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INFLUÊNCIA DE DEFEITOS E DA QUALIDADE SUPERFICIAL NO  

DESEMPENHO DO CRISTAL DE IODETO DE MERCÚRIO APLICADO COMO 

DETECTOR DE RADIAÇÃO 

 

JOÃO FRANCISCO TRENCHER MARTINS 

 

RESUMO 

 

Os compostos semicondutores com alto número atômico e energia de banda proibida larga vêm sendo 

pesquisados como detectores de radiação X e gama, com alta resolução energética, operando à 

temperatura ambiente. O denominador comum dos materiais semicondutores, que operam à 

temperatura ambiente, é a dificuldade em crescer cristais com pureza química elevada e boa 

estequiometria.  O desenvolvimento deste tipo de detectores semicondutores de radiação é ainda um 

desafio tecnológico e tem deparado com muitos fatores limitantes, tais como: material de partida com 

qualidade compatível para o uso no crescimento de cristal, baixa estabilidade do detector ao longo 

do tempo, oxidação superficial e outras dificuldades relatadas na literatura, que limitam o seu uso.  

Neste trabalho, estabeleceu-se a metodologia de transporte físico de vapor (PVT) para a purificação 

e crescimento do cristal semicondutor de Iodeto de Mercúrio (HgI2). Cristais de HgI2 com orientação 

cristalina, estequiometria e morfologia da superfície adequadas foram obtidos por essa técnica. Uma 

redução nítida de impurezas após a purificação pode ser observada e o nível de impureza presente 

nos cristais não interferiu nas suas estruturas cristalinas. Uma boa morfologia com uniformidade nas 

camadas da superfície foi encontrada nos cristais, indicando uma boa orientação na estrutura 

cristalina. 

 Um estudo inédito foi realizado no Laboratório da University of Freiburg, sob a coordenação do 

Prof. Michael Fiederle, com o intuito de aumentar a estabilidade do detector de HgI2 ao longo do 

tempo. A aplicação de diferentes tipos de resina polimérica para encapsulamento dos detectores HgI2 

foi realizada e estudada, no intuito de proteger o cristal de HgI2 das reações com os gases 

atmosféricos e isolar eletricamente a superfície dos cristais. Quatro resinas poliméricas foram 

analisadas, cujas composições são: Resina n◦ 1: 50% - 100% de heptano, 10% - 25% metilcicloexano, 

<1% de ciclo-hexano; Resina n◦2: 25% - 50% de etanol, 25% - 50% de acetona, <2,5% de acetato 

de etilo; Resina n◦3: 50% - 100% de acetato de metilo, 5% - 10% de n-butilo e Resina 4: 50% - 100% 

de etil-2- cianoacrilato. A influência dos tipos de resina polimérica utilizada na espectroscopia de 

desempenho do detector semicondutor HgI2 é, claramente, demonstrada. O melhor resultado foi 

encontrado para o detector encapsulado com resina n◦3. Um aumento de até 26 vezes no tempo de 

estabilidade, como detector de radiação, foi observado para os detectores encapsulados com resina 

em comparação com o detector não encapsulado, exposto à atmosfera. 

 



 

THE INFLUENCE OF DEFECTS AND SURFACE QUALITY ON THE MERCURIC 

IODIDE CRYSTAL USED AS A RADIATION DETECTOR 

 

JOÃO FRANCISCO TRENCHER MARTINS 

 

 

ABSTRACT 

 

The semiconductor compounds with high atomic number and wide band gap energy have been 

investigated as X and gamma range radiation detectors, with high energy resolution, operating at 

room temperature. The common denominator of semiconductor materials, which operate at room 

temperature, is the difficulty to grow crystals with high chemical purity and good stoichiometry. The 

development of this type of radiation semiconductor detectors is still a technological challenge and 

it has faced many limiting factors, such as: starting material quality compatible for use in crystal 

growth, low stability of the detector over the time, surface oxidation and other difficulties reported 

in the literature, which limit their use. 

In this work, the Physical vapor transport (PVT) methodology for purification and growth of the 

Iodide Mercury (HgI2) semiconductor crystals was established. HgI2 crystals with crystalline 

orientation and suitable surface stoichiometry and morphology were obtained by this technique. A 

significant reduction of impurities after purification could be observed and the impurity levels present 

in crystals did not interfere in their crystal structures. A good morphology with uniformity in the 

surface layers of the crystals was found, indicating a good orientation in the crystal structure. 

A novel study was conducted at the Laboratory of the University of Freiburg, under the guidance of 

Prof. Michael Fiederle, in order to increase the stability of the HgI2 detector over the time. The 

application of different types of polymer resins for encapsulation of HgI2 detectors was carried out 

and studied, in order to protect the HgI2 crystal of reactions with the atmospheric gases and to isolate, 

electrically, the surface of these crystals. Four types of polymeric resins were evaluated, and each 

composition is : (a) Resin n◦1: 50% - 100% heptane 10% - 25% methyl cyclohexane, <1% 

cyclohexane; (b) Resin n◦2: 25% - 50% ethanol, 25% - 50% acetone <2.5% ethyl acetate; (c) Resin 

n◦3: 50% - 100% methyl acetate, 5% - 10% n-butyl and (d) Resin n◦ 4: 50% - 100% ethyl-2- 

cyanoacrylate. The influence of the different types of polymer resins composition, used in the HgI2 

detector encapsulation, is clearly demonstrated by the results of the gamma ray spectroscopy. The 

best results were found for the detector encapsulated with resin n◦3. An increase of up to 26 times in 

the stability period was observed for the detectors encapsulated with resin, compared to those which 

were not encapsulated and, therefore, had been exposed to the atmosphere. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cristais com propriedades semicondutoras são estudados como sensores de radiação 
desde a descoberta de Van Heerden em 1945, apud McGregor [1] , sobre as características 
condutivas do cristal de Cloreto de Prata (AgCl), quando exposto à radiação. Entretanto, o 
emprego dos detectores semicondutores foi limitado devido à pouca vantagem apresentada 
em relação aos cintiladores e às dificuldades na operação pelo armadilhamento dos 
portadores de carga. A partir das excelentes características espectrométricas de radiação 
encontradas nos detectores semicondutores de Silício (Si) e Germânio (Ge) de alta pureza, 
o desenvolvimento de cristais semicondutores vem despertando interesse para aplicação 
como detectores de radiação. Tais detectores oferecem consideráveis vantagens sobre 
detectores cintiladores e gasosos, especialmente em relação à sua alta resolução em 
energia, que pode diferenciar picos distintos com menos de 1 KeV de diferença. No 
entanto, o uso dos detectores semicondutores de Ge e Si tem sua aplicação limitada, 
devido a sua baixa resistividade à temperatura ambiente, assim, para apresentar alta 
capacidade de resolução necessitam operarem à temperatura criogênica (77 K) [2]. Apesar 
das excelentes características espectrográficas apresentadas por estes detectores operando 
a esta temperatura, a sua refrigeração é tecnicamente de alto custo e difícil, principalmente 
quando experimentos não são realizados em laboratório [3]. Assim, desde a década de 
1990, compostos semicondutores que operam à temperatura ambiente têm atraído 
considerável atenção como possíveis alternativas ao silício e germânio [4] [5].  

Em princípio, um material semicondutor com energia de banda proibida larga (acima de 
1,35 eV) apresenta corrente de fuga baixa, tornando possível o seu uso à temperatura 
ambiente [1] [6]. As propriedades necessárias de um detector semicondutor para 
espectrometria de raios-X e gama operar nessa condição são: (a) número atômico elevado 
[Z], (b) energia de banda proibida [Eg] larga e (c) valor do produto da mobilidade por 
tempo de vida [ ] deve ser alto [6] [7].  

O semicondutor deve ser selecionado de acordo com o material e propriedades elétricas 
que melhor combinarem com as características das medidas da radiação que se deseja 
avaliar, isto é, partículas carregadas (preferindo-se materiais com Z baixo) ou radiações 
eletromagnéticas (materiais com Z alto) [2] [8]. A maioria dos materiais semicondutores 
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com um valor de Z alto e uma banda proibida larga tendem a ter baixa mobilidade dos 
portadores de carga, principalmente lacunas, quando comparados ao germânio e silício [4]. 
Outros fatores, como as dificuldades em crescimento de cristais, manuseio e custo devem 
ser levados em conta na escolha.  

O denominador comum dos materiais semicondutores que operam à temperatura ambiente 
é a dificuldade em crescer cristais com alta perfeição cristalográfica tendo alta pureza 
química e boa estequiometria. Estes requisitos básicos devem ser satisfeitos em vários 
estágios na fabricação do detector. O processo para obtenção do detector de radiação 
envolve: (a) purificação do material de partida, (b) crescimento do cristal, (c) preparação 
da superfície, (d) deposição dos eletrodos, (e) montagem sobre um substrato rígido e (f) 
encapsulamento. Cada um desses estágios afeta a qualidade cristalina e pode introduzir 
defeitos e imperfeições, deteriorando a resposta do detector de radiação [5] [7] [9]. 

Para fabricação de detectores a partir destes compostos semicondutores é essencial 
dominar a metodologia dos processos de purificação e crescimento destes cristais. A 
capacidade de crescer cristais para a fabricação de detectores, mantendo-se a pureza 
adequada é, ainda, um desafio tecnológico. A densidade de impurezas armadilhadoras 
compromete o tempo de vida dos portadores de carga e, logo, afeta a sua eficiência no 
processo de coleta de portadores [3]. 

Os compostos semicondutores com número atômico alto e energia de banda proibida 
larga, como Telureto de cádmio (CdTe), Telureto de cádmio dopado com zinco (CdZnTe), 
HgI2, iodeto de chumbo (PbI2) e brometo de tálio (TlBr) vêm sendo pesquisados como 
detectores de radiação, encontrando-se em diferentes estágios de desenvolvimento. 
Atualmente, apenas os detectores semicondutores convencionais que necessitam de 
resfriamento, Ge e Si, estão disponíveis comercialmente. Dentre os semicondutores que 
operam a temperatura ambiente, o único detector que pode ser encontrado no mercado é o 
CdTe, no entanto, com algumas limitações referente a sua estabilidade. 

Dentre os materiais promissores para serem utilizados como detectores semicondutores de 
radiação para operarem à temperatura ambiente, o HgI2 tem emergido como material 
particularmente interessante, em vista de seu valor de energia de banda proibida (2 vezes o 
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valor do Si) e número atômico alto de seus átomos constituintes. Ele apresenta 
características superiores ou comparáveis aos outros semicondutores, demonstrando 
potencialidade para aplicação como detectores de radiação ionizante. 

O HgI2 pode ser encontrado naturalmente sob a forma de um mineral conhecido por 
Coccinite [10]. Sua síntese em laboratório iniciou-se com os estudos de Coleman et. al. 
[11] em 1970.  A partir da década de 80 houve uma grande migração para o tema, no 
entanto, questões como o efeito da polarização e a conservação da proporção 
estequiométrica durante o crescimento ainda são alvo de estudo e pesquisas internacionais 
[13] [14] [15] [16] [17]. A partir desta data, observam-se na literatura diversos trabalhos 
relacionados a detectores de cristais semicondutores de HgI2. Para ilustração desta 
retomada, é apresentada na Figura 1 o número de artigos publicados sobre o tema, nas 
principais revistas e congressos da área ao longo destes anos.  

 
FIGURA 1: Número de publicações científicas sobre o tema ao longo dos anos (foram 

considerados artigos disponíveis em: Journal of Crystal Growth, Pubmed e Science 
Direct). 

 

Nesses últimos anos foi possível observar que o contínuo estudo para desenvolvimento dos 
detectores de HgI2 tem conduzido a uma melhor otimização nos processos de fabricação 
deste detector. No entanto, ainda existem limitações que inibem a sua disponibilização 
comercialmente e continua sendo um desafio tecnológico e objeto de estudo de grandes 
centros internacionais [14] [13] [16]. 
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Devido a alta reatividade do HgI2, os detectores confeccionados com HgI2 é suscetível a 
reações com a atmosfera, apesar da sua baixa higroscopicidade existem reações de 
oxidação na superfície dos cristais, sobretudo dos recém clivados.  

Apesar do consenso na literatura de que a pureza e a qualidade superficial do cristal são 
fatores determinantes para o bom desempenho dos detectores semicondutores que operam 
a temperatura ambiente, são encontrados poucos trabalhos sobre o tema. Diferentes 
métodos têm sido utilizados para purificação e crescimento do HgI2, mas observa-se que há 
uma variação em relação ao grau de pureza e a composição química das impurezas traços 
encontrados nos sais adquiridos comercialmente, cujos fatores são primordiais para uma 
boa qualidade superficial dos cristais obtidos. 

Uma breve apresentação sobre os trabalhos encontrados na literatura referente à sua 
purificação, crescimento e aplicação na área nuclear dos cristais de HgI2 são apresentados a 
seguir. 

Autores como J.P Ponpon e col. [12] se ativeram no estudo do tratamento das superfícies 
destes cristais. Em um dos seus trabalhos os autores estudam o tratamento da superfície 
com uma solução de iodeto de potássio. Os autores relatam a formação de um complexo 
KHgI3.H2O na superfície do cristal, tornando este muito higroscópico. 

J.P Ponpon e col. [13] em outro artigo apresentam a comparação entre fotodecapagem 
(photoetching) e tratamento químico convencional (etching) realizados na superfície do 
cristal com soluções de KI e NH4I . 

Naciri e col. também estudaram o complexo KHgI3. H2O formado no tratamento químico 
com iodeto de potássio. Os efeitos de rugosidade e as propriedades ópticas foram alvo dos 
estudos publicados em 2002 [14]. 

Burger e col. [15] utilizaram a técnica de refino zonal, sob atmosfera de argônio, para 
purificação do HgI2,  e realizoram 64 passos. No entanto, não descreveram as impurezas 
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presentes no material de partida, bem como a redução das concentrações das impurezas. 
Descreve a influência da purificação nas propriedades térmicas do HgI2.   

Li e col. [16] utilizaram a técnica de sublimação repetida em ampolas fechadas. Foram 
realizados cinco ciclos de sublimação. Os autores observaram que a técnica é efetiva para 
muitos elementos, mas não efetiva para Na, Fe, Al. Outra limitação do método é a 
alteração da estequiometria do HgI2 devido a evaporação do I2.  

Nicolau [17] estudou três métodos de purificação, a saber, recristalização, eletrólise, 
destilação com vapor superaquecido. De acordo com a sua avaliação, a técnica de 
recristalização apresentou melhores resultados, quanto à orientação cristalina e aspectos 
visuais dos cristais crescidos. No entanto, o trabalho resume na comparação das três 
técnicas de purificação estudadas, sem mencionar na qualidade cristalina ou sua aplicação 
como detector de radiação.  

Trabalhos relevantes têm sido apresentados apontando novos enfoques no crescimento de 
cristais de HgI2, como o crescimento de cristais em ambiente de micro gravidade 
desenvolvido no Spacelab 3 por van dem Berg, 1992 [18], no qual foram obtidos cristais 
com grandes dimensões (14mm x 12mm x 10mm). Entretanto, os resultados destes cristais 
como detectores de radiação ainda não são satisfatórios. 

Em 2010, Ugucioni e col [19] avaliaram a influência das diferentes condições de 
evaporação do solvente no crescimento de cristais de HgI2 pela técnica de solução 
saturada.   Segundo os autores os cristais fabricados no ambiente escuro apresentaram 
melhor estabilidade comparada àqueles crescidos sobre exposição de luz ou em 
microondas. São apresentados os resultados das medidas de corrente de fuga, excitando o 
cristal com raios-X, no entanto resultados espectrométricos utilizando radiação gama não 
são descritos.  

Também no ano de 2010, Ariesanti e col. [20] produziram cristais de HgI2  tetragonal pela 
técnica de transporte de vapor utilizando fornos horizontais na presença de pequenos 
aditivos orgânicos. Obtiveram resultados espectrométricos satisfatórios, entretanto, 



12  

obtiveram cristais menores comparados com aqueles crescidos pela técnica convencional 
utilizando fornos verticais. 

Saleno e col., em 2011 [21], cresceram o cristal pela técnica de PVT e avaliou a resposta 
espectroscópica de um cristal pixelizada, estudando diferentes posições da superfície.  
Obteve uma boa resolução espectrométrica em alguns pontos da superfície, porém não 
consegui uma uniformidade em toda a superfície.  

Musílek, L. e col. [22], em artigo de 2012 descreveram a aplicação do detector de HgI2 na 
detecção dos raios-x característicos da fluorescência a fim de estudar a composição de 
obras de arte, neste mesmo trabalho os autores comparam a resposta deste detector com 
dois detectores de silício (Si-PIN e Si-drift) e um de CZT (telureto de cádmio dopado com 
zinco) e encontraram os resultados muito próximos. 

Na linha do crescimento, em 2012, YANG, W. e col. [23] estudaram o crescimento de 
filmes com alta orientação por meio do transporte de vapor e descreveram  o crescimento 
de um filme de HgI2 numa parede vertical por meio do transporte de vapor, o qual serve 
como substrato para um segundo crescimento. Este filme apresentou excelente orientação 
cristalina, mas nenhuma consideração das características detectoras dos filmes é descrita 
no trabalho. 

Em 2014, Caldeira e col. [24] estudaram o crescimento de cristais de HgI2 pela técnica de 
cristais de evaporação isotérmica, com diferentes concentrações e soluções baseados em 
dimetilformamida (DMF). Obtiveram pequenos cristais com dimensões da ordem de 3 
milímetros, cujas caracterizações indicaram propriedades adequadas para suas aplicações 
como um detector para imageamento de mamografia de Raio X. 

Em 2015, Zhang e col. [25] relataram uma nova metodologia de  crescimento de 
monocristal de HgI2, denominado de método de diferença de temperatura e obtiveram 
cristais com alta sensibilidade para detecção de raios X. 
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Os exemplos acima citados destacam a relevância e empenho no desenvolvimento dos 
detectores de HgI2, tanto no Brasil, quanto num panorama internacional.  

A técnica usualmente utilizada para o crescimento de cristais da grande maioria dos 
detectores de radiação é a técnica de fusão [9] [6] [1]. No entanto, o  HgI2 tem a 
desvantagem de sofrer transição de fase estrutural abaixo do seu ponto de fusão (259°C)  
[26] [10], o que torna o seu crescimento pela técnica de fusão mais difícil, requerendo o 
desenvolvimento de outras técnicas para o seu crescimento.  

No Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares  
CTR-IPEN/CNEN-SP, tradicionalmente, tem utilizado a técnica de fusão, denominada 
Bridgman, para o crescimento de cristais cintiladores de CsI(Tl) e semicondutores que 
operam a temperatura ambiente, tais como, PbI2, TlBr e BiI3 [4] [27] [28]. No entanto, 
devido a propriedade de HgI2 de sofrer transição de fase estrutural abaixo do seu ponto de 
fusão [3] [29], torna o seu crescimento pela técnica  de Bridgman inadequada. Em 
trabalhos anteriores [26] três diferentes técnicas foram avaliadas, para estabelecer a 
metodologia apropriada para o crescimento de cristal de HgI2, tais como, (a) Transporte 
Físico de Vapor  (PVT); (b) Evaporação de Solvente utilizando solução saturada de 
dimetilsulfóxido (DMSO); (c) Evaporação de Solvente com solução saturada de acetona e 
(d) Bridgman. O trabalho demonstrou que a técnica mais eficiente para o crescimento do 
cristal HgI2,  que atenda a característica requerida para sua aplicação como detectores de 
radiação é a técnica de PVT [29].  

O HgI2 pode apresentar três fases quando sólido, sendo diferenciadas por características 
-HgI2, que apresenta coloração vermelha, é 

obtida abaixo da temperatura de transição, ao redor de 127°C. Sua estrutura é tetragonal e é 
a mais estável de todas as fases do HgI2 [10].  - HgI2, a qual 
apresenta estrutura ortorrômbica, coloração amarela e pode ser obtida de formas diferentes, 
que geram dois tipos distintos de polimorfismos característicos. Uma das formas mais 

- HgI2 é acima de temperatura de transição, ou seja, acima de 
127°C, e esta é conhecida como yellowHT(high temperature), trata-se de uma transição de fase 
completa deste material, mas não totalmente estável. A outra forma é a metaestável, 
conhecida como yellowM(metastable) , obtida por meio de uma evaporação rápida de um 
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solvente e pode estar abaixo da temperatura de transição. A terceira fase conhecida deste 
material é a orange HgI2. As suas diferenças com relação -HgI2 são as posições dos 
átomos de mercúrio entre os átomos de iodo. Para se tornar viável o seu uso como detector 
semicondutor de radiação, o cristal de HgI2 -HgI2   

No entanto, a baixa coleção de carga e a falta de estabilidade de longo prazo nos 
detectores semicondutores que operam a temperatura ambiente têm limitado o seu uso. A 
instabilidade nesses detectores é uma degradação gradual na resolução dos detectores que 
ocorre sobre um período de tempo após aplicação da tensão. Este fenômeno é, também, 
encontrado nos detectores PbI2, TlBr e CdTe  e tem sido objeto de investigação de grandes 
centros de pesquisas  nacionais e internacionais, a fim de disponibilizá-los  
comercialmente. Essa instabilidade pode ser atribuída ao fenômeno de polarização que, em 
detectores semicondutores é geralmente dependente do tempo. Polarização é o resultado 
do aumento de cargas armadilhadas no semicondutor. 

Este efeito reduz o campo elétrico em muitas regiões do detector, resultando em 
diminuição de eficiência de coleção de cargas.  A polarização pode ser induzida por 
diversos fatores: (a) níveis de impurezas presentes nos cristais; (b) defeitos nas estruturas 
cristalinas provocadas durante o crescimento; (c) centros resultantes durante o tratamento 
mecânico (polimento ou clivagem) ou químico (etching) que podem aumentar a 
recombinação das cargas na superfície do cristal pelo aumento de sítios armadilhados na 
superfície e afetar a corrente de fuga; (d) reatividade da superfície com gases da atmosfera 
[30] [12]. No presente trabalho é proposto o aprimoramento do crescimento de cristal de 
HgI2 com o intuito de minimizar tais fenômenos. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

2.1. Detectores Semicondutores 

Os semicondutores vêm sendo pesquisados desde 1945 por conta de suas propriedades 
condutivas. Os detectores mais comuns, utilizando semicondutores, passaram a ser 
utilizados comercialmente a partir da década de 60, são os detectores de Silício (Si), de 
Germânio hiperpuro (HPGe) ou dopados com Gálio (Ga) e Lítio (Li) [11] [2]. 

Os detectores semicondutores funcionam a partir do princípio de excitação dos elétrons, 
que passam da banda de valência para a banda de condução, permitindo assim a coleção 
destes elétrons dando origem à detecção desejada [2] [1]. 

O interesse no uso dos detectores semicondutores pode ser atribuído a algumas das suas 
características superiores em relação aos detectores gasosos e cintiladores, a saber:  

 O número atômico alto aumenta a probabilidade de interação melhorando a 
resolução energética, 

 A quantidade de energia necessária para produzir um par elétron-lacuna é da ordem 
de 3,5 eV, quando comparada aos detectores gasosos (30 eV) e cintiladores (350 
eV) de modo que, o número de portadores gerados em um meio semicondutor pela 
passagem e perda da energia da radiação incidente é muito maior, contribuindo 
para sua melhor resolução em energia, [2] [1]. 

 Como nos detectores semicondutores, o pulso de saída depende diretamente da 
quantidade de pares elétron-lacuna produzidos,  o detector semicondutor fornece 
um pulso proporcional a energia do fóton incidente permitindo identificar o fóton 
emissor ou energia da partícula incidente [31] [2]. 

O comportamento dos semicondutores, basicamente, pode ser entendido a partir da teoria 
da banda de energia [32]. 
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2.2. Teoria das Bandas de Energia 

A principal diferença entre os sólidos é a estrutura de banda proibida, isto é, a energia 
necessária para um elétron migrar da banda de valência para a banda de condução. Ela 
define se o material é isolante, condutor ou semicondutor. Os metais possuem uma banda 
proibida muito pequena em relação aos demais materiais. Quanto menor a banda proibida, 
mais fácil é a possibilidade de um elétron migrar de uma banda para a outra e, assim, 
aumentar a condução do material [33].  Já os semicondutores possuem uma banda proibida 
grande, de forma que a condução nesses materiais fica condicionada à energia de excitação 
dos elétrons, isto é, quanto maior a temperatura maior será a energia térmica dos elétrons e, 
com isso, mais elétrons serão transferidos à banda de condução, aumentando assim a 
condutividade do material. Na Figura 2 é mostrado o diagrama simplificado das bandas de 
energia em sólidos. 

 

 
FIGURA 2: Diagrama dos níveis de energia. 

 

Para explicar os níveis de energia dos elétrons situados em materiais cristalinos ( no caso 
semicondutores) usa-se a teoria das bandas de energia. Conforme esta teoria, existem duas 
bandas permitidas, chamadas de banda de valência e banda de condução, que são separadas 
pela banda proibida. Os semicondutores apresentam uma largura da banda proibida (Eg) de 
aproximadamente 1 a 2,5 eV [34] [2] [35]. 
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Na banda de valência estão localizados os elétrons das camadas mais externas, ligados aos 
átomos. Os elétrons desta banda de valência podem ser acelerados por um campo elétrico 
externo, ou receber energia por aquecimento e passar para a banda de condução. Quando 
um elétron passa para a banda de condução, no seu lugar fica uma ausência de elétron, que 
é chamada de lacuna, vacância ou buraco. Assim, surgem dois portadores de carga elétrica: 
o elétron que se desloca na banda de condução e a lacuna na banda de valência, pois o 
elétron vizinho pode ocupar a lacuna, deixando outra em seu lugar e assim sucessivamente 
[36] [32].  

Ao lado da produção de pares elétron-lacuna por excitação térmica dos elétrons de 
valência, pode haver a recombinação dos pares, podendo, em certas condições, estabelecer-
se o equilíbrio entre o processo térmico de formação de pares elétron-lacuna e o processo 
natural de recombinação. Isto corresponde a uma concentração de elétrons livres e lacunas, 
que permanentemente, persiste no material dotando-o sempre de uma condutividade 
elétrica intrínseca residual [33] [32].  Este processo de excitação térmica gera o que se 
chama de corrente de fuga do detector, isto é, quando os elétrons estão livres, eles podem 
gerar um sinal ou mesmo alterar o sinal gerado pela interação da radiação, deteriorando a 
resolução. A criação de um par elétron-lacuna não se dá somente por energia térmica, mas 
também por energia cedida pela radiação ionizante no semicondutor. 

2.3. Detectores Semicondutores que Operam a Temperatura Ambiente 

Os semicondutores adequados para serem utilizados como detectores de radiação devem 
apresentar: 

Número atômico alto, para elevar a probabilidade de interação da radiação com o detector; 
banda proibida larga para apresentar corrente de fuga baixa e resistividade alta e valor de 
mobilidade pelo tempo de vida dos portadores de carga (elétrons e lacunas) alto para serem 
coletados de forma eficiente, tanto de ponto de vista de eficiência de detecção, bem como 
da proporcionalidade entre energia da radiação incidente e o número de portadores de 
carga produzidos.  
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O semicondutor deve ser selecionado de acordo com o material e propriedades elétricas 
que melhor combinarem com as características das medidas da radiação que se deseja 
avaliar, isto é, partículas carregadas (preferindo-se materiais com Z baixo) ou radiações 
magnéticas (materiais com Z alto). 

Os compostos mais adequados para serem utilizados como detectores semicondutores, para 
operarem à temperatura ambiente, são aqueles que apresentam energias de banda proibida 
entre 1.35 e 2.55 eV. Adicionalmente, outros fatores, como as dificuldades em crescimento 
de cristais, manuseio, higroscopicidade e custo, devem ser levados em conta na escolha.  

A Tabela 1 ilustra os materiais semicondutores que estão recebendo maior atenção para 
aplicação como detectores semicondutores de radiação que operam a temperatura ambiente 
[1]. 

TABELA 1:  Propriedades de alguns semicondutores à temperatura ambiente 

Material Z Médio Densidade 
(g/cm3) 

Energia 
Banda 

Proibida 
(eV) 

Mobilida
de de 

elétrons e 
lacunas 

(cm2/V-s) 

Resistividade 
( cm) 

Produto .  
(cm2/V) 

PbI2 67 6,2 2,3 e:8 1012 e: 8x10-6 
    l: 2  l: 9x10-7 
HgI2 62 6,4 2,2 e:100 1014 e:1x10-3 
    l: 4  l: 8x10-5 
CdTe 50 6,2 1,5 e:1050 109 e: 8x10-4 
    l: 100  l: 2x10-4 
Cd1-x ZnxTe 

41-50 5,7  6,2 1,6  2,4 e:1120 1011 e: 1x10-5 
    l: 200  l: 1x10-6 
GaAs 32 5,3 1,4 e:8500 108 ____ 
    l: 400   
CdSe 41 5,8 1,7 e:720 1012 e: 2x10-5 
    l: 75  l: 1x10-6 
TlBr 58 7,5 2,7 e: 6 1012 e: 3x10-6 
    l: ---  l: 2x10-6 
CdS 32 4,9 2,4 e:240 1013 ____ 
    l: 50   
 
Sendo: 
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e: elétrons 
l: lacunas 
Z médio: média dos números atômicos dos componentes   

2.4. Iodeto de Mercúrio (HgI2) 

O HgI2 é um material semicondutor com alta resistividade (1014 .cm) e densidade de 6,2 
g/cm3 [10].  A energia de banda proibida larga da ordem de 2,13 eV  e o número atômico 
alto (ZHg=80 e ZI=53) [26] são fatores importantes nas aplicações em que são desejados 
detectores compactos para detecção de raios- X e gama de baixa energia [1].  

Devido às semelhanças na estrutura cristalina e composição química, o iodeto de mercúrio 
(HgI2), vem sendo comparado aos cristais de iodeto de chumbo (PbI2) e brometo de tálio 
(TlBr) como um promissor cristal para uso como detector de radiação que opera à 
temperatura ambiente. O HgI2 apresenta a vantagem de possuir alta mobilidade dos 
portadores de carga, 100 cm2/Vs para elétrons e 6 cm2/Vs para lacunas comparado ao do 
PbI2 (8 cm2/Vs para elétrons e 2 cm2/Vs) e TlBr (6 cm2/Vs para elétrons e 2 cm2/Vs). No 
entanto, o HgI2 sofre transição de fase estrutural abaixo do seu ponto de fusão (259 °C), o 
que torna o seu crescimento pela técnica de fusão [10] [37] mais difícil comparado ao de 
PbI2 

2.  

2.5. Crescimento de Cristais 

Todos os métodos de crescimento de cristais objetivam o aumento da organização 
estrutural de um material de partida, que de modo geral é amorfo para um material 
monocristalino orientado. O que diferencia os diversos métodos de crescimento de cristais 
é a forma como é dada essa organização estrutural. Podemos entender por organização 
estrutural a diminuição da entropia de um sistema [38], os parâmetros termodinâmicos 
competentes ao crescimento de cristais são os que tratam da variação da energia livre de 
Helmholtz [39], descrita na equação 1. Para tanto há a necessidade de uma fonte de 
aquecimento, que fornece energia cinética para desprender os átomos do material amorfo e 
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uma fonte de resfriamento que diminui a energia cinética, propiciando condições para a 
formação de cristais. 

Os parâmetros termodinâmicos competentes ao crescimento de cristais são os que tratam 
da variação da energia livre de Helmholtz, descrita na equação 1.  

 
Sendo F a energia livre de Helmholtz (Joule), 
U a energia interna do sistema (Joules), 
T a temperatura absoluta a qual ocorrem os processos (Kelvin), 
S a entropia (Joule por Kelvin). 
A variação desta energia interna em um sistema de volume constante é responsável pela 
entropia no cristal em formação, deste modo as variáveis estão diretamente associadas às 
temperaturas da parte sólida e do vapor do sal contido na ampola de crescimento [39]. 
 

(2) 
 

ergia livre de Helmholtz (Joule), 
2.5.1. Crescimento por Epitaxia  

O crescimento por epitaxia prevê que átomos ou moléculas na forma de vapor se 
depositam em uma superfície formando novas camadas e assim crescendo um cristal. Uma 
das variáveis da epitaxia é o crescimento de cristais pelo transporte do vapor gerado no 
aquecimento do material e posterior deposição em uma região de menor temperatura.  Por 
depender somente de condições físicas para que o vapor seja transportado de uma região 
para outra, este método foi denominado de Transporte Físico de Vapor, cuja sigla em 
inglês é PVT (Physical Vapor Transport). 
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O crescimento por PVT pode ser realizado em diferentes tipos de fornos, entretanto o 
conceito básico é bastante semelhante [29] [26]. No interior de uma ampola evacuada ou 
preenchida com um gás inerte em baixa pressão é introduzido o sal de HgI2, onde uma 
fonte de aquecimento é utilizada para fornecer calor em uma posição da ampola e assim 
sublimar o sal. Uma fonte de resfriamento é colocada em posição oposta da ampola para o 
reagrupamento do vapor em uma estrutura sólida.  

Em 1982, van den Berg [42] utilizou a técnica de PVT, pela primeira vez, para crescer 
cristais de HgI2, Os detectores produzidos com estes cristais tinham uma resolução 
bastante pobre e também foram apontadas nesse trabalho as dificuldades de se 
confeccionar os detectores, uma vez que a clivagem e os contatos elétricos podem 
introduzir defeitos nos detectores [41].  Mais recentemente, Saleno & van den Berg e col. 
[16]aprimoraram esta técnica de crescimento, obtendo cristais de HgI2 de dimensões de 18 
mm x 18 mm de área e espessuras por volta de 6 mm a 10 mm de espessura. Resultados 
satisfatórios de espectrometria foram encontrados, pela pixelização da superfície do cristal, 
para energia de 662 keV de 137Cs.   

2.5.1.1. Taxa de crescimento dos cristais  

A taxa de deposição do material em função do tempo, assumindo gradiente de temperatura 
constante no interior do forno, pode ser descrita pela seguinte equação diferencial (equação 
3). Supondo que haja uma massa mmax disponível, que da origem ao material depositado 
(m) no decorrer de um tempo t, (no material inicial pode haver mais do que mmax, e esta 
diferença é a sobra de material, prevista e mencionada no item 4.3), então a equação 4 
descreve a variação da massa depositada entre t e t+dt, admitindo que no instante t já haja 
massa m(t) depositada. 

 
(3) 

 
Para integrar esta equação entre t=0 e o instante t, escreve-se: 
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(4) 

 
Como dm=-d(mmax-m), o primeiro membro de (4) fica: 
 

(5) 
 

                                                                (6) 

 
                                                              (7) 

 
Para  
Para  
Assim pode-se prever a massa do cristal formado após um período de crescimento. 

2.6. Radiação Ionizante 

Radiação ionizante é um termo usado para designar radiações eletromagnéticas, como as 
ivos naturais ou 

artificiais e raios-X, produzidos no processo de freamento de elétrons de energia alta pela 
matéria [45] [46].  

As radiações ionizantes possuem energia de valor superior à energia de excitação dos 
átomos e perdem a sua energia principalmente pela interação com os elétrons orbitais dos 
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átomos localizados ao longo da sua trajetória, originando estados excitados ou ionizando 
moléculas, gerando íons ou radicais livres [47]. 

2.6.1. Interação da Radiação Gama ou X com a Matéria 

O princípio e modo de operação de qualquer detector depende basicamente da maneira 
como a radiação a ser detectada interage com o material do próprio detector. O 
entendimento da resposta de um tipo específico de detector está baseado, portanto, no grau 
de conhecimento dos mecanismos pelos quais a radiação interage e perde sua energia na 
matéria [2] [48]. 

Três processos presentes na interação dos fótons com a matéria e que conduzem à 
transferência parcial ou completa de energia dos fótons dos raios gama para os elétrons no 
material são verdadeiramente importantes nas medidas de radiação gama [2] [46], 
conforme Figura 3. 

 
FIGURA 3: Regiões de predominância dos efeitos de interação em função da energia do 

 
Knoll [2]. 
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A probabilidade da interação de fótons de raios-X ou gama com um material detector de 
número atômico Z é proporcional a Zn (4 < n < 5) para interações fotoelétricas, Z para 
espalhamento Compton e Z2 para produção de pares. Em geral, materiais com alto número 
atômico são significantemente mais sensíveis para fótons de raios-X e gama, sendo isto 
particularmente verdadeiro em intervalos de energia onde o efeito fotoelétrico é 
predominante [2]. 

Devido ao elevado número atômico (Z) dos seus átomos constituintes, o HgI2 tem um 
poder de freamento muito alto para raios gama, sendo um material atrativo para construção 
de detector [46] [2] [49].  

2.6.1.1. Efeito Fotoelétrico 

energia a um dos elétrons orbitais e desaparece completamente. No seu lugar, um 
fotoelétron é ejetado de uma das camadas do átomo, geralmente da camada K, que sai da 
sua órbita com uma energia cinética (Ec
energia de ligação do elétron ao seu orbital (Eb), conforme equação 7 [2] [49] 

Ec (eV) = h - Eb                                                              (8) 

Este processo é seguido imediatamente pela recomposição das camadas eletrônicas do 
átomo com a emissão de Raios-X característicos ou elétrons Auger provenientes das 
lacunas criadas pela ejeção do fotoelétron. Esses são reabsorvidos devido as suas baixas 
energias gerando outros efeitos fotoelétricos [2] [49]. Em um semicondutor o fotoelétron 
perde sua energia cinética originando muitos pares elétron-lacuna. O número de pares 
elétron-lacuna criados será proporcional à energia do fóton incidente [49]. 

O efeito fotoelétrico é predominante na 
materiais de número atômico alto (elementos pesados) [2]. 
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2.6.1.2. Efeito Compton 

O espalhamento Compton pode ser considerado como uma colisão entre um fóton 
incidente e um elétron orbita [48] [2]. O fóton incidente é então espalhado por elétrons do 
átomo, geralmente aqueles ligados ou menos livres. Esses elétrons são arrancados da 
estrutura atômica sem absorver totalmente a energ
espalhado numa direção diferente da inicial, sendo que na colisão, o fóton transfere parte 

 [50]. A direção do fóton, assim como a 
energia, é alterada e alguma desta energia será perdida para o elétron com o qual ele 
colidiu. Este elétron, então, perderá sua energia por meio da criação de pares elétron-
lacuna. 

Na interação Compton, um fóton não transfere toda sua energia a um elétron e o número de 
pares elétron-lacuna produzidos no detector varia significantemente entre diferentes 
eventos Compton [46] [2]. 

2, a qual é derivada do princípio da conservação de energia e da quantidade de movimento, 
é a energia do fóton incidente, mo é massa de repouso do elétron e c é a velocidade 

da luz (em energia moc2 = 0,511MeV) [46] [2] [49]. 

                                                      (9) 

 

A probabilidade de ocorrência do efeito Compton está relacionada com a quantidade de 
elétrons disponíveis como alvos de espalhamento, logo, esta probabilidade aumenta 
linearmente com o aumento do número atômico (Z) do material absorvedor [2] [50]. 
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2.6.1.3. Produção de Pares 

Quando a energia do fóton ou da partícula incidente for maior que duas vezes a energia da 
massa de repouso do elétron orbital (1,02MeV) o processo de interação de produção de 
pares torna-se possível [50] [2]. Este processo consiste na conversão da energia de um 
fóton que, ao passar próximo do núcleo atômico sofre interação com o campo 
coulombiano, ocorrendo o processo de conversão energia-matéria, resultando na produção 
de um elétron e um pósitron. Este processo de interação fica assim confinado, 
predominantemente, aos raios gama de alta energia, devido ao alto valor de energia 
envolvida neste processo de interação [49] [2]. 

A produção de pares inicia com a absorção da energia do fóton incidente pelo campo 
coulumbiano do núcleo do átomo que posteriormente emite um par de elétron-pósitron, 
convertendo assim a energia incidente em matéria. O pósitron é aniquilado, interagindo 
com outro elétron, após transmitir sua energia cinética ao meio por colisões [2] [49]. 

No processo de aniquilação, a massa do par se transforma em energia eletromagnética 
originando, como produtos secundários dessa interação, dois fótons com energia de 0,511 
MeV. Estes fótons são emitidos com energia cinética de valor igual a remanescente do 
processo de interação, contudo, existe uma aceleração do pósitron devido a sua carga 
positiva, fazendo com que este seja ejetado com uma energia cinética pouco maior que a 
do elétron [39] [40]. 

Os fótons que permanecem no meio absorvedor devido a suas energias sofrem novas 
interações com o meio de acordo com as já conhecidas: efeito Compton e efeito 
fotoelétrico [2]. 

2.6.1.4. Interação das Partículas Radioativas Carregadas com a Matéria 

atéria principalmente 
por meio de interações coulumbianas decorrente de sua carga positiva e a carga negativa 
dos elétrons orbitais dos átomos do meio absorvedor [39] [2]. Quando as partículas alfa 
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atravessam a matéria perdem energia cinética nos processos de excitações e ionizações no 
meio. Devido à grande massa dessas partículas elas não sofrem desvios apreciáveis em sua 
trajetória ao interagirem com os elétrons atômicos. Por essa razão sua trajetória é linear e 
acaba abruptamente [49] [50]. 

A energia que é transferida aos elétrons nas colisões é cedida pela partícula, fazendo com 
que a velocidade desta partícula sofra um decréscimo como resultado destas colisões. A 
máxima energia que uma partícula carregada de massa m, com energia cinética E, pode 
transferir para um elétron de massa m0 em uma colisão simples é: 4E m0/m ou 
aproximadamente 1/500 da energia da partícula por núcleon  [49] [50]. 

Como a distância de penetração (alcance) para partículas carregadas é muito pequena, as 
interações ocorrem na superfície dos materiais absorvedores e esta característica da 
interação, principalmente em sólidos, é utilizada quando é necessário observar as 
interações em um volume pequeno do absorvedor  [49] [50] [2]. 

A perda de energia da partícula alfa antes de atingir o detector pode ocorrer em função da 
espessura de absorvedores posicionados entre a fonte e o detector ou devido a auto 
absorção na própria fonte  [49] [50]. 

 

2.6.1.5. Atenuação do HgI2 para fótons 

O coeficiente de atenuação µ expressa a capacidade de um dado material interagir com 
fótons, sendo que µ é dado pela soma das probabilidades de interação por fotoelétrico, 
Compton e produção de pares [2].    

Na Figura 4 é apresentado o coeficiente de atenuação do iodeto de mercúrio para fótons de 
energia entre 10-3 MeV até 102 MeV 
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.  

FIGURA 4: Coeficiente de atenuação do iodeto de mercúrio para fótons [52] 

Para efeito de comparação o HgI2 apresenta o coeficiente de atenuação de 6,301 cm2.g-1 
para energia de 662 keV (energia de maior intensidade no decaimento do 137Cs) enquanto o 
GaAs (detector semicondutor comercial) é de 2,042 cm2.g-1 [52].  

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi o aprimoramento da purificação, crescimento dos cristais de 
HgI2 e estudar metodologias para sua preparação como detector semicondutor de radiação.  

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

O trabalho proposto constitui-se de oito etapas experimentais distintas sendo elas: 

 Purificação do material de partida.  
 Estabelecimento dos parâmetros termodinâmicos do crescimento 
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 Desenvolvimento e confecção do forno para o crescimento dos cristais 
 Crescimento dos cristais. 
 Preparo das superfícies.  
 Caracterização física e química dos cristais. 
 Confecção dos detectores. 
 Correlação entre a resposta como detector de radiação e as superfícies dos cristais.  

 

4.1. Purificação do material de partida por transporte físico de vapor (Physical 
Vapor Transport - PVT) 

A técnica de Transporte Físico de Vapor para purificação do sal de HgI2 se valida por uma 
de suas propriedades, a sublimação. Quando aquecido, ainda que abaixo de sua 
temperatura de ebulição ou mesmo de fusão, o HgI2 passa para fase de vapor. Essa 
propriedade permite que seja utilizada a técnica de PVT para purificação do sal, sem que 
para tanto seja necessário altas temperaturas ou pressão muito diferente da atmosférica. 
Nessa técnica uma fonte de calor aquece o sal até que este se torne vapor e possa se 
solidificar numa outra região com menor temperatura. Para tanto foi desenvolvido no 
laboratório do Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares CTR-IPEN/CNEN-SP um sistema que transfere calor ao sal contido no interior 
de uma ampola. O calor fornecido por um fio resistivo que reveste a parte inferior do tubo 
troca o calor por circulação de fluxo de água corrente, adicionalmente, um invólucro 
metálico foi acrescido ao sistema para diminuir a perda de calor para o meio, cujo esquema 
é apresentado na Figura 5. Para purificação, a ampola contendo o sal de HgI2 deve ser 
selada devido aos vapores formados na sublimação do sal, além de diminuir a possibilidade 
de contaminantes.   
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FIGURA 5: Esquematização do sistema de purificação do sal por transporte de vapor, a) 
fluxo de água para resfriamento b) região de troca de calor c) sal purificado d) sal e e) fio 

resistivo f) invólucro metálico. 

Neste trabalho, as ampolas de borosilicato foram preenchidas com 5 gramas do sal de HgI2 
com grau de pureza nominal de 99,99% e subsequentemente evacuadas sob temperatura de 
90ºC por 15min e seladas. Desta forma evita-se que o sal seja hidratado, o que 
eventualmente comprometeria a purificação.  

As imagens abaixo ilustram o sistema sem a cobertura metálica (Figura. 6a) e com a 
cobertura metálica (Figura. 6b). Na Figura 7 é mostrada a ampola selada com sal. 

F
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A B 

FIGURA 6: Sistema de purificação sem a cobertura metálica (A) e com a cobertura 
metálica (B) 

 

 
FIGURA 7: Ampola selada com sal purificado de HgI2 em uma das extremidades e sal não 

purificado na outra extremidade 
 
 
 
 
 
 
 

Sal purificado Sal não purificado 
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4.2. Crescimento por Transporte Físico de Vapor (PVT) 

4.2.1. Desenvolvimento do Forno de Crescimento 

Para o crescimento dos cristais foi projetado neste trabalho um forno que transferem calor 
ao sal contido no interior de uma campânula de borosilicato e confeccionado pela empresa 
Grion Fornos que se encontra ilustrado na Figura 8. O forno possui em seu interior três 
termopares e quatro resistências, e um painel de controle que permite ajustar a temperatura 
desejada, entre 50°C e 200°C, bem como realizar a leitura da temperatura. O forno foi 
confeccionado com paredes em aço inoxidável, isolamento térmico de manta cerâmica e 
uma campânula de borosilicato. Um esquema com as dimensões da campânula está 
apresentado na Figura 9. 

 

FIGURA 8: Forno projetado para crescimento dos cristais de HgI2 
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FIGURA 9: Perfil da campânula 
 

 

 

 

7,5 cm 

Elemento de vedação 
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4.2.2. Perfil térmico 

O perfil térmico do forno foi levantado com o uso de um termopar (Fluke 80PK-11) e um 
termômetro para o infravermelho (Minipa  mt 350). 

Dois perfis foram levantados, um com o forno programado para 50°C e outro programado 
para 120°C, após o levantamento do perfil térmico constatou-se que o forno não atendia as 
especificações e foi necessário um reparo que incluiu mais uma nova resistência no forno.  
A Tabela 2 apresenta os dados obtidos com o termopar em diferentes posições do forno 
após a adequação. 

TABELA 2: Temperatura no interior do forno em diferentes posições. 

Temperatura programada 50°C Temperatura programada 120°C 
Posição Temperatura (°C) Posição Temperatura (°C) 
1 58,5 1 108,2 
2 55,7 2 98,2 
3 38,4 3 78,3 
4 45,4 4 84,4 
5 32,4 5 55,8 
6 27,2 6 45,5 
7 38,2 7 60,7 
8 48,6 8 92,5 
9 54,2 9 114,9 
 

Com o termômetro foi realizado uma varredura do interior do forno, apontando um valor 
de temperatura máxima e um de mínima encontrada. Os valores obtidos estão na Tabela 3. 

 

 



35  

TABELA 3: Valores de temperatura máxima e mínima no interior do forno 

Temperatura programada 50°C Temperatura programada 120°C 
Máxima 60,2°C Máxima 138,4°C 
Mínima  29,1°C Mínima  42,5°C 
 

A Figura 10 ilustra o perfil térmico e as posições onde foram realizadas as leituras com 
termopar. 

 

FIGURA 10: Perfil térmico do forno e posições de leitura do termopar 

4.3. Metodologia de Crescimento 

O crescimento dos cristais de HgI2 foi também realizado pela técnica de PVT. A teoria do 
crescimento é bastante semelhante a purificação, o que difere são os parâmetros de 
temperatura e tempo, bem como o forno e ampolas utilizados.  

1 
2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 
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Nesta metodologia, o calor é transmitido de uma resistência selada contida no interior do 
forno, que possui paredes externas de aço inoxidável a fim de diminuir a perda de calor 
para o meio e oferecer resistência estrutural. Para o crescimento, a ampola contendo o 
sólido de HgI2 purificado deve ser hermética a fim de evitar perda dos vapores de HgI2, 
além de diminuir a possibilidade de contaminantes ou a perda de estequiometria nos 
cristais crescidos. 

Ampolas de vidro borosilicato foram preenchidas com 5 gramas do sal purificado de HgI2 
e evacuadas sob temperatura de 90ºC por 15 min. Desta forma, o sal é desumidificado e 
evacuado para evitar que qualquer resquício de umidade e oxigênio atmosférico 
comprometa a qualidade do crescimento do cristal. A Figura 11 apresenta uma das 
ampolas, contendo o cristal de HgI2 crescido na extremidade superior da ampola (região de 
troca de calor) e a matéria prima na extremidade inferior. 

 
FIGURA 11: Ampola contendo o cristal de HgI2 crescido na parte superior da ampola de crescimento e 

resíduos do crescimento na parte inferior da ampola 
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Nesta pesquisa o preparo das superfícies pode ser decomposto em duas etapas distintas, 
sendo elas: a clivagem dos cristais e a deposição dos contatos. 

4.4. Clivagem 

Quando aplicada uma força ou golpe adequado, os sólidos irão se romper, com certas 
particularidades, às vezes refletindo a estrutura cristalina. 

São gerados basicamente três tipos de divisibilidade: 

Clivagem, 
Partição, 
Fratura. 
 

O cristal de HgI2 possui um plano de clivagem ao longo do seu eixo <100>, devido a 
menor energia de ligação dos átomos bem como maior espaçamento interatômico. Entre os 
átomos de iodo há uma energia de ligação de 151kJ/mol e entre os átomos de iodo e os 
átomos de mercúrio essa energia é de 291kJ/mol, pode-se entender que essa menor energia 
seja resultante de interações entre átomos menos intensas, gerando maior espaçamento 
reticular, isso pode ser melhor compreendido na Figura 12. 

 
FIGURA 12: Estruturas dos planos cristalinos do 

cristal de HgI2 tetragonal 

Átomo de iodo  Átomo de mercúrio 
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Os cristais foram clivados utilizando uma lâmina delgada fabricada em cerâmica, tal 
material foi utilizado devido a grande reatividade do HgI2 com metais, conhecendo a 
morfologia dos cristais foi necessário apenas uma pequena pressão ao longo do seu eixo de 
clivagem para que laminas dos cristais fossem desprendidas 

4.5. Caracterização Físico Química do Cristal de HgI2  

4.5.1. Difração De Raios-X 

Para avaliação da estrutura cristalina e orientação cristalográfica foi utilizada a técnica de 
difração de Raio-X (DRX). O fenômeno de DRX para os cristais resulta de um processo de 
espalhamento, em que raios-X são espalhados pelos elétrons dos átomos dos cristais, sem 
mudança no comprimento de onda. Um feixe difratado é produzido por tais espalhamentos, 
somente quando certas condições geométricas são satisfeitas. Estas condições são expressas 
pela Lei de Bragg ou pelas equações de Laue [53]. A figura de difração de um cristal é uma 
propriedade física fundamental da substância, servindo não apenas na sua identificação, 
como também para a elucidação de sua estrutura cristalina [20] [54]. 

Esta análise foi feita posicionando a face clivada (superfície plana) do cristal de HgI2 
perpendicular ao feixe de raios-X, utilizando-se um difratômetro marca Siemens, mod. 

medidas foram realizadas no Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM) do 
IPEN-CNEN/SP. 

4.5.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A qualidade das superfícies das fatias cristalinas, a morfologia e determinação semi-
quantitativa da composição química elementar dos cristais de HgI2 foram avaliadas pelas 
análises em Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning Electron Microscope, 
SEM). Este método permite observar a homogeneidade e qualidade estrutural em uma 
escala ampliada de 10 a 20.000 vezes. O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV, é um 
equipamento que permite a obtenção de informações estruturais e químicas de amostras 
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diversas. Nesta técnica, quando um feixe fino de elétrons de alta energia incide na 
superfície da amostra pode ocorrer uma interação, onde os seguintes fenômenos podem 
acontecer: (a) parte do feixe é refletida e coletada por um detector que converte este sinal 
em imagem de elétrons retroespalhados (BSE); (b) parte do feixe emite elétrons 
produzindo a chamada imagem de elétrons secundários (ES) e (c) ocorre a emissão de 
raios-X que fornece a composição química elementar de um ponto ou região da superfície, 
possibilitando a identificação de praticamente qualquer elemento presente [55]. 

No presente trabalho, as medidas foram realizadas, gentilmente em colaboração com o Dr. 
Vinicius Freire Elias da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, utilizando 
microscópio eletrônico de varredura marca Philips, modelo LX 30, apresentado na Figura 
13. 

 

FIGURA 13:  Foto do microscópio eletrônico de varredura utilizado. 
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Para a análise por MEV as amostras foram preparadas em três etapas:  

 Submeter o cristal a um vácuo 10-6 mmHg a uma temperatura de 90°C, durante 15 
minutos, a fim de previamente remover toda água e voláteis da superfície, que 
poderiam comprometer os resultados, pois as medidas de MEV são realizados sob 
vácuo.  

 Preparar a amostra utilizando fita condutiva de carbono (Modelo: Double Sided 
Carbon Tape da Eletron Microscopy Sciences) para montagem adequada da fatia 
do cristal de HgI2 no porta-amostra  

 Evaporar o filamento de carbono na superfície, para tornar o cristal condutivo, 
utilizando a evaporadora da marca Balzers Union, modelo SCD 040 (Figura. 14) 

 

FIGURA 14: Evaporadora utilizada. 

4.5.3. Determinação da energia de banda proibida 

A largura da banda proibida dos cristais crescidos foram calculadas por inferência  das 
medidas de transmitância das amostras de HgI2 em função do comprimento de onda da 
radiação. A medida de transmitância em amostra clivada do cristal foi realizada, utilizando 
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um espectrofotômetro UV-vísivel Mod. 1601- PC da marca Shimadzu,  disponível no 
CTR/IPEN. A região espectral de abrangência foi de 300 a 900 nm e o comprimento do 
caminho óptico foi de 1 cm.  

Em um semicondutor ideal não há estados de energia dentro da banda proibida e, então, o 
material deve ser transparente para frequências menores que um valor crítico, , onde 
começa a ocorrer à absorção fundamental, devida apenas à transferência de elétrons da 
banda de valência para a banda de condução. Esse valor crítico de frequência é dado 
por(4,146): 

                                                                                                       (10) 

onde h é a constante de Plank e Eg é a energia da banda proibida. 

No caso dos semicondutores não ideais, se a densidade de portadores de carga não for alta 
a ponto de haver condução metálica e a temperatura for tal que os níveis de energia de 
impureza estejam ionizados, a absorção pelos portadores terá a mesma ordem de grandeza 
da absorção fundamental e, então, a relação anterior também será válida [24]:  

O coeficiente de absorção óptica de um material pode ser obtido por meio do seu espectro 
de transmissão e do valor do índice de refração. A transmitância pode ser escrita, 
considerando reflexões múltiplas no material, como: 

                                                                                          (11) 

Onde T é a transmitância, x é a espessura da amostra,  coeficiente de absorção e R é a 
refletividade dada por: 

                                                                                                                  (12) 
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Onde n é o índice de refração. O índice de refração do HgI2 é de 1,575  ± 0,  [35]. 

Para transições diretas entre a banda de valência e a banda de condução, o coeficiente de 
absorção é relacionado com a energia da seguinte forma: 

                                                                                         (13) 

Onde A é uma constante, h  é a energia em eV e Eg é a largura da banda proibida. A 
unidade de  é cm-1 [4] [55]. 

A partir da região linear da curva, obtida de 2 x E, foi possível extrair o valor da energia 
da largura da banda proibida do cristal. 

4.6. Confecção e Medidas dos detectores de radiação  

4.6.1. Preparação dos cristais de HgI2 como detectores de radiação. 

Os estudos para a preparação dos cristais de HgI2 como detectores de radiação foram 
realizados no Centro de Pesquisas de Materiais (FMF- Freiburger 
Materialforschungszentrum) da Universität Freiburg,  sob orientação do professor Dr. 
Michael Fiederle, por meio do doutorado-sanduiche do presente aluno, com apoio da 
Capes.  

Os detectores de radiação HgI2 foram confeccionados com a colocação de contatos 
elétricos nas fatias clivadas do cristal de HgI2, para tornar possível mensurar os portadores 
de carga produzidos pela radiação. Foram aplicados contatos em lados opostos das fatias 
de HgI2, clivadas, utilizando pintura de grafite condutivo, Viatronix. As dimensões finais 
das fatias dos cristais foram de aproximadamente 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. 

Os contatos de tinta condutiva e fio de cobre foram aplicados sobre as faces dos cristais 
recém-clivados de modo mais rápido possível a fim de minimizar as reações entre as 
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superfícies expostas e a atmosfera. Após cerca de dois minutos (necessários a secagem da 
tinta condutiva) os cristais foram recobertos com resina polimérica, no intuito de isolar a 
atmosfera, e avaliar o desempenho do detector após o encapsulamento com resina quanto a 
sua resposta à radiação.  

Quatro tipos de resinas poliméricas comerciais foram utilizados para avaliar a influência do 
tipo da resina no desempenho dos cristais como detector de radiação. As composições das 
resinas comerciais utilizadas são sumarizadas na Tabela 4: 

TABELA 4. Composição das resinas comerciais utilizadas 

Resina 1: 50% - 100%Heptano 
10% - 25% metilciclohexano 
< 1% ciclohexano 

Resina 3: 50% - 100% metil-acetato 
5% - 10% n-butil-acetato 

Resina 2: 25% - 50% etanol 
25% - 50% acetona 
< 2,5% etil-acetato 

Resina 4: 50% - 100% etil-2-cianoacrilato 

 

Na Figura 15 é apresentado a sequência das etapas do preparo do cristal de HgI2 como 
detector de radiação, realizado na Universität Freiburg. Como pode ser observada nessa 
Figura, a preparação dos cristais como detector de radiação requer diversas etapas, a saber: 
(1) seleção do cristal; (2) a clivagem dos cristais crescidos; (3) a aplicação dos contatos 
elétricos para a coleta do sinal elétrico e (4) o encapsulamento do detector com a resina, 
com o intuito de provir um impedimento estéreo à oxidação e demais fatores degradantes 
ao cristal, bem como reduzir a corrente gerada na superfície do cristal e (5) acoplamento 
eletrônico.  
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FIGURA 15: Sequência das etapas de preparação do detector. 
 

4.6.2. Medidas da Resistividade e da Corrente de Fuga do Detector  

Para avaliação de corrente de fuga e resistividade dos detectores desenvolvidos neste 
trabalho, as correntes de fuga foram medidas aplicando um potencial sobre o 
semicondutor, utilizando uma fonte de tensão ajustável, modelo 556 da marca Ortec e a 
corrente foi obtida com o auxílio de um amperímetro, modelo 619 da marca Keithey. Para 
evitar choques mecânicos e evitar a incidência de luz, os cristais preparados como detector 
foram acondicionados em uma caixa de alumínio.  

Com os valores obtidos das medidas de corrente de fuga foi calculada a resistividade dos 
detectores usando a seguinte equação: 

                                                                                                                   (14)  

Na qual,  resistividade no escuro, V tensão aplicada em volts, A área do contato em cm2, 
Id corrente no escuro em Ampére e l espessura da amostra em cm [2]. 
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4.6.3. Medida de espectro de energia da radiação gama. 

Para as medidas da radiação os detectores encapsulados em diferentes resinas foram 
acoplados a placas eletrônicas a fim de facilitar a troca das amostras no momento das 
medidas [Figura 16] 

      
FIGURA 16: Detectores acoplados as placas eletrônicas para medidas. 

 

A seguir o detector preparado foi acondicionado em uma caixa de alumínio, que atua como 
uma blindagem eletromagnética e óptica, para posteriormente ser acoplado ao pré-
amplificador. As medidas de radiação foram realizadas, distribuindo as amostras em três 
lotes de diferentes cristais, cada qual constituído por quatro fatias de um mesmo cristal. 

Os espectros de energia foram levantados utilizando uma fonte de radiação gama de 137Cs 
(662 keV) e um osciloscópio convencional (Tektronix MSO5104B 1Ghz). As medidas 
foram realizadas à temperatura ambiente (24 ° C).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Aspectos Visuais dos Cristais  

5.1.1. Seleção dos Cristais 

Sessenta e três cristais foram crescidos neste trabalho e avaliados previamente quanto as 
suas propriedades físico-químicas. A ilustração dos cristais e os resultados das avaliações, 
quanto a sua cristalinidade, face de clivagem, orientação e resposta à radiação são 
apresentadas na Tabela 5.    

TABELA 5: Ilustração dos cristais crescidos para este trabalho 

N° de 
referência 
dos cristais 

Foto do cristal Avaliação 

1 

 

Utilizado 

2 

 

Utilizado 

3 

 

Utilizado 
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4 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

5 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

6 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

7 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

8 

 

Utilizado  

9 

 

Utilizado 

10 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 
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11 

 

Utilizado na confecção de 5 
detectores   

12 

 

Utilizado na confecção de 4 
detectores   

13 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

14 

 

Utilizado 

15 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

16 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

17 

 

Utilizado 
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18 

 

Utilizado 

19 Sem imagem, descartado após o 
crescimento Não apresentou cristalinidade 

20 Sem imagem, descartado após o 
crescimento Não apresentou cristalinidade 

21 Sem imagem, descartado após o 
crescimento Não apresentou cristalinidade 

22 Sem imagem, descartado após o 
crescimento Não apresentou cristalinidade 

23 

 

Utilizado  

24 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

25 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

26 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 
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27 

 

Utilizado 

28 

 

Utilizado  

29 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

30 

 

Utilizado 

31 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

32 

 

Utilizado na confecção de 5 
detectores   

33 

 

Utilizado  
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34 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

35 

 

Utilizado 

36 

 

Utilizado na confecção de 5 
detectores   

37 

 

Utilizado 

38 

 

Utilizado  

39 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

40 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 
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41 

 

Utilizado 

42 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

43 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

44 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

45 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

46 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

47 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 
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48 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem 

49 

 

Utilizado, sem resposta à 
radiação. 

50 

 

Utilizado 

51 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

52 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

53 

 

Utilizado 

54 

 

Utilizado 
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55 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

56 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

57 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

58 Sem imagem, descartado após o 
crescimento 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

59 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

60 

 

Não utilizado, não apresenta 
face para clivagem. 

61 

 

Utilizado  

62 
 

Utilizado, clivado em outra 
orientação, sem resposta à 
radiação. 

63 Sem imagem Utilizado 
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De modo geral, os cristais crescem com três estruturas: uma haste formada pela deposição 
amorfa do vapor de HgI2, ao fim desta parte amorfa surge uma região policristalina e por 
fim um pequeno monocristal que atua como semente para o crescimento de um cristal 
maior (Figura. 17). Essas diferenças nas estruturas podem ser observadas nitidamente na 
foto ampliada de um dos cristais obtidos ( Figura. 18).  

 

FIGURA 17: Exemplos de cristais de HgI2,  como obtidos na sua forma bruta. 

 

FIGURA 18: Ampliação de um cristal crescido 
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No crescimento ocorre, inicialmente, a formação de um substrato amorfo de HgI2, ao qual 
o vapor de HgI2 se agrega ao se condensar. Durante este processo alguns pontos podem 
apresentar estruturas favoráveis a nucleação de pequenos monocristais que atuam como 
sementes para formação de monocristais maiores. 

Vale ressaltar que estudos prévios foram realizados para definição dos parâmetros de 
crescimento. O conhecimento e a definição dos parâmetros foram muito importantes para o 
desenvolvimento e confecção de um forno adequado aos propósitos deste trabalho, bem 
como para estabelecer os parâmetros para o aprimoramento da tecnologia de crescimentos 
dos cristais. 

A fim de definir os parâmetros de temperatura das regiões foram realizados três estudos 
preliminares, cujos resultados destes estudos são apresentados nas Figuras 19. 

  
Cristais crescidos por 20 dias em 110ºC Ampliação em microscópio ótico dos 

cristais crescidos por 20 dias em 110ºC 
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Cristais crescidos por 14 dias em 130ºC Ampliação em microscópio ótico dos 

cristais crescidos por 14 dias em 130ºC 
 

 

 
Cristais crescidos por 8 dias em 160ºC Ampliação em microscópio ótico dos 

cristais crescidos por 8 dias em 160ºC 
FIGURA 19: Aspectos visuais das superfícies dos cristais crescidos em diferentes 
condições. 

Com base nesses resultados estabelecemos que a temperatura de crescimento adequada é 
de 130ºC.  O período de crescimento foi alterado para 18 dias, a fim de favorecer o 
crescimento de cristais maiores. 
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As dificuldades tecnológicas no crescimento de cristais semicondutoras são amplamente 
relatadas na literatura [17] [56], mesmo realizando estudos prévios para definições de 
parâmetros e procedimentos criteriosamente estabelecidos e seguidos.  Dessa forma, 
comumente uma quantidade considerável de cristais é crescida, para posterior seleção dos 
cristais de acordo com os resultados apresentados nas avaliações físico-químicas.  

5.2. Identificação das impurezas e avaliação da estequiometria dos cristais. 

As impurezas presentes nos sais de HgI2, bem como a estequiometria dos cristais foram   
identificadas pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura com Elétrons Retro 
Espalhados (MEV-BSE) 

Esta técnica fornece uma varredura semi-quantitativa dos elementos presentes na superfície 
do cristal, bem como a estequiometria do HgI2. Os resultados apresentados aqui são de três 
amostras representativas. A composição elementar da superfície dos cristais é mostrada nas 
Figuras. 20, 21 e 22 e Tabelas 6, 7 e 8. Como pode ser observado nestes resultados, a 
estequiometria do HgI2 foi mantida para os três cristais. Por exemplo,  da TAB 6, pode se 
inferir que a porcentagem atômica de Hg foi 29,51 e de I2 foi de 55,68, ao passo que os 
outros elementos foram observados em forma de traços, os quais atuam como impurezas no 
cristal. A porcentagem atômica de 14,60 ± 2,49  encontrada no O2 pode ser atribuída à 
exposição da superfície na atmosfera. Devido à microscopia ter um feixe pontual, as 
amostras para análise foram  extraídas de quatro pontos diferentes da superfície dos cristais. 
É importante salientar que os resultados obtidos nas quatro regiões da superfície foram 
similares, comprovando a uniformidade da superfície do cristal. Cabe ressaltar que a 
estequiometria adequada foi encontrada nos quatro pontos extraídos nos três cristais, 
indicando a homogeneidade em toda a superfície dos cristais.  



59  

FIGURA 20:  Espectro da composição elementar da superfície dos cristais 

 

 

TABELA 6: Composição elementar da superfície dos cristais  

Elemento % de massa % atômica Erro % 
O 1,50 12,47 11,90 
Al 0,10 0,49 141,02 
Si 0,26 1,22 48,97 
Hg 44,65 29,51 1,63 
K 0,18 0,62 58,85 
I 53,30 55,68 1,59 
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FIGURA 21:  Espectro da composição elementar da superfície dos cristais 

 

TABELA 7: Composição elementar da superfície dos cristais 

Elemento % de massa % atômica Erro % 

O 2,20 17,34 8,75 
Al 0,00 0,00 0,00 
Si 0,29 1,32 40,60 
Hg 44,83 28,17 1,53 
K 0,39 1,27 25,91 
I 52,28 51,91 1,53 
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FIGURA 22: Espectro da composição elementar da superfície dos cristais 

 

TABELA 8: Composição elementar da superfície dos cristais  

Elemento % de massa % atômica Erro % 
O 1,72 13,99 11,10 
Al 0,00 0,00 0,00 
Si 0,28 1,29 46,99 
Hg 43,66 28,53 1,65 
K 0,26 0,86 42,04 
I 54,09 55,52 1,57 
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5.2.1. Análise Dos Resíduos Remanescente Do Crescimento Dos Cristais 

Na Figura 23 e Tabela 9 são apresentados os resultados da análise da composição elementar 
dos resíduos remanescentes do sal na extremidade inferior da ampola (Figura. 9), utilizada 
no processo de crescimento de HgI2 pela técnica de PVT. Esta análise foi realizada com o 
intuito de verificar a eficiência da purificação do HgI2 durante o crescimento. Para tanto, foi 
coletada uma camada da amostra dos resíduos remanescentes do sal, avaliados pela técnica 
de MEV-BSE e comparados com aqueles obtidos para os cristais crescidos na extremidade 
superior da ampola (TAB 6, 7 e 8). Como apresentado na Figura. 23 e Tab. 9 observou-se a 
presença de quantidades significativas de impurezas, a saber,  O, Na, Mg, Al, Si, K,  nas 
amostras coletadas, principalmente de potássio, K, (21,41%) e oxigênio, O, (53,28%), que 
foram superiores aos de Hg (4,35%) e I (4,54%). Como esperado, por se tratar dos residuos 
remanescentes na extremidade inferior da ampola, as concentrações de Hg e I foram 
menores comparadas aquelas encontradas para outros elementos identificados, bem como a 
estequiometria de HgI2 não foi obedecida nesta amostra de resíduos, contrária aquelas 
encontradas no cristal obtido. Estes resultados comprovam a eficácia da técnica de PVT 
para purificar a matéria de partida.  

FIGURA 23:  Composição elementar dos resíduos remanescentes do sal de HgI2 utilizados 
no crescimento de cristal pela técnica de PVT. 
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TABELA 9: Composição elementar dos resíduos remanescentes do sal de HgI2 utilizados 
no crescimento de cristal pela técnica de PVT. 

Elemento % de massa % atômica Erro % 
O 23,92 53,28 16,61 
Na 2,11 3,27 1,44 
Mg 1,94 2,84 1,52 
Al 5,18 6,84 3,84 
Si 2,73 3,47 2,02 
Hg 24,46 4,35 6,54 
K 23,49 21,41 19,99 
I 16,17 4,54 3,65 

 

 

5.3. Avaliação morfológica da superfície do cristal. 

A Figura. 24 apresenta a micrografia de uma  das fatias dos cristais obtidos pela técnica de 
PVT, avaliada pela microscopia eletrônica com elétrons retroespalhados.  Uma 
uniformidade na camada de superfície do cristal pode ser observada. Os cristais que 
apresentaram essa qualidade na sua superfície foram selecionados para seu uso como 
detector de radiação. 
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(a) (b) 
FIGURA 24: Micrografia de uma fatia do cristal de HgI2 ampliada 350 vezes (a) e 5.000 

vezes (b) 
 

A Figura. 25 apresenta a superfície da camada da amostra remanescente do sal da 
extremidade inferior da ampola. Como pode ser observado dessa figura, a imagem 
apresentou uma estrutura amorfa, o que era esperado, uma vez que o cristal deve se formar 
na parte superior da ampola 

 

  
A b 

FIGURA 25: Micrografia da superfície da amostra dos resíduos remanescentes do sal de 
HgI2, ampliada 200 vezes (a)  e ampliada 5 000 vezes (b). 
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Os defeitos intrínsecos aos cristais foram avaliados pelo deslocamento na estrutura 
cristalina gerada pelo surgimento de novas camadas que se propagam originando defeitos 
morfológicos na superfície dos cristais, tais deslocamentos estruturais são regidos pelo 
vetor de Burgers(29) A Figura. 26a apresenta um exemplo de cristal defeituoso com planos 
de crescimento deslocados, bem como espaços vazios gerados pelo crescimento de paredes 
em hélice. Em contraponto a Figura. 26b ilustra um exemplo de cristal homogêneo com 
uma superfície lisa, as ondulações observadas são esperadas, pois se tratam das franjas de 
crescimento dos cristais, regiões onde novos átomos são agregados a estrutura do cristal.  

  
FIGURA 26a: Ampliação de uma região 

de um cristal defeituoso 
FIGURA 26b: Ampliação de um cristal 

homogêneo 
 

5.4. Difração raios X 

A Figura. 27 ilustra o espectro de resposta da análise de difração de raios-X, obtidos das 
superfícies clivadas dos cristais de HgI2 crescidos. Os difratogramas indicam que os 
cristais estão orientados preferencialmente nos planos (001) e (101) com estrutura 
tetragonal. Resultados de orientação similares foram encontrados por Ariesanti e col [57]. 
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FIGURA 27: Difratograma típico do cristal de HgI2 crescido pela técnica de PVT . 
 

5.5. Influência dos defeitos nos detectores semicondutores 

Dentre os sessenta e três cristais preparados, cerca de 35% não apresentaram desempenho 
satisfatório como detectores de radiação, alguns devido à presença de impureza e outros 
atribuído à formação de defeitos causando falha na orientação cristalina ou outros aspectos 
inviabilizando seu uso como detector. Este fenômeno é também observado no crescimento 
de outros cristais semicondutores que operam a temperatura, mesmo entre os comerciais 
como os cristais de silício e telureto de cádmio. 

As impurezas e defeitos nas estruturas presentes nos cristais atuam de modo a formarem 
pontos de desarranjo no cristal, tais pontos podem ser observados na Figura.28. Dentre os 
pontos apresentados são destacados os pontos A, B, C e D que representam 
respectivamente: (a) um átomo estranho à formação do cristal, mas que não se liga a outros 
átomos; (b) a descontinuidade de uma linha na estrutura atômica; (c) um átomo estranho à 
formação do cristal e que toma o lugar de um átomo original; (d) a ausência de um átomo.  

Ângulo - 2  

Inte
nsid

ade
 (ua

) 
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FIGURA 28: Defeitos na estrutura cristalina: A) impureza intersticial; B) deslocamento de 
aresta; C) impureza substitutiva; D) ausência de um átomo. 

Esses são apenas alguns dentre uma variedade de defeitos possíveis em um cristal, que   
apesar de pontuais podem causar defeitos de grande importância do ponto de vista dos 
semicondutores, isso por que esses defeitos podem se propagar na estrutura e comprometer 
a orientação do cristal em questão como pode ser visto no esquema mostrado na Figura 29 
apresentado por Shalimova [33] em que um defeito de aresta é responsável pela aparição 
de um novo plano no crescimento cristalino. 
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FIGURA 29: Defeito cristalino responsável pela aparição de um novo plano cristalino 
durante o crescimento. 

A presença de defeitos intrínsecos, ou seja, defeitos gerados por falhas na estrutura do 
cristal e não pela introdução de átomos estranhos à composição do cristal, gera uma nova 
direção de crescimento com base nesse defeito pontual.  Essa direção de crescimento é 
conhecida como vetor de Burgers [58] [53], essa franja de crescimento em desarranjo com 
a estrutura de base se propaga e gera defeitos que podem ser observados 
macroscopicamente.  

O estudo e acompanhamento de tais defeitos são relevantes, uma vez que as presenças de 
defeitos podem também causar alterações nas bandas energéticas dos semicondutores, 
posto que esses defeitos são portadores de cargas.  

Nova molécula 
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5.6. Valor da energia da banda proibida 

As medidas de transmitância óptica foram realizadas em duas fatias clivadas com 
espessuras de 1 e 2 mm dos cristais obtidos. O objetivo principal desta análise foi 
determinar o valor da energia da banda proibida dos cristais utilizados como detector. 

Na Figura 30 e 31 são mostrados os espectros de transmitância óptica, tipicamente, obtidos 
para fatia do cristal de HgI2 de 1 mm e 2 mm, respectivamente. O valor da energia de 
banda proibida (Eg) pode ser determinado por inferência aos resultados da análise de 
transmitância óptica do cristal, utilizando as equações 5 a 8. Nas Figuras 32 e 33 são 
apresentadas as curvas características da dependência do coeficiente de absorção ( 2) de 
um cristal estudado em função do valor de energia de banda proibida.

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200-0,2
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FIGURA 30: Espectro de transmitância óptica da fatia do cristal de HgI2 de 1 mm. 
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FIGURA 31: Espectro de transmitância óptica da fatia do cristal de HgI2 de 2 mm. 
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FIGURA 32: Dependência de coeficiente de absorção em função do valor da energia da 
largura da banda proibida para amostra de cristal de HgI2 de 1 mm de espessura. 
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FIGURA 33: Dependência de coeficiente de absorção em função do valor da energia da 
largura da banda proibida para amostra de cristal de HgI2 de 2 mm de espessura. 

 

Os valores determinados de Eg foram  de 2,10 eV  0,3 para cristal de 1 mm de espessura 
e 2,09 eV  0,2  para cristal de 2 mm.  Ambos os valores obtidos estão próximos ao valor 
teórico de 2,13 eV descrito na literatura [1]. O valor da largura da Eg é um dos parâmetros 
importante na seleção de um material semicondutor que opera a temperatura ambiente. Ele 
determina parâmetros que influenciam no desempenho do detector, tais como mobilidade 
dos portadores de carga que varia inversamente com a largura da banda proibida e a 
resistividade que aumenta com Eg [4]. Desta forma, os valores encontrados de Eg, próximo 
ao teórico demonstram a sua potencialidade como detectores semicondutores de radiação à 
temperatura ambiente. 
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5.7. Avaliação da Resposta dos Cristais de HgI2 como Detectores de Radiação. 

5.7.1. Contatos 

A deposição dos contatos em qualquer dispositivo merece significativa atenção, e no caso 
do HgI2 essa atenção deve ser ainda maior uma vez que o HgI2 é extremamente reativo 
com uma grande gama de metais, deste modo a confecção dos contatos deve ser realizada 
com materiais condutivos não metálicos como tintas condutivas contendo partículas de 
carbono. Alguns autores [59] [54] apontam como alternativa aos contatos com partículas de 
carbono dois materiais, o paládio e o ródio, no entanto até o presente momento é de 
consenso na literatura [11] [26] [30] que os contatos com tintas condutivas são os mais 
indicados para serem utilizados com HgI2. Dessa forma, a utilização de tinta condutiva a 
base de água supriu um grande inconveniente que é a elevada reatividade apresentada entre 
contatos metálicos e a superfície dos cristais de HgI2. Os contatos de tinta condutiva a base 
de água aplicados em faces opostas de cada cristal após a clivagem são mostrados na 
Figura 34. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 34: Contatos de tinta condutiva do carbono aplicados em ambas as faces dos 
cristais. 
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5.8. Medidas de Resistividade e de Corrente  

Medidas de corrente de fuga nos detectores preparados, utilizando cristais obtidos, foram 
realizadas para determinação da resistividade. Medidas de resistividade foram realizadas 
nos 26 cristais selecionados no subitem 5.1. Dentre estes, 19 cristais apresentaram valores 
de resistividade de (8,5 x 107 ± 8 x 105  -1).  

A Figura 35 ilustra os resultados típicos de corrente de fuga como uma função da tensão 
aplicada, onde pode ser observada uma correspondência entre a corrente e a polarização até 
140 V para os cristais que apresentaram a resistividade no intervalo de (,5 x 107 ± 8 x 105 

-1). É importante observar que cristais que operam em tensões mais elevadas 
apresentam melhores características como detector, pois isto acelera os portadores de carga 
e facilita sua coleta. 

 
FIGURA 35: Curvas I x V para detectores provenientes dos cristais PVT 

 

y = 0.7219x - 6.2196 
R² = 0.9976 
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5.9. Encapsulamento 

O encapsulamento do detector com resinas, imediatamente, após a sua preparação com 
contatos elétricos com o intuito de oferecer uma proteção hermética à atmosfera é um 
ponto de relevância deste trabalho, sobretudo por se tratar de um estudo inédito na 
literatura. Trata-se de um trabalho pioneiro realizado na Albert-Ludwigs Universität 
Freiburg, sob a orientação do Prof. Michael Fiederle, na expectativa de isolar a superfície 
do cristal preparado como detector de radiação da atmosfera. Uma das principais 
limitações do uso do detector de HgI2 é a sua falta de estabilidade no decorrer do tempo, 
assim a procura para transpor essa barreira é ainda um desafio tecnológico mundial. Com o 
intuito de aplicar essa técnica no encapsulamento dos detectores crescidos neste trabalho, 
quatro resinas, cujas composições estão descritas na Tabela 1 (subitem 4.5.1) foram 
testados e avaliados no laboratório da Universität Freiburg.  

Apesar da grande reatividade do HgI2, dentre as quatro resinas estudadas, durante a 
preparação do encapsulamento, nas resinas de números 2, 3 e 4 (Tabela 4) não foram 
observadas reações com os componentes do contato elétrico do cristal.  No entanto, para a 
resina de número 1 (heptano, metilciclohexano e ciclohexano), durante o processo de 
polimerização, observou-se reações entre os componentes do cristal e o fio condutivo de 
cobre, o qual pode ser associado à formação de radicais livres. Essa reação pode ser 
observada poucos minutos após o início da polimerização, com a formação de bolhas e 
alteração na coloração da resina, como ilustrado na Figura 36 (a). As resinas de número 2, 
3 e 4 apresentaram comportamentos similares, sem aparente reação (Figura 36(b). 
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(a) (b) 

FIGURA 36: Detector encapsulado com resina 1(a) e com resina 3 (b) 
 

5.10. Avaliação do desempenho espectrométrico dos detectores de HgI2 utilizando 
diferentes resinas para o encapsulamento. 

Três cristais que apresentaram resistividade de 5 x 107 ± 8 x 105 -1 e dimensões 
suficiente para a clivagem de 5 fatias foram selecionados para sua preparação como 
detectores de radiação. Para fins de comparação do desempenho das quatro resinas no 
encapsulamento dos detectores é necessário utilizar amostras provenientes do mesmo 
cristal.  Dessa forma, foram selecionadas quinze fatias de cristais de HgI2, que foram 
divididas em três lotes, onde cada lote consistia de cinco amostras provenientes de fatias de 
um mesmo cristal. Subsequente à deposição de contatos elétricos na sua superfície, os 
cristais foram encapsulados com uma das quatro resinas. Cada lote corresponde a cinco 
fatias provenientes do mesmo cristal, onde cada fatia foi encapsulada com resinas 
diferentes. 
A Figura 37 apresenta os resultados os espectros de energia de 662 keV do 137Cs, dos 
quinze detectores de HgI2, divididos em três lotes de amostras provenientes de três cristais 
distintos. Cada lote apresenta detectores de mesma procedência, sendo que os detectores de 
cada lote foram encapsulados com ao menos quatro resinas diferentes.  Como pode ser 
observado nos três espectros da Figura 37, todos os cristais encapsulados com a resina 3 
foram os que apresentaram melhores resultados de espectrometria, nos quais fotopicos 
foram nitidamente observados. Os espectros obtidos com cristais encapsulados com a 
resina 2 e 4, apesar de sensíveis a radiação não possuem resolução energética para 
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formação de fotopico. Uma possível explicação pode ser devido a formação de radicais 
livres iônicos, que podem conduzir corrente elétrica, no entanto estudos mais detalhados 
devem ser realizados. O cristal com a resina 1 por ter reagido com os contatos elétricos 
(Fig. 26a) e não foi possível utilizar como detector para medidas de radiação.  

 
Figura 37. Espectrometria de energia obtidas em função da resina de encapsulamento 

utilizadas. 

Resina 2 Resina 3 Resina 2 Resina 4

Resina 3 Resina 4 Resina 2 Resina 2

Resina 3 Resina 3 Resina 3 Resina 2



77  

 

A dependência do desempenho do detector em função da composição da resina utilizada 
no encapsulamento foi demonstrada neste trabalho. Dentre as resinas avaliadas, a que 
melhor desempenho apresentou foi a resina 3 cujo a composição é 50% - 100% de metil-
acetato e 5% a 10% de n-butil-acetato. Em estudos prévios, a estabilidade nos detectores de 
HgI2, sem o encapsulamento era da ordem de 3 a 4 horas.  Nos detectores encapsulados 
neste trabalho a estabilidade foi de até 78 horas, demonstrando a validade do 
encapsulamento.  

Atualmente, os trabalhos encontrados na literatura para estudar o efeito da estabilidade dos 
detectores de HgI2 são concentrados no estudo sobre a pureza e defeitos nos cristais ou na 
qualidade morfológica das superfícies dos cristais. Deve ser ressaltado que o estudo para o 
encapsulamento nos detectores semicondutores é uma proposição inédita e estudada pela 
primeira vez, com o intuito de evitar a oxidação da superfície a fim de aumentar a 
estabilidade do detector de HgI2. Essa teoria foi proposta pelo Prof. Michael Fiederle da 
Universität Freiburg e foi estudado experimentalmente, pela primeira vez, no Laboratório 
de Universität Freiburg.   A procura de técnicas para reduzir a instabilidade do detector de 
HgI2 é ainda objeto de estudos de grandes centros nacionais e internacionais [20] [24] [21]. 

6. CONCLUSÃO 

Com o aprimoramento da técnica de purificação e crescimento dos cristais de HgI2, foram 
obtidos cristais com orientação cristalina, estequiometria e morfologia na superfície 
adequadas para sua aplicação como detector de radiação.   

As impurezas identificadas são coerentes com as apontadas pela literatura e pode se 
observar a redução nítida de impurezas após a purificação.  

Estruturas semelhantes ao modelo tetragonal cristalino do HgI2 foram encontradas para os 
cristais desenvolvidos. O nível de impureza presente nos cristais estudados não interferiu 
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nas suas estruturas cristalinas. Os difratogramas apresentados indicam que os cristais 
foram, preferencialmente, orientados nos sentidos (001) e (101).  

Uma boa morfologia com uniformidades nas camadas da superfície indicando uma boa 
orientação na estrutura cristalina foi encontrada no cristal crescido pela técnica de PVT. 

Pela análise de MEV-BSE foi comprovada estequiometria adequada de HgI2 nos cristais 
desenvolvidos 

O encapsulamento dos cristais com resinas poliméricas não comprometeu as medidas e 
foram plenamente capazes de detectar a presença de radiação gama.    

O desempenho do detector depende da composição das resinas utilizadas no 
encapsulamento.  Não foram observadas reações nas resinas de números 2, 3, 4 com os 
contatos eletrônicos depositado no cristal, enquanto na resina 1 observou-se reações entre 
os componentes do cristal e o fio condutivo de cobre, durante o processo de polimerização.  

O encapsulamento com a resina número 3, à base de metil-aceto e n-butil-acetato foi o que 
apresentou melhor resultado espectral.   

O principal intuito para o encapsulamento foi alcançado. Foi observado um acréscimo no 
tempo de estabilidade do detector de aproximadamente vinte vezes.  

O encapsulamento a fim de oferecer uma proteção hermética à atmosfera é um ponto de 
relevância deste trabalho, sobretudo por se tratar de um estudo inédito na literatura. 
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