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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, muitos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de caracterizar 

e/ou desenvolver materiais com propriedades termoluminescentes (TL) para fins de 

dosimetria das radiações ionizantes. Nesse sentido, este trabalho foi realizado com o objetivo 

de caracterizar as propriedades termoluminescentes de cristais de quartzo natural visando sua 

aplicação em dosimetria de radiação X e gama. 

Os cristais de quartzo utilizados são originários de jazidas das seguintes regiões do 

país: Batatal (MG), Governador Valadares (MG), Palmeira (CE), Pium (TO) e Solonópolis 

(CE), cujas concentrações de impurezas e coordenadas geográficas são conhecidas. As 

amostras foram orientadas paralelas ao eixo cristalográfico [0001] e cortadas nas dimensões 

de 5x5x1 mm. 

Inicialmente foi efetuado o estudo da curva de emissão TL destes cristais                

(glow curve), sendo observado que apenas as amostras de Solonópolis e Batatal apresentam 

sinal TL na região de 200 a 320°C para faixa de doses de 1,0 a 20,0mGy. Para compreender 

este comportamento, foram efetuadas análises espectroscópicas de Infravermelho (IV) e 

Ultravioleta visível (UV-VIS). 

Em seguida as amostras de Solonópolis e Batatal foram irradiadas em uma fonte 137Cs 

a fim de determinar a repetibilidade e a reprodutibilidade da sua resposta termoluminescente 

na região de 160 a 320°C (433 a 593K). Os resultados mostram uma variação menor ou igual 

que 3%.   

A resposta TL em função da dose de radiação foi avaliada para feixes de radiação 

gama do 60C e do 137Cs e para feixes de raios-X com energias entre 16 a 65Kev. Os resultados 

mostram uma resposta linear em função da dose e que a sensibilidade das amostras de quartzo 

de Solonópolis e Batatal é maior que do TLD-100. A grande sensibilidade desses cristais foi 

discutida em função da natureza dos centros de defeitos relacionados ao alumínio 

substitucional. O estudo do desvanecimento da resposta TL à temperatura ambiente do pico 

entre 160 e 320°C foi realizado para um período de 75 dias. Nesse período o sinal TL não 

apresentou perdas significativas (~3%).  

 

 
Palavras-chave: dosimetria, termoluminescência, quartzo 



 

ABSTRACT 

 
 

In the last few years, a number of studies have been carried out with the objective of 

characterizing and/or developing materials with thermoluminescence properties (TL) for the 

purpose of ionizing radiation dosimetry. The aim of this study consists in the characterization 

of the thermoluminescence properties of natural quartz crystals, to be used for radiation 

dosimetry. 

The quartz crystals used in this study were taken from five deposits in Brazil: Batatal 

(MG), Governador Valadares (MG), Palmeira (CE), Pium (TO) and Solonópolis (CE). Their 

impurity concentration and geographical coordinates are known. The samples were cut 

parallel to the crystallographic axis [0001] with of 5x5x1mm. 

Glow curve analysis of these quartz showed that only the samples from Solonópolis 

and Batatal presented a TL signal in the region of the 200 to 320°C for doses ranging from 1,0 

to 20,0mGy. The infrared (IR) and visible ultraviolet (UV-VIS) analyses were carried out for 

the five deposits to further understand this behavior. 

The repeatability and reproducibility of the quartz TL response of Solonópolis and 

Batatal samples were studied with the peaks in the region from 160 to 320°C. The results 

showed that variations in the quartz response were lower than 3%. 

The TL dose response evaluated for the gamma radiation of 60Co, 137Cs and x-ray 

beams with energy from 16 to 65keV showed a linear TL response within the radiation dose 

range of 1-20mGy. Sensitivity of Solonópolis and Batatal quartz samples were found to be 

higher than TLD-100. This behavior was discussed in relation to the type of charge 

compensator coupled with substitutional Al+3 ions. The fading of TL response at ambient 

temperature was also studied and the results showed that during the period of 75 days the TL 

response of the peak at 160 a 320°C decreased only 3%. 

 

 

 

 

 
 
Key-words: dosimetry, thermoluminescence, quartz.  
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 1. Introdução 
 

 

Denomina-se termoluminescência o fenômeno da emissão de luz por um material, 

previamente excitado, em função do seu aquecimento (BECKER, 1973). Este fenômeno (TL) 

foi relatado pela primeira vez em 28 de outubro de 1663 por Robert Boyle à Sociedade Real 

de Londres, quando ele descreveu suas observações sobre uma estranha luz trêmula que 

observava quando aquecia um diamante na ausência de luz. A princípio, pensou-se que a 

emissão de luz era devido a uma conversão direta do calor em energia luminosa. Todavia, em 

1738, Charles François Du Fay, utilizou o quartzo natural em seus experimentos e mostrou 

que a termoluminescência podia ser reativada pela exposição das amostras à luz ultravioleta 

(luz solar), e que o calor apenas estimulava a emissão (MCKEEVER, 1985). 

Somente em 1895, a termoluminescência foi usada por Wiedemann e Schmidt para 

detecção da radiação ionizante. Em 1897, Hoffman, propôs seu uso para medida da 

intensidade da radiação emitida por raios catódicos, raios-X e luz ultravioleta (UV), sendo 

usado como material termoluminescente o sulfato de cálcio dopado com manganês          

(CaSO4: Mn). Este mesmo material foi utilizado em 1904 por Marie Curie, que observou que 

o CaSO4: Mn apresentava termoluminescência devido à prévia irradiação com o rádio 

(BECKER, 1973). 

Em 1945, Randall e Wilkins estabeleceram pela primeira vez um modelo capaz de 

prever as curvas de emissão TL e assim passaram a ser os pioneiros na introdução de uma 

teoria matemática que explicasse razoavelmente o fenômeno, abrindo assim novos horizontes 

para a pesquisa. Logo depois, em 1950, Farrington Daniels e colaboradores investigaram as 

propriedades do fluoreto de lítio (LiF:Mg) e mostraram que a termoluminescência apresentada 

pelo material podia ser usada para medir o nível de radiação presente no ambiente após a 

explosão de testes nucleares, estabelecendo assim a aplicação da TL para dosimetria. Eles 

também foram os primeiros a utilizar o dosímetro termoluminescente (TLD) para dosimetria 

in vivo, em pacientes submetidos à radioterapia, e também propuseram seu uso para fins 

dosimétricos na monitoração pessoal e proteção radiológica (CAMERON et al., 1968).  
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O uso de TLD’s para dosimetria ocupacional, ambiental e de pacientes submetidos a 

técnicas de diagnóstico e de terapia decorre das suas características básicas, tais como: a 

linearidade de sua resposta com doses de radiação inferiores a 15Gy e a estabilidade da 

resposta em função do tempo (MCKEEVER, 1985). 

O uso dos materiais termoluminescentes para dosimetria apresenta as seguintes 

vantagens: 

1. podem ser fabricados em diferentes formas e tamanhos; 

2. podem ser reutilizados após tratamento térmico adequado; 

3. a sua resposta TL é praticamente independente da taxa de dose e do 

ângulo de incidência da radiação ionizante; 

4. apresentam baixo limite de detecção de dose; 

5. alguns materiais têm número atômico efetivo (Zeff)1 próximo ao do 

tecido humano, eliminando assim a necessidade de uma correção para a 

estimativa de dose no tecido. 

 

Durante os últimos 40 anos diversas pesquisas têm sido realizadas visando o 

desenvolvimento de novos materiais termoluminescentes bem como a ampliação de suas 

aplicações na dosimetria das radiações ionizantes. Neste contexto, um material 

termoluminescente que vem sendo utilizado, principalmente em estudos de datação 

arqueológica e geológica, é o quartzo natural (MCKEEVER, 1984; HALPERIN, 1997; 

MURRAY et al., 1997). 

Há muito, o quartzo natural constitui a matéria prima para indústrias de alta tecnologia 

nas áreas de cristais sintéticos, vidros, fibras ópticas, silício metalúrgico, cerâmicas 

tradicionais, etc. No cenário mundial, o Brasil se destaca como um dos principais produtores 

desta substância mineral.  

A natureza das ligações químicas e a existência de largos interstícios na estrutura 

cristalina do quartzo permitem a ocorrência de uma grande variedade de defeitos pontuais. 

Quando o cristal é exposto à radiação ionizante ou submetido a tratamentos térmicos 

prolongados, ocorre a interação entre os defeitos existentes e/ou a formação de novos defeitos 

(MCKEEVER, 1985). 

                                                 
1 Este número é definido para descrever o número atômico de uma mistura de moléculas, sendo calculado pela 

seguinte equação: 1 1 2 2 ...m m mm
eff n nZ a Z a Z a Z= + + , onde: 1a a na correspondem as frações de elétrons por 

grama de mistura dos materiais com número atômico de 1Z  a nZ e m=3,5 é constante (JOHNS; 

CUNNINGHAM, 1983 ). 
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Apesar do grande número de estudos realizados sobre as propriedades físicas do 

quartzo, suas propriedades termoluminescentes só ganharam importância após sua utilização 

na datação geológica / arqueológica. Atualmente, acredita-se que o quartzo não seja 

regularmente utilizado para dosimetria por apresentar: 

1. complexo espectro de emissão TL; 

2. dificuldade em discernir o efeito da natureza dos cristais e de sua população de 

defeitos estruturais e impurezas sobre as propriedades termoluminescentes; 

3. falta de caracterização quantitativa de sua resposta termoluminescente para baixas   

doses.  

 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo estudar as propriedades 

termoluminescentes de cristais de quartzo natural de diferentes ocorrências, cujas 

concentrações de impurezas foram anteriormente determinadas por diferentes técnicas 

experimentais (GUZZO, 1992). Espera-se contribuir para o entendimento do mecanismo de 

emissão TL do quartzo acima da temperatura ambiente, correlacionando sua resposta aos 

defeitos pontuais predominantes na estrutura dos cristais. Com isto, espera-se viabilizar a 

utilização do quartzo natural como um dosímetro termoluminescente, estabelecendo uma nova 

alternativa no campo da dosimetria das radiações ionizantes e sugerindo novas aplicações 

para as ocorrências de quartzo natural do Brasil. 



 17

2. Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1 Fundamentos da Dosimetria Termoluminescente 

 

A fim de melhor compreender os fundamentos da dosimetria das radiações ionizantes 

por emissão termoluminescente, é necessária uma descrição dos fenômenos físicos e dos 

modelos matemáticos que descrevem o efeito da termoluminescência. 

 

2.1.1 Modelo das Bandas de Energia 

 
A termoluminescência é um fenômeno físico apresentado por certos materiais que, 

depois de expostos à radiação, emitem luz quando aquecidos. Este fenômeno pode ser 

compreendido através da estrutura de bandas de energia em sólidos conforme descrito a seguir 

(BULL, 1986). 

Ao aproximarmos dois átomos seus estados energéticos se sobrepõem à medida que a 

distância entre eles diminui. No caso de dois átomos de hidrogênio se aproximando, ocorre 

uma acoplamento entre os estados quânticos de cada átomo, resultando numa divisão em dois 

novos estados. Um efeito similar acontece ao aproximarmos N átomos de qualquer elemento: 

seus níveis discretos de energia dividem-se dando origem a um conjunto se subníveis de 

energia. Este conjunto recebe o nome de banda de energia. 

Para um sólido, admitindo um potencial periódico, temos que a equação de 

Schrödinger não possui solução para todos os níveis de energia existentes em sua estrutura, 

estabelecendo assim níveis energéticos proibidos aos elétrons. Estes níveis constituem a 

banda proibida. Enquanto que os níveis permitidos são classificados como banda de valência 

e banda de condução (KITTEL; LUIZ, 1978). 

A banda de valência corresponde à faixa de energia em que os elétrons estão ligados à 

rede cristalina. A banda de condução é aquela em que os elétrons estão livres para transitar 

pela rede cristalina. A energia de qualquer elétron no interior de um material puro pode ser 

confinada em uma dessas bandas de energia, que são separadas por áreas de energias 

proibidas, que correspondem às faixas de estados energéticos não permitidos aos elétrons 

(KNOLL, 1989). 
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( )( )
1

( )
exp 1f B

f E
E E k T

=
 − + 

A ocupação de cada nível energético é descrita pela função de densidade de estados: 

(1) 

 
Onde:           = densidade de estados de energia ocupados; 
                     = densidade de estados de energia disponíveis;  
                     = função da distribuição de Fermi-Dirac, dada por: 
                                      

                                                                                                            (2) 

 
 

Onde: Ef = nível de Fermi2 

 E = estado de energia 

KB = constante de Boltzmann (                              ); 

      T = temperatura absoluta 

 

De acordo com a distribuição de energia das bandas o sólido pode ser classificado com 

condutor, isolante ou semicondutor (SWART, 2003): 

 
i) Condutores: são materiais caracterizados por terem a banda de valência parcialmente 

preenchida, ou por apresentar sua última banda totalmente preenchida, mas com uma 

sobreposição com a banda seguinte.  

 

ii) Isolantes: são materiais que tem a banda de valência, totalmente preenchida, sem 

sobreposição com a banda de energia seguinte e além disto, uma banda proibida de valor 

considerável. Uma banda proibida larga é necessária para que seja improvável que um elétron 

da banda de valência adquira energia e passe para a banda de condução.  

 

iii) Semicondutores: são um caso particular de materiais isolantes, a diferença é a magnitude 

da banda proibida . Se a largura da banda (gap) for menor ou até da ordem de 3eV podemos 

classificá-lo como semicondutor, enquanto que se for maior que este valor o classificamos 

                                                 
2Nível de Fermi ou Energia de Fermi corresponde ao maior nível energético ocupado. 

Estatisticamente, segundo a distribuição de Fermi-Dirac, em um sistema em equilíbrio termodinâmico 

e a 0K, os níveis de energia abaixo da Energia de Fermi estão completamente cheios de elétrons (com 

probabilidade f(E)=1) e os níveis acima desta energia estão vazios (com probabilidade f(E)=0). 

(WHITE, 1999). 

( ) ( ) ( )N E Z E f E= ×

( )f E

( )N E

( )Z E

58,62 10 /eV K−×



 19

como isolante. À temperatura de 0 K, o semicondutor se comporta como isolante. Ele não 

poderá conduzir corrente elétrica, pois as bandas de valência encontram-se totalmente 

preenchidas. Aumentando-se a temperatura, acima de 0 K, alguns poucos elétrons da banda de 

valência adquirem energia térmica da rede e poderão “pular” dos seus estados da banda de 

valência para estados vazios da banda de condução. Desta forma, passamos a uma condição 

em que os elétrons, tanto da banda de valência como da banda de condução, podem conduzir 

corrente elétrica. Esta situação, no entanto, não ocorre em materiais isolantes que tenham 

largura da banda proibida de alto valor, a não ser que a temperatura seja bastante elevada.  

A Tabela 1 apresenta alguns materiais com a largura da sua banda proibida e a sua 

correspondente classificação como isolante ou semicondutor. 

Tabela 1: Largura da banda proibida (Eg) para isolantes e semicondutores (SWART, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Figura 1 ilustra a estrutura de bandas de energia para um condutor e um isolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação esquemática do modelo de bandas de energia para um condutor e um 
isolante (Adaptada de KITTEL; LUIZ, 1978). 

Material 
Eg (eV) a 

300K Classificação 

Ge 
Si 

GaAs 
Si3N4 

C (diamante) 
SiO2 

 

0,66 
1,12 
1,42 
5,00 
5,47 
9,00 

 

Semicondutor 
Semicondutor 
Semicondutor 

Isolante 
Isolante 
Isolante 
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A presença de impurezas na estrutura cristalina, bem como a ausência de alguns 

átomos na estrutura do sólido ou o seu posicionamento fora da sua posição original, 

constituem defeitos do cristal que acarretam a geração de níveis de energia permitidos 

localizados na banda proibida (ASCKROFT; MERMIN, 1976; KITTEL; LUIZ, 1978). Estes 

defeitos constituem a base para o fenômeno da termoluminescência, pois agem como 

armadilhas para os portadores de carga que se encontram livres dentro da estrutura cristalina.  

Quanto a sua disposição na rede cristalina, as impurezas podem ser substitucionais, 

quando ocupam o lugar do átomo original na estrutura, ou intersticiais se localizados nos 

interstícios da estrutura cristalina. O tipo e a quantidade de impurezas presentes no cristal 

depende da forma e das condições de crescimento do mesmo, seja ele sintético ou natural. As 

impurezas mais comuns encontradas nos materiais termoluminescentes são íons alcalinos, 

íons metálicos e íons de terras raras, que são incorporados à estrutura do material, formando 

níveis metaestáveis de energia na banda proibida.  

 

 

2.1.2 Fenômeno da Termoluminescência 

 
Os materiais termoluminescentes - também conhecidos como fósforos - são em geral 

cristais iônicos (usualmente isolantes) nos quais a banda de valência é repleta de elétrons e a 

banda de condução está vazia. Quando o cristal é exposto à radiação ionizante, recebe energia, 

fazendo com que os elétrons sejam excitados da banda de valência para banda de condução. 

Ao “saltarem” para a banda de condução, os elétrons deixam lacunas na banda de valência, 

que recebem o nome de buracos. Assim, são criados pela radiação ionizante pares elétrons-

buracos, conforme ilustra a Figura 2a. 

Uma vez na banda de condução, os elétrons ficam livres para caminhar pela estrutura 

do sólido, o que possibilita a captura desses elétrons por armadilhas. Já os buracos migram 

pela banda de valência podendo ser capturados por níveis localizados de energia que recebem 

o nome de centros de buracos. Depois de cessada a excitação (radiação ionizante), o sistema 

atinge um equilíbrio metaestável, no qual os elétrons e os buracos permanecem capturados, 

desde que a energia de ativação das armadilhas não seja baixa (ATTIX, 1986). A Figura 2b 

ilustra este estado. 
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Figura 2: Representação do efeito da radiação ionizante sobre um fósforo TL a) criação de pares 
elétrons-buracos; b) estado metaestável de energia. 

 
Ao fornecer energia térmica ao sistema, os elétrons ganham energia e são promovidos 

novamente à banda de condução, onde se movem livremente pelo cristal podendo ser 

recapturados pelas armadilhas, voltar à banda de valência ou então se recombinarem com os 

buracos armadilhados dando origem aos chamados centros de recombinação. A 

termoluminescência irá acontecer quando houver uma emissão radiativa, proveniente da 

recombinação entre elétrons e buracos (MCKEEVER, 1985). A Figura 3 ilustra esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representação do fenômeno de emissão TL (a) elétrons liberados de suas armadilhas 
por aquecimento; (b) possíveis recombinações dos elétrons desarmadilhados: [1] 
podem ser novamente aprisionados; [2] podem voltar à banda de valência ou [3] 
podem se recombinar com os buracos dando origem à termoluminescência. 
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A energia térmica necessária à liberação dos elétrons está diretamente relacionada com 

a profundidade das armadilhas, ou seja, com os níveis de energia das armadilhas de elétrons. 

Estes níveis são determinados pela distância que as armadilhas se encontram da base da banda 

de condução: quanto mais próxima, menor a energia térmica necessária para provocar o 

desarmadilhamento. 

Observando a Figura 2, vemos que o nível de energia E1 é menor que o nível 

energético E2, pois se localiza mais próximo da banda de condução. Dessa forma, elétrons 

aprisionados em E1 necessitam de menos energia térmica para sua liberação do que elétrons 

aprisionados em E2. Dois parâmetros caracterizam cada armadilha: a energia necessária para 

liberação do elétron, chamada de energia de ativação (E) e o fator de freqüência (s), conforme 

ilustra a Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4: Armadilha com a energia de ativação E e o fator de  freqüência s. 

 

É possível representar cada armadilha como sendo equivalente a um poço de 

potencial. Mesmo no zero absoluto, o elétron fica oscilando dentro do poço. À medida que a 

temperatura aumenta, essa oscilação também aumenta, chegando a uma freqüência da ordem 

de 1011 a 1015 Hz. Essa freqüência, denominada de fator de freqüência (s), representa o 

número de vezes por segundo que o elétron interage com a rede cristalina e está relacionada 

com a probabilidade de escape do elétron armadilhado (MCKEEVER, 1985). A probabilidade 

p de um elétron escapar de uma armadilha com energia E é descrita pela equação de 

Arrhenius:        

(3) 

 

 

onde: KB = constante de Boltzmann  (                              ); 

         T = temperatura absoluta 

 

 

/ BE k T
ep s −= ⋅

58,62 10 /eV K−×
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O fenômeno da termoluminescência é governado por processos de recombinação entre 

buracos e elétrons liberados de suas armadilhas. Nesse contexto, um determinado nível de 

energia pode atuar como um centro de recombinação ou como uma armadilha. A distinção 

entre estes é feita com base na probabilidade de ocorrência de cada uma dessas transições. 

Para os elétrons, tem-se que os níveis de energia próximos da banda de condução serão 

as armadilhas de elétrons, pois para estes níveis a probabilidade de liberação térmica dos 

elétrons é maior que a probabilidade de recombinação de buracos com os elétrons 

armadilhados. Para os buracos, os níveis energéticos próximos á banda de valência serão as 

armadilhas de buracos. Por conseqüência, os níveis intermediários entre a banda de valência e 

condução serão centros de recombinação conforme ilustra a Figura 5 (MCKEEVER, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema dos níveis de energia introduzidos na região proibida (MCKEEVER, 1985). 

 

O nível de Fermi delimita os níveis de energia associados aos buracos e aos elétrons. 

Assim, abaixo da energia de Fermi estão os níveis de energia associados aos buracos e acima 

os níveis energéticos dos elétrons. Na Figura 5, as linhas pontilhadas que separam as regiões 

de armadilhas e de centros de recombinação representam níveis nos quais as duas 

probabilidades são iguais.  

 

 



 24

Quando envolvem níveis localizados de energia as recombinações são denominadas de 

indiretas, e quando envolvem as bandas de condução ou valência (níveis deslocalizados de 

energia) são denominadas de transições diretas. Existem três tipos possíveis de recombinação 

(MCKEEVER, 1985): 

 

1. As transições banda-banda: são denominadas de transições diretas e envolvem altos 

valores de energia (toda a energia do GAP). Elas estão sempre relacionadas à emissão de 

fótons, sendo dessa forma denominadas emissões radiativas (emissão luminescente).  

2. As transições banda-centro: envolvem uma parcela menor de energia acarretando o 

aumento da probabilidade de emissões não radiativas (emissão não luminescente), ou seja, 

fônons de energia, que são energias associadas às vibrações da rede.  

3. As transições centro-centro: em muitos materiais as transições entre elétrons e buracos 

podem ocorrer diretamente, sem que os portadores de carga envolvidos passem pelas bandas 

de condução e de valência. Uma recombinação desta natureza pode ocorrer se os níveis de 

energia envolvidos pertencem ao mesmo átomo. Um bom exemplo disso ocorre no fósforo 

KCl:Tl, onde um elétron excitado do tálio localizado no orbital 3P0 não pode decair, devido às 

regras de seleção da mecânica quântica, para o estado de menor energia 1S0. Assim, o 

decaimento só pode ocorrer quando o portador é termicamente excitado do estado 3P0 para o 

estado 3P1, de onde o decaimento para o estado 1S0 é possível (MCKEEVER, 1985). Esse 

tipo de transição é caracterizado pelo aumento da eficiência TL do material, sendo a base para 

o desenvolvimento de materiais dopados com íons de terras raras (BOS, 2001). 

 

A faixa de freqüência das emissões não radiativas se situa no intervalo de 1 a 10THz. 

Como esta faixa corresponde ao infravermelho distante, as vibrações de rede, ou fônons, só 

contribuem de maneira mais significativa para as propriedades ópticas nesta região do 

espectro eletromagnético. Nas regiões do infravermelho próximo, visível e ultravioleta as 

vibrações de rede são desprezíveis. Além disso, os fônons podem alterar a população dos 

níveis localizados de energia, fazendo com que a probabilidade de ocorrência de emissões não 

luminescentes também sofra alterações. 

Estes fatores implicam diretamente na eficiência da emissão TL (η), que é definida 

como a capacidade que tem um fósforo de converter a energia absorvida em luz facilmente 

detectável. Este efeito está relacionado com as probabilidades das transições luminescentes 

(Pr) e não luminescentes (Pnr) pela seguinte relação (BOS, 2001): 
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(4) 

 

 

Estudos mostram que a eficiência da emissão TL tem uma forte dependência com a 

temperatura, permanecendo constante até uma determinada temperatura a partir da qual 

apresenta uma grande diminuição (MCKEEVER, 1985). Isto pode ser explicado pelo fato de 

que para temperaturas mais elevadas a probabilidade de emissão não radiativa se torna maior. 

 

Por fim, é necessário distinguir a emissão TL da emissão incandescente que ocorre 

quando um material é aquecido a altas temperaturas. Há um largo intervalo entre as 

temperaturas para a ocorrência dessas duas emissões, pois a incandescência ocorre em 

temperaturas muito altas, próximas ao ponto de fusão do material. Outra diferença importante 

é o fato de que a repetição do fenômeno TL só ocorre se o material for novamente exposto a 

um agente excitante, diferentemente da incandescência, ou seja, na termoluminescência se 

não houver excitação prévia não há emissão de luz (MAHESH et al., 1989). 

 

 

2.1.3 Modelos da Termoluminescência 

 

O primeiro modelo matemático sugerido para explicar o fenômeno da 

termoluminescência foi proposto em 1945 por Randall e Wilkins. Este modelo se baseia na 

aproximação do quase-equlíbrio, ou seja, na consideração de que a taxa de preenchimento dos 

centros de recombinação é igual à taxa de esvaziamento das armadilhas (MCKEEVER et al., 

1993).  

Suponha que após a exposição à radiação ionizante, n elétrons sejam presos nas 

armadilhas e que mediante o aquecimento do material, estes sejam liberados para a banda de 

condução. A partir desse ponto, o modelo de Randall e Wilkins se baseia em quatro 

considerações básicas: 

 

 

 

 

( )
r

r nr

P

P P
η =

+
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exp
B

Edn ns dt
K T

 −− =  
 

exp
B

dn s E dT
K Tn β

 −= −  
 

1.  a probabilidade de recaptura dos elétrons pelas armadilhas é pequena;  

2. o tempo de vida dos elétrons na banda de condução é pequeno;  

3. os elétrons livres se recombinam quase que imediatamente com os buracos, 

emitindo luz; 

4. a concentração total das armadilhas e dos centros de recombinação é 

independente da temperatura. 

 

Assim, a uma temperatura T, a probabilidade p da liberação de elétrons por unidade de 

tempo é dada pela lei de Arrenhius (MAHESH et al., 1989):  

(5) 

 

 

onde:  E = nível de energia da armadilha (eV); 

KB = constante de Boltzmann (                            ); 

s = fator de freqüência (s-1). 

  

Se o nível de energia da armadilha, E, é tal que a uma temperatura de irradiação, T0,   

E > KBT0, então os portadores de carga permanecerão na armadilha por um longo período de 

tempo, só sendo liberados quando uma quantidade de energia E, for adicionada ao sistema. 

O máximo valor esperado para ‘s’ é a freqüência de vibração da rede, que é 

normalmente entre 1012 - 1014 Hz. A dependência de ‘s’ com a temperatura pode ser 

descartada se comparada com o termo exponencial da Equação 5. 

Se n são os elétrons armadilhados, então o número de elétrons liberados, dn, em um 

tempo dt é dado por:  

(6) 

 

onde o sinal negativo indica que o número de elétrons armadilhados é decrescente. 

Se o material é aquecido a uma taxa linear β, até uma temperatura T, onde β = dT/dt, a 

Equação 6 pode ser transformada na seguinte equação: 

 

 

(7) 

 

exp
B

Ep s
K T

 −=  
 

58,62 10 /eV K−×
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No inicio do aquecimento, quando T = T0, o número de elétrons armadilhados é igual 

a n0. Integrando a Equação 7 nesses limites chega-se à Equação 8:  

 
 

(8) 

 
Neste modelo, a intensidade (I) da termoluminescência é proporcional à taxa de 

preenchimento dos centros de recombinação que, por sua vez, é igual à taxa de esvaziamento 

das armadilhas, ou seja, I = -dn/dt. Assim, tomando como base a Equação 6, pode-se  

escrever: 

(9) 

 

onde A é uma constante de proporcionalidade. Substituindo na Equação 8 o valor de n dado 

pela Equação 8, tem-se:  

  

(10) 

 
Neste modelo, não são considerados os rearmadilhamentos. Em conseqüência, tem-se 

um sistema cuja cinética é de primeira ordem ou cinética monomolecular                

(MAHESH et al., 1989).  

Em 1948, Garlick e Gibson ampliaram o modelo apresentado, por Randall e Wilkins, 

considerando que os elétrons liberados de suas armadilhas através do aquecimento térmico 

poderiam ser novamente aprisionados. Assim, eles estabeleceram a Equação 11 para descrição 

desse fenômeno: 

 
(11) 

 

 

onde N é o número total de armadilhas de elétrons. A solução desta equação está apresentada 

abaixo.  

 

(12) 

  

Inserindo o rearmadilhamento na descrição da TL temos um sistema cuja cinética é de 

segunda ordem ou cinética biomolecular (MAHESH et al., 1989). 

0
0
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2.1.4 Curva de Emissão Termoluminescente 

 

 A curva de emissão termoluminescente (glow curve) é a principal característica de um 

material TL. Ela representa a luz emitida pelo cristal em função da temperatura ou do tempo 

de aquecimento e consiste de vários picos de emissão TL, conforme ilustra a Figura 6. Cada 

um dos picos está associado a uma determinada armadilha de profundidade E, sendo 

caracterizados pela temperatura onde ocorre o máximo de emissão TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Curva de emissão TL (glow curve) do dosímetro LiF: Mg,Ti (TLD-100) 

 

A formação de um pico de emissão TL está relacionada com a probabilidade de 

desarmadilhamento do elétron, ou do buraco, das suas respectivas armadilhas. Quando a 

temperatura de aquecimento do material é menor que a do pico considerado, poucos 

portadores de carga (elétrons ou buracos) são liberados, e tem-se uma emissão TL de baixa 

intensidade. Aquecendo-se o cristal, a probabilidade de desarmadilhamento aumenta, 

causando o aumento da emissão TL. Esta, por sua vez, é máxima na temperatura do pico. A 

intensidade decresce, em seguida, devido à redução do número de portadores de carga 

armadilhados. A forma da curva de emissão depende de vários fatores dentre os quais se 

destacam: os tipos de armadilhas e centros de recombinação existentes no cristal; a população 

dos portadores de carga armadilhados; a taxa de aquecimento durante a leitura da emissão TL; 

e da ordem de cinética como se vê na Figura 7 (MAHESH; VIJ, 1985). 
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A Figura 7 mostra as curvas de emissão TL em função da temperatura de aquecimento 

para amostras com cinética de primeira e de segunda ordem. Os parâmetros de obtenção das 

curvas foram sempre os mesmos, todavia o número de portadores de carga armadilhados foi 

diferente para cada uma das curvas, mostrando que a intensidade de emissão TL está 

diretamente relacionada com a população dos níveis localizados de energia de acordo com a 

equação ( )I t dn dt= −  (GRÜN, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Curvas genéricas de emissão TL. (a) cinética de primeira ordem; (b) cinética de 
segunda ordem, para diferentes populações de portadores de carga armadilhados. 

 

Para a cinética de primeira ordem dada pela Equação 10, verifica-se que a intensidade  

de emissão TL depende de dois parâmetros físicos, E e s, e de um parâmetro experimental, β, 

que é assumido como constante e pode ser facilmente medido. Também é importante observar 

que I(T) é diretamente proporcional a n0 que, por sua vez, está associado diretamente à 

população de portadores de carga armadilhados. Podemos inferir certos resultados sobre a 

formação da curva de emissão TL em função da temperatura de aquecimento. Quando T é 

bem maior do que T0 o argumento da segunda exponencial da Equação 10 tende a zero, e o 

valor da função exponencial se aproxima da unidade, variando bem lentamente com a 

temperatura. Todavia, a dependência de I(T) com a temperatura é dominada pela primeira 

função exponencial, que aumenta rapidamente com o aumento da temperatura (MAHESH et 

al., 1989).  
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Como a segunda função exponencial diminui com o aumento da temperatura e a altas 

temperaturas decresce rapidamente, a uma certa temperatura, o comportamento das duas 

funções exponenciais se cancela e, neste ponto, ocorre o pico máximo de intensidade TL. 

Acima desta temperatura, a diminuição da segunda exponencial é maior que o aumento da 

primeira e o produto da função diminui até que todos os portadores de carga aprisionados 

sejam liberados. Esta temperatura máxima (Tm), na qual ocorre o máximo de intensidade TL 

independe de n0, sendo este comportamento característico para a cinética de primeira ordem 

(BULL, 1986).  

Para curvas de emissão TL que obedecem à cinética de segunda ordem este tipo de 

análise é bem mais complexa, sendo necessária a resolução da Equação 11 (KIRSH, 1992). 

Os modelos descritos acima, tanto para a cinética de primeira como para a de segunda 

ordem, só podem ser aplicados para curvas de emissão TL que possuem um único pico de 

emissão, o que não é observado nos fósforos TL conhecidos. Todavia, são ferramentas 

bastante úteis na descrição do processo de emissão TL. Outros modelos foram propostos a fim 

de entender todos os mecanismos existentes no processo de termoluminescência, cuja 

compreensão ainda não é completa. Devido ao tratamento matemático complexo dos novos 

modelos, estes não serão abordados neste trabalho (MCKEEVER; CHEN, 1997a). 

 

 

2.2 Equipamentos para Medida da Termoluminescência 

 

Para aplicação em dosimetria das radiações ionizantes, vários modelos de 

equipamentos para leitura da intensidade de emissão TL estão disponíveis no mercado. 

Basicamente estes equipamentos consistem de um sistema para o aumento controlado da 

temperatura, filtro óptico, detector da luz emitida, um conversor capaz de tornar o sinal de luz 

recebido em sinal elétrico mensurável e, finalmente, um sistema de registro do sinal 

produzido (CAMERON et al., 1968). A Figura 6 mostra o esquema de um equipamento de 

leitura TL. A seguir serão discutidas as principais características desse sistema.  
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Figura 8: Esquema do processo de leitura TL, com imagem ampliada do tubo   
fotomultiplicador: 1-fotocátodo, 2-dinodo e 3-ânodo 

 

 

2.2.1 Sistema de Aquecimento 

 
Vários métodos podem se usados para o aquecimento da amostra. O mais usual deles é 

a passagem de uma corrente elétrica por uma bandeja metálica ou bobina (resistência). A 

temperatura é monitorada por um termopar colocado logo acima da posição ocupada pela 

amostra. Uma vantagem desse método é a alta capacidade térmica da bandeja, possibilitando 

um maior controle da taxa de aquecimento e um melhor resfriamento do conjunto bandeja-

fósforo após a leitura (MAHESH; VIJ, 1985). 

Uma outra forma de aquecimento é a que utiliza nitrogênio ou ar quente. Este método 

é vantajoso para fósforos que precisam ser aquecidos rapidamente (por exemplo, até 350°C 

(623 K) em 4 a 8 segundos). A taxa de aquecimento e a temperatura podem ser controladas 

pelo fluxo de gás quente incidente na amostra e pela temperatura do mesmo. Esta técnica não 

pode ser utilizada para amostras que se apresentam na forma de pó (BECKER, 1973). 

 

 

2.2.2 Sistema de Aquisição 

 
Uma vez aquecida, a amostra emite luz que é captada por uma célula 

fotomultiplicadora que por sua vez, converte o sinal de luz recebido em um sinal elétrico 

mensurável. A fotomultiplicadora é um tubo de vidro fechado a vácuo composto por um 
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cátodo fotossensível, um conjunto de dinodos e um ânodo. A luz emitida pela amostra 

interage com o cátodo, através de efeito fotoelétrico, causando a emissão de elétrons. Estes 

elétrons são atraídos na direção do primeiro dinodo através da força elétrica decorrente da 

diferença de potencial entre o catodo e o dinodo. Ao se chocarem no dinodo transferem sua 

energia arrancando elétrons que são atraídos na direção do segundo dinodo e assim 

sucessivamente. Portanto haverá uma multiplicação do número de elétrons nos dinodos. 

Finalmente, os elétrons serão coletados no ânodo gerando o sinal elétrico. 

 O sinal resultante consiste em um pulso cuja amplitude, em volts, é definida como a 

razão entre a carga coletada e a capacitância do sistema. A altura de cada pulso, na saída da 

fotomultiplicadora, é proporcional à intensidade de luz TL e portanto à energia depositada no 

material pela radiação ionizante, ou seja, à dose absorvida pelo material (BOTTER-JENSEN, 

1997).  

Uma parte essencial do tubo fotomultiplicador é o fotocátodo. Este é composto 

normalmente, por compostos bi-alcalinos (KCs, RbCs ou KNaSb), cujos picos de 

sensibilidade ocorrem a aproximadamente 420nm. A grandeza que define a sensibilidade do 

fotocátodo é a eficiência quântica (QE), expressa em termos da razão entre o número de 

elétrons emitidos e o número de fótons incidentes. Uma eficiência quântica de 100 % ocorre 

para um fotocátodo ideal, onde todos os fótons emitidos pela amostra TL são coletados e 

transformados em elétrons. Todavia, a maior eficiência quântica observada para fotocátodos 

em uso fica em torno de 30 % (KNOLL, 1989). 

Para se obter uma máxima resposta TL é preciso garantir que a fotomultiplicadora 

esteja operando em condições tais que a corrente de escuro seja baixa, que a resposta espectral 

seja coincidente com a emissão TL e a multiplicação de elétrons nos dinodos seja constante, 

de modo a garantir uma reposta linear com a intensidade da luz incidente                   

(BOTTER-JENSEN, 1997). 

 

 
2.2.3 Sistema de Registro 

 
 

O sinal resultante da fotomultiplicadora é amplificado, com um ganho de 

aproximadamente 103, tornando-o mais facilmente mensurável.  Após a amplificação, os 

pulsos são registrados em função da temperatura ou do tempo de aquecimento, resultando na 

curva de emissão termoluminescente do material. 
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Uma outra forma de expressar o sinal TL resultante é em função do comprimento de 

onda dos fótons emitidos. Neste caso a curva resultante é denominada de espectro de emissão 

termoluminescente, como mostra a Figura 9 (BECKER, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 9: Espectro de  emissão termoluminescente obtido para  os fósforos CaF2 (natural); 
LiF:Mg,Ti; CaF2:Mn e CaSO4:Mn. Adaptado de Becker (1973). 

 

Este espectro pode ser gerado seguindo o mesmo princípio de formação da curva de 

emissão TL, sendo utilizado para tal um conjunto de filtros ópticos acoplados ao sistema a fim 

de cobrir o maior intervalo possível de comprimentos de onda. 

A temperatura do pico da curva TL é uma medida da energia de ativação térmica 

necessária para “arrancar” os elétrons presos de determinadas armadilhas, fornecendo 

informações sobre a distribuição dos níveis de energia do material (GRÜN, 1994). Para o 

conhecimento do tipo de portadores envolvidos no processo de emissão, revelando a estrutura 

das bandas, bem como o nível de Fermi de cada material, faz-se necessário o levantamento do 

espectro de emissão TL, que possibilita, através da mecânica quântica, o cálculo da energia 

dos fótons emitidos e conseqüentemente os tipos de impurezas presentes no material 

(MAHESH et al., 1989). O conhecimento do espectro de emissão TL garante uma maior 

eficiência na coleta dos fótons emitidos, uma vez que é necessário igualar o comprimento de 

onda da emissão TL com o pico de eficiência quântica da célula fotomultiplicadora. 



 34

2.3 Propriedades Dosimétricas dos Materiais Termoluminescentes 

 

Em dosimetria termoluminescente, uma vez realizada a devida calibração, a dose 

absorvida pode ser avaliada através da análise da curva de emissão TL utilizando como 

parâmetro a altura do pico de emissão ou a integração da área sob o pico. A medida da 

integração da área sob a curva é a mais usual, uma vez que ela informa a quantidade total de 

portadores de carga produzidos pela incidência do feixe da radiação ionizante no material. 

(ATTIX, 1986). 

Diversos materiais apresentam propriedades termoluminescentes. Entretanto, para que 

um material possa ser utilizado como dosímetro, o mesmo deve apresentar as seguintes 

propriedades (MCKEEVER, 1985): 

� Alta sensibilidade do material TL à radiação ionizante, fator esse relacionado 

com a concentração de níveis metaestáveis para o aprisionamento dos 

portadores de carga; 

� Alta eficiência de emissão de luz associada ao processo de recombinação; 

� Variação linear da resposta TL para um amplo intervalo de dose e baixa 

dependência energética; 

� Existência de picos de emissão TL em temperaturas superiores a 100ºC, pois 

picos em temperaturas inferiores sofrem perdas significativas da informação 

armazenada (desvanecimento da resposta TL); 

� Espectro de emissão TL dentro da faixa de sensibilidade da fotomultiplicadora 

evitando assim possíveis contribuições indesejadas, provenientes de fótons 

correspondentes à emissão incandescente ou infravermelha, do próprio 

equipamento de medida. O recomendado é um espectro de emissão com uma 

faixa de comprimento de onda entre 300 e 500 nm; 

� Fácil procedimento de tratamento térmico (annealing); 

� Resistência a diversos fatores ambientais, tais como luminosidade, umidade, 

poluição e a agentes químicos como solventes orgânicos; 

� Baixo custo e facilidade de obtenção. 

 

Assim, é evidente a dificuldade em encontrar todas estas propriedades reunidas em um 

único material. A seguir, são descritas as principais propriedades para a aplicação do material 

termoluminescente. 
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a) Resposta em Função da Dose 

 

A mais importante característica dos materiais termoluminescentes para aplicações em 

dosimetria é a sua dependência com a dose. É desejável que o material TL apresente uma 

resposta linear em um largo intervalo de dose. Todavia, muitos materiais TL apresentam uma 

variedade de efeitos não lineares, sendo caracterizados por uma resposta linear para baixos 

valores de dose, seguida por regiões de supralinearidade e de sublinearidade como mostra a 

Figura 10 (NAIL et al., 2002).  

Tanto a supralinearidade como a sublinearidade podem levar a respostas TL sub ou 

super estimadas, respectivamente. Porém, a ocorrência dessas regiões não descarta o material 

TL para o uso em dosimetria. Para tal, se faz necessário uma correção da resposta TL, a fim 

de eliminar os erros introduzidos pelos efeitos de não-linearidade.  

Buscando descrever quantitativamente e interpretar teoricamente a curva da resposta 

TL em função da dose, define-se a função dose–resposta normalizada, f(D) da seguinte forma  

(HOROWITZ, 2001): 

 

 
1 1

[ ( ) ]
( )

[ ( ) ]

F D D
f D

F D D
=  (13) 

 

onde, F(D) é a intensidade do sinal TL para uma dose D e F(D1) é a intensidade do sinal TL 

para uma dose D1, situada em algum ponto da região linear da curva da resposta TL em 

função da dose.  

O valor de f(D) fornece o grau de linearidade da resposta, ou seja: f(D) = 1→ intervalo 

de linearidade; f(D) > 1 → supralinearidade.  A supralinearidade é seguida de uma região na 

qual o valor de f(D) torna-se decrescente, denominada de região sublinear conforme ilustra a 

Figura 10. 
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Figura 10: Intensidade do sinal TL em função da dose, F(D), e a função dose–resposta 
normalizada, f(D), indicando as regiões de linearidade, supralinearidade e de 
sublinearidade (NAIL et al., 2002). 

 
A região supralinear, conforme ilustra a Figura 10, é caracterizada por uma dose 

crítica (Dc), acima da qual a supralinearidade tem ínicio e por uma dose máxima (Dmax), onde 

ocorre o valor máximo do índice de supralinearidade f(Dmax). A sublinearidade é observada na 

região de saturação, que corresponde ao valor de dose para o qual todas as armadilhas estão 

preenchidas.  

Muitos estudos revelam que o comportamento da resposta TL com a dose está 

relacionado com diversos fatores tais como (MCKEEVER, 1985; MISCHE; MCKEEVER, 

1989; HOROWITZ, 2001): 

� Energia do feixe de radiação; 

� Transferência Linear de Energia (LET); 

� Taxa de aquecimento durante a leitura do sinal TL; 

� Tratamento térmico antes da irradiação (annealing); 

� Estrutura cristalina do material TL. 

Dc 

Dm 
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A concentração e os tipos de defeitos responsáveis pelas armadilhas e pelos centros de 

recombinação são fatores de suma importância para a resposta TL em função da dose. Por 

exemplo, em dosímetros de LiF: Mg, Ti , diminuindo a concentração de Mg aumenta-se a 

supralinearidade da resposta do dosímetro, enquanto que aumentando a concentração de 

impurezas do grupo OH a resposta TL decresce  (STOEBE; DEWERD, 1985). 

 

 

b) Sensibilidade 

 

A sensibilidade, S(D), de um material TL é uma medida da intensidade da emissão 

luminescente em relação à dose absorvida de radiação por unidade de massa. Assim, se dois 

fósforos de igual massa são irradiados com a mesma dose, aquele que apresentar a maior 

resposta TL tem maior sensibilidade (BOS, 2001). 

A sensibilidade de um material TL depende principalmente da distribuição e da 

população dos níveis de energia presentes na estrutura do material, uma vez que estes  

contribuem diretamente para a produção do sinal TL. Além disso, esta grandeza depende do 

sistema de leitura TL utilizado, o que torna difícil uma definição absoluta da mesma. 

Para reduzir as incertezas associadas com as medidas absolutas, define-se a 

sensibilidade relativa, isto é, compara-se o sinal TL do material com a resposta TL do 

LiF:Mg,Ti (TLD-100), que é considerado com sensibilidade igual a 1 (MCKEEVER, 1985).  

 

(14) 

 

onde, F(D)mat é a resposta TL do material e F(D)TLD-100 é a resposta TL do TLD-100 

(LiF:Mg,Ti), ambas para a mesma dose D. 

Um importante efeito observado em muitos materiais TL é o aumento de sua 

sensibilidade (mais particularmente de um pico TL específico), após sua exposição a altas 

doses de radiação ionizante (∼ 103Gy). Este processo, conhecido como sensibilização, pode 

ser explicado pela criação e/ou destruição de defeitos através da interação da radiação 

ionizante com o material e/ou do tratamento térmico o qual o material é submetido. Por 

exemplo, para o TLD-100 é observado um aumento de cerca de seis vezes na sua 

sensibilidade quando o mesmo é irradiado com uma dose de 1kGy seguida de um tratamento 

térmico de 280ºC por 30 minutos (DRISCOLL et al., 1986).  

100

( )
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c) Dependência Energética 

 

A intensidade TL emitida por um material depende da energia da radiação ionizante 

incidente no material. A dependência energética SE (E) do material, para a radiação 

eletromagnética, é definida como (HOROWITZ; OLKO, 2004): 

 

(15) 

 

onde: µen / ρ  é denominado coeficiente mássico de absorção de energia para o material de 

referência (REF), geralmente o ar, e para o material TL em estudo (MAT).  

Na prática, para expressar a variação da resposta TL em função da energia, calcula-se 

a resposta relativa (RER) em relação à resposta TL do material irradiado com 60Co                     

(E = 1,25 MeV), ou seja: 

 

(16) 

 
O coeficiente mássico de absorção depende do processo pelo qual a energia é 

depositada no material (produção de pares, espalhamento Compton, efeito fotoelétrico), que 

por sua vez depende da energia do feixe de radiação e do número atômico efetivo do material. 

Por exemplo, em materiais com baixo número atômico efetivo ocorre a predominância do 

efeito fotoelétrico para fótons com energia <15keV, enquanto que para fótons com energia 

15keV<E<10MeV o espalhamento Compton é predominante. Para materiais com alto número 

atômico o efeito fotoelétrico permanece predominante até energias de aproximadamente 

100keV, o que faz com que materiais desse tipo apresentem uma alta dependência energética 

(MCKEEVER, 1985). 

Como a maior parte das aplicações da dosimetria termoluminescente consiste em 

determinar a dose absorvida no corpo humano, materiais com números atômicos equivalentes 

ao tecido humano (Zeff =7,4) são os mais desejados. Neste caso, os dosímetros de LiF (Zeff = 

8,14) podem ser considerados equivalentes ao tecido humano e por isso são muito utilizados 

na dosimetria clínica. A Figura 11, mostra a Resposta Relativa com a Energia (RER) para o 

TLD-100 e o CaF2 (Zeff = 16,3). É importante notar que o CaF2 possui Zeff maior que o do 

TLD-100 e por isso apresenta uma maior dependência energética. 
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Figura 11: Resposta relativa em função da energia para o TLD-100 e o CaF2 natural. 

 
 

d) Tratamento Térmico (annealing) 

 

 Uma das grandes vantagens e facilidades do uso de materiais 

termoluminescentes é o fato dos mesmos poderem ser reutilizados inúmeras vezes sem a 

perda de suas propriedades dosimétricas. Para isso, são realizados tratamentos térmicos 

específicos para cada material, a fim de restaurar as propriedades originais do mesmo, ou seja, 

garantir o completo esvaziamento dos níveis metaestáveis de energia, eliminando sinais 

residuais e permitindo a reutilização do material.  

Para o uso dos dosímetros termoluminescentes são realizados os tratamentos térmicos 

pré e pós-irradiação com as seguintes finalidades (DRISCOLL et al., 1986): 

 

a) Pós-irradiação: utilizado para diminuir a intensidade dos picos TL que ocorrem em 

baixas temperaturas e apresentam variações à temperatura ambiente, podendo 

interferir na resposta dosimétrica do material. Este tipo de tratamento é empregado em 

materiais que apresentam picos TL em temperaturas inferiores a 100 ºC. Para tal é 
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aplicada uma temperatura de 100 ºC (373K) durante um intervalo de 5 a 10 minutos, 

visando a eliminação desses picos; 

b) Pré-irradiação: utilizado para apagar as informações restantes no material, de modo a 

possibilitar a sua reutilização. 

 

Além destes, tratamentos de sensibilização são realizados antes do uso do material TL, 

com o objetivo de sensibilizar o material, aumentando a sua sensibilidade à radiação 

ionizante.  

A taxa de resfriamento também constitui um importante parâmetro do tratamento 

térmico, uma vez que pode interferir na sensibilidade do material. Segundo Driscoll et al. 

(1986), um rápido resfriamento contribui para o aumento da probabilidade da combinação não 

radiativa durante a liberação térmica dos portadores de carga armadilhados, o que reduz a 

resposta TL do material. 

A duração do tratamento térmico também influencia diretamente na sensibilidade do 

material TL. Por exemplo, o LiF:Mg,Ti (TLD-100), ao ser submetido ao aquecimento de 

400°C (673 K) durante uma hora, tem sua estrutura inicial restaurada, o que viabiliza a sua 

reutilização. Todavia, se forem realizados tratamentos térmicos muito prolongados danos 

permanentes à estrutura cristalina do material podem ser criados, alterando sua sensibilidade. 

Já para o LiF:Mg,Cu,P a temperatura do tratamento térmico não deve ultrapassar 240ºC 

(513K) durante 10 minutos, uma vez que temperaturas e tempos superiores podem ocasionar 

perdas irreversíveis na sensibilidade do material (MEIJVOGEL; BOS, 1995). 

A reprodutibilidade dos ciclos de aquecimento e resfriamento dos dosímetros são de 

suma importância para redução de variações na resposta TL do material. A Tabela 2 traz os 

parâmetros do tratamento térmico pré-irradiação utilizado em alguns materiais TL 

comercialmente disponíveis (MAHESH et al.,1989). 

Tabela 2: Parâmetros de tratamento térmico pré irradiação utilizados para alguns materiais TL 

 

Material TL Tratamento térmico padrão 

LiF: Mg, Ti 1,0h a 400ºC + 24h a 80ºC 

Li2B4O7: Mn 30 min a 300ºC 

CaSO4: Dy 1,0h a 400ºC 

CaF2: Dy 1,0h a 400ºC 
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e) Desvanecimento da Resposta TL (fading) 

 
Uma importante consideração na escolha de um material para dosimetria 

termoluminescente, é quão estável é o sinal TL no ambiente em que o dosímetro será 

utilizado. Se o sinal TL é instável ao longo do tempo, isto é, se decresce com o tempo 

decorrido após a irradiação, diz-se que o sinal desvaneceu. Esse desvanecimento (fading) 

pode ter várias causas, tais como: temperatura ambiente (fading térmico), exposição à luz 

(fading óptico) ou qualquer outro meio (fading anômalo). Destes, o desvanecimento térmico é 

o mais significativo. 

Assim, é desejável, para o uso em dosimetria, que o material termoluminescente 

apresente uma curva de emissão TL com picos entre 200 e 300ºC. Esta faixa de temperatura é 

alta o suficiente para garantir que a liberação térmica indesejável dos portadores de carga 

armadilhados seja desprezível, e é baixa o bastante para que a leitura TL não sofra 

interferência da radiação de corpo negro liberada durante o processo de aquecimento a altas 

temperaturas (MCKEEVER, 1985).   

A vida média (τ ) das armadilhas de elétrons é um parâmetro de suma importância 

para avaliar a estabilidade do sinal TL, e pode ser obtida pela Equação 17 que fornece a taxa 

de desvanecimento do sinal TL em função da temperatura e está associada com a 

probabilidade de liberação de elétrons fornecida pela Equação 5.   

 

 

(17) 

 

Através de diversos métodos de análise da curva de emissão termoluminescente é 

possível determinar a energia de ativação e o fator de freqüência das armadilhas 

correspondentes a cada pico TL, possibilitando com isso o cálculo da vida média (τ ) das 

armadilhas envolvidas no processo de emissão termoluminescente, determinando assim a 

estabilidade dos portadores de carga armadilhados para uma dada temperatura (MAHESH et 

al., 1989; MCKEEVER; CHEN, 1997b). 

 

 

 

( )1 1 exp Ep s
kT

τ − −= =



 42

Todavia, em alguns materiais é freqüente encontrar um desvanecimento térmico muito 

maior do que o estimado pela Equação 17. Este comportamento é denominado de 

desvanecimento anômalo e acarreta erros na medida da intensidade TL, principalmente em 

aplicações de datação arqueológica e geológica. Este comportamento pode ser explicado 

através de modelos que se baseiam no tunelamento de elétrons entre as armadilhas 

(MCKEEVER, 1985). 

Existem várias outras propriedades que podem ser avaliadas na escolha do material 

TL. Entre elas destaca-se a sensibilidade à luz, à umidade, à poluição, a vapores químicos, etc. 

Porém, todas elas podem ser facilmente controladas encapsulando ou selando os dosímetros 

com material adequado. A Tabela 3 mostra as principais características de alguns materiais 

TL utilizados em dosimetria. 

 

Tabela 3: Características gerais de alguns fósforos termoluminescentes utilizados em dosimetria 
(MCKEEVER, 1985). 

 
NA: não apreciável 

 

 
 

 

 CARACTERÍSTICAS 

Fósforo TL Temperatura 
do pico (°C) 

Pico de emissão 
TL (nm) 

Zeff 
Sensibilidade 

relativa ao 
LiF:Mg,Ti 

Dependência 
energética 

(30keV/60Co) 
Desvanecimento  

LiF: Mg, Ti 210 400 8,14 1,0 1,3 10% / ano 

Li2B4O7: Mn 210 600 7,4 0,4 0,9 5% em 60 dias 

CaSO4: Dy 220 480-570 15,3 30 10-12 
7-30% em   6  

meses 

CaSO4: Mn 80 500 15 60 10-12 10% / mês 

CaF2: Dy 200 480 16 16 13-15 25% / mês 

CaF2 

(natural) 
260 380 16,3 20-50 13-15 NA 

BeO 180-220 330 7,13 3,0 1,4 7%  em 2 meses 

Al2O3 250 425 10,2 5 3,5 5% / mês 
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2.4 O Quartzo 

 

 
O quartzo é atualmente um importante material em dosimetria retrospectiva, sendo 

utilizado na estimativa de dose em acidentes como o de Chernobyl, bem como em datação 

arqueológica. Todavia, em dosimetria pessoal de baixas doses (mGy), são poucos os estudos 

realizados. Tais estudos se baseiam, quase sempre, em amostras compostas de grãos de 

quartzo (pó), e utilizam técnicas de sensibilização com altas doses e com tratamentos térmicos 

a altas temperaturas (ADAMIEC, 2000; BLUSZCZ; BOTTER-LENSEN, 1995). 

As propriedades TL do quartzo ainda não são completamente conhecidas. Assim, na 

tentativa de compreender seus mecanismos de emissão TL, muitos modelos foram propostos. 

Bailey (2001) sugeriu um modelo englobando grande parte dos fenômenos TL observados no 

quartzo. No entanto, como os demais modelos, ele enfatiza as características do quartzo para 

datação, deixando ainda lacunas para uma maior compreensão do comportamento do quartzo 

para dosimetria de baixas doses (mGy). 

As curvas de emissão TL para os diversos tipos de quartzo, relatadas na literatura, são 

divergentes com relação a parâmetros como taxa de aquecimento, concentração de impurezas, 

tratamento térmico, condições de gênese e crescimento do cristal; dificultando assim uma 

melhor caracterização dos picos TL observados para esse material (MCKEEVER, 1985). Um 

modelo que explique o comportamento TL do quartzo bem como a total compreensão de suas 

propriedades TL constitui uma ampla e atual área de estudo. 

 

 

2.4.1 Estrutura Cristalina 

 
O quartzo (SiO2) é responsável por 12,6% da massa da crosta terrestre, ocorrendo sob 

14 formas alotrópicas, dependendo da temperatura e da pressão de formação. As principais 

formas alotrópicas são: quartzo-α, quartzo-β, tridimita e cristobalita. Com a variação da 

temperatura ocorrem várias transformações de fase, quais sejam: quartzo-α para quartzo-β a 

573°C (846 K); quartzo-β para tridimita a 870°C (1143K) e tridimita para cristobalita a 

1470°C (1743 K). A transformação de quartzo-α para quartzo-β, envolve pequenos ajustes 

nas posições atômicas, sem que ocorra a quebra das ligações (FRONDEL, 1962; 

KRBETSCHEK et al., 1997).  
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O quartzo-α é a forma alotrópica do óxido de silício mais encontrada na crosta 

terrestre, tendo em vista sua estabilidade à temperatura ambiente. Suas principais variedades 

cristalinas são: quartzo hialino ou cristal de rocha, quartzo leitoso, quartzo esfumaçado, 

quartzo róseo, quartzo roxo (ametista), quartzo negro (mourion), quartzo verde (prásio) e 

quartzo amarelo (citrino). Pelas estatísticas oficiais do Departamento Nacional de Pesquisas 

Minerais (DNPM) o Brasil possui as principais reservas naturais de quartzo de boa qualidade 

cristalina. 

 A propriedade mais importante do quartzo-α é a piezeletricidade, que faz com que os 

cristais de quartzo-α sejam utilizados em uma variedade de equipamentos eletrônicos, 

incluindo cristais osciladores e filtros de precisão para controle de freqüência, sensores de 

massa, temperatura, pressão, acelerômetros, entre outros (BARBOSA; PORPHÍRIO, 1995). 

O quartzo-α pertence ao sistema trigonal e à classe de simetria cristalina (32). Nesta 

classe as estruturas cristalinas são enantiomorfas 3, apresentando-se em dois grupos espaciais: 

P3121 – quartzo esquerdo - ou P3221 – quartzo direito. A estrutura fundamental é o tetraedro, 

4
4SiO

−  , com todos os oxigênios ligados entre si, como mostrado pela Figura 12                             

(BORG; DIENES, 1992).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura fundamental do quartzo: ânion ortosilicato. 

 

A célula unitária do quartzo-α é constituída por três átomos de Si e seis átomos de O, 

conforme ilustra a estrutura em destaque na Figura 13. Esta figura é uma projeção da estrutura 

cristalina do quartzo direito, correspondente a um corte perpendicular ao eixo          

cristalográfico c. 

                                                 
3 Enantiomorfo – enantios = oposto e morfo = forma. Enantiomorfo se refere a formas opostas de uma 
mesma estrutura, descreve a relação entre duas formas idênticas que não se superpõe. Em 
cristalografia, é referente a dois arranjos internos de  uma mesma forma cristalina, no caso do quartzo, 
temos o quartzo esquerdo e quartzo direito. 
 

-O O-
 

Si 

O-
 

O-
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Nesta estrutura, duas das ligações Si-O fazem um ângulo de 66° com o eixo 

cristalográfico c, e têm comprimento de 1,606
0

A , enquanto que as outras duas ligações fazem 

um ângulo de 44° e possuem uma comprimento de 1,612
0

A . Assim, os átomos de oxigênio se 

apresentam em dois pares equivalentes. Os parâmetros da célula unitária determinados por 

difração de raios-X à temperatura de 25ºC (298K) são a = 4.9134
0

A  e c = 5.4052 

(HALLIBURTON, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 13: (a) Cristal de quartzo natural; (b) Projeção das posições atômicas do quartzo sobre o 
plano perpendicular ao eixo cristalográfico do cristal (eixo c). Observa-se o tetraedro 
formado pela composição 4

4SiO
−  e a célula unitária do cristal. 

 

Existem canais abertos na direção do eixo cristalográfico do cristal ( )c
→

 e na direção a 

da rede do quartzo, sendo possível inscrever um círculo de 0,85
0

A  de diâmetro nos canais 

normais ao eixo c e um círculo com diâmetro de 0,70
0

A  nos canais normais ao eixo a. Esses 

canais possibilitam a presença de impurezas intersticiais na estrutura cristalina do quartzo, 

como os íons monovalentes Li+ e Na+ (FRONDEL, 1962).  
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A influência da eletronegatividade e a coordenação tetraédrica dos átomos de Si e O 

conferem à ligação Si-O um caráter misto, tido como 40% iônico e 60% covalente. A parcela 

covalente é responsável pela estrutura rígida do material. Devido ao caráter misto da ligação, 

a radiação ionizante, ao interagir com o cristal de quartzo, pode causar tanto a ruptura da 

ligação Si-O quanto a criação de vacâncias na estrutura cristalina. Além disso, através de 

colisões diretas com partículas nucleares de alta energia, pode haver o deslocamento dos 

átomos da estrutura, alterando assim as características do material (MCKEEVER, 1984). 

 

 

2.4.2 Defeitos Pontuais 

 

A denominação defeito estrutural descreve todas as modificações que ocorrem no 

arranjo periódico e regular dos átomos, íons ou moléculas de um sólido. Assim, como na 

maioria dos sólidos cristalinos, os defeitos estruturais nos monocristais de quartzo são 

classificados em três categorias: defeitos pontuais, defeitos lineares e defeitos de plano 

cristalino (KITTEL; LUIZ, 1978). 

Entre os defeitos citados, os pontuais são os mais comuns e podem ser divididos 

basicamente em três tipos: lacunas, impurezas intersticiais e impurezas substitucionais. Os 

defeitos pontuais constituem a base da termoluminescência observada no quartzo, pois, a 

radiação ionizante interage com os defeitos pontuais dando origem a novos defeitos e 

produzindo portadores de carga livres. Sendo assim, é de suma importância apresentar neste 

trabalho os principais defeitos pontuais encontrados no quartzo. 

Os defeitos pontuais podem ser formados durante o crescimento do cristal ou pela 

ação da radiação ionizante. A estrutura aberta e anisotrópica do quartzo, assim como a  

natureza iono-covalente das ligações permite a incorporação de impurezas e a formação de 

centros de defeitos de diferentes naturezas. Três grupos importantes de defeitos pontuais 

podem ser destacados, quais sejam: centros associados ao alumínio (Al); centros relacionados 

à presença de hidrogênio (H) e as vacâncias de oxigênio (O) (HALLIBURTON, 1985; 

BAHADUR, 2003). 

 

 

 

 



 47

a) Centros associados ao alumínio (Al) 

 
O alumínio (Al) é uma das impurezas mais importantes e uma das mais freqüentes na 

estrutura cristalina do quartzo, seja ele natural ou sintético. Mesmo em pequenas 

concentrações, afeta as condições de crescimento do quartzo sintético e também a estabilidade 

dos osciladores à quartzo. Por esse motivo, os centros de defeitos relacionados ao Al foram 

exaustivamente estudados (KOUMVAKALIS, 1980; HALLIBURTON et al., 1981; GUZZO 

et al., 1997; HASHIMOTO et al., 1997; BAHADUR, 2003). 

Os íons de Al possuem valência 3+ e podem substituir o Si tetravalente na rede 

cristalina do quartzo. Todavia, o alumínio precisa de uma carga positiva adicional para 

compensar a substituição do Si4+. Esta compensação pode ser realizada por íons alcalinos, tais 

como Li+, Na+ e K+, por prótons (H+) localizados em interstícios próximos aos átomos de Al. 

A compensação de carga também pode ocorrer pelo aprisionamento de buracos nos orbitais 

não ligados dos átomos de oxigênio, conforme ilustra a Figura 14. 

A estrutura tetraédrica composta pelo Al substitucional tem valência negativa. Assim, 

existe uma forte atração coloumbiana entre os íons intersticiais (ou buracos) e este tetraedro. 

Além disso, a alta mobilidade dos íons intersticiais, faz com que eles se localizem, 

usualmente, nas adjacências dos íons Al3+, dando origem aos diferentes centros de impurezas 

associados ao Al, quais sejam: Al-M (M = Li+, Na+ ou K+), Al-OH e Al-buraco (Al-hole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Representação esquemática dos centros de defeitos associados ao Al na rede do 
quartzo. (1) – centro Al-M (M = Li+, Na+ ou K+); (2) – centro Al-OH;                          
(3) – centro Al-buraco (Al-hole). 
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i) Centro Al-M: um centro Al-M (M = Li+, Na+ ou K+), representado por [AlO4/M
+]0,  se 

forma pela atração coloumbiana quando um íon M+ se localiza em um interstício vizinho ao 

alumínio substitucional. Estes centros não apresentam picos de absorção característicos no 

infravermelho e não podem ser detectados por nenhuma técnica espectroscópica. Contudo, 

podem ser monitorados através de medidas de perda acústica ou dielétrica em função da 

temperatura (sobretudo o centro Al-Na) (HALLIBURTON, 1985).  

O centro Al-M é intrínseco à rede do quartzo, não sendo criado pela radiação ionizante. 

Esta, ao interagir com os centros Al-M pode ocasionar a remoção do íon M+ da zona de 

atração do Al3+ e permitir sua difusão ao longo dos canais abertos paralelos ao eixo c, sendo 

armadilhados em sítios desconhecidos. Para tal, é necessário que exista energia térmica 

suficiente para o deslocamento dos íons alcalinos, sendo este efeito observado para irradiação 

a temperaturas superiores a -73ºC (200K) (HALLIBURTON et al., 1981). Aquecendo o 

cristal a 477°C (750K) os íons intersticiais retornam dos sítios desconhecidos para os sítios de 

Al3+, restabelecendo a configuração Al-M original. 

Análises de absorção atômica, realizadas a fim de determinar a concentração de 

impurezas tanto de quartzo natural como sintético, revelam uma tendência linear entre as 

concentrações de Al e Li. O mesmo comportamento não foi observado para o Na e o K. Isto 

revela que os centros Al-Li são mais prováveis de existir do que os centros Al-Na e Al-K. Uma 

possível explicação para tal comportamento é que o Li+ possui raio iônico inferior ao raio do 

Na+ e do K+ (Li+ = 0,68
0

A ; Na+ = 0,97
0

A ; K+ = 1,33
0

A ), provocando menor deformação 

elástica na rede e tendo maior mobilidade através da rede facilitando sua ligação ao Al 

substitucional (IWASAKI; IWASAKI, 1993; GUZZO et al., 1997). 

 

ii) Centro Al-OH: o centro Al-OH, representado por [AlO4/H
+]0, resulta da ligação de um 

próton (H+) intersticial, com um dos íons O2- adjacentes ao alumínio substitucional. Este 

defeito, detectado via espectroscopia no infravermelho (IV), foi inicialmente proposto por 

Kats (1962) e posteriormente confirmado por outros autores (HALLIBURTON et al., 1981). 

Diversas bandas de absorção, associadas às vibrações de estiramento das ligações        

O-H, foram determinadas na faixa de 3600 a 3200 cm-1 (KATS, 1962). À temperatura 

ambiente, a principal banda resultante dos centros Al-OH ocorre a 3380 cm-1, sendo observado 

um aumento de sua intensidade após irradiação. 
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Os centros Al-OH são geralmente encontrados nos cristais de quartzo natural. Nos 

cristais sintéticos, os centros Al-OH só ocorrem após tratamentos térmicos, eletrodifusão ou 

exposição à radiação ionizante. Nestes casos os centos Al-OH são formados pela dissociação 

dos centros Al-M (HALLIBURTON et al., 1981). 

 

iii) Centros Al-buraco: O’BRIEN (1955) interpretou o centro Al-buraco, [AlO4]
0, através de 

espectros de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE), em termos de um modelo que 

sugere a presença de um “buraco” aprisionado em um orbital p não ligado de um íon de 

oxigênio adjacente ao Al3+ substitucional.  

Amostras de quartzo, tanto natural como sintético, são caracterizadas por uma cor 

esfumaçada (smoky) quando submetidas à radiação ionizante. Estudos utilizando a RPE 

mostram que esta coloração está diretamente relacionada à presença de centros Al-buraco. 

(KOUMVAKALIS, 1980). Nassau e Prescott (1975), mostraram que o sinal de RPE do centro 

Al-buraco, responsável pela coloração esfumaçada do quartzo, está relacionado com uma 

banda de absorção ocorrendo a 427nm no espectro de absorção óptica do quartzo. 

Constataram também, que a banda a 670nm está, de alguma forma, relacionada com a 

concentração de Al substitucional. 

 Estes centros são observados apenas após a exposição do quartzo à radiação ionizante, 

e são associados à emissão TL do quartzo na faixa de temperatura entre 200 e 300°C, agindo 

como centros de recombinação para elétrons liberados termicamente de suas armadilhas 

(JANI et al.,1983a; MCKEEVER, 1984). 

 

 

b) Centros associados ao hidrogênio (H) 

 

 O hidrogênio é encontrado em todas as variedades de quartzo e influencia diretamente 

as propriedades TL deste material, sendo incorporado na rede do quartzo na forma de radicais 

OH-. Tanto a radiação ionizante como a energia térmica, podem dissociar o radical OH- 

originando diversos defeitos, tais como: íons OH- associados a impurezas metálicas 

substitucionais ou intersticiais (Al-OH, Li-OH,...); íons OH- ligados diretamente ao Si 

formando centros Si-OH; moléculas de H2O e centros H4-O formados pela substituição do Si 

por quatro prótons H+ (HALLIBURTON, 1985). 
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A presença de defeitos associados ao hidrogênio, pode ser caracterizada por  bandas de 

absorção na região do infravermelho próximo. À temperatura ambiente, observa-se uma 

banda a 3484 e outra a 3380cm-1 (3478 e 3371 cm-1 respectivamente, para espectros IV 

observados por Kats (1962) a -197°C), associadas respectivamente, as vibrações dos centros 

Li-OH e Al-OH. Estas bandas não são observadas em cristais sintéticos de quartzo e em 

cristais naturais irradiados abaixo de -73ºC. 

Após irradiação, observa-se um aumento da banda a 3380cm-1 (Al-OH) e uma 

diminuição da banda a 3484 cm-1 (Li-OH), caracterizando um aumento na concentração de 

centros Al-OH e uma diminuição de centros Li-OH (GUZZO, et al., 1997). Hashimoto et al. 

(1997) concluiram que cristais de quartzo com alta concentração de grupos OH, possuem 

baixa sensibilidade à radiação ionizante, caracterizando as impurezas OH como inibidoras dos 

fenômenos induzidos pela radiação ionizante (TL e OSL). 

 

 

c) Vacâncias de oxigênio (O) 

 

Uma variedade de defeitos paramagnéticos associados às vacâncias de oxigênio são 

produzidos no quartzo pela radiação ionizante. Estes são os chamados centros E e são 

usualmente referenciados como '
1E , '

2E , '
4E , ''

1E , ''
2E , ''

3E . A aspa simples ou dupla indica a 

existência de um ou dois elétrons desemparelhados (S = 1/2 ou S = 1) associados com o 

centro e o sub-índice numérico distingue entre vários centros com o mesmo número de spin. 

Os centros E  encontrados em todas as variedades de quartzo, são os principais responsáveis 

pela ocorrência de elétrons desemparelhados nos átomos de silício (Si)            

(HALLIBURTON, 1985). 

O centro '
1E  é o mais comumente observado no quartzo e consiste na vacância de um 

átomo de oxigênio, ocasionando a presença de um elétron desemparelhado em um dos átomos 

de Si vizinhos à vacância, como mostrado na Figura 15. Uma característica importante deste 

centro é uma relaxação assimétrica dos dois silícios adjacentes à vacância, pois o Si com um 

elétron desemparelhado se move em direção a vacância, enquanto que o outro átomo de Si se 

move em direção oposta à vacância, causando uma distorção na rede do quartzo. 
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Figura 15: Centros de defeito E’ associados a vacância do oxigênio. 

 

Apesar de inúmeros estudos relativos aos centros '
1E , questões significantes sobre seus 

mecanismos de formação, de estabilização e sobre sua estrutura eletrônica e iônica, ainda 

permanecem em aberto. Um consenso é que estes centros são formados em dois passos: 

irradiando a amostra a temperatura ambiente cria-se um defeito “precursor” (uma vacância de 

oxigênio) que é então convertido em centro '
1E  pelo subseqüente aquecimento a 300°C 

durante 15 minutos (JANI et al., 1983b). O mecanismo de criação das vacâncias de oxigênio 

permanece desconhecido. 

 Os centros '
1E  são facilmente criados em amostras de quartzo com alta concentração 

de íons alcalinos e só são observados para amostras irradiadas a temperaturas a partir             

de -73°C, temperatura na qual os íons alcalinos ganham mobilidade pela rede. Estudos 

sugerem que os centros '
1E  podem agir como armadilhas para os íons alcalinos liberados pela 

radiação ionizante. Todavia, não existe uma evidência direta da associação dos íons alcalinos 

com estes centros (JANI et al., 1983b).  

 Além das vacâncias e dos centros intersticiais, ligações Si-O incompletas constituem 

importantes defeitos na rede do quartzo. Os oxigênios não ligados são potenciais armadilhas 

de buracos, enquanto que os orbitais vazios no Si podem agir como armadilhas de elétrons. As 

quebras das ligações são esperadas em materiais sintéticos, todavia podem facilmente ser 

criadas pela radiação ionizante. Muitas das propriedades do quartzo podem ser explicadas 

com base nos pares de defeitos (armadilha de buraco e armadilha de elétron) criados durante a 

ruptura das ligações (MCKEEVER, 1984). 
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2.4.3 Resposta do Quartzo à Radiação Ionizante. 

  

Os centros de defeitos presentes no quartzo constituem a base de suas propriedades 

TL, atuando como ponto de partida para a compreensão da resposta do quartzo à radiação 

ionizante. Nesse sentido, o modelo consensual e atual, existente para a emissão TL do quartzo 

se baseia no fato de que a radiação ionizante ao interagir com os defeitos do cristal provoca  a 

dissociação das ligações OH e Al-M, removendo tanto o próton intersticial H+ do centro            

Al-OH como íon intersticial (Li+, Na+, K+) do centro Al-M. Os íons Al3+ passam então a atuar 

como potenciais armadilhas de buracos, podendo formar os centros Al-buraco ou novos 

centros Al-OH, conforme ilustram as relações abaixo (HALLIBURTON et al., 1981; GUZZO 

et al. 1997; BAHADUR, 1989). 

 

 

 

 

 

 

Para o quartzo sintético admite-se que a concentração de grupos Al-OH é inexistente 

antes da irradiação tendo em vista as condições de crescimento desses cristais. Nas equações 

acima, apenas os aspectos qualitativos com relação aos centros Al-OH e Al-buraco foram 

introduzidos, uma vez que estes foram os centros avaliados em nosso estudo. 

Halliburton et al (1981) mostraram que os centros Al-OH só são convertidos em 

centros Al-buraco e Al-OH quando o quartzo sintético é irradiado a temperaturas superiores a 

-73°C. Este resultado pode ser compreendido tendo em vista a mobilidade dos íons alcalinos 

pela rede do quartzo a partir dessa temperatura.  

Os centros Al-buraco podem ser diretamente monitorados via RPE. Como estão 

associados à coloração esfumaçada (smoky) observada no quartzo irradiado, podem ser 

indiretamente estimados através de análise por espectroscopia óptica na região do ultravioleta 

visível (UV-VIS). Koumvakalis (1980) em estudo com quartzo sintético caracterizou esses 

centros estabelecendo uma relação entre os espectros de RPE e os espectros UV-VIS, 

determinando que a variação do coeficiente de absorção para a banda UV-VIS, associada ao 

centro Al-buraco, está relacionada com a concentração desses centros. Segundo Koumvakalis 

(1980) esta banda ocorre por volta de 500nm. 

Al-M 
Rad. ionizante 

Al-buraco + Al-OH Quartzo Sintético: 

Al-M + Al-OH Al-buraco + Al-OH 
Rad. ionizante 

Quartzo Natural: 
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Os centros Al-OH são determinados por espectroscopia no infravermelho através de 

mudanças observadas na banda a 3380cm-1. Com a irradiação do cristal, ocorre uma 

diminuição dos centros Al-M e um aumento dos centros Al-OH. Assim, uma forma indireta de 

monitorar os centros Al-M é pelo aumento dos centros Al-OH e pela banda de absorção a 

500nm. Além disso, estudos mostram que a banda a 3484cm-1, associada ao centro Li-OH, 

diminui após irradiação (BAHADUR, 1989). 

Martini et al (1995), em estudo com quartzo sintético submetido ao tratamento de 

sensibilização a temperatura de 1400°C por 10h, observou que as bandas de absorção no IV 

associadas ao hidrogênio desaparecem enquanto que a resposta TL dessas amostras aumenta 

significativamente. Este comportamento pode ser explicado pela eliminação do hidrogênio na 

forma de moléculas de H2, reforçando o estudo de Hashimoto et al. (1997) de que o 

hidrogênio age como um inibidor da emissão TL do quartzo. 

Estudos revelam que amostras de quartzo, tanto sintético como natural, submetidas a 

processos de eletrodifusão em atmosfera de hidrogênio (substituição de íons alcalinos por 

prótons H+) possuem uma baixa resposta à radiação ionizante. Isto pode ser compreendido 

tendo em vista que a radiação ionizante ao interagir com o quartzo quebra as ligações OH, 

levando a formação de íons H+. Estes, por sua vez, ligam-se novamente ao Al substitucional 

formando novos centros Al-OH, impedindo a formação de centros Al-buraco responsáveis 

pela emissão TL do quartzo em temperaturas superiores a 200°C (JANI et al., 1983a). 

Estudos comprovam que os picos TL abaixo de 200ºC (573K) estão associados ao 

hidrogênio, uma vez que um aumento na concentração de centros Al-OH e uma 

correspondente diminuição nos centros Al-buraco é observada próximo a 100ºC (373K)           

(JANI et al., 1983b) 

Halliburton et al.(1984) observaram através de estudos com RPE, que a concentração 

de centros '
1E  aumenta quando o cristal de quartzo é aquecido a 300°C depois de uma prévia 

irradiação à temperatura ambiente. Comparando os resultados de RPE obtidos para o centro 

'
1E  e para o centro Al-buraco, eles observaram que na região entre 200 e 300°C (437 e 573 K) 

ocorre um aumento na concentração de centros '
1E  e uma diminuição de centros Al-buraco. 

Estes dados sugerem que os centros '
1E  agem como centros de recombinação para os buracos 

liberados dos centros Al-buraco. Jani et al. (1983b) confirma que os centros Al-buraco agem 

como centros de recombinação e não como armadilhas de buracos, conforme discussão sobre 

níveis de energia realizada no item 2.1.2 deste trabalho.  



 54

3. Metodologia 

 

 

3.1 Preparação das Amostras 

 

Os cristais de quartzo utilizados nesse trabalho são originários de lascas 4 de cristais de 

quartzo hialino procedentes de jazidas dos municípios de Batatal (MG), Governador 

Valadares (MG), Pium (TO) e Solonópolis (CE).  As amostras procedentes de Palmeira (CE) 

são oriundas de um cristal facetado hialino. 

A concentração de íons de metais alcalinos, alumínio e grupos hidroxila (OH-) foi 

previamente determinada por Guzzo (1992), utilizando a técnica de espectrometria de 

absorção atômica e espectroscopia por infravermelho, respectivamente. Utilizando-se 

microscopia óptica foram selecionadas, para as análises, áreas das amostras onde não havia 

existência de inclusões fluídas. Os resultados obtidos por Guzzo (1992) e as coordenadas 

geográficas das amostras estão apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Concentração de impurezas e coordenadas geográficas da localização das amostras 

estudadas (GUZZO, 1992). 
 

  CONCENTRAÇÃO 

Local de origem 
das amostras 

Coordenadas Geográficas 
Al Li OH Li/Al Li/OH 

(ppm de átomos de Si) 

Batatal (MG) 18º 07’ S   -   44°14’  W 50 35 44 0,70 0,80 

G. Valadares (MG) 18° 49’ S   -   42° 00’ W 60 72 17 1,20 4,24 

Palmeira (CE) 3° 10’ S   -   41° 13’W 309 84 224 0,27 0,38 

Pium (TO) 10° 33’ S   -   49° 13 ’W 142 53 95 0,37 0,56 

Solonópolis (CE) 05° 10’ S   -   39° 56’ W 100 106 32 1,06 3,31 

 

 

 

                                                 
4 Lasca é termo usado para denominar pequenos fragmentos de cristais (20 a 80g) provenientes de 
blocos maiores que foram quebrados. 
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A natureza das rochas encaixantes e os produtos minerais das jazidas circunvizinhas 

possibilitaram ainda caracterizar os depósitos de quartzo segundo alguns aspectos de 

formação geológica. Através dos tipos de rochas encaixantes foi possível verificar que as 

concentrações de Al e Li do quartzo natural dependiam de sua ocorrência. Desta forma, 

Guzzo (1992) a partir da concentração de impurezas, das diferentes intensidades de 

escurecimento produzidas por alta dose de radiação gama e pelas características das rochas 

encaixantes das jazidas de quartzo, concluiu que as amostras de Solonópolis e Governador 

Valadares provém de ocorrências com características pegmatíticas e que a amostra de 

Palmeira provém de formação geológica com características hidrotermais. A partir dos dados 

obtidos não foi possível determinar qual a formação geológica das amostras de Batatal e 

Pium, uma vez que estas apresentaram comportamento intermediário entre as ocorrências de 

características pegmatíticas e hidrotermais. 

Para realização do nosso trabalho, os cristais originais foram cortados com serra de 

disco diamantado, paralelamente ao plano cristalográfico (0001), e lapidadas utilizando 

abrasivo SiC com granulometria média de 15 µm, obtendo-se assim pequenas amostras cujas 

dimensões, em média, foram de 5,0 × 5,0 × 1,0 mm3.  

As amostras foram limpas por ultra-som em banho de metanol, durante um intervalo 

de dez minutos e, posteriormente, foram pesadas em balança analítica, com resolução de 

0,0001g. Em seguida, foram tratadas termicamente em forno tipo mufla, marca PTW, a 400ºC 

(673K) durante uma hora e à temperatura de 100°C (373K) por duas horas. Este tratamento 

foi efetuado, a fim de se garantir o completo esvaziamento dos níveis metaestáveis, 

eliminando qualquer interferência na resposta termoluminescente das amostras. Este 

procedimento de tratamento térmico (annealing) foi também realizado sempre antes de uma 

nova irradiação.  

 

Neste trabalho, a fim de caracterizar as propriedades TL do quartzo, foram realizados 

os seguintes estudos: 

a) Análise da curva de emissão termoluminescente (Glow Curve); 

b) Caracterização dos defeitos estruturais relacionados à impureza de Al via 

espectroscopia no ultravioleta visível (UV-VIS) e no Infravermelho (IV); 

c) Reprodutibilidade e repetibilidade da resposta TL; 

d) Desvanecimento da resposta TL à temperatura ambiente; 

e) Comportamento TL do quartzo em função da dose e da energia da radiação. 
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3.2 Caracterização dos Centros de Defeitos de Al 

 

A fim de melhor compreender o mecanismo de emissão TL do quartzo natural, foram 

realizadas análises espectroscópicas buscando estudar os centros de defeitos estruturais ou 

defeitos pontuais relacionados com a presença de Al e OH na rede cristalina do quartzo 

natural. Nessa investigação, as intensidades de absorção dos centros Al-OH e Li-OH foram 

avaliadas através da espectroscopia no infravermelho e o centro Al-buraco foi avaliado 

através da espectroscopia no ultravioleta visível. 

A espectroscopia por absorção óptica é uma técnica analítica baseada no fato de que 

quando um feixe contínuo de radiação eletromagnética passa através de um material, uma 

parte dessa radiação pode ser absorvida. Se isso ocorre, a radiação transmitida, quando 

analisada após passar através de um monocromador, resulta no espectro de absorção. 

Para realização desse estudo foram utilizadas cinco amostras de quartzo natural hialino, 

previamente cortadas e limpas por ultra-som, como descrito anteriormente. Foi selecionada 

uma amostra de cada ocorrência (Batatal, Governador Valadares, Palmeira, Pium e 

Solonópolis) e em seguida realizado o polimento das mesmas com abrasivo Al2O3 de 

granulometria média de 0,5µm, a fim de garantir o maior grau de transparência das mesmas.  

Foram efetuados estudos por espectroscopia no infravermelho (IV) e no ultravioleta 

visível (UV-VIS) com as amostras não irradiadas e em seguida irradiadas com uma dose de 

50kGy em feixe de 60Co. Esta irradiação foi efetuada na Empresa Brasileira de Radiações 

(EMBRARAD). 

 

a) Espectrometria no Infravermelho (IV) 

 

No quartzo, o hidrogênio pode ser encontrado em diferentes concentrações e formas 

de incorporação (KATS, 1962). A principal delas, o radical OH-, representa uma ligação 

altamente polar que se apresenta como um eficiente absorvedor de luz. Assim, através da 

espectroscopia IV, é possível identificar e analisar o comportamento dos defeitos estruturais 

ou pontuais associados ao hidrogênio. 

Os espectros de absorção no infravermelho foram obtidos à temperatura ambiente, 

utilizando um Espectrômetro marca ABB, modelo: FTLA 2000-100, com feixe não 

polarizado e paralelo ao eixo óptico (c ou z) das amostras. 
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O feixe incidente foi limitado através de janelas de 3,0 mm de diâmetro a fim de 

garantir o melhor posicionamento do feixe na amostra; o intervalo de número de onda 
5 

utilizado para obtenção dos espectros foi de 2500 a 4000 cm-1, sendo realizadas 100 

varreduras e tendo uma resolução de 4,0 cm-1. 

Utilizando os mesmos parâmetros de análise, foram obtidos, primeiramente, os 

espectros para as amostras irradiadas, e em uma segunda etapa os espectros das amostras não 

irradiadas (as grown). Obteve-se espectros da transmitância em função do número de onda 

para cada amostra analisada nas condições irradiada e não irradiada. 

Em seguida, através da equação de Beer-Lambert, foram obtidos os coeficientes de 

absorção α  para as bandas de absorção associadas aos centros de defeitos Al-OH e Li-OH, 

ocorrendo respectivamente a, aproximadamente,  3380 e 3484cm-1. 

 

 

(18) 

 

 

onde:  t = espessura da amostra (cm) 

Tb = percentual de transmissão na linha de base (3800cm-1) 

Ta = percentual de transmissão na banda de absorção 

 

Os espectros com as amostras irradiadas e não irradiadas foram comparados a fim de 

evidenciar quais mudanças ocorrem nas amostras quando estas são expostas à radiação 

ionizante. A variação entre os coeficientes de absorção das bandas associadas aos defeitos Al-

OH e Li-OH para os espectros de absorção das amostras irradiadas e não irradiadas, foi obtido 

através da equação: 

 

            (19) 

 

                                                 
5 Número de onda (w) é uma unidade óptica utilizada em espectroscopia no infravermelho, sendo 

definida como o número de ondas por unidade de comprimento e expressa pelo recíproco do 

comprimento de onda (w= 1/λ). λ). λ). λ). Assim, quanto menor o comprimento de onda (λλλλ) maior o número de 

onda (w) e maior a energia da radiação. 

 

1
log b

a

T

t T
α

 
=  

 

IRRADIADA BRANCAα α α∆ = −
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b) Espectrometria no Ultravioleta - Visível (UV-VIS) 

 

As análises em UV-VIS foram realizadas à temperatura ambiente, sendo utilizado um 

Espectrômetro UV/VIS, marca Perkin Elmer, modelo Lambda 6, com uma velocidade de 

varredura de 300nm/min no intervalo de 190 a 900nm.  

Os espectros foram obtidos em duas etapas: primeiramente para as amostras não 

irradiadas; e em seguida, utilizando os mesmos parâmetros de análise anteriores, foram 

obtidos os espectros das amostras irradiadas. 

Como resultado, foram obtidos espectros da absorbância em função do comprimento 

de onda para cada uma das amostras analisadas, antes e após a irradiação. O grau de 

escurecimento (∆D) a 427nm e a 670nm foi determinado através da seguinte equação. 

 

( )
1

irradiada nao irradiadaD A A
t

−∆ = −
ɶ

                                                   (20) 

 

onde, t é a espessura da amostra e A é a absorbância de cada uma dessas posições antes              

(Anão-irradiada) e após a irradiação (Airradiada). Essas bandas, conhecidas na literatura como 

bandas A3 e A1, estão relacionadas ao sinal de ressonância paramagnética eletrônica do 

defeito Al-buraco.  

Nassau e Prescott (1975) realizaram análises por espectroscopia no UV-VIS e por EPR 

em diferentes amostras de quartzo tanto natural como sintético. A partir da deconvolução dos 

espectros obtidos por UV-VIS e dos resultados por EPR, eles concluiram que as bandas de 

absorção a 427nm e a 670nm estão associadas, respectivamente, ao centro Al-buraco e a 

presença de Al substitucional. Por isso, no presente trabalho, foi avaliado o efeito da radiação 

ionizante sobre os cristais de quartzo a partir das intensidades de absorção das bandas a 

427nm e 670nm.  
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3.2 Estudo da Curva de Emissão TL 

 
 

Para o estudo da reposta termoluminescente das amostras de quartzo, estas, foram 

encapsuladas em um filme plástico e posicionadas no centro de um feixe de radiação gama do 
137Cs. Sobre as amostras foi colocada  uma placa de acrílico, com 5,0mm de espessura, de 

modo a garantir a irradiação nas condições de equilíbrio eletrônico. A taxa de Kerma no ar foi 

previamente determinada pelo LMRI/DEN, utilizando uma câmara de ionização de 600cc da 

NE Technology, modelo 2575C, acoplada a um eletrômetro Keithley, calibrada no 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. O valor da taxa de Kerma no 

ar foi de 47,39 ± 1,0% (mGy/h) em março de 2004. 

As amostras foram irradiadas com uma dose de 10mGy e logo em seguida foram 

realizadas as leituras de intensidade TL das amostras utilizando a leitora TLD Harshaw, 

modelo M4500. O aquecimento das amostras foi realizado no modo rampa, com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/s. A temperatura máxima de aquecimento foi de 400°C (673K) e o pré-

aquecimento foi de 50°C (323K).  

 

A partir das curvas de emissão, obtidas na leitora TLD Harshaw, foi selecionada a 

região do pico correspondente à emissão TL utilizada para os estudos da resposta das 

amostras de quartzo natural em função da dose de radiação.  

Para o estudo da resposta do quartzo em função da dose de radiação foi utilizada a 

leitora TLD Victoreen, modelo 2800M, e foi selecionado o modo de aquecimento step para o 

aquecimento das amostras. A seleção deste modo de aquecimento é decorrente da 

instabilidade do equipamento no modo de aquecimento “rampa”. A troca da leitora TLD foi 

efetuada devido à indisponibilidade da leitora Harshaw durante o período de realização deste 

trabalho.  

Os parâmetros de aquecimento usados no estudo da resposta TL das amostras de 

quartzo em função da dose foram: 

1º step – temperatura ambiente a 160 ºC (433K) em 10 segundos 

2º step – 160 ºC até 320 ºC (593K) em 20 segundos 
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A Figura 16 ilustra a variação de temperatura do modo de aquecimento step.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Curva de aquecimento do modo step. 

 

 

3.3 Reprodutibilidade e Repetibilidade da Resposta TL 

 
Para o estudo da reprodutibilidade da resposta TL das amostras de quartzo, foram 

utilizadas vinte amostras: dez amostras da ocorrência de Batatal e dez amostras da ocorrência 

de Solonópolis. As amostras foram encapsuladas em filme plástico com espessura de 0,32 

(mg/cm2) e irradiadas com feixe de radiação gama de 137Cs no Laboratório de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LMRI/DEN/UFPE). As amostras foram posicionadas no centro do 

feixe de radiação e uma placa de acrílico com 5,0mm de espessura foi colocada na frente das 

amostras, de modo a garantir a irradiação nas condições de equilíbrio eletrônico. Todas as 

amostras, de uma mesma ocorrência, foram irradiadas ao mesmo tempo com uma dose de 

5mGy. A Figura 17 mostra o arranjo experimental para a irradiação das amostras de quartzo. 

Em seguida, foram realizadas as leituras de intensidade TL das amostras, utilizando a 

leitora TLD Victoreen, segundo os parâmetros de aquecimento descritos anteriormente. Após 

cada leitura, as amostras foram submetidas ao tratamento térmico de 400°C (673 K) por uma 

hora e a 100°C (373 K) por duas horas em forno tipo mufla, marca PTW, para o completo 

esvaziamento dos níveis metaestáveis de energia. 

 

 

 

 

Tempo (s) 
 10  30 

Temperatura (°C) 
 160  320 
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Figura 17: Arranjo experimental utilizado para as irradiações das amostras de quartzo no feixe 
de raios gama de 137Cs. 

 
Foi registrado o valor da área do pico que aparece na curva de emissão TL na região 

entre 160 e 320°C, tendo em vista que essa faixa de temperatura é normalmente empregada 

em dosimetria termoluminescente. 

Este procedimento foi repetido cinco vezes sendo calculados o valor médio das 

leituras e os respectivos desvios-padrão. Os valores foram normalizados, dividindo cada valor 

médio pelo valor da massa da amostra correspondente. Para amostras de quartzo natural da 

mesma ocorrência, procurou-se identificar as amostras que apresentaram variações 

comparativas da resposta maiores que 5%. Estas amostras foram descartadas e as 

remanescentes foram utilizadas para os demais estudos. 

 

 

3.3 Desvanecimento da Resposta TL (Fading) 

 

Para avaliar a perda da resposta termoluminescente das amostras de Batatal e 

Solonópolis em função do tempo de irradiação, foram selecionadas as amostras que 

apresentaram uma variação na resposta TL menor do que 5%, as quais foram irradiadas com 

5mGy em uma fonte de 137Cs.  
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Logo após o término da irradiação foi efetuada a leitura TL de duas amostras de cada 

ocorrência utilizando os parâmetros de aquecimento em modo step descritos anteriormente. 

Do resultado obtido, foi subtraído o valor da leitura do branco, obtendo-se assim a leitura TL 

líquida. Para normalizar a resposta das amostras, o valor obtido da leitura líquida foi dividido 

pelo correspondente valor da massa da amostra. 

As demais amostras irradiadas foram armazenadas a temperatura ambiente e em 

ausência da luz. Leituras TL foram realizadas aos pares em tempos correspondentes à: 7, 14, 

21, 30, 45 e 75 dias após a irradiação. Após cada leitura as amostras foram submetidas ao 

tratamento térmico de 400ºC por uma hora e 100ºC por duas horas, a fim de possibilitar a 

reutilização das mesmas.  

 
 

3.4 Resposta TL em Função da Dose de Radiação 

 

Para o estudo da resposta TL em função da dose, as amostras de quartzo encapsuladas 

em filmes plásticos, foram irradiadas, aos pares, no ar com feixes de radiação gama de 137Cs 

do LMRI/DEN/UFPE, com valores de kerma no ar variando entre 1,0 e 20,0mGy. 

Durantes as irradiações, foram posicionados, junto com as amostras de quartzo, dois 

dosímetros TLD-100 a fim de possibilitar a comparação da sua resposta TL com a do quartzo. 

Após cada irradiação, foi realizada a leitura TL do quartzo no equipamento Victoreen, 

utilizando o modo de leitura step com os mesmos parâmetros de aquecimento descritos 

anteriormente. No caso dos dosímetros termoluminescentes TLD-100 o parâmetro de 

aquecimento foi de dez segundos para o intervalo de temperatura ambiente a 160°C (433 K) e 

dez segundos para o intervalo de 160 a 300°C (593 K), uma vez que esse, é o procedimento 

padrão de leitura TL do equipamento para os dosímetros LiF: Mg,Ti (TLD-100).  

Da leitura de cada amostra foi subtraído o valor da leitura TL das amostras não 

irradiadas. Em seguida, foi efetuado o tratamento térmico das amostras. Este procedimento foi 

repetido cinco vezes para cada dose. O valor médio e o desvio padrão foram determinados e 

utilizados para traçar as curvas que relacionam a reposta TL do quartzo em função do        

kerma no ar.  
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3.5 Estudo da Dependência Energética 

 

Para o estudo da dependência energética, as amostras foram irradiadas, com diferentes 

doses, em feixes de raios-X de espectro estreito (ISO 4037-1) com as seguintes energias:        

16, 24, 33, 48 e 65 keV. A irradiação foi efetuada no ar com um equipamento de potencial 

constante da Pantak (alvo de Tungstênio), do LMRI/DEN/UFPE. O equipamento possibilita o 

ajuste da tensão do tubo de raios-x em incrementos de 0,1V. A precisão da tensão é melhor 

que 1,0% com uma repetibilidade melhor que 0,03% à temperatura constante e um ripple 

inferior a 0,15%. A corrente do tubo pode ser ajustada em incrementos de 0,01mA, e sua 

precisão é melhor que 1,0% com uma repetibilidade melhor que 0,03%. 

As energias dos feixes de radiação bem como as taxas de Kerma no ar a 1,0m de 

distância do foco do tubo do raio-X foram previamente determinadas pelo LMRI-DEN, 

utilizando a câmara de ionização NE 2575C, acoplada a um eletrômetro Keithley modelo 617.  

A Tabela 5 mostra as qualidades dos feixes de raios-X utilizados bem como os valores 

das taxas de Kerma no ar determinados. 

Tabela 5: Condições de irradiação com feixes de Raios-X 

Qualidade do 
feixe de raios-X 

Energia 
(keV) 

Tensão 
(kV) 

Filtro adicional 
(mm) 

Taxa de Kerma 
no ar a 1,0m 
(µGy/min) 

N20 16 20 1,0 Al 1608,8 

N30 
24 30 4,0Al 1000,2 

N40 
33 40 4,0 Al + 0,2 Cu 541,0 

N60 
48 60 4,0 Al + 0,6 Cu 853,8 

N80 
65 80 4,0 Al + 2,0 Cu 481,8 

 

Medidas também foram efetuadas com feixes de radiação gama de 60Co e 137Cs. Neste 

caso, à frente das amostras, foi utilizada uma capa de equilíbrio eletrônico de 5,0mm de 

espessura de acrílico.  

Para cada valor de dose foram efetuadas cinco medidas e o valor médio foi utilizado, 

após subtrair o branco, para traçar as curvas de calibração para cada energia. A partir das 

curvas de calibração obtidas foram calculados os valores dos coeficientes angulares para cada 

energia do feixe de radiação. Em seguida foi traçado o gráfico da sensibilidade das amostras 

em função da energia normalizada em relação à do 60Co. 
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4. Resultados e Discussão 
 

4.1 Caracterização dos Centros de Defeitos Associados ao Al 

 
a) Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

 

A Figura 18 mostra os espectros de absorção no infravermelho das amostras de 

quartzo obtidos antes e após a irradiação com uma dose de 50kGy em feixe de raios gama de 
60Co. As bandas a 3300 e a 3200cm-1 estão associadas às vibrações de rede referentes às 

ligações Si-O (KATS, 1962). A banda de absorção a 3380cm-1 está diretamente associada às 

vibrações da combinação Al-OH. A banda a 3482cm-1 corresponde às vibrações OH 

influenciadas pelo íon intersticial de Li+, ou seja, o centro Li-OH. Já a banda a 3595cm-1, está 

associada com concentração de grupos OH nos cristais de quartzo, sendo denominada de OH 

livre (JANI, et al, 1983a) . Estas bandas estão presentes em todas as amostras analisadas, 

exceto a banda a 3595cm-1, que não tem intensidade expressiva nas amostras de Batatal e 

Palmeira.  

Os valores encontrados para o coeficiente de absorção (α), das bandas a 3380 cm-1, 

3482 cm-1 e 3595cm-1, antes e após a irradiação das amostras, estão apresentados na Espectro 

IV obtido à temperatura ambiente para as amostras de quartzo antes e após a irradiação com dose de 

50kGy de um feixe de radiação gama de 60Co. 

Tabela 6. Os menores valores encontrados referentes ao coeficiente de absorção para o 

centro Al-OH (3380 cm-1), são observados para as amostras de Batatal, Governador Valadares 

e Solonópolis, indicando que tais amostras possuem menor concentração destes centros. A 

partir da discussão apresentada sobre a resposta do quartzo a radiação ionizante, onde 

amostras com menor concentração de centros Al-OH são mais suscetíveis à formação de 

centros Al-buraco, pode-se concluir que as amostras de Batatal, Governador Valadares e 

Solonópolis apresentam maior suscetibilidade à radiação ionizante do que as amostras de 

Palmeira e Pium. Além disso, as amostras de Palmeira e Pium apresentam uma intensa banda 

larga entre 3600 e 3200cm-1 relacionada aos grupos OH na forma de H2O molecular, estes 

podem agir como supressores da emissão TL.  
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Figura 18: Espectro IV obtido à temperatura ambiente para as amostras de quartzo antes e após 
a irradiação com dose de 50kGy de um feixe de radiação gama de 60Co. 

(Solonópolis) 

(Batatal) (Governador Valadares) 

(Palmeira) (Pium) 
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Tabela 6: Coeficientes de absorção das bandas associadas aos defeitos Al-OH, Li-OH e OH livre, 
determinados através da Equação 18. 

Número de onda (cm-1) Amostra α (cm-1) não irradiado α (cm-1) irradiado ∆α (cm-1) 

 

 

3380 (Al-OH) 

 

Batatal 

Governador Val. 

Palmeira 

Pium 

Solonópolis 

0,38 

0,05 

2,29 

0,97 

0,09 

0,39 

0,09 

2,69 

1,21 

0,20 

0,01 

0,04 

0,40 

0,24 

0,11 

 

 

3482 (Li-OH) 

 

Batatal 

Governador Val. 

Palmeira 

Pium 

Solonópolis 

0,08 

0,04 

1,05 

0,54 

0,09 

0,06 

0,02 

0,94 

0,35 

0,08 

-0,02 

-0,02 

-0,11 

-0,19 

-0,01 

 

 

3595 (OH livre) 

 

Batatal 

Governador Val. 

Palmeira 

Pium 

Solonópolis 

0,02 

0,05 

0,06 

0,11 

0,10 

0,03 

0,05 

0,05 

0,10 

0,11 

0,01 

0,00 

-0,01 

-0,01 

0,01 
 

O modelo proposto para compreensão da interação da radiação ionizante com o 

quartzo sugere que a radiação quebra os centros Al-Li e Li-OH, produzindo os centros Al-OH 

e os centros Al-buraco. Assim, é esperado que com a irradiação das amostras, ocorra uma 

diminuição na intensidade da banda associada ao centro Li-OH (3482cm-1), enquanto que a 

banda associada ao centro Al-OH (3380cm-1) aumenta. Os dados encontrados para os 

coeficientes de absorção (α) destas bandas reforçam essa teoria, uma vez que a banda 

associada ao centro Li-OH (3482cm-1) diminui após a irradiação, sugerindo que uma parcela 

dos íons Li+ foi removida das posições que ocupavam nos centros Li-OH, enquanto que a 

banda a 3380cm-1 relacionada ao centro Al-OH aumentou.  

A banda a 3595cm-1 não apresentou variação significativa de sua intensidade após a 

irradiação das amostras, e não foi observada para as amostras das ocorrências de Batatal e 

Palmeira. Esta banda está relacionada aos centros formados durante o crescimento do cristal, 

nos quais um íon H+ age como compensador de cargas formando grupos OH 

(HALLIBURTON, 1985).  
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b) Espectroscopia no Ultravioleta - Visível (UV-VIS) 

 

A Figura 19 mostra os espectros de UV-VIS obtidos para as amostras de quartzo 

natural em estudo, antes e após a irradiação com uma dose de 50kGy em feixe de radiação 

gama de 60Co. Segundo Nassau e Prescott (1975), a banda a 427nm está associada, à 

concentração de centros Al-buraco e de Al na rede do quartzo, sendo denominada de banda 

A3. Segundo esses autores a absorção a 627nm também está associada aos centros de Al na 

estrutura do cristal. Além disso, estudos realizados simultaneamente com Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (RPE) e UV-VIS, confirmam que a banda entre 400 e 500nm está 

relacionada com a concentração de centros Al-buraco formados após a irradiação 

(KOUMVAKALIS, 1980). Os espectros do UV-VIS apresentados na Figura 19 não mostram 

as bandas a 427nm e a 670nm com definição espectral, todavia através de processos de 

deconvolução realizados por Nassau e Prescott (1975), foi possível determinar com precisão a 

existência dessas bandas.  
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Figura 19: Espectro UV-VIS obtido à temperatura ambiente para as amostras de quartzo    
antes e após a irradiação com dose de 50kGy de um feixe de radiação gama de 60Co. 

(Batatal) (Governador Val.) 

(Palmeira) (Pium) 

(Solonópolis) 
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A Figura 20 apresenta os espectros no UV-VIS obtidos para cada uma das amostras, a 

partir do grau de escurecimento determinado pela subtração da absorbância das amostras 

irradiadas pela absorbância das amostras não irradiadas. Nota-se aqui a presença da banda de 

absorção na faixa de 400 a 500nm, para os cristais das ocorrências de Batatal, Governador 

Valadares e Solonópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Espectro UV-VIS obtido à temperatura ambiente para as amostras de quartzo a 
partir da diferença entre a absorbância das amostras irradiadas e não irradiadas 

 

A partir dos espectros obtidos no UV-VIS, as absorções a 427nm e 670nm foram 

monitoradas antes e após a irradiação das amostras, e os valores obtidos para o grau de 

escurecimento (DD) estão apresentados na   Tabela 7. 

 

Tabela 7: Grau de escurecimento (DD) das amostras de quartzo natural em estudo estimado 
pelas absorções a  427nm e a 670nm. 

 
 

 

 
 

 

 

Amostra 427 nm 670nm

Batatal 1,69 1,04

Governador 3,70 2,36

Palmeira 0,33 0,25

Pium 0,71 0,31

Solonópole 5,07 3,32

DD (cm
-1

)

 Governador Valadares 
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A Tabela 7 revela que as amostras de Batatal, Governador Valadares e Solonópolis, 

possuem maior grau de escurecimento que as amostras de Palmeira e Pium, tanto para a banda 

a 427nm como para banda a 670nm. Este fato mostra que tais amostras possuem uma maior 

concentração de centros Al-buraco formados após a irradiação.  

As amostras de Palmeira e Pium apresentam um baixo grau de escurecimento, 

indicando uma pequena concentração de centros Al-buraco formados após a irradiação.  Isto 

confirma o modelo proposto para a resposta do quartzo à radiação ionizante, pois, estas 

amostras possuem uma alta concentração de grupos OH e centros Al-OH que agem como 

supressores da emissão TL, inibindo a formação de centros Al-buraco.  

 

 

4.2 Estudo da Curva de Emissão TL 

 

As curvas características de emissão TL para as amostras de Batatal, Governador 

Valadares, Palmeira, Pium e Solonópolis, estão apresentadas na Figura 21, tanto em escala 

linear como em escala semi-log. 

Observa-se pelas curvas que todas as amostras de quartzo natural apresentam um pico 

de emissão TL na temperatura de aproximadamente 110°C (373 K). Esse pico é bem 

característico dos cristais de quartzo, sendo observado em diversos estudos para amostras de 

quartzo natural de várias origens, como também em cristais sintéticos (MCKEEVER, 1985). 

Segundo Pagonis et al. (2002) existe um único centro de recombinação responsável 

pela emissão do quartzo a 110°C, independente da origem do material. Este centro está 

intrinsecamente associado com as ligações Si-O da rede do quartzo. 

As amostras de Palmeira e Pium apresentam apenas o pico a 110°C. Segundo 

Hashimoto et al. (1997) amostras de quartzo natural com altas concentrações de grupos OH 

apresentam perda do sinal TL na faixa de 310 a 360ºC, atribuindo ao grupo OH o papel de 

supressor da emissão TL do quartzo para temperaturas superiores a 200°C.  

Segundo Koumvakalis (1980), como o hidrogênio possui uma mobilidade maior que 

os íons alcalinos, a sua presença na estrutura cristalina do quartzo facilita sua ligação ao Al 

substitucional, formando o centro Al-OH. Com a irradiação ocorre a quebra dos grupos OH, 

induzindo a formação de íons H+ que se ligam ao Al, podendo criar novos centros de defeitos 



 71

Al-OH o que diminui a probabilidade de formação dos centros Al-buraco formados após 

irradiação. Deve-se ressaltar, entretanto que os centros Al-OH são mais difíceis de serem 

dissociados pela radiação ionizante do que os centros Al-M  (M = Li+) (BAHADUR, 1989; 

GUZZO et al., 1997). 

Este fato explica o comportamento TL das amostras de Palmeira e Pium, uma vez que 

elas apresentam uma alta concentração de grupos OH, conforme mostra a Tabela 4       

(GUZZO, 1992). A Figura 22 mostra as curvas de emissão TL de cada amostra 

individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Curva característica de emissão TL das amostras de quartzo natural irradiadas com 
uma dose de 10mGy em feixe de 137Cs; a) escala linear e b) escala semi-log. 
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A amostra de Pium apresenta uma intensidade do pico TL a 110°C cerca de 50 vezes 

maior que o mesmo pico para a amostra de Palmeira. O aumento do sinal eletrônico 

observado na curva de emissão TL das amostras de Governador Valadares, Palmeira e Pium a 

partir de 350°C, deve-se à emissão no infravermelho da bandeja de aquecimento dos 

dosímetros. E a variação do sinal TL dessas amostras na região entre 150 e 350ºC deve-se ao 

ruído de fundo da bandeja (esse comportamento não é observado nas demais amostras devido 

a emissão TL das mesmas nessa faixa de temperatura). 

As amostras de Batatal e Solonópolis apresentam comportamento termoluminescente 

semelhante. Além do pico a 110°C, são observados dois picos de emissão TL, um a 200°C e 

outro a 320°. 

A amostra de Solonópolis apresenta uma intensidade do pico TL a 110°C cerca de 2,5 

vezes maior que o mesmo pico para amostra de Batatal e cerca de 10 vezes maior para a 

amostra de Pium. Além disso, os picos a 200°C e a 320°C mostram uma intensidade cerca de 

2,3 vezes maior em relação aos mesmos picos observados em Batatal. As curvas de emissão 

TL obtidas para essas amostras se assemelham às curvas observadas por Correcher et al. 

(2003), para as amostras de quartzo sintético com altas concentrações de Al e Li. Além disso, 

Jani et al. (1983a), em estudo realizado com amostras de quartzo natural e sintético, 

verificaram que amostras com baixa concentração de hidrogênio e irradiadas a temperatura 

ambiente apresentaram picos TL na região entre 200 – 400ºC (473 – 673K). Este fato tem 

sido associado à presença de íons alcalinos nos processos TL acima de 200°C, sendo 

observado que esses íons ganham mobilidade através da rede do cristal a partir de -73ºC 

(200K). 

Conforme mostra a Tabela 4, as amostras de Batatal, Governador Valadares e 

Solonópolis possuem uma baixa concentração de grupos OH, fato confirmando pelas análises 

de infravermelho realizadas, onde observa-se que a banda a 3380cm-1, associada à vibração da 

ligação Al-OH, apresenta um baixo coeficiente de absorção. Para as amostras de Batatal e 

Solonópolis o comportamento TL está de acordo com o esperado tendo em vista os resultados 

das análises por IV e UV-VIS obtidos. Todavia, a amostra de Governador Valadares apresenta 

comportamento TL semelhante às amostras de Palmeira e Pium, conforme ilustra a Figura 22. 
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Figura 22: Curvas de emissão TL das amostras de quartzo natural irradiadas com 10mGy em 
feixe de raios gama do 137Cs. Taxa de aquecimento 10°C/s. 
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O pico TL a 110°C presente na amostra de Governador Valadares apresenta uma 

intensidade cerca de 36 vezes maior que o mesmo pico observado na amostra de Palmeira, 

não sendo observado nenhum pico TL entre 200 e 400°C. 

 Pelo modelo de formação dos centros Al-buraco proposto para o quartzo, a amostra 

de Governador Valadares poderia apresentar um alto sinal TL entre 200 e 400°C, tendo em 

vista sua alta concentração de centros Al-buraco após irradiação. Entretanto, a amostra de 

Governador Valadares se comporta de forma análoga às amostras de Palmeira e Pium que 

apresentam alta concentração de centros Al-OH e baixa concentração de centros Al-buraco.  

Com base nos resultados obtidos, é possível estabelecer associações entre a resposta 

TL dos cristais de quartzo e os centros de defeitos estimados pelas técnicas espectroscópicas 

empregadas. A Figura 23 ilustra a resposta do sinal TL na região de 200 a 400°C em função 

do grau de escurecimento das bandas a 427nm e 670nm calculado para cada amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Variação do sinal TL entre 200 e 400°C em função do grau de escurecimento (DD) 
obtido para as bandas a (a) 427nm e (b) 670nm. 

(a) 427nm 

(b) 670nm 
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É possível observar que, à medida que o grau de escurecimento aumenta, o sinal TL 

também cresce, revelando uma relação direta entre os centros Al-buraco e a emissão TL em 

temperaturas superiores a 200°C. As amostras de Batatal e Solonópolis apresentam um alto 

grau de escurecimento associado ao centro Al-buraco, confirmando que este centro está 

relacionado com a sensibilidade do quartzo à radiação ionizante e surge após a exposição do 

cristal à radiação, uma vez que esta amostra apresentou uma alta emissão TL. As amostras de 

Palmeira e Pium apresentaram um baixo nível de escurecimento, revelando uma baixa 

concentração de centros Al-buraco. As curvas de emissão TL obtidas para essas amostras 

apresentam apenas picos TL abaixo de 200°C, o que reafirma o modelo de que os centros     

Al-buraco são responsáveis pela emissão TL na faixa entre 200 e 300°C. 

Guzzo et al. (1997) sugerem que amostras de quartzo natural que apresentam uma 

relação entre as concentrações de Al e Li próxima à unidade apresentam maior sensibilidade à 

radiação ionizante, pois ao interagir com o cristal, a radiação ionizante quebra as ligações   

Al-M (M= Li, Na, K) formando os centros Al-buraco, que atuam como armadilhas para os 

portadores de carga introduzidos no cristal pela radiação ionizante. Os gráficos apresentados 

na Figura 24 ilustram a relação entre a razão das concentração Li/Al e Li/OH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Variação do sinal TL entre 200 e 400°C em função do grau da razão entre as 
impurezas (a) Li/Al e (b) Li/OH. 

(a) 

(b) 
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A Figura 24a mostra que quando a razão Li/Al se aproxima da unidade (amostra de 

Solonópolis) o sinal TL entre 200 e 400°C se torna mais intenso, confirmando que o íon Li+ 

desempenha papel fundamental na emissão TL para temperaturas superiores a 200°C, uma 

vez que o predomínio de centros Al-Li favorece a formação de centros Al-buraco.  

Se considerarmos que a concentração de grupos OH é proporcional à intensidade dos 

centros Al-OH, as maiores concentrações de OH indicam uma maior quantidade de centros 

Al-OH. Pelo modelo proposto para a resposta do quartzo a radiação ionizante à medida que a 

concentração de OH aumenta a intensidade do sinal TL diminui. Esse comportamento pode 

ser observado na Figura 24b que mostra a relação entre a razão Li/OH e a emissão TL das 

amostras de quartzo entre 200 e 400°C; observa-se que com o crescimento da razão Li/OH 

ocorre um aumento do sinal TL, confirmando a relação entre a concentração de OH e o sinal 

TL para temperaturas superiores a 200°C. 

Nas Figuras 23 e 24 observa-se que a resposta do lote de Governador Valadares não 

apresentou qualquer relação com o conteúdo dos centros estudados. Na tentativa de 

compreender o comportamento anômalo de algumas amostras de quartzo natural, alguns 

estudos mostram que a coloração smoky (esfumaçada) pode ser retirada das amostras de 

quartzo, sem que ocorram perdas no sinal TL. Esta afirmação é claramente contraditória ao 

modelo que propõe que os centros Al-buraco associados à coloração esfumaçada são 

responsáveis pela emissão TL do quartzo na faixa entre 200 e 300°C. Uma possível 

explicação para essa contradição se baseia na afirmação de que átomos de germânio 

(impurezas) presentes na estrutura do material agem como centro de luminescência, atuando 

como centros competidores no processo de emissão TL (MCKEEVER, 1985).  

Nesse sentido, foi relatado para algumas amostras de quartzo, que a coloração 

esfumaçada pode ser removida termicamente sem que ocorra a estimulação da 

termoluminescência; este comportamento foi observado em amostras onde os processos de 

recombinações não radiativas são dominantes. Especula-se que estes centros não-

luminescentes possam estar associados à presença de íons de Fe3+, que são relatados na 

literatura como inibidores da emissão TL. Esta hipótese é reforçada pela observação da 

coloração esfumaçada em amostras que apresentam íons de Fe3+ substitucionais ao Si 

(MCKEEVER, 1985).  

Estas hipóteses podem tentar explicar o comportamento observado para as amostras de 

Governador Valadares. Todavia, em análise de impurezas realizada para essas amostras por 

Guzzo (1992), não foi encontrada presença significativa de Ge ou Fe, revelando que lacunas 
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importantes para a compreensão do comportamento TL do quartzo ainda precisam ser 

preenchidas e constituem base para novos estudos. 

Além disso, Mckeever e Chen (1997) relatam que através de processos de 

sensibilização utilizando tratamentos térmicos prolongados e a altas temperaturas; e/ou altas 

doses de radiação ionizante, é possível alterar a resposta do quartzo à radiação ionizante. Isto 

poderia explicar porque as amostras de Batatal, Governador Valadares e Solonópolis 

utilizadas para caracterização espectroscópica, que foram irradiadas com uma dose de 50kGy, 

apresentaram comportamento semelhante. 

 

 

4.3 Reprodutibilidade e Repetibilidade da Resposta TL 

 

A partir das curvas de emissão TL obtidas para as amostras de quartzo, foram 

selecionadas, para realização do estudo da resposta TL do quartzo à radiação ionizante, as 

amostras das ocorrências que apresentaram emissão TL entre 150° e 350°C, assim apenas os 

lotes de Batatal e Solonópolis foram utilizados. 

Para o estudo da resposta das amostras de quartzo à radiação ionizante foram obtidas 

novas curvas de emissão TL, utilizando a leitora TLD Victoreen 2800M, conforme os 

parâmetros de aquecimento descritos no item 3.1. As curvas obtidas para as amostras de 

Batatal e Solonópolis estão apresentadas na Figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Curvas de emissão TL obtidas na leitora TLD Victoreen 2800M para os lotes de        
a) Batatal e b) Solonópolis. 
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A emissão TL está dividida em duas regiões: da temperatura ambiente a 160°C e de 

160 a 320°C. A intensidade do sinal TL corresponde à integração da emissão TL em cada um 

dessas regiões. Apenas o sinal TL da segunda região foi utilizado para os demais estudos. 

Para essa região, a amostra de Solonópolis apresenta uma intensidade de emissão TL cerca de 

1,8 vezes maior que a emissão TL de Batatal. 

Os resultados obtidos para o valor médio e o desvio padrão, referentes às amostras de 

quartzo das ocorrências de Batatal e Solonópolis irradiadas com feixe de radiação gama do 
137Cs com uma dose de 5mGy, estão ilustrados na Figura 26. A linha “cheia” é referente ao 

valor médio das leituras e as linhas pontilhadas correspondem à variação de ± 5% sobre o 

valor médio. 

Os resultados obtidos com as amostras do quartzo de Batatal mostram que duas 

amostras (n° 2 e 6) apresentam valores de média com variação maior do que 5% da média das 

respostas das dez amostras irradiadas com a mesma dose. Por esta razão, essas amostras  

foram descartadas para os demais estudos. Ao mesmo tempo, os dados mostram que cada 

amostra remanescente apresentou um desvio padrão com relação ao valor da média de cinco 

leituras menor ou igual a 3%. O mesmo comportamento foi observado com as amostras de 

Solonópolis tendo sido excluídas as amostras n° 9 e 10. As amostras n° 3 e 6 foram também 

descartadas por apresentarem uma grande variância sendo o valor do desvio padrão da média 

de cinco leituras maior que 3%, valor este observado nas demais amostras. 

Esses resultados mostram que as amostras de quartzo natural de Solonópolis e Batatal 

apresentam uma resposta TL bastante reprodutível e com um alto grau de repetibilidade, 

diferentemente de estudos anteriores onde grãos de quartzo irradiados com feixe de partículas 

beta não mostraram uma boa reprodutibilidade/repetibilidade da sua resposta TL  

(ADAMIEC, 2000). 
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Figura 26: Reprodutibilidade para as amostras das ocorrências de Batatal e Solonópolis 
irradiadas no ar com feixe gama do 137Cs com dose de 5mGy. 

 

 

4.4 Desvanecimento da Resposta TL (Fading) 

 

A Figura 27 mostra o resultado obtido da estabilidade da resposta termoluminescente 

na região entre 160 e 320°C para as amostras de Solonópolis e Batatal, à temperatura 

ambiente, após a irradiação das amostras com uma dose de 5mGy. A linha “cheia” representa 

o valor médio das leituras realizadas obedecendo ao cronograma descrito anteriormente e as 

linhas pontilhadas correspondem à variação de ± 5% sobre o valor médio. 
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 Os resultados revelam que tanto as amostras de Batatal como de Solonópolis não 

apresentam perdas significativas do sinal TL para um período de 75 dias. Nesse período, o 

sinal TL das amostras apresentou uma perda de cerca de 5% de seu valor inicial com uma 

variação das leituras menor ou igual a 3%. 

Comparando-se os resultados obtidos com os dados da Tabela 3, que traz as principais 

características dos materiais termoluminescentes mais utilizados em dosimetria, é possível 

notar que a perda do sinal TL das amostras de quartzo é comparável aos valores apresentados 

para os demais materiais termoluminescentes. Observa-se uma perda de cerca de 3% da 

intensidade do sinal TL integrado entre 160 e 320°C, o que revela que as amostras de 

Solonópolis e Batatal apresentam uma alta estabilidade do sinal TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Desvanecimento da resposta TL referente a integração do sinal TL entre 160 e 320ºC 
das amostras de quartzo natural das ocorrências de Batatal e Solonópolis. 
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4.4 Resposta TL em Função da Dose de Radiação 

 

A Figura 28 mostra a variação da resposta TL das amostras de quartzo de Batatal e de 

Solonópolis irradiadas com radiação gama de feixes de 137Cs e de 60Co em função do         

Kerma no ar. Na mesma figura, são também apresentados os resultados obtidos com             

TLD-100 irradiados simultaneamente com as amostras de quartzo. Cada ponto corresponde à 

média de três leituras. Os desvios padrão associados a cada média são da ordem de 5% e não 

foram colocados nos gráficos devido ao seu pequeno valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Curva de calibração para os lotes de Batatal e Solonópolis irradiadas no ar em feixe 
de raios gama de  137Cs  e de 60Co. 
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A Figura 29 mostra os resultados obtidos com a irradiação das amostras com feixes de 

raios-X nas qualidades N-20, N-30, N-40, N-60 e N-80 descritas na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Curvas de calibração para as amostras das ocorrências de Batatal e Solonópolis 
irradiadas no ar  em feixe de raios-X com as energias de: Eff = 16 keV; Eff = 24 keV; 
Eff = 33 keV; Eff = 48 keV e Eff = 65 keV. 
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(b) 24keV 
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(c) 33keV 
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(d) 48keV 
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  (e) 65keV 
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Na Tabela 8 são apresentados os valores de coeficientes angulares (α) das retas 

ajustadas aos pontos experimentais, para todas as energias utilizadas, bem como o valor do 

coeficiente de correlação linear r2. 

Tabela 8: Coeficiente angular (αααα) e coeficiente de correlação linear (r2) das curvas de calibração 
obtidas para as amostras de Batatal e Solonópolis irradiadas em feixes de raios-X e 
raios gama. 

 

 
 

Uma análise dos dados mostra que, na faixa de dose e energia investigadas, as 

amostras de quartzo de Batatal e Solonópolis apresentaram uma resposta linear com a dose, 

sendo o coeficiente de correlação linear das retas de calibração da ordem de 0,99 para todas as 

energias avaliadas. Além disso, as amostras de quartzo se mostraram sempre mais sensíveis 

que o TLD-100 (LiF:Mg,Ti), com uma diferença máxima observada para a energia de 33keV, 

onde as amostras de Solonópolis se mostraram cerca de 1,5 vezes mais sensíveis que as 

amostras de Batatal e cerca de 7,0 vezes mais sensíveis do que o TLD-100. 

  

 Batatal Solonópolis TLD-100 

Energia 
(keV) r2 αααα r2 αααα r2 αααα 

16 0,9998 3,6012 0,9929 5,7263 0,9985 1,2638 

24 0,9968 5,3668 0,9997 8,3626 0,9995 1,2258 

33 0,9999 5,7875 0,9993 8,7607 0,9984 1,2188 

48 0,9998 4,8458 0,9988 7,3511 0,9995 1,0649 

65 0,9983 3,5337 0,9974 5,6187 0,9958 0,9805 

662 (137Cs) 0,9850 1,7969 0,9959 2,5423 0,9991 0,8649 

1220 (60Co) 0,9988 1,6751 0,9943 2,4859 0,9905 0,9887 
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4.5 Estudo da Dependência Energética 

 

A partir das curvas de calibração obtidas no estudo da resposta TL em função da dose 

(Tabela 8), foi traçada a curva do coeficiente angular das retas de calibração normalizadas 

para o 60Co em função da energia. A Figura 30 mostra os resultados encontrados para os lotes 

de Batatal e Solonópolis e para os dosímetros TLD-100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Curva de resposta energética normalizada para o 60Co dos lotes de Batatal e 
Solonópolis e dos dosímetros TLD-100. 

 

 

Os resultados mostram que as amostras de quartzo possuem uma resposta TL em 

função da dose mais dependente com a energia do que o TLD-100. Este fato pode ser 

explicado pelo maior número atômico efetivo do quartzo em relação ao TLD-100, tendo em 

vista a presença do silício na composição do quartzo.  

A partir dos dados da literatura (MCKEEVER, 1985), foi efetuada uma comparação 

entre resposta das amostras de quartzo estudadas e a resposta de dosímetros comumente 

utilizados. A Figura 31 mostra estes resultados.  
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Figura 31: Dependência energética relativa  ao 60Co para os fósforos mais utilizados e para as 
amostras de quartzo deste estudo.  

 
O comportamento apresentado pelas amostras de quartzo pode ser explicado com base 

no número atômico efetivo  (Zeff) dos materiais. A Tabela 3 traz o número atômico efetivo dos 

fósforos TL apresentados na Figura 31, observa-se que o Li2B4O7:Mn possui o menor Zeff  

entre os demais, sendo caracterizado por uma baixa dependência energética. Enquanto que o 

CaF2:Dy possui o maior Zeff apresentando a maior dependência energética. O número atômico 

efetivo do quartzo é de aproximadamente 13,5 estando um pouco acima do valor de Zeff 

observado para o Al2O3 (Zeff = 10,2) (KATS, 1962). Materiais com o Zeff próximo ao tecido 

humano (Zeff = 7,4) são normalmente aplicados em dosimetria pessoal, enquanto que 

materiais como o CaF2 são mais utilizados para dosimetria ambiental. Todavia, o uso de 

filtros possibilita que materiais com alto Zeff e conseqüente alta dependência energética, 

possam ser utilizados em dosimetria pessoal. 
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5. Conclusão 
 

 

As amostras de quartzo natural com origem em Palmeira (CE) e Pium (TO) não 

apresentaram picos de emissão TL na região entre 200 e 300°C, o que está de acordo com o 

previsto no modelo de termoluminescência para cristais de quartzo com alta concentração de 

grupos OH. 

A amostra de Governador Valadares, apesar de apresentar baixa concentração de 

grupos OH, e uma relação Al-Li próxima à unidade, não apresentou sinal TL na faixa de 

temperatura entre 200 e 300°C para doses na faixa de mGy, estabelecendo uma lacuna na 

compreensão do mecanismo de emissão TL, constituindo base para novos estudos. 

As amostras de Batatal e Solonópolis apresentaram boa reprodutibilidade e 

repetibilidade de sua resposta TL entre 160 e 320ºC e uma resposta com a dose bastante 

linear, sendo esta cerca de 5,0 vezes superior a resposta à dose do TLD-100 para os intervalos 

de dose e energia avaliados. Esta resposta está relacionada à concentração de impurezas (Li+, 

Al3+ e OH-) presentes na estrutura das amostras. A alta sensibilidade e linearidade da resposta 

evidência a viabilidade do uso dos cristais de quartzo na dosimetria de feixes de radiação 

ionizante. Além disso, estas amostras apresentaram perda insignificante do sinal TL à 

temperatura ambiente no período de 75 dias. 
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