6
 0,029 10

6
 0,43% 1,42 10

6
 21% 

 

 

Foi observado que a leitura OSL residual (lado B) apresentou intensidade superior ao 

background, porém o número de contagens inicial da 2
a
 face corresponde ao número de 

contagens final da 1ª face, como se pode observar na Figura 36. Isso mostra que uma estimulação 

IR penetrou pelo menos 1,0 mm na amostra que corresponde à sua espessura.  
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Figura 36 – Comportamento do curva OSL em função da face de leitura da amostra. 

 

b. Zeramento por luz 

 

a. Infravermelho (IR) 

 

As primeiras análises do efeito de zeramento do sinal OSL foram realizadas a partir da 

avaliação da TL residual medida após as leituras dos sinais OSL, nas quais avaliou-se os efeitos 

da estimulação luminosa, realizada em diferentes intervalos de tempos, na redução do sinal TL 

residual.  

Pode-se observar na Figura 37, a diminuição gradual da intensidade da curva TL residual 

do CaF2:Tm após diferentes intervalos de estimulação IR que variaram de 15 s (curva de maior 

intensidade) a 500 s (curva de menor intensidade). A área total sob a curva de TL residual 

diminuiu em torno de 14% da curva de resposta  TL sem estimulação luminosa anterior, 

denominada leitura TL pura. 
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Figura 37 – Curva de Resposta TL residual após estimulação IR durante diferentes tempos de 

estimulação. 
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A seta vermelha indica a ordem das curvas TL correspondentes a cada intervalo de estimulação com LED 

infravermelho, respectivamente, sendo a curva de maior intensidade correspondente a 15 s de estimulação luminosa e 

a de menor intensidade correspondendo a 500 s de estimulação. 

 

É possível observar que os picos de baixa temperatura diminuem mais rapidamente após a 

estimulação pela luz IR que os de alta temperatura. Isso indica que a seção de choque de 

fotoionização das armadilhas rasas é maior que aquelas das armadilhas profundas. Esse fato 

ficará evidente quando forem analisadas as correlações entre as três componentes da curva de 

emissão OSL (lenta, média e rápida) e a TL residual separada em suas componentes (picos rasos, 

intermediários e dosimétricos) conforme será discutido na Seção 4.2.4. 

 

b. Zeramento com LED Azul 

 

Continuando a análise do efeito do bleaching sob diferentes comprimentos de onda, 

avaliou-se o comportamento do LED azul sobre a amostra de CaF2:Tm sob diferentes intervalos 

de tempo que variaram entre 1 s e 240 s.  
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Observa-se na Figura 38 que o efeito desse comprimento de onda sobre o sinal residual é 

mais eficaz que o provocado pelo LED IR, ou seja, o LED azul reduz a TL residual num intervalo 

de tempo de estimulação menor, atuando mais eficazmente na armadilha responsável pelo pico 

dosimétrico, como se pode ver pela redução da intensidade do pico .  

 

Figura 38 – TL residual após estimulação com LED azul 
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A seta azul  indica a ordem das curvas TL correspondentes a cada intervalo de estimulação com LED azul, 

respectivamente, sendo a curva de maior intensidade correspondente a 1 s de estimulação luminosa e a de menor 

intensidade correspondendo a 240 s de estimulação. 

 

Isso sugere que o comprimento de onda dessa luz é compatível com a secção transversal 

de fotoionização dos estados energéticos responsáveis pela formação do sinal luminescente do 

cristal, e consequentemente consegue liberar as cargas armadilhadas na amostra, reduzindo o 

sinal residual a níveis muito próximos de zero. Comparada ao sinal TL puro, após 240 s de 

iluminação, a área total do sinal residual foi equivalente a 2,8 % da intensidade. Esse resultado 

indica que LED azuis são preferíveis aos LEDs IR na construção de um zerador.  
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c. Luz branca 

 

Por fim, também avaliou-se o efeito da estimulação de LEDs na cor branca no zeramento 

do sinal OSL. As amostras foram irradiadas com 500 mGy e os tempos de estimulação foram 

entre 0 a 120 s. A eficiência do processo de zeramento foi também observado a partir da resposta 

TL residual. 

O resultado mostra que o sinal do pico dosimétrico foi reduzido a 7% da intensidade 

inicial, extinguindo quase totalmente a TL residual do material em um tempo de cerca de 30 s, 

como mostra a Figura 39. Além disso, é possível ver a redução da área correspondente ao pico 

dosimétrico na Figura 39.b). Pode-se observar ainda que os picos associados a armadilhas rasas 

não são completamente zerados nesse comprimento de onda. Esses, no entanto, são instáveis e 

zeram após algumas horas após a irradiação.  

 

Figura 39 – TL residual após estimulação em diferentes intervalos de tempo com LED de luz 

branca. 

 

 Além disso, quando testada para zeramento do sinal OSL das amostras (Figura 40.a), a luz 

branca mostrou-se bastante eficiente, reduzindo a área do sinal OSL da amostra a cerca 3% da 

intensidade inicial, considerando a área total da curva de resposta (Figura 40.b).  

a) b) 
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Figura 40 – Sinal OSL após exposição a luz branca em diferentes intervalos de tempo. 

 
 

 

4.2.4 Comparação das Curvas de Respostas TL e OSL 

 

A Figura 41 mostra o comportamento da área sob a curva do sinal OSL e TL residual ao 

longo de diferentes intervalos de estimulação IR. O gráfico mostra a contribuição das 

componentes P1+P2 na TL residual decaindo rapidamente ao longo tempo. Como já foi 

discutido, essas componentes correspondem as armadilhas instáveis, de baixa temperatura. Essa 

contribuição, em geral, é eliminada seja pelo desvanecimento do sinal devido aos efeitos da 

temperatura ambiente durante o armazenamento das amostras ou pela submissão da amostra a um 

tratamento térmico (preheat) para eliminação dessas componentes. 

Pode-se ainda observar o comportamento das componentes dosimétricas P3+P4+P5 da TL 

residual, relacionadas aos picos de interesse dosimétrico, ao longo da sequência de estimulação 

IR. Observa-se que a intensidade da área sob a curva decai simetricamente à medida que o tempo 

de estimulação aumenta.  

De acordo como o gráfico mostrado na Figura 41, é possível observar a relação de 

complementaridade do comportamento entre as componentes responsáveis pelo pico dosimétrico 

na TL residual e o sinal OSL, o que sugere que ambos os sinais são formados pela contribuição 

dos mesmos estados armadilhados.  

a) b) 
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Figura 41 – Contribuição das armadilhas isotérmicas na formação do sinal TL e OSL do CaF2:Tm. 

 

 

4.3 Características Dosimétricas 

 

4.3.1 Estabelecimento de um lote de amostras 

 

O lote de foi separado avaliando um conjunto de 80 amostras. O resultado da média de 

três leituras para cada pastilha é mostrado na Figura 42. O valor médio em contagens (área total da 

curva de resposta OSL) e o desvio padrão s para as 80 pastilhas foi, respectivamente, igual a 

�̅� = 2.08 x10
6
 e s = 4,9 x 10

5
 contagens, que corresponde a 24% do valor médio.  

Como foi adotado para a formação do lote de testes a tolerância de 10 % do valor da 

média, foram separadas 50 amostras pertencentes ao intervalo [𝑀 ̅̅ ̅ 10%; 𝑀 ̅̅ ̅ + 10%], sendo 30 

amostras rejeitadas pelo teste de homogeneidade de lote. 
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Figura 42 – Teste de homogeneidade de lote do CaF2:Tm 

 
 

 

4.3.2 Reprodutibilidade 

 

A reprodutibilidade individual de cada dosímetro do conjunto, com 95% de 

confiabilidade, foi calculada como mostra a Tabela 7. De acordo com os valores do coeficiente de 

variação, todos os dosímetro do CaF2:Tm apresentam uma variação inferior a 3%, satisfazendo a 

condição de aceitação do teste de reprodutibilidade para leitura OSL estimulada por 

infravermelho.  

 

Tabela 7 – Reprodutibilidade do lote de dosímetro de CaF2:Tm 
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R6 5357434 4,3 0,81% 
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R8 4801620 2,2 0,47% 
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Esses resultados mostram que as medidas OSL do CaF2:Tm apresentam uma alta 

reprodutibilidade entre as amostras de um lote, obedecendo satisfatoriamente uma  característica 

importante na aplicação de novos materiais como dosímetros. 

 

4.3.3 Resposta a Dose  

 

A Figura 43 mostra as curvas de resposta a dose para o CaF2:Tm  considerando a área 

total das curvas de resposta IRSL e BSL para um alcance de doses que vai de 100 mGy a 2,5 Gy. 

Em ambos os casos o material apresentou um aumento na intensidade do sinal proporcional a 

dose ao qual foi exposto, exibindo um comportamento linear dentro dessa faixa de dose.  

 

Figura 43 – Curva de resposta a dose para o CaF2:Tm estimulado com LED azul e IR.  

 

 
 

 

 Nanto (2015) mostrou em seu estudo preliminar, um comportamento de resposta à dose 

linear, compatível com os resultados encontrados nesse trabalho. No entanto, em seu estudo, 

foram avaliados apenas três pontos, com variações de dose muito espaçadas (0,1;  1 e 10 Gy), 

como mostra a Figura 44. Além disso, de acordo com a metodologia do estudo, as medidas de 
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intensidade OSL foram obtidas a partir do espectro de absorção óptica do material, estimulado 

com luz azul, e não a partir da curva de resposta OSL. 

 

Figura 44 – Estudo preliminar de resposta à dose realizado por Nanto (2015). 

 
 

A fim de prognosticar suas possíveis aplicações, observou-se nesse estudo o valor da dose 

mínima detectável pelo fluoreto de cálcio dopado com túlio, a partir da exposição ao LED IR, 

visando avaliar a sensibilidade do material.  

A avaliação da dose mínima mensurável (MMD), realizada através de 3 medidas sucessivas da 

leitura de dosímetros com dose zero (LBG), mostrou que, em unidades de contagens, a menor 

leitura detectável é igual a 7726  278 contagens. 

Em seguida, para converter esse valor em unidades de kerma no ar, as amostras foram 

irradiadas com uma fonte de Césio-137, com valores entre 0,1 e 5 mGy. Pode-se observar na 

Figura 45 a curva de resposta a dose para radiação gama do Césio-137, num intervalo de detecção 

que varia de 0,1 a 5 mGy, apresentando um comportamento linear e alta sensibilidade para baixas 

doses. Utilizando a relação de ajuste aos pontos, a MMD foi determinada e corresponde ao valor 

de 0,1 mGy.  
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Figura 45 – Curva de calibração da dose mínima mensurável do CaF2:Tm estimulado com LED IR. 

 

 

A dose mínima detectável pelo CaF2:Tm sob estimulação do LED IR, bem como o 

alcance de resposta a dose, para estimulação por IR e azul, é compatível com as medidas 

realizadas para o Al2O3:C (~10
-4

 Gy – 10 Gy), e correspondem a um intervalo de dose de 

interesse para aplicações em dosimetria pessoal (YUKIHARA; MCKEEVER, 2011). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando os resultados correspondentes a produção das amostras estudas neste trabalho, 

foi observada a obtenção do fluoreto de cálcio dopado com túlio a partir do método de síntese por 

combustão. 

A partir dos resultados sobre a luminescência opticamente estimulada do fluoreto de cálcio 

dopado com túlio (CaF2:Tm) produzido pelo método da combustão, pode-se concluir que o 

material apresenta características OSL, com sensibilidade à estimulação nos comprimentos de 

onda azul (BSL) e infravermelho (IRSL). A curva de reposta OSL do CaF2:Tm mostrou-se muito 

mais intensa quando estimulada pelo feixe luminoso infravermelho do que pelo azul, quando 

comparados sob as mesmas condições de irradiação e potência do LED. Esse resultado coloca o 

CaF2:Tm como o primeiro material sintético, com potencial para aplicações dosimétricas, 

sensível a estimulação infravermelha. Além disso, a avaliação das componentes do sinal OSL 

obtidas no modo contínuo, mostrou que há uma forte correlação entre as armadilhas responsáveis 

pela composição do sinal TL e as componentes do sinal OSL, além de alta sensibilidade á luz 

branca para zeramento óptico do sinal TL e OSL.  

Em relação às características dosimétricas, o CaF2:Tm mostrou alta reprodutibilidade quando 

comparado a outros materiais termoluminescente ou opticamente estimulados, com coeficiente de 

variação inferior a 3%. Ademais, o cristal apresentou comportamento linear na curva de resposta 

a dose, com dose mínima detectável de 100 Gy, , o que permite concluir que o material atende 

ao requisito de dose mínima de 0,2 mGy para as aplicações em dosimetria pessoal.  

Este trabalho demonstrou que o material CaF2:Tm tem potencial para aplicação em 

dosimetria das radiações ionizantes com leitura opticamente estimulada. Mais estudos são 

necessários para caracterizar o material em relação a critérios específicos da aplicação 

dosimétrica, tais como a dosimetria pessoal. 
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