
Instrumentação para Detecção da Radiação

TREINAMENTO EM PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA

Substituto do supervisor de proteção 

radiológica – Módulo 2



Propriedades Gerais 

•Dois tipos básicos de instrumentos
• Detectores ou Contadores de Partículas

• Usado para localizar material radioativo, determina a quantidade de radioatividade em uma 
amostra. 

• A saída geralmente é apresentada em unidades de atividade (Bq, dpm, μCi)

• Instrumentos para Taxa de Dose 
• Mede a taxa de deposição de energia em um meio de interesse (geralmente tecido-

equivalente)

• A saída geralmente é apresentada em unidades de dose por unidade de tempo (mSv/h, mGy/h)



Propriedades Gerais



Propriedades Gerais

MECANISMOS USADOS PARA DETECÇÃO DA RADIAÇÃO

Os detectores de radiação têm como principio de operação a detecção

de uma alteração observada no meio absorvedor que foi causada pela

transferência de energia da radiação ionizante para este meio.

Existem vários efeitos que são causados pela radiação ionizante que

podem ser utilizados na detecção e medida da radiação, e estes são os

seguintes:

Ionização;

Cintilação;

Termoluminescência;

Mecanismos Químicos;

Aquecimento; e

Mecanismos Biológicos.



Ionização

É causada diretamente pelas radiações alfa e beta e

indiretamente pelas radiações X, gama e nêutrons.

Os pares de íons que são produzidos podem ser coletados,

e o número de pares de íons coletados pode ser relacionado

com a quantidade de radiação causando a ionização.

Uma grande variedade de instrumentos de monitoração

utiliza a ionização como mecanismo de detecção.



Ionização Direta & Indireta 
• Ionização Direta 

• Radiação por si só produz íons
• partículas alfa

• partículas beta 

• Ionização Indireta 

• Radiação interage com a parede
do detetor para produzir elétron
de alta energia
• radiação X

• radiação gama





Cintilação

É a produção de luz provocada pelo movimento de elétrons de um

orbital com nível de energia mais elevado para um orbital com nível de

energia inferior dentro do material absorvedor.

Os elétrons são movidos para o orbital de maior nível de energia pelo

processo de excitação.

A luz liberada pode ser convertida em um sinal elétrico. O tamanho do

sinal elétrico depende do número de elétrons que é movido para um

orbital de maior energia e, portanto, pode ser relacionado com a

quantidade de radiação causadora da cintilação.

A cintilação é um mecanismo de detecção muito importante no processo

de monitoração da radiação e os detectores que utilizam este mecanismo

são conhecidos como detectores cintiladores.



Excitações
que ocorrem
dentro do
volume
sensível do
detector.





Termoluminescência

Quando os elétrons presentes em um certo material absorvem energia

podem ser movidos para níveis de energia maiores ou para ‘bandas

proibidas’.

Estes elétrons permanecem aprisionados nestas bandas até que o

material seja aquecido a uma certa temperatura.

A energia em forma de calor libera os elétrons e o material emite luz

quando os elétrons são movidos de volta para o seu nível original.

A luz é convertida para um sinal elétrico que pode ser relacionado

com a quantidade de radiação incidente.

Os materiais termoluminescentes são utilizados para a monitoração

das doses individuais.



Termoluminescência 
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Cristal termoluminescente



Termoluminescência
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Depois de receber radiação, acima do N.F. possui níveis 

ocupados e lacunas na BV

Cristal termoluminescente
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Cristal de LiF 

zerado

Radiação
Cristal de LiF 

metaestável

C
a

lo
r

Cristal de LiF 

zerado

LUZ
Fototubo

Processo de leitura





Mecanismos Químicos

A radiação ionizante pode causar alterações químicas.

Este efeito é observado no uso de filme fotográfico para

dosimetria individual, radiografia médica e industrial.

Em alguns casos, a radiação ionizante aumenta a taxa em

que a reação química ocorre e este mecanismo pode ser

usado para medir altas doses durante o processo de

irradiação.





Mecanismos Biológicos

As altas doses de radiação podem causar alterações

biológicas em células vivas.

As alterações biológicas serão utilizadas somente para

estimativa da dose em circunstâncias extremas onde

existe a suspeita de irradiação acidental de pessoas

conduzindo a uma dose bastante elevada.



Dosimetria biológica
• Uma análise do número de aberrações cromossômicas

permite avaliar a dose de uma pessoa que tenha sofrido um
acidente radioativo e não portava um dosímetro pessoal.



Resumo dos Mecanismos usados para Detecção da Radiação

Mecanismo Uso Tipo de Instrumento Detector

Ionização Instrumentos de Monitoração

da Radiação

1. Câmara de Ionização

2. Contador Proporcional

3. Contador Geiger-Müller

4. Estado Sólido

1. Gás

2. Gás

3. Gás

4. Semicondutor

Cintilação Instrumentos de Monitoração

da Radiação

Contador Cintilador Cristal ou liquido

Termoluminescente Dosimetria Individual DTL - Dosimetro

Termoluminescente

Cristal

Químico Dosimetria Individual Filme Fotográfico Emulsão Fotográfica

Aquecimento Padrão Primário em 

Calibração

Calorímetro Sólido ou liquido

Biológico Acidente Tecido Biológico Tecido Biológico



Medida da Exposição -
Câmara de Ar Livre

•Praticável para medir a exposição em energias de 
radiação entre poucos keV até vários MeV

•Medida definitiva obtida com um dispositivo de 
laboratório denominado câmara de ar livre

•O feixe de radiação X entra através de uma janela e 
interage com a coluna cilíndrica de ar definida pelo 
diafragma de entrada

•Os íons criados num espaço definido são medidos.



Câmara de Ionização Ar Livre Placas Paralelas
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Medida da Exposição: 
Câmara Parede de Ar 

•Alternativa prática para câmara de ar livre

•Funciona como um capacitor
• Ânodo central, isolado do resto da câmara
• Produz uma carga inicial
• Quando exposto a fótons, elétrons 2os neutraliza carga & 

baixo potencial entre ânodo e parede
• Variação na diferença de potencial é proporcional a 

ionização total e portanto a exposição.

Plástico

Ânodo

Diafragma 

de Carga



Detecção e Medida da Radiação



PROPRIEDADES DE UM DETECTOR

Para que um dispositivo seja classificado como um detector apropriado é

necessário que, além de ser adequado apresente nas suas seqüências de medição

algumas características, tais como:

a. Repetitividade, definida pelo grau de concordância dos resultados obtidos

sob as mesmas condições de medição;

b. Reprodutibilidade, grau de concordância dos resultados obtidos em

diferentes condições de medição;

c. Estabilidade, aptidão do instrumento conservar constantes suas

características de medição ao longo do tempo;

d. Exatidão, grau de concordância dos resultados com o “valor

verdadeiro”ou “valor de referência” a ser determinado;

e. Precisão, grau de concordância dos resultados entre si, normalmente

expresso pelo desvio padrão em relação à média;

f. Sensibilidade, razão entre a variação da resposta de um instrumento e a

correspondente

variação do estímulo;

g. Eficiência, capacidade de converter em sinais de medição os estímulos

recebidos.





SISTEMAS DETECTORES DE 

RADIAÇÃO

• Latim detectus = descoberto.

• Indicar a presença da radiação

•Medir a quantidade de radiação

•Medir a energia da radiação



SISTEMAS DETECTORES DE RADIAÇÃO

• Duas partes principais:

• Detector

• Onde se dá a interação da
radiação, gerando um sinal de
saída (transdutor).

• Sistema Associado

• Responsável pela medida do
sinal de saída, de modo a ser
interpretado.



DETECTOR
• Volume ativo do detector

• Onde se dá a interação da radiação e 
que gera o sinal de saída (volume 
sensível).

• Janela do detector

• Parte por onde penetra a radiação no 
volume sensível.



DETECTOR

• Vários materiais são utilizados como detectores de 

radiações ionizantes:

• Detectores a gás (G-M, Câmara de 

Ionização e proporcionais)

• Detectores cintiladores orgânicos e 

inorgânicos

• Detectores semicondutores

• Emulsões fotográficas

• Detectores por ativação

• Detectores sólidos de traços, etc. 



DETECTOR

• Baseados na ionização:

• detectores a gás,

• detectores semicondutores, ...

• Baseados na excitação e/ou dissociação

molecular:

• detectores de cintilação,

• emulsões fotográficas, ...



RESPOSTA DO DETECTOR

• Instantânea:

Informações sobre a
radiação incidente no
mesmo instante em que
estamos realizando a
medida.

• Atrasada:

Devemos processar o
detector e obter as
informações após o
momento da medida.



RESPOSTA DO DETECTOR

• Tempo morto:

Intervalo mínimo de tempo, entre dois eventos,
para que eles possam ser registrados como
dois sinais distintos.

• Tempo de recuperação:

Intervalo de tempo necessário para que o
sistema possa gerar sinal com a mesma
amplitude inicial após um evento.



Eficiência de um detector

A eficiência de um detector está associada normalmente

ao tipo e à energia da radiação e é basicamente a

capacidade do detector de registrá-la.

A eficiência de um detector pode ser definida de duas

formas:

eficiência intrínseca e

eficiência absoluta.

O registro de cada radiação no detector representa um

sinal, que pode ser um pulso, um buraco, um sinal de

luz, ou outro sinal qualquer, dependente da forma pela

qual a radiação interage com o detector e dos

subprodutos mensuráveis gerados.



EFICIÊNCIA DO SISTEMA DETECTOR

Nem todas as radiações que incidem no

detector fornecem um sinal na saída, e vários

fatores influenciam nisso.

Eficiência Intrínseca

Eficiência Absoluta



EFICIÊNCIA DO SISTEMA DETECTOR

• EP é a probabilidade de

emissão de partículas ou

fótons, por decaimento de

energia específica;

• GF é o fator de

geometria;

• ABF é o fator de

absorção,

• EFF é o fator de 

eficiência do detector para o 

intervalo de energia 

específica.

PRINCÍPIO DE UMA MEDIDA ABSOLUTA DE ATIVIDADE

ATIVIDADE = [ CONTAGEM/ TEMPO ] . EP-1.GF-1.ABF-1.EFF-1



Eficiência intrínseca do detector

O tipo e a energia de radiação, normalmente, são fatores

ligados às características intrínsecas do detector.

A eficiência intrínseca pode ser escrita como:

Os fatores que influenciam a eficiência intrínseca do

detector diferem para cada tipo.

Entre eles estão o número atômico do elemento sensível

do detector, estado físico do material, tensão de operação

(para detectores que usam campo elétrico), sensibilidade

da emulsão fotográfica (para filmes), e outros parâmetros

que são ligados às características físico-químicas dos seus

materiais constituintes.



Eficiência absoluta de um detector

A eficiência absoluta está relacionada não só com as suas

características de construção, mas também com a fonte de

radiação que está sendo medida, com o meio e com a

geometria de medição.

Pode ser escrita como:

Entre os fatores que influem na eficiência absoluta estão a

distância do emissor, o tipo do feixe emitido (radial,

colimado), o meio entre o detector e a fonte emissora, além

daqueles que influenciam na eficiência intrínseca do

detector.



Sistema detector com coleta de carga

• Passagem da radiação;

• Formação de pares elétron-íon;

• Campo elétrico movimenta as cargas;

• A carga é coletada;

• O sinal é tratado;

• A saída é interpretada.



Sistema detector com coleta de carga

Tipo Pulso
Cada sinal da saída corresponde a uma interação no

volume ativo.

Detecta o fóton individualmente.

Tipo Corrente (ou nível médio)
O sinal de saída corresponde ao efeito médio de várias

interações no interior do volume ativo.

Mede a taxa média do fluxo de fótons.

Evita perdas devido ao tempo morto.



Sistema detector com coleta de carga



Sistema detector com coleta de carga

Fonte de Alta-tensão

Cria o campo elétrico para coleção das cargas;

Saída positiva ou negativa;

Faixa de 500 a 6000 V;

Estabilizada para manter a proporcionalidade do
sinal.

Pré-Amplificador

Colocado próximo ao detector;

Etapa intermediária da amplificação dos pulsos.



Sistema detector com coleta de carga

Amplificador
Dá forma e amplifica o pulso (1~10 V);

Amplificação linear para manter a proporcionalidade;

Entrada negativa ou positiva;

Saída positiva.

Analisador da altura de pulsos
• Discriminador simples que aceita pulsos acima de uma
certa amplitude;

• Discriminador duplo: aceita somente pulsos de uma certa
amplitude entre os dois níveis, analisador monocanal;

• Conjunto de vários discriminadores duplos, que permite a
medida de todas as amplitudes ao mesmo tempo, é
chamado analisador multicanal.



Sistema detector com coleta de carga

Sistema de registro

Pode ser desde um contador simples,

bem como um espectro impresso ou

guardado em um arquivo eletrônico.



REGISTRO



REGISTRO



Fatores que definem a escolha do detector
Tipo da radiação

Como as radiações interagem de forma diferente com a matéria,

dependendo de seu tipo (radiação eletromagnética, partículas carregadas

leves, partículas carregadas pesadas, nêutrons), a escolha do detector

depende do tipo de radiação que se quer medir.

Em geral, um detector que mede com grande eficiência um determinado

tipo de radiação (por exemplo, fótons de alta energia) pode ser totalmente

inadequado para medir outro tipo (por exemplo, radiação alfa).

Intervalo de tempo de interesse

Em alguns casos, o objetivo pode ser a medição "instantânea" da radiação ,

isto é, o número médio de radiações em um intervalo de tempo muito curto,

por exemplo, ao se avaliar a radiação num local antes de realizar uma ação

qualquer.

Em outros, se deseja registrar a radiação acumulada durante um período de

tempo, como por exemplo, o período durante o qual foi exposto um

trabalhador. Para cada finalidade deve ser utilizado um detector apropriado.



Fatores que definem a escolha do detector

Intervalo de tempo de interesse

No primeiro caso, são utilizados os detectores de leitura direta, ou ativos,

tais como os detectores à gás para medição da taxa de dose, os cintilômetros,

os detectores a semicondutor.

No segundo caso estão incluídos os detectores passivos , que registram os

eventos e podem ser processados posteriormente, como as emulsões

fotográficas, os detectores de traço, os dosímetros termoluminescentes,

lioluminescentes e citogenéticos.

Como a radiação é emitida

Assim, no caso de raios X gerados por tubos que dispõem somente de um

sistema de retificação no circuito de saída do transformador de alta tensão, deve-

se utilizar um detector integrador, uma vez que a radiação é gerada de modo

pulsado.

Para uma fonte radioativa comum, pode-se utilizar um medidor de taxa de

exposição ou de dose, ou um do tipo integrador, uma vez que o fluxo de radiação

é praticamente contínuo.



Fatores que definem a escolha do detector

Precisão, exatidão, resolução

Dependendo da utilização, a escolha do detector e do método de

medição pode variar em relação ao grau de precisão, exatidão e

resolução dos resultados desejados.

Isto está ligado às diversas incertezas envolvidas no processo de

medição e nas outras atividades relacionadas.

Para medições ambientais resultados com incertezas de 20% podem ser

considerados aceitáveis enquanto que, para trabalhos de produção de

padrões de medições de atividade, uma incerteza de 0,5% pode ser

considerada muito grande.



Fatores que definem a escolha do detector

Condições de trabalho do detector

O detector utilizado em trabalho de campo tem que ter condições de

robustez, portabilidade e autonomia diferentes das necessárias aos

detectores operados em ambientes controlados de laboratório.

Em situações extremas de ambiente, como por exemplo dentro do

circuito primário de um reator, somente detectores especiais têm

condições de operar.

Essas condições de operação do detector irão muitas vezes determinar

os materiais utilizados em sua construção.

Detectores muito sensíveis a choques mecânicos não são

recomendados para medições em unidades móveis.



Fatores que definem a escolha do detector

Tipo de informação desejada

Conforme a finalidade, pode-se desejar somente informações sobre o

número de contagens, ou energia da radiação detectada.

Em alguns casos se busca a relação com a dose absorvida, tempo vivo de

medição, distribuição em energia.

O processamento dessa informação depende do detector escolhido e do

mecanismo pelo qual a informação é coletada.

Características operacionais e custo

Outros fatores determinantes na escolha do detector são a facilidade de

operação, facilidade e disponibilidade de manutenção e, finalmente, o

custo do detector.



DETECTORES BASEADOS NA IONIZAÇÃO

Os dois tipos de detectores mais comumente utilizados são:

os detectores enchidos com gás; e

os detectores de condutividade de estado

sólido (semicondutor).



DETETORES DE RADIAÇÃO CONTENDO GÁS COMO MEIO DE 

DETECÇÃO

Muitos detectores de radiação utilizam um tubo contendo gás

para detectar a radiação



Detectores Enchidos com Gás

Os detectores enchidos com gás consistem de uma

câmara cheia de gás, freqüentemente ar, e duas placas

polarizadas com tensão denominadas eletrodos.

O eletrodo positivo é chamado de ânodo e

freqüentemente encontra-se posicionado no centro da

câmara e está eletricamente isolado da carcaça externa.

A carcaça externa da câmara, freqüentemente é o

eletrodo negativo ou cátodo.



DIAGRAMA SIMPLES DE UM DETECTOR ENCHIDO 

COM GÁS
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partícula

Em termos genéricos, um contador a gás é justamente um

volume fechado contendo gás com uma diferença de potencial

aplicada entre dois eletrodos.



Ionização em Gases

• Circuito Básico para 
Detectores a Gás
• Fonte de Tensão 

Variável

• Resistor

• Gás de Contagem na 
Câmara

• Eletrodos Coaxiais 
Isolados



Como o Detector Trabalha

A radiação incidente interage com as paredes da câmara ou com as

partículas do gás e produz pares de íons.

Quando é aplicada uma tensão entre os eletrodos, os íons positivos são

atraídos na direção do cátodo carregado negativamente e os elétrons são

atraídos na direção do ânodo carregado positivamente.

É constituída uma carga no ânodo que causará uma variação na tensão

do circuito.

Esta variação de tensão está relacionada com um pulso, e a presença

deste pulso causará um fluxo de corrente no circuito externo.

Pela detecção deste pulso ou corrente estaremos detectando a presença

da radiação ionizante.

O tamanho de pulso dependerá do número de elétrons coletado pelo

ânodo e este poderá depender da quantidade de radiação ionizante que

entra na câmara bem como do tipo e energia da radiação.

Além disso, o tamanho do pulso também é função da tensão aplicada

entre o cátodo e ânodo.



Detector a Gás - Exemplo Geral
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Processo de Ionização Direto 

Parede

Partícula 

Carregada 

Incidente

e -

e -
e -

e -

e -
e -e -

e -

Partícula  possui energia suficiente para 

penetrar a janela e interagir com o gás

“Janela de Entrada”



Processo de Ionização Indireto

Parede

Fóton Incidente
Fóton interage com a parede interna 

do detector, liberando elétrons 

energéticos que ionizam o gás



Ionização em Gases

• O número de pares de íons medidos por evento ionizante 
é dependente da intensidade do potencial de tensão 
aplicado na câmara

• Se um instrumento a gás está sujeito a um campo
constante de radiação e a diferença de potencial aplicada
no detector é aumentada desde zero até um valor bem
grande, o número de pares de íons medidos por cada
evento ionizante aumenta

• A representação gráfica deste comportamento resulta 
numa curva característica com cinco regiões de resposta 
distintas, geralmente denominada de curva de 
amplificação do gás



Variação da Altura de Pulso com o Aumento de Tensão 

num Detector Enchido com Gás

Como pode ser observado a variação na altura de pulso de acordo com o

aumento da tensão apresenta um certo número de regiões bem definidas. Estas

regiões são conhecidas como região de recombinação, câmara de ionização,

proporcional, Geiger-Müller e descarga contínua.



Processos Originados - recombinação

R
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Características das Regiões do gráfico:

1 - Os pares de íons recombinam-se e não há registro de pulso.



Região de Recombinação

Quando a tensão aplicada na câmara é muito pequena, a força exercida

sobre os íons, para atraí-los para os eletrodos, também é muito pequena.

Nesta situação, existem dois processos competindo em relação aos íons.

Um destes é a coleta de íons e o outro é a recombinação dos íons.

Isto indica que após a formação de um íon, poderá ocorrer a

recombinação tornando-o neutro novamente antes que possa ser

coletado pelos eletrodos. Assim, o pulso no circuito externo

dependerá do resultado entre estes dois processos.

Quando a tensão entre os eletrodos é aumentada, muito mais íons irão

alcançar os eletrodos e o tamanho de pulso irá aumentar. Porém, a

recombinação entre os íons ainda é significativa e, portanto, esta região

é conhecida como região de recombinação.

Normalmente, os detectores a gás não são operados nesta região já que a

recombinação entre os íons faz com que o processo de medida da

quantidade de radiação incidente torne-se muito difícil.



A tensão ótima é projetada de modo tal que todos os

elétrons livres produzidos sejam coletados. Este valor de

tensão resulta numa corrente de saturação , caracterizada

pela coleção de todos os íons produzidos.

Dependendo do projeto da câmara, o intervalo de tensão

para corrente de saturação vai desde 50 até 200 volts.

2 - Região das Câmaras de Ionização: Cessa a recombinação, todos os

pares de íons são coletados. Ocorre a produção de pulsos independentes da

tensão aplicada, mas proporcional a energia da radiação incidente.



Região da Câmara de Ionização

Quando a tensão atinge um valor suficiente, quase todos os

íons gerados irão alcançar os eletrodos e a perda de íons pela

recombinação será desprezível.

Nesta região, aproximadamente todos os íons estão sendo

coletados e o tamanho de pulso não sofre mais aumento com

a variação na tensão aplicada. Em lugar disso, obtém-se um

nível plano definindo um patamar conhecido como região

da câmara de ionização.

A corrente que flui no circuito também alcança um valor

máximo conhecido como corrente de saturação. Esta

corrente de saturação é proporcional à quantidade de

radiação que entra na câmara e se a quantidade de radiação

for aumentada, a corrente de saturação também será

aumentada.



3 - Região proporcional: pouco utilizada. Ocorre a aceleração dos íons

produzidos pela radiação, que ionizam outras moléculas de gás.



A proporcionalidade é acentuada por uma característica

denominada amplificação do gás.

Dependendo da tensão e do tipo de radiação, existe

aproximadamente 103 – 105 íons secundários criados

para cada par de íon primário.

Esta multiplicação de íons no gás é chamada de

avalancha de Townsend .



Região Proporcional

Quando a tensão é aumentada passando a região da câmara de

ionização, o tamanho do pulso começa a aumentar novamente.

A explicação para o aumento no tamanho do pulso pode ser

considerada se entendermos o que ocorre com os íons.

Quando a tensão aplicada entre os eletrodos sofre novos aumentos, os

íons não somente ganham energia suficiente para alcançarem os

eletrodos, mas também ganham energia de tal modo que são acelerados.

Esta aceleração provoca a produção de mais pares de íons pela

ionização secundária das partículas existentes no gás.

Este processo é conhecido como multiplicação do gás e resulta na

coleta de mais íons e, portanto, de um pulso de maior tamanho.

Região de Limitada Proporcionalidade

4 - Região pouco utilizada, pois a carga depende da tensão de forma não linear.



Ionização em Gases
• Região 5: Região Geiger-Mueller 

• A seqüência está relacionada com uma “ Avalancha Townsend”

o número de íons é grande devido a ionizações até quaternárias

independentes da energia e do tipo da radiação.



Região do Geiger-Müller

Se continuarmos a aumentar a tensão, a multiplicação que

ocorre no gás se tornará tão intensa que uma única partícula

ionizante produzirá múltiplas avalanches ao longo do

comprimento do ânodo, resultando num pulso muito grande.

A região onde isto ocorre é conhecida como região do

Geiger-Müller (G-M) e nesta região, o tamanho do pulso

será o mesmo, independente da quantidade de energia

originalmente depositada.

Em lugar disso, o tamanho do pulso é controlado mais pelo

circuito externo que pelo gás de enchimento da câmara, e a

altura de pulso apresenta um pequeno crescimento quando a

tensão é aumentada



Os sistemas GM são contadores de pulso mas, diferentemente
do contador proporcional, a altura dos pulsos é independente
da energia da radiação incidente e é relativamente
independente da tensão aplicada.

Portanto, por causa desta característica, o tubo GM não
reporta nada a respeito da energia da radiação.

Os sistemas GM são utilizados principalmente como
medidores para monitoramento por causa de sua alta
sensibilidade.

Praticamente, todas as partículas beta que alcançarem o gás
de contagem causarão uma descarga e produzirão uma
contagem.

Porém, por causa da radiação gama ser menos densamente
ionizante que as partículas beta, somente uma pequena fração
da radiação gama irá interagir com as paredes e uma fração
muito menor com o gás.



Região de Descarga Contínua

Se a tensão for aumentada além do patamar do Geiger-

Müller, esta será tão elevada que provocará a ionização das

moléculas do gás diretamente e será gerado um grande sinal

mesmo sem a presença de um campo de radiação.

Esta região é chamada de região de descarga continua e

como as leituras podem ser interpretadas erroneamente, os

detectores de radiação não devem ser operados nesta região.

Região de descarga elétrica contínua (avalanche). Não

utilizamos equipamentos nesta região em radioproteção.



Tempo de Resolução, Tempo Morto e Tempo de 

Recuperação

Antes de considerar a operação dos diferentes tipos de

detectores a gás, é importante entender os conceitos de

tempo morto, tempo de recuperação e tempo de resolução.

Isto é necessário porque se o tempo de resolução de um

detector for muito grande, para as taxas de contagens

elevadas, os pulsos originados no detector podem ser

apresentados num espaçamento muito próximo em relação

ao tempo o que poderia dar origem a perda de informação.

Isto faz com que as contagens totais possam ser

grosseiramente subestimadas.



A produção, coleção e neutralização dos pares de íons

necessita de um tempo.

Este período de tempo é denominado de tempo de

resolução do instrumento e é o tempo necessário para

atingir o campo iônico e coletá-lo.



Durante este período o GM é incapaz de responder plenamente a uma

segunda interação da radiação.

Este tempo de resolução é a soma de dois outros elementos

temporais:

•Tempo morto, tempo necessário para que os íons positivos

gerados pela avalancha Townsend movimentem-se para o

ânodo para serem neutralizados, e

•Tempo de recuperação, intervalo de tempo entre o tempo

morto e o tempo de recuperação total.

Durante a fase de recuperação, um pulso de saída causado pela

avalancha de íons não é suficientemente grande para passar pelo

discriminador do medidor e ser contado.

• tempo de resolução é o tempo mínimo que deve ser

transcorrido após a detecção antes que um segundo evento

possa ser detectado.

Para os tubos GM este tempo é da ordem de 10 – 1000

microsegundos.



O tempo de resolução de um detector é definido como o

intervalo de tempo mínimo que deve separar dois

eventos de modo que eles possam ser registrados

como dois processos separados.

O tempo de resolução depende dos seguintes fatores:

Tempo morto do detector, isto é, intervalo de tempo

para que o sinal ou pulso tenha uma amplitude

suficiente para que seja detectado; e

Tempo de recuperação, intervalo de tempo para que o

detector se recupere de um evento ionizante e retorne

para a sua condição original.



O tempo morto e o tempo de recuperação de um

detector Geiger-Müller se combina para dar o tempo

de resolução.

Tempo de Resolução para um Tubo G-M



Um problema crucial dos sistemas GM antigos está relacionado com

tempo de resolução e está relacionado com a saturação que pode

ocorrer quando um tubo GM é exposto a um campo de radiação

intenso.

Em tais campos, os eventos ionizantes estão interagindo no gás do

tubo GM com uma separação média num tempo muito menor que o

tempo morto do medidor, isto é, muitos eventos ionizantes.

Se ocorrer um novo evento ionizante no volume sensível quando o

tubo ainda não esteja completamente recuperado, será produzido

um pulso muito menor que o normal, ou até mesmo nenhum pulso.

Na saturação o instrumento apresentará um estouro de escala

momentâneo seguido de um valor muito próximo de zero.

• o medidor pode estar indicando a ausência de radiação

quando o operador encontra-se num campo de radiação

extremamente perigoso.

A maior parte dos sistemas GM novos, quando saturados,

permanecem em fundo de escala.



Paralisado / não-paralisado:

O contador elimina 

tudo que passa o 

valor limiar (THR): 

paralisado:

O contador inicia a 

contagem apenas 

quando cruzar o THR: 

não-paralisado:

Mesma largura

de pulso na

saída do

discriminador:



O tempo de resolução de um detector dependerá de quais

interações estão ocorrendo no detector. Portanto, o tempo de

resolução completo de um instrumento também dependerá do

tempo morto associado com os componentes eletrônicos do

sistema de contagem.

Na prática, os termos tempo morto e tempo de resolução são

usados intercambiáveis. Qual seja o termo usado, o valor

aplicável é considerado como sendo uma medida da

habilidade do instrumento distinguir dois eventos separados

que ocorrem muito próximos um do outro em relação ao

tempo.

Freqüentemente, as especificações do fabricante usam o tempo

morto para descrever o comportamento combinado do sistema

de contagem e detector.



O gás num tubo GM geralmente é o argônio ou hélio e é conservado pelo

menos na pressão atmosférica.

A diminuição de pressão é utilizada para evitar as altas tensões

excessivas e o risco de saturação.

Os gases empregados são quimicamente inertes e possuem um potencial

de ionização específica favorável à produção de íons no volume sensível.

Também é usado um gás de extinção para interromper a avalancha de

Townsend efetuada pela absorção da radiação X característica produzida

pelo gás de enchimento quando os íons positivos alcançam o cátodo.

O gás de extinção também evita que os íons do gás de enchimento

alcancem a parede do cátodo e produzam novos eventos ionizantes pela

neutralização dos íons positivos que se movimentam na direção do

cátodo.

Os gases extintores mais comuns são o álcool ou o cloro.

Os gases extintores orgânicos são usados no processo de extinção,

assim o tubo apresenta uma vida útil de aproximadamente 109 pulsos.

Os gases inorgânicos recombinam-se dentro do tubo e possuem uma

vida útil praticamente infinita.



Exemplos de Detectores



Tipos de Detectores a Gás

• Câmaras de ionização

• Contadores proporcionais

• Detectores tipo Geiger-Muller

São muito empregados em proteção e em metrologia

das radiações.



Câmara de Ionização

As câmaras de ionização são projetadas para operar em corrente de saturação

na região da câmara de ionização.

O sinal de saída é medido em termos de corrente media e é proporcional à

quantidade de radiação para a qual a câmara foi exposta.

Uma vez que o sinal de saída não é dependente da tensão aplicada entre os

eletrodos não existe a necessidade de uma fonte de alimentação bastante estável.

Porém, é importante que a tensão apresente um valor suficiente para garantir a

manutenção da corrente de saturação.

Para evitar que a câmara de ionização opere na região proporcional, a tensão

aplicada entre seus eletrodos é limitada a um valor menor que aquele necessário

para causar ionização secundária nas moléculas do gás.

As correntes produzidas em uma câmara de ionização são muito pequenas,

comumente da ordem de 10-12 A, e deve ser amplificada para propósitos de

medida. Assim, os instrumentos que incorporam um detector câmara de

ionização necessitam de circuitos eletrônico complexo para amplificar estas

correntes diretas extremamente pequenas.



Câmara de Ionização

Um valor típico de 30 eV/ par

elétron – íon corresponde a

uma taxa de produção de íons

de ~30000 íons/MeV.

Gás Potencial de Potencial de Energia por par

Excitação(eV) Ionização (eV) elétron - íon

H2 10,8 15,4 37

He 19,8 24,6 41

Ne 16,6 21,6 36

Ar 11,6 15,8 26

Kr 10,0 14,0 24,0

CO2 10,0 13,7 33

O projeto de câmaras de ionização e a escolha do gás de enchimento depende da

aplicação particular do instrumento. Nos instrumentos portáteis para monitoração

da radiação, geralmente, a câmara é enchida com ar e construída de materiais com

baixo número atômico. Se o instrumento for usado para medir radiação alfa e beta,

a câmara deve possuir paredes delgadas ou uma janela delgada na ponta. O único

modo em que este tipo de detector pode ser usado para fazer a discriminação entre

os tipos de radiação é colocar uma blindagem sobre a janela delgada existente na

ponta do detector para evitar a passagem das radiações alfa e beta para o interior da

câmara.



Câmaras de ionização

• Cheias de ar

• Abertas para medidas de precisão (correção para pressão e
temperatura)

• Herméticas com ar a pressão

• Maior sensibilidade quanto maior massa de ar (volume x pressão)

• Paredes de material equivalente a ar

• Tensão de polarização baixa



Esquema de uma câmara de ionização

Polarização 

câmara: V

Amplificador Indicador

Alimentação
Câmara

R1 R2



Instrumento para Monitoração da Radiação Beta-Gama 

Incorporando um Detector Câmara de Ionização

Observe que a placa de metal deslizante é incorporada no

projeto do instrumento.

Pelo deslocamento desta placa sobre a janela delgada na

ponta da câmara de ionização pode ser feita a distinção

entre a radiação beta e gama.



Alguns tipos de detectores especiais funcionam dentro do

modo de câmara de ionização.

Entre eles podem ser citados:

Câmara de ionização “free air”: consiste de uma estrutura

convenientemente montada e aberta de forma que a

interação com radiação é medida diretamente no ar, ou seja,

o volume sensível do detector é menor que o do recipiente

em que está contido.

A camada de ar entre o volume sensível e as paredes da

câmara faz com que o volume sensível não sofra influência

da interação da radiação com as paredes.



Câmara de Ionização Ar Livre



Câmara de ionização portátil: é uma câmara de ionização

a ar ou gás sob pressão, destinada a medições de taxas de

exposição, taxa de dose e dose acumulada, para radiações

X e gama e, às vezes, beta. É construída de material de

baixo Z ou tecido-equivalente.



Câmara de ionização tipo poço: a câmara de ionização é

montada de forma que a fonte radioativa a ser medida possa

ser introduzida no “poço” criando uma condição de

eficiência de praticamente 100 %.

É muito utilizada na medição de atividade de fontes

radioativas.

Exemplo: curiômetro.



Ativímetro

Para medir atividades 

de isótopos radioativos

Câmara de 

ionização de poçoEletrômetro



Câmara de extrapolação: câmara montada com distância

entre eletrodos variável, permite a medição de valores

diferentes de volume ionizado sendo utilizada para o

cálculo de dose absorvida para radiações de baixa energia

(fótons e elétrons), utilizando a técnica de extrapolação.



Câmaras de Ionização

Câmaras Thimble Câmara 600cc



Câmaras de Ionização



Câmara de ionização atmosférica e eletrômetro



Câmaras de Ionização

•Câmara Markus • Câmara Holt 



Caneta dosimétrica: muito utilizada em monitoração pessoal, consiste

em uma câmara de ionização onde um fio de quartzo serve como cursor

para indicar a exposição (ou dose) acumulada.

Utilizando um carregador, insere-se, sob pressão, a caneta para ser

“zerada”.

Na prática significa que lhe foi fornecida uma carga elétrica máxima,

que vai se esvaindo com o surgimento dos elétrons e íons formados

pela radiação, dentro do volume da câmara.

Assim, o fio de quartzo vai se aproximando do eletrodo de carga de

mesmo sinal e, pela lente, observa-se a leitura da exposição ou dose

absorvida.



Caneta dosimétrica



Contador Proporcional

Um contador proporcional opera na região proporcional.

O efeito da multiplicação do gás pode aumentar o número de

íons produzidos por 104. Isto indica que para cada elétron

produzido pelo evento de ionização original, podem ser

produzidos dez mil elétrons adicionais.

Portanto, cada evento ionizante pode ser distinguido e contado.

O sinal de saída de um contador proporcional é uma série de

pulsos que são contados por um circuito de contagem.

Em geral, o tempo de resolução é muito curto para estes

contadores, menos de um microsegundo, de tal modo que

possam ser contadas altas taxas de pulsos.

Porém, a amplitude de cada pulso é muito pequena, da ordem

de milivolt, sendo necessária a pré-amplificação para que o

pulso possa ser contado.



Contador Proporcional

Na região proporcional uma pequena variação na tensão

aplicada entre os eletrodos causará um efeito na altura de

pulso.

Portanto, é muito importante manter a fonte de alimentação

de tensão bastante estável para garantir que qualquer

variação no sinal de saída esteja relacionada com a variação

no campo de radiação incidente ao invés de uma variação na

tensão aplicada entre os eletrodos.

O tamanho de pulso é proporcional à energia depositada pela

radiação. Assim, os contadores proporcionais podem ser

usados com um circuito de discriminação de altura de pulso

para fazer distinção entre os tipos de radiação com base na

sua habilidade de ionização.



Contador Proporcional

Por exemplo, se o instrumento for exposto tanto a

radiação alfa como beta de mesma energia, a radiação alfa

produzirá um número de pares de íons muito maior para a

mesma trajetória, assim a altura de pulso apresentada na

saída do detector será muito maior.

Se forem utilizados circuitos externos diferentes, os

contadores proporcionais também podem fazer a distinção

entre as diferentes energias da radiação incidente, isto é,

pode fazer espectroscopia.



Contadores proporcionais

• Gás: geralmente argônio

• Tubo hermético

• Maior sensibilidade que as câmaras de ionização e menor que
os tubos G.M.



Detector ambiental tipo contador 
proporcional

Tubo de gás

Indicador em 

mSv/h



Contador Proporcional

Os contadores proporcionais fluxo de gás, freqüentemente são usados

para a contagem de amostras.

A câmara de contagem possui uma janela muito delgada para permitir a

entrada das partículas alfa e beta no interior da câmara.

O termo fluxo de gás é usado porque deve existir um fluxo continuo de

gás na câmara para substituir o gás que foi dispersado pela janela fina.

O tipo de gás usado, normalmente é uma mistura de um gás inerte com

um gás hidrocarbonado. Por exemplo, o gás comumente conhecido como

P-10 é utilizado com muita freqüência. Este gás consiste de 90% de

argônio e 10% de metano.



Contador Geiger-Müller (G-M)

Os contadores Geiger-Müller operam na região do Geiger-Müller (G-M) e

usa um gás de enchimento semelhante ao P-10 utilizado nos contadores

proporcionais.

A altura do pulso de saída é independente da energia da particula ionizante. Isto

indica que não é possível fazer a distinção eletrônica entre a radiação alfa e

beta. Nem é possível fazer a medida ou discriminação entre as energias da

radiação incidente.

Na região do Geiger-Müller, ocorre uma descarga em toda a extensão do

ânodo. Esta descarga deve ser interrompida (quenched) para evitar a sua

perpetuação e para evitar a formação de múltiplos pulsos.

O uso de um gás apropriado tal como gases orgânicos, por exemplo, álcool

etílico; ou halogênos, por exemplo, cloro ou bromo, adicionado ao gás de

enchimento proporcionará esta interrupção. Os gases orgânicos são degradados

durante o processo de interrupção, portanto, os tubos interrompidos

organicamente possuem um período de uso limitado a aproximadamente 109

contagens.



Contadores Geiger-Müller

• Gás: argônio + alógeno

• Tubo hermético

• Tensão de polarização da ordem de 500 V

• Grande sensibilidade

• Não serve para quantificar



Detector ambiental tipo 
Geiger



Contador Geiger-Müller (G-M)

Os alógenos possuem uma vantagem de não serem degradados durante o

processo de interrupção, assim os tubos interrompidos com halogênio

possuem uma vida útil muito maior e são mais utilizados em situações de

alta taxa de contagem.

Os contadores Geiger-Müller podem ser feitos sob uma variedade de

formas e tamanhos. Para a maioria das aplicações, o contador é cilíndrico

e é conhecido como um tubo GM.



Contador Geiger-Müller (G-M)

Um pequeno tubo G-M pode ser suficientemente sensível para medir taxas de

doses baixas enquanto que uma câmara de ionização com sensibilidade similar

necessitaria ser muito maior.

Se o contador for utilizado para detectar radiação alfa e beta, deve possuir uma

janela delgada na ponta para permitir a entrada da radiação no interior do tubo.

Normalmente, um contador G-M conta pulsos da mesma maneira que um

contador proporcional. Porém, pode ser modificado para medir a corrente

media como é feito na câmara de ionização.

Uma vantagem dos contadores G-M é que o pulso de saída é da ordem de

alguns volts, assim o sinal de saída não necessita pré-amplificação podendo o

circuito eletrônico ser menos sofisticado. Isto faz com que os contadores

Geiger-Müller sejam muito mais robustos e, portanto, são usados mais

comumente nos locais de trabalho para monitoração da radiação gama.



Contador Geiger-Müller (G-M)

Se for usado um detector G-M para medir dose ou taxa de dose, ele

deverá possuir uma resposta similar ao tecido humano para um

intervalo amplo de energias.

Como os tubos G-M super-responde a energias abaixo de 200 keV,

normalmente são envolvidos por um material de filtração adequada

para garantir que a resposta energética seja o mais linear possível.

Estes detectores são denominados compensados para energia.

Uma das desvantagens de um contador G-M é o seu tempo de

resolução grande. Este tempo é da ordem de 100 a 300 microsegundos

o que faz com que este contador não seja adequado para altas taxas de

contagem onde os pulsos são formados muito rapidamente.



Pode ocorrer uma condição chamada paralisia em campos

de radiação de alta intensidade onde os pulsos estão sendo

produzidos muito rapidamente, o que acabam anexando

entre si no final do pulso anterior antes que o ânodo tenha

liberado a carga.

Portanto, os pulsos seguintes ao pulso inicial são muito

pequenos para serem registrados.

Se um instrumento for colocado em funcionamento num

campo de radiação de alta intensidade, inicialmente irá

apresentar uma leitura elevada, porém, esta rapidamente

será conduzida para zero indicando erroneamente que o

campo é seguro.

Contador Geiger-Müller (G-M)



Contador Geiger-Müller (G-M)

Pode ser construído um circuito adicional no detector para

evitar esta situação de risco potencial.

A menos que as especificações para o instrumento

fornecidas pelo fabricante estabeleçam claramente que a

paralisia não ocorre, sempre deverá ser considerado que ela

pode ser um problema.



Resumo dos Detectores a Gás

Detector Tipo de Radiação Eficiência Comentários

Câmara de 

Ionização

Alfa Alta (com adequada janela na 

ponta)

Usada para contagem e espectroscopia.

Beta Moderada (com adequada janela 

na ponta)

Usada em instrumentos portáteis para monitoração.

Gama < 0,1% Usada em instrumentos portáteis para monitoração.

Radiação X Depende da espessura de janela Útil para a maioria das energias encontradas em 

radioproteção.

Contador 

Proporcional

Alfa Alta (com adequada janela na 

ponta)

Usado para contagem e espectroscopia.

Beta Moderada (com adequada janela 

na ponta)

Usado para contagem em todas energias.

Pode ser usado para espectroscopia em energias  < 

200 keV.

Gama < 1%

Radiação X Depende da espessura de janela

Contador Geiger-

Müller 

Alfa Moderada (com adequada janela 

na ponta)

Não pode proporcionar discriminação entre 

energias.

Beta Moderada (com adequada janela 

na ponta)

Não pode proporcionar discriminação entre 

energias.

Gama < 1% Não pode proporcionar discriminação entre 

energias, porém é usado com compensação 

adequada para energia em instrumentos 

portáteis para monitoração da radiação.

Radiação X Depende da espessura de janela Não pode proporcionar discriminação entre 

energias, porém é usado com compensação 

adequada para energia em instrumentos 

portáteis para monitoração da radiação.



Detectores de semicondutores

• São usados apenas em proteção

• São usados para os sistemas de imagem em Medicina

• São usados em pesquisa das radiações



CRISTAIS SEMICONDUTORES

Semicondutor é um cristal que, em baixas

temperaturas, apresenta uma grande

resistência à passagem da corrente elétrica.

Em altas temperaturas a resistência é reduzida.

A teoria de bandas de valência explica o

comportamento do cristal.



Detectores de condutividade de estado sólido

(Semicondutor)

A condutividade está relacionada com a habilidade de um material

conduzir um campo elétrico e materiais que possuem boa condutividade,

por exemplo, metais, são conhecidos como condutores.

Materiais que possuem uma baixa condutividade, por exemplo, Madeira,

são conhecidos como isolantes.

Um semicondutor é um material com propriedades que se encontra entre

estes dois extremos, e embora exista um certo número de substâncias com

propriedades de semicondutores, as mais comumente utilizadas para

detecção da radiação são os cristais sólidos de silício e germânio.

Os detectores de condutividade de estado sólido são assim chamados

porque consistem de cristais sólidos semicondutores.

Quando a radiação ionizante interage com estes sólidos, a condutividade

total do material é aumentada.

Se este aumento for medido, poderá ser relacionado com a quantidade de

radiação incidente.



1) O material de construção é sólido e, portanto, a probabilidade de interação é muito
maior. Isto faz com que se tornem detectores práticos para a detecção de fótons de alta
energia (>50keV) que é virtualmente impossível com contadores a gás.

2) O ‘par de íons' do contador a gás é substituído por um par elétron - lacuna. Porém, tal
como na câmara de ionização sinal é gerado pelo movimento destas cargas ao se
aplicado um campo elétrico.

As propriedades gerais de um detector semicondutor incluem:

✓ Melhor resolução energética

✓ Compacto e robusto

✓ Não necessita reabastecimento

de gás

✓ Tempo de resposta rápido

 Suscetíveis a danos causados pela radiação

 Não possuem ganho interno

 Necessita eletrônica cara

 Custo elevado

 Difícil de manter grandes áreas

Detector Diodo Semicondutor

Este detector de estado sólido é equivalente a uma câmara de ionização a gás, exceto que:



Detectores de condutividade de estado sólido (Semicondutor)

Como Trabalha

Para entender como o detector de condutividade de estado sólido trabalha é

necessário considerar a interação da radiação ionizante com os materiais

semicondutores numa escala microscópica.

Lembre-se, os elétrons somente podem existir em níveis de energia

definidos. Em sólidos, estes níveis de energia estão relacionados com as

bandas de energia.

Estas bandas de energia estão separadas por áreas conhecidas como bandas

proibidas, e a banda de maior energia em que os elétrons normalmente são

encontrados é conhecida como banda de valência.

A radiação ionizante pode fornecer energia suficiente para um elétron num

cristal sólido semicondutor para movê-lo de seu nível de energia normal, na

banda de valência, para níveis proibidos em condições normais, na banda

proibida, e ser promovido para um estado de energia mais elevado

conhecido como banda de condução. Quando isto ocorre é deixada uma

vacância, ou lacuna, na banda de valência.



Detectores de condutividade de estado sólido

(Semicondutor)

Formação de um Par Elétron-Lacuna pela Radiação 

Ionizante



Porque os semicondutores são considerados bons detectores ?

Na ausência de excitação térmica, a banda de
valência estará completamente cheia e a banda
de condução estará completamente vazia.

Para ocorrer condução (isto é, para que as
cargas se movimentem) as cargas devem
primeiro cruzarem a largura de banda.

Isto é muito fácil num semicondutor e,
portanto, a energia depositada necessária para
criar uma corrente mensurável é menor.

elétron

Lacuna

A excitação de um elétron para a banda de condução
causa uma vacância na banda de condução que será
preenchida por uma lacuna. Esta pode ser comparada
com uma carga positiva que se move sob a influência
de um campo elétrico na direção oposta do elétron.

Banda de Condução

Banda de Condução

Banda de Valência Banda de Valência

ISOLANTE SEMICONDUTOR

E > 5 eV
E ~ 1 eV



A promoção do elétron para a banda de condução é conhecida como

ionização e o par elétron-lacuna resultante pode ser comparado com o

par de íons do detector a gás. Do mesmo modo como os íons positivos e

negativos se movimentam entre os eletrodos num detector a gás, o par de

íons irá mover-se num detector de estado sólido quando for aplicada uma

tensão. Este movimento resulta num pulso no circuito externo que poderá

ser medido.

Observe que na realidade, o material carregado positivamente não poderá

mover-se num cristal sólido. O que realmente ocorre é que as lacunas são

preenchidas por elétrons vizinhos que se movimentam para o lado oposto

deixando uma outra lacuna para trás. Desta maneira, as lacunas parecem

ter movimento.



CRISTAIS SEMICONDUTORES

Adicionando impurezas doadoras de

elétrons, como o lítio, a um cristal

semicondutor, obtemos um cristal com

excesso de elétrons, ou tipo n.

Adicionando impurezas receptoras de

elétrons, como o gálio, a um cristal

semicondutor, obtemos um cristal com

falta de elétrons, ou tipo p.



Os detectores de condutividade de estado sólido consistem de

semicondutores que tiveram a sua condutividade acentuada. Em geral, a

condutividade é melhorada pela introdução de impurezas no material

semicondutor. Este processo é conhecido como dopagem e as impurezas

introduzidas fornecem tanto elétrons como lacunas extras.

Se a impureza fornecer elétrons extras para a banda de valência, por

exemplo, no caso da dopagem com arsênio ou fósforo, então estes elétrons

livres podem se movimentar para a banda de condução com apenas uma

pequena quantidade de energia sendo depositada no material. Deste modo,

o principal mecanismo de condução é o movimento de cargas negativas e

o material é conhecido como um semicondutor do tipo n.

Se a impureza fornece lacunas extras para a banda de valência, por

exemplo, no caso da dopagem com boro ou gálio, então o principal

mecanismo de condução é o movimento das lacunas positivas e o material

é conhecido como um semicondutor tipo p.



Semicondutores

• Radiação é detectada pela medida do 

movimento físico de elétrons (ou lacunas) 

através do silício

• Estes elétrons ( ou lacunas ) tornam-se 

móveis por interações causadas pela 

radiação ionizante

• Tanto as estruturas tipo p  como tipo n são 

necessárias para fazer um detector de 

radiação



CRISTAIS SEMICONDUTORES

Unindo-se os dois tipos de cristais, temos a junção p-n.

Próximo à junção forma-se um espaço onde os

elétrons preenchem as lacunas,chamada de região

depletada.



DETECTORES SEMICONDUTORES

Aplicando-se um campo elétrico à junção, ocorre o

aumento da região depletada, que é isolante, de

forma que não há corrente percorrendo a junção.



DETECTORES SEMICONDUTORES

Quando uma radiação passa pela região depletada,

forma pares de íons que são coletados nos

extremos, formando um pulso de saída.



Os detectores de condutividade de estado sólido na realidade consistem de

um material tipo p e n unidos entre si.

É aplicado um campo elétrico no sentido oposto da junção de tal modo que

as lacunas e os elétrons se movimentem para a direção contrária da junção.

A área ao redor da junção encontra-se livre de lacunas e elétrons e é

conhecida como camada depletada.

Esta camada depletada é a parte do material que detectará qualquer

radiação incidente.



Quando a radiação ionizante passar através da camada

depletada irá formar pares elétrons-lacunas.

Os pares elétrons-lacunas irão mover-se em sentido contrário

causando um pulso no circuito externo.

Este pulso poderá ser medido. Neste caso, a camada depletada

forma o volume sensível do detector de estado sólido e é

equivalente à câmara do detector a gás.

1) A largura de banda

2) A energia por para elétron-lacuna

3) A mobilidade dos portadores de carga

Existem três propriedades principais que definem o comportamento de um detector semicondutor:



 
Si Ge  CdTe HgI2 

Número Atômico 14 32 48-52 80-53 

Densidade (g/cm
3
) 2,33 5,32 6,06 6,3 

Abertura deBanda  

(eV) 
1,12 0,74 1,47 2,13 

Energia por par 

elétron-lacuna 

(eV) 

3,61 2,98 4,43 4,22 

 

 

Material utilizado como Detector Semicondutor Também CZT  CdZnTe

Semicondutor em Temperatura Ambiente



CARACTERÍSTICAS DOS DETECTORES 

SEMICONDUTORES

A alta densidade dos detectores semicondutores

permite uma boa eficiência de contagem para

todas as radiações.

O pulso de saída é proporcional à energia e

intensidade da radiação incidente, portanto

permite fazer espectrometria.

A energia necessária para formar um par de íons

é da ordem de 3 eV, a largura do pico é estreita

e a resolução é boa (da ordem de 0,2% para a

energia de 1332 keV do 60Co).



TIPOS DE DETECTORES SEMICONDUTORES

• a. detector de barreira de superfície,

• b. detector de junção difusa,

• c. detector totalmente depletado,

• d. detectores com “drift” de lítio: Ge(Li),

Si(Li),

• e. detectores com implantação de íons:

HPGe.



TIPOS DE DETECTORES SEMICONDUTORES

Barreira de superfície, de junção difusa,

detector totalmente depletado: região

depletada é da ordem de 2 a 3 mm, são

úteis para radiações alfa e beta.

Para detecção da radiação gama, precisamos

de espessuras da ordem de centímetros.

Eram usados os detectores de Ge(Li) e

Si(Li). Atualmente, utilizam-se os

detectores de germânio hiperpuro.



Detectores de Barreira de Superfície

Os detectores de barreira de superfície possuem uma camada delgada

de material tipo p depositada sobre o material tipo n.

Novamente, a radiação incidente necessita passar pela camada para

alcançar o volume sensível mas devido a pequena espessura desta

camada neste tipo de detector, as partículas carregadas podem ser

facilmente detectadas.



Além de ser extremamente eficiente na detecção de partículas carregadas,

os detectores de barreira de superfície também são muito adequados para

identificar as diferentes energias da radiação incidente, isto é, possuem

boa resolução de energia.

Por exemplo, os detectores de barreira de superfície pode separar as três

famílias de partículas alfa do Am-241 com energias de 5,486; 5,443; e

5,389 MeV.

Um dos principais problemas dos detectores de barreira de superfície é

que a superfície do cristal deve ser conservada bem limpa e livre de

graxas e outros materiais estranhos. Também são muito sensíveis a luz

porque os fótons luminosos podem alcançar o volume sensível e criar

pares elétrons-lacunas.

Uma desvantagem do detector é sua sensibilidade à luz, mas como

normalmente ele é utilizado dentro de uma câmara à vácuo, para evitar a

interação das partículas com o ar, isto elimina esse problema.



DETECTORES GAMA SEMICONDUTORES

Os detectores HPGe, e também os de

Ge(Li) e Si(Li), devem ser operados

somente em baixas temperaturas.

Normalmente, a temperatura é reduzida

até -192 0C usando um “dewar” no

qual um reservatório de nitrogênio

líquido é mantido em contato térmico

com o detector por meio de um

criostato.



Detectores de Germânio Hiper Puro

O germânio puro possui uma alta eficiência para a detecção de radiação

gama.

Assim, se as impurezas de um cristal de germânio forem mantidas

baixas, é possível obter uma camada de depleção, volume sensível, que

é comparável àquela do detector de Ge(Li).

Este tipo de detector é chamado de germânio hiper puro ou HPGe.



Assim como o detector de Ge(Li), o detector HPGe atua

como um detector gama bastante eficiente com uma

resolução de energia excelente.

Similarmente, ambos os detectores necessitam refrigeração

com nitrogênio líquido para uma operação eficiente mas

uma vantagem do detector HPGe é que pode ser armazenado

na temperatura ambiente quando não em uso.



DETECTORES GAMA SEMICONDUTORES



Diodos de Junção Difusa

Em diodos de junção difusa a impureza do tipo p foi levada a difundir-se

ou dispersar-se no material tipo n.

Isto cria uma região de depleção logo abaixo da superfície do cristal,

normalmente de aproximadamente 1mm abaixo da superfície. A camada da

superfície representa uma camada morta ou janela pela qual a radiação

deve passar antes de entrar no volume sensível.



Esta janela pode ser uma desvantagem para a espectroscopia de

partículas carregadas porque parte das partículas de energia baixa pode

não ser detectada.

Para evitar esta desvantagem, os diodos de junção difusa foram

substituídos na maior parte das aplicações de espectroscopia de

partículas carregadas por detectores de barreira de superfície.

Porém, os diodos de junção difusa, feitos de silício ou germânio, ainda

são utilizados para detecção de partículas carregadas já que são mais

robustos que os detectores de barreira de superfície.

Um outro uso prático dos diodos de junção difusa de silício foi

descoberto recentemente.

Este diodo, freqüentemente relacionado como fotodiodo PIN de silício,

pode ser incorporado num dosímetro eletrônico, para medir a

quantidade de radiação gama sendo recebida por um individuo, isto é,

para medir a dose gama individual.



Dosímetro Eletrônico com Fotodiodo PIN de 

Silício

Observe que os dosímetros eletrônicos também são

fabricados com detectores G-M. A principal vantagem de

usar um detector de estado sólido é que o instrumento é

muito mais leve em termos de peso.


