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ESTUDO COMPARATIVO DE DOSIMETROS FOTOGRÁFICOS,

TERMOLUMINESCENTES E RADIOFOTOLUMINESCENTES

Sudernaique F. Deus

RESUMO

Foram comparada» as respostas de trã> diferentes sistemas dusimétrkas, iwai» aaiam. fotográfico,
termoluminascnete ITU a rediofotoluminescente (HFL) A comparação foi dividida am dun partat. Na primeira, aa
condições de irradiação erf.m conhecida* (exposição, incidência normal, energia da radiação!, a o ambienta controlado
(temperatura ~-27°C, umidade relativa "-70%). Nessas condições estudouse a dependência dai respostas do» diferente»
•loslmetros em função da exposição e da energia de radiação, fez-» uma verificação da linearidade das respostas em
função da energia, determinou-se o poder de detetabilidade e a reprodutibilidade do» dosímetros. Verificou-te qua •
respostas em função da exposição para 37 KeVef e paia 1 MeV são lineares na ragiio da interesse d» doshnetria pessoal
rotineira, para todos os dosímetro», exceção feita para os filme»

Apesar dos filmei dosimétrícos não reponderem linearmente i exposição, a reíão entre a» respostas am
37 KeVef e em 1 MeV independe da exposição, o que permite determinar um fator d* correção para a energia d l
radiação. Tal correção é usualmente necessária uma vez que as respostas da todos o» dotfmetroí suo fortemente
dependentes da energia, com exceção rios dosfmetros de LiF. O» materiais TL possuem maior poder de detetabilidada
que os RFL • o» filme», a a reprodutibilidade, para baixas exposições, é maior para o CaSO4:Dv. vindo em seguida, o
"hot press", o TLD-100. o» vidros RFL a os filmes, nessa ordem.

y> Na segunda parte, foi feita umm verificação dai re<potrs» relativa* dot dosfmetros em condições pratica» dt uso,
isto ê, na monitoração pessoal, onde a» condições de irradiação e da ambienta são a» mais variada» possíveis. Como foi
verificado que o CeSO4:Dy é o mais sensível i reprodutfvel. fez-se uma comparação entra a» leitura» do» outros
doslmetros tomando-se o CaSOffov como referência. Como resultado, 20 entre 29 doslmeirot da TLD-100 concordem
com as leituras do CaSO4:Dy dentro da 30%. 13 dot 29 vidros RFL concordam também dentro da 30%, enquanto que
«mente 3 entre 29 filmai tiveram esse comportamento.

CAPfrULO I

INTRODUÇÃO

Alguns anos após a descoberta dai radiações ionizames verificou-se que os organismos vivos em

geral a em particular o organismo humano, quando expostos e essas radiações ficam sujeitos a efeitos

biológicos indesejáveis, tais como, dermatites, depilaçio, esterilização, anemia, cancer, etc. Como o

aparecimento desses efeitos depende da dosa de radiação recebida pelo organismo, veio a necessidade de

se controlar ou medir esta dose.

Dai surgiram os doslmetros que t i o dispositivos que tém uma propriedade que permite a
medida da dose absorvida, a qual 4 definida am termos da energia absorvida pelo dosfmetro, e esta, por
wa vez á uma funçlo da exposiclo recebida. Por energia absorvida'1' A E 0 entende-se como tendo a
suma AEg das energias de todas as pirtículas ionliantas que entram, durante um certo Interveio da
tampo, num pequeno volume de material da massa Am, centrado no ponto onde queremos saber • doe*
absorvida, menos a soma A E , das energias de todas as partículas lonizantes que saem desta volume, e
menos ainda a energia A E R equivalente a qualquer aufaento na m m d * repouso devido es interações das
(«Mfculei dentro do volume considerado. Portanto:



= AE E AES - A E R

Define se, entãk>, dose absorvida como seralo

AE D

D
Am

A unidade de dose absorvida é o rad. 1 rad ~ 100 erg/g de mateiial.

O termo exposição121 (X) 6 usado paia radiação X ou gama, e é o quociente de AQ por Am,

onde AQ é a soma das cargas elétricas de todos os íons, de um mesmo sinal, produzidos no ar quando

todos os elétrons (négatrons e positrons) liberados pelos fótons num elemento de volume de ar cuja

massa é Am, são completamente freiados no ar. Portanto:

AQ
X =

Am

A unidade de exposição é o roentgen (R). 1 R = 2,58.10"* C/kg.

0 dosímetro mais usado em todo o mundo, na atualidade, para monitoração pessoal, i o filme

fotográfico, seguindo-se a câmara de ionização ou dosfmetro de bolso. Com o crescente avanço no

campo das aplicações das radiações direta ou indiretamente ionizantes, tanto na medicina como na

indústria, na agricultura, em pesquisa propriamente dita, tornou-se necessário a procura de novos

métodos de deteção capazes de medir com maior precisão e facilidade, as exposições à que estão sujeitas

as pessoas diretamente ligadas a trabalhos com radiação.

Nos primordios deste século foi observado que certos materiais quando aquecidos emitiam luz

fluorescente após serem irradiados com raios X ou gama. A esse fenômeno foi dado o nome de

Termoluminescência (TL) . O seu uso para fins dosimétricos só foi sugerido depois da segunda guerra

mundial, isto é, em 1950, quando então foram iniciadas pesquisas nesse sentido.

Em 1912 foi observado131 também que numerosos compostos inorgânicos apresentavam

alterações no seu especuo de luminesoincia quando excitados com luz ultravioleta após serem irradiados

com raku bela ou gama. Mais tarde foi verificado que os raios-X também produzem tais efeitos.

P.zibram, em 1922, introduziu o termo Radiofotoluminescencia que, depois da redefinição em 1925,

significa que um material que nto é luminescente quando irradiado com luz visível ou ultravioleta,

adquire esta propriedade após u m tratamento com radiaçio ionizante. A partir d * 1961 esse termo ficou

restringido i criação d * novos centros luminescentes quasi-estáveis que sio muito pouco destruídos pela

radiaçio ultravioleta que os excita.

Esse efeito de radiofotoluminescencia passou então a ser usado em doslmetria, pois, foi

verificado que a intensidade do mesmo é uma função da exposição recebida pelo material.

A eaguir « r i dado • descrição 0 o princípio de datação dos filmai dosimétricos, dos dotímetros

termokimlnescentes • radiofotoluminescentes.

A) - F H R M OotimétrtooV4 '* '

0 1 filmai dosimétricos sio constituídos de uma película de acttil celulose sobre a qual é
depositada a emulieb fotográfica que é a parta semível do mesmo. Essa emulsio é composta da



jtâos de brometo de prata dispersos em gelatina, e de uma pequena quantidade de impurezas

como ouro, enxofre e outros metais, os quais são incorporados dentro do cristal e sobre sua

superfície e que exercem um papel muito importante na formação da imagem latente.

A incidência de luz ou radiação ionizante sobre a emulsão, provoca a formação da imagem

latente a qual consiste de aglomerados de um ou mais átomos de prata, sobre a superfície dos grãos de

AgBr e no seu interior, os quais vão catalizar, durante o processo de revelação, t redução química dos

demais Tons de prata no grão, produzindo, no filme, um certo enegrecimento. Esse enegrecimento

í medido em termos de densidade ótica, a qual é definida como log-11' onde IQ é a intensidade

da luz incidente e I a intensidade da luz transmit iJa através do filme. A densidade ótica está

relacionada ao número de grãos revelados, e este é, por sua vez, uma função da exposição. Portanto a

densidade ótica é uma função da exposição.

B) — Dosfmetros Termoluminescentes161

Os dosímetros termoluminescentes são compostos principalmente de sais halogenetos, sulfatos,

boratos de metais alcalinos e alcalinos terrosos com impurezas especiais. O princípio básico da

termoluminescência é o seguinte:

Quando um cristal iônico é exposto à radiação ionizante, os elétrons que são liberados da banda

de Valencia, são promovidos para a banda de condução deixando buracos na banda de Valencia. Os

elétrons e os buracos emigram através do cristal até se recombinarem ou serem presos em armadilhas,

que são defeitos ou impurezas na rede cristalina, dando origem a níveis discretos no gap de energia entre

a banda de Valencia e a banda de condução. Quando o material é aquecido, dois processos podem

ocorrer: a) os elétrons recebem suficiente energia, escapam das armadilhas e vão para a banda de

condução onde se locomovem livremente até se recombinarem com um centro de recombinaçSo

(Figura 1-1-b), emitindo luz. Os buracos recebem suficiente energia, escapam das armadilnas e vão para a

banda de Valencia, onde se locomo'.em até se recombinarem com um centro de recombinação, podendo

emitir um fóton (Figura 1-1-c). Esses dois processos são similares; a predominância de um depende de

qual dos portadores de carga está mais fracamente ligado. Consideremos, porém, so o primeiro. A luz

emitida é medida e sua intensidade é proporcional, num certo intervalo de exposição, à população de

elétrons nas armadilhas, e esta é proporcional i exposição recebida. Portanto a luz emitida é

proporcional è exposição recebida.

Banda de Condução

Armadilha de
elétron

Armadilha de
lacuna

Banda de Valencia

a) Irradiação

foton

b) Aquecimento

foton

o*-

c) Aquecimento

Figura M



Dosfmetros Radiofotoluminescentes'3'7'

Os doj(metros radiofotoluminescentes usados neste trabalho são vidros de fosfatos ativados com

prata. A radiofotoluminescência desses materiais é caracterizada pelo aumento na emissão fluorescente

depois de serem tratados com raios-X ou gama. Essa fluorescéncia é causada pela excitação com luz

ultravioleta.

De acordo com Schulman, depois da irradiação desses materiais como raios-X ou gama,

aparecem bandas de absorção na região da ultravioleta, devido a diversos tipos de centros induzidos pela

radiação nos cristais. A luminescência produzida pela excitacão desses centros com luz ultravioleta é

proporcional ao número de centros criados, e este por sua vez é proporcional à exposição recebida,

dentro de um certo intervalo de exposição. Portanto a luminescência é proporcional í -xposição

recebida.

Atualmente, segundo a literatura existente, os autores não concordam entre si sobre as

qualidades de cada um dos sistemas em estudo. Por exemplo, segundo Klaus Becker18', os testes de

comparação entre os diferentes tipos de sistemas dosimétrícos em condições controladas, isto é, usando

radiação monoenergética incidindo perpendicularmente nos dosímetros em condições mínin n de

espalhamento da radiação, e em condições ambientais conhecidas (umidade, temperatura, gases, e tc) ,

não traduzem a realidade, pois, os resultados são bons demais como é de se esmerar. Por exemplo,

pode-se obter leitura de 10 mR com erro de ± 1 5 % usando os filmes mais sensíveis do mercado e

fazendo as irradiações nas condições citadas. Na prática, isto é, na monitoração pessoal, as condições sao

bastante diversas e portanto os resultados são menos precisos. Experiências feitas com filmes usados na

monitoração pessoal levam a crer que a dosimetria fotográfica, no presente momento, está longe de ser

satisfatória, pois, as leituras apresentam erros que vão de ± 20% a ± 50%, e podem apresentar erros por

um fator de 5 a 50 em ambas as direções e com probabilidade imprevesfvel.

Acrescenta, o autor, que os dosínetros TL e RFL apresentam muitas vantagens sobre os filmes:

melhor precisão ( ± 3 % entre 50 mR e 1000 R), melhor reposta com a energia, range de dose maior,

mínima dependência com a direção da radiação, mínimo desvanescimento, estabilidade durante o

a r m a z e n a m e n t o , possibilidade do mesmo dosímetro ser usado diversas vezes, leitura simples,

reprodutibilidade. As desvantagens em relação aos filmes são poucas: triboluminescéncia para baixas

doses, destruição do efeito da radiação com a leitura e dependência da sensibilidade com a história do

material.

Com relação aos dosímetros TL e RFL, apesar do efeito de build-up e das contaminações

lumtnescentes para leituras de baixas doses, o autor considera os dosímetros RFL superiores aos TL em

casos de usos prolongados, isto é, durante um mês, três meses e um ano ou mesmo durante a vida toda

onde um documento da exposição pode ser guardado. Sobre outros aspectos, o autor também considera

os dosímetros RFL superiores aos TL: leitura instantânea e independente de aquecimento e portanto da

taxa de aquecimento; a composição pode ser variada de acordo com a finalidade que se pretende; vidros

esféricos são independentes da direção de incidência da radiação.

Num trabalho publicado no Giornale di Física Sanitaria e Protezione contro le Radiazione, G.
Busuoli e A. Cavallini'9' acham que os filmes apresentam melhor reprodutibilidade e mais vantagens que
o i dosímetros T L (LiF), e que apesar dos aperfeiçoamentos com a incorporação do material
termoluminescente em matriz de teflon ou borracha de silicone, o método da leitura é muito cansativo.
Acrescentam ainda, que no presente, os dosfmetros T L e RFL nio podem substituir os filmes na
dosimetria pessoal. No entin»- J. R. Cameron18 ', em diversos testes comparativos entre f Imes e
dosímetros TL, conclui que w, .losfmetros TL apresentam melhor precisão a rr xodutíbilidade qua os
filmas dosímétrioos.

Num outro trabalho apresentado num simposíum sobre medidas da radiações, E. Piesch"0 1

mostra que o i dosímetros RFL apresentam, em relação aos filmes dosimétrloos, maior precislo a maior

•>nmdutibilidada, tanto am testes da irrtdíaçio como no uso rotineiro, isto i, na monitoriçlo pessoil.



Como se vé, as opiniões dos autores divergem entre si e, portanto, não se pode concluir, através

da literatura, qual é o melhor sistema dosimétrico e como cada um deles responde em condições

conhecidas de irradiação e de ambiente e em condições não conhecidas, como na monitoração pessoal,

onde as irradiações sio feitas em todos os ângulos possíveis e nas msi» variadas condições ambientais.

No presente trabalho será feita uma comparação entre os três sistemas dosimetricos citados, no

que diz respeito á resposta com exposição, resposta com energia, limite inferior de fidelidade a

reprodutibilidade. Será feito também uma verificação das respostas relativas entre os dosímetros em

condições práticas de uso, isto é, na monitoração pessoal.

As conclusões que serão tiradas e a aquisição de experiência com cada um dos sistemas

dosimetricos citados serão os objetivos deste trabalho.

CAPITULO I I

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS

A)-Mater ia is

Os materiais usados no presente trabalho foram:

- Filmes Agfa-Gevaert modelos Structurix D10 e D2 1 * 1

- Fluoreto de lítio com impurezas de Mg (TLD-100 com abundância natural de L i ) / " '

- Fluoreto de lítio sinterizado a quente (hot press)1"'

- Sulfato de cálcio com impureza de disprósio (CaSO4 :Dy)'* * '

- Vidros radiofotoluminescentes tipo FO-P6-1 e FD-PB-1 da T o s h i b a ' " * '

- Cápsulas de polietileno, para conter TLD-100 ou CaSO4 :Dy. de fabricaçfo local.

- Materiais de limpeza dos vidros RFL: detergente neutro líquido, mistura sulfo-cròmíca,

água comum, água destilada, álcool metílico. Beakers, placas de Petri, pinças e dessecador.

- Materiais para revelação dos filmes: revelador rápido para rafos-X da Kodak, Stopper

preparado no I.E.A. com soução a 28% de ácido aoítico glacial e Fixador da Kodak.

0 TLD-100 e o CaSO«:Dy, que se apresentam sob a forma de pó, foram encapsulado* e
colocados em porta-doslmetros de plástico juntanente com o hot presi a os vidros FD-P6-1. Os filmes e
os vidros FD-P8-1 foram colocados respectivamente nos portd-filmes usados no I.E.A. e nos
porte-dotf metros modelo BD-2 da Toihibi. Tanto o porta-filme como o porta-dosfmetro da Toshiba
possuem filtros que permitem determinar a energia da radiação incidente. (Vide Figura 2-1).

Os t r i s porte-dosímetros foram agrupados formando um "badge" composto conforme

Figura 2-1-0.

<*> O» medtlM 010 2 02 tio rtidtctlvcmeme de ttw • dê btma Mn<lbtlM«to.
{ ' \ \ Hartfww Chemical Co., Ohto,
' " ' * ' Tokyo thlbeuff flaetrie Co., Ltd, Tokyo, Jepen

ComeotlcJo <% em mmm). 60% d* UP0 } ; 60% « • AKPO,),, 7 * de A»F0,; 3% de B,0».



í

m .

•) Film* doiíméuico da Agfa Gavaert, tipo Psfsonrtal Monitoring Film. i>> Porta IIÍÍT«
•torto mostrando oi filtro* (Pb, Cd, Cu a janala abaria), c) Filma amdo introduzido
no porta-filma fachado. d) Pona-fílma tachado, a) Cápsula da poliatilano contando
TLD-100. f) Cápsula da poliatilano contando C*SO«:Dy. glFiuorato da lítio
•tntariiado a quanta (hot ora»), h) Vidro RFL tipo FD-Pfrl. »Porta-doíínwtro
abarto. j) Porta-doifmatro oontando o» dotímatros. k) Pofta-do»fmatro fachado.
I) Vidros RFL tipo FO-P8-1. m) Porta-dosrmatro BO-2 da ToshSw, «Jarto. Os Vidres
t io colocados nas partas 1 a 2 indicada* rt) Porta-dosímatro BD-2 da Toshiba
fachado. o) Badga composto.



8) - Equipamentos • Métodos

1) - Dotimetria Fotográfica

a) — Equipamentos

Os equipamentos usados no interior da câmara escura foram: três tanques contendo
respectivamente o revelador, o stopper e o fixador; uma lâmpada de segurança para possibilitar a
manipulaçio dos filmes no escuro, um suporte para revelação dos filmes, um termômetro a um madidor
de pH para controlar a temperatura e o pH dos banhos.

Para a leitura dos filmes usou-se um densitòmetro modelo 1 2 - A da Macbath-Ansco, cujo
diagrama de bloco é visto na Figura 2 2.

Amplificador
LogarTtmico

Circuito
de

Compensação
Medidor

Fotomuitiplicadora

Filme Dosimétrico

Figura 2.2 - Diagrama de bloco do sistema de leitura

b) - Processamento dos Filmes e Leitura

Para revelação foram fixados os seguintes valores dos parimetros envolvidos:

- temperatura dos banhos: 19°C

- pH: revelador: 9,5 - 10,5
stopper: 2,5 - 3,5
fixador: 3,5 - 4,5

- tempo de revelação: 4 minutos

- tempo no stopper: 45 segundos

- tempo no fixador: 8 minutos

- tempo na água corrente: 30 minutos

Após revelados, o* filmes ilo postos para sacar a em seguida slo lidos.



A leitura é feita com o densitómetro citado, o qual mede a densidade ótica do filme, no

intervalo de zero a sete, pela quantidade óa luz transmitida através do mesmo. Essa luz transmitida

incide numa totomultiplicadora que a transforma em corrente elétrica que por sua vez é amplificada a

medida. Essa corrente elétrica £ p'oix>rcional à quantidade de luz que atravessa a película fotográfica. A

medida dessa densidade ótica foi feita nas posições correspondentes a cada filtro do porta-filme (Vide

t-igura 2-1 b).

Os filmes dosimétricos usados neste trabalho são constituídos de duas películas com

sensibilidades dferentes. Essas películas são embaladas juntas e as respostas de ambas cobram um

intervalo de exposição de algumas dezenas de miliroentgens à aproximadamente IO3 R, isto 4, a película

de maior sensibilidade mede exposições de algumas dezenas de miliroentgens até aproximadamente 10 R

de raios-gama do 6 0 C o e a de menor sensibilidade meou exposições de 2 R a aproximadamente 10a R de

raios-gama do 6 0 C o .

2) — Dosimetria Termoluminescente

a) — Equipamentos

Os equipamentos utilizados foram:

Um conjunto Harshaw "Model 2000 Thermoluminescent Analyser" que é constituído da um

detetor TL modelo 2000-A e um picoamiierímeto integrador, automático, modelo 2000-B. A esse

conjunto acrescentamos um registrador modjlo 370 da Keithley. O diagrama de bloco do sistema acima

4 o seguinte:

1 Eletrõmetro

1 Registrador

L

Alta tensão

FotomultipUcadora

Fósforo

-Y^Tem >par

SI stem de
aquecimento

Figura 2.3 - Diagrama de bloco do sistema da leitura

b) - M é t o d o de Leitura da TL

it» a leitura do material T L , utamoi um vo.ume constante de aproximadamente IB mm 1 da

pó T L o qual é medido num dispositivo que possui uma cavidade qua 4 preenchida oom o fósforo a



si't>t» ii M i' ..in i-o(l!i/:(l.'s «IIH.IS I) . :S (laia nn.'llnii itipiudutihilidade do volume medido Essa alíquota de

p6 é colocada numa Ixirit^ia cuj» matei u l é unia liga de prata de alta resistência ã oxidação mesmo

quando aquecidd à temperatura d et urdem de 400 C.

Essa bandeja ê inserida no aparelho de leitura e uma corrente elétrica passa através da mesma

aquecendo a. A taxa de aquecimento e a temperatura máxima podem ser reguladas para um valor

desejado e mantidas cantantes.

A medida que o fósforo é aquecido pela tundeja, há emissão de luz a qual é transformada em

corrente elétr ica por uma fotomultipücadora. Essa corrente passa por um etetrômetro e é

simultaneamente integrada. À saída do eletrômetro é ligado um conversor analógico digital que alimenta

um conjunto de décadas contadoras que vão indicar a carga inu>grada em nanocoulomb, e um regtstrador

pelo qual obtemos a curva de emissão do fósforo (material TL) . que nos dá a intensidade da luz emitida

em fur,àb do tempo de aquecimento. Essa curva é constituída de um ou mais picos de emissão cuias

alturas sab dependentes da taxa de aquecimento do fósforo, e é chamada de curva de emissão.

No caso do TLD-100, os picos de 1 a 5 (enumeradas na ordem crescente da temperatura de

da TL) , decaem'6 ' , depois da irradiação, respectivamente com

5 minutos, 10 horas, 6 meses, 7 anos e 80 anos, i temperatura ambiente.

emissão da TL) , decaem'6 ' , depois da irradiação, respectivamente com as meias vidas aproximadas de

Os picos 4 e 6 são os mais indicados para dosimetria por possuírem meias-vidas relativamente

longas quando comparadas com o tempo em que os dosfmetros são usados, e este, em geral varia de 1 a

3 meies.

Tanto a área sob a curva de emissão como a attura de pico são proporcionais a luz emitida que

por sua vez é função da exposição. Neste trabalho foi usada a altura de pico como medida da exposição.

Para que o aparelhe de leitura d* sempre a mesma resposta ao ler fósforo com mesma

exposição, é necessário que as condições prefixadas, isto é, pré-aquecimento da bandeja, taxa de

aquecimento da bandeja, resposta à fonte de luz padrão'*' que se acha anexa ao próprio instrumento, e

a supressão da corrente de fundo, sejam sempre as mesmas. As condições que foram fixadas para todas

as leituras formam:

- Pré aquecimento da bandeja: ~~ 72°C

- Velocidade de aquecimento: ~ 100°C/6,5 s

- Resposta à fonte de luz padrão: 9,00 nanocoulomb/10 s

- Supressão da corrente de fundr Corrente de fundo residual - ?0 pico A.

c) - Tratamento Térmico dos Materiais TL

0 TLD-100 recebeu um recozimento'6 ' a 400°C durante 1 hora e em seguida foi resfriado I

temperatura ambiente em aproximadamente dois minutos e depois aquecido a 80°C durante 24 horas,

Este processo ê reprodutfvel, e através dele, os picos 1 e 2 são quase que totalmente eliminados « a

influência do pico 3 6 dimini;iHsi

0 CaSO 4 Dy recebeu um t ratamento" 4 ' inicial de 700°C durante 1 hora e meia tendo depois

resfriado à temperatura ambiente em 5 minutos. Este tratamento tem a finalidade de estabilizar a altura

de pico, isto é, o material Adquire uma sensibilidade constante i radiaçio ionizam» após os recozimentos

subsequentes a 400°C. Foi feito também o reconmento a 400 cC durante uma hora * resfriado

rapidamente è tempers'.ura ambiente

(*) A for*» 0» luz padrfa ti .'6 urna riuormcAncis comiam* qu« poitihilila • c«ltb(»çío tlttvmAtte* do tp*r»Vx>
i« luít



J) - Dosimetria Radiofotoluminescante

a) - Equipamentos

Instrumento de leituia: Fluoro Glass Dosimeter Reader modelo FGD-6 da Toshiba cujo
diagrama de bloco esti representado na Figura 2-4.

Venti-
lador -•Fonte

de luz

T
Estab.
tensão

—e»
Sistema
ótico -•Detetor

Baixa
tensão

—• Foto

Alta
tensão

-•Amnlif.

Figura 2.4 - Diagrama de bloco do sistema da leitura

Tanto a intensidade da fonte de luz (limpada de arco de mercúrio a alta pressio modelo
SHL-100 UV-)'"' como a sensibilidade da fotomultiplicadora variam com o tampo a esta variação poda

•ser compensada usando-se os vidros de referência que sao semelhantes aos vidros RFL
(radiofotoluminescentes). Esses vidros de referência nio possuem propriadadas radiofotoluminescentes,
porém emitem uma f luorescéncia constante e equivalente a uma exposição de 38,1 R de raios-oama do
*°Co, o que possibilita a verificação sistemitica da sensibilidade do aparelho de leitura.

b) - Tratamento Térmico dos Vidros RFL11 ' >

Os vidros receberam um tratamento de 400°C durante 20 minutos e em seguida foram
resfriados rapidamente. Esse tratamento tem a finalidade de baixar a pré-dose dos dosímetros. A
pré-dos* é a dose correspondente à quantidade de fluorescincia que os vidros RFL emitem antes de
serem irradiados.

a) - Método da Limpe» do* Vidros RFL1121

Para se efetuar a leitura dos dos/metros RFL há necessidade de qua o« mesmos passam por um
processo de limpeza, pois, impressões digitais1111, pó, óleo» ou resíduos de detergentes sobre a sua
superfície produzem luz fluorescente espúria através de ettimuleçfo ou reduz a Intensidade da luz

Oe Toshiba
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ul!i,ivuil>'lrt Miavns ilt: .liiborc^o mi tit? csp.ilhjuitMiti/. (íiiis.iiulo erros apreciáveis na avaliação. Para evitar
isso. há net esiuiailfc dt> umj Min|)tvd exaustiva, tanto dos dusímetros Rimo dos fragor: que os conterão.

Primeiramente, os beackers, as places de Petri R as pinças devem ser lavadas cuidadosamente

com 'letftgente. e a secayem deve sf-r uniforme evitando-se a formação de gotas. Em seguida os

dobímetros (aproximadamonte vintei são colocados 'mm dos beakers lavados contendo 100 r-*)3 de

detergente neutro líquido, permanecendo ai de alguns minutos até mais de 10 horas dependendo do grau

de sujeira existente. Ocpois os vidros são postos num outro beaker e lavados cuidadosamente com água

comum, enchendo se e esvaziando se o mesmo aproximadamente 10 vezes, iiois os detergentes neutros

remanescentes produzem luz fluorescent». A seguir os vidros são transferidos para outro beaker,

contendo 100 cm' de mistura sulfo-crõmica onde permanecem de 5 a 10 minutos, sendo depois lavados

com água comum da maneira como foi explicado anteriormente. Depois eles recebem uma lavagem

prévia com água destilada e em seguida uma segunda lavagem, também com água destilada, para

completar a limpeza. Após isso, os vidros são transferidos para outto heaker contendo álcool metílico,

para acabamento final. Esses vidros são colocados numa placa de ?etri e postos para secar num

dessecador.

Todas essas operações devem ser necessariamente executadas com pinça, e ao colocar os vidros

numa placa d*: Petri, para secagem, a face que é fosca, e usada para identificação, deve estar voltada para

baixo, tomando-se o cuidado de evitar c contato entre dois vidros quaisquer. A Figura 2-5 mostra os

materiais de limpeza usados. Depois de limpos, os dosímetros estão prontos para serem lidos.

d) - Método de Leitura dos Vidros R F L 1 1 2 1

O processo de leitura é o seguinte: A luz ultravioleta com comprimento de onda de 365 nm,

emitida pela lâmpada de mercúrio, incide sobre o dosímetro, o qu;í então emite uma luz fluorescente

cuja intesidade é proporcional a dose recebida pelo mesmo. Eisa luz fluorescente é transformada em

corrente e létr ica por uma fotomultiplicadora. Essa corrente é amplificada e mediria num

mil ia mperi metro, quando se usa o método de leitura nor deflexao, ou então é anulada através de um

circuito potenciométrice cuja indicação é feita po. um tubo eletrométrk.o, quando se usa o método do

zero.

Faz-se então a leitura da pré-dose, P após isso, os dosímetros são usados durante o tempo que

for necessário, recebendo uma certa exposição a ser medida. A determinação dessa exposição é feita

repetindo-se novamente todo o processo de limpeza e em seguida fazendo-se a leitura. Do resultado

obtido subtraí-se a pré-dose' tendo-se então a exposição que foi recebida r> que se quer medir. Esse

método é usado quando os dosímetros já dão as respostas em roentgens, como é o caso dos vidros tipo

FD-P8-1 usados com o porta-dosímetro BD-2 da Toshiba. Caso contrário, há necessidade de uma curva

d» calibracão. Eíse porta-dosímetro, como já foi dito anteriormente, tem a propriedade de tornar as

'«postas independentes da energia da radiação quando se calcula a exposição através da expressão;

R = 0,45 (L , + 0,3 L2 I

' > L, e L 2 sâo as leituras dos vidros (já subtraída a pré-dose) colocados respectivamente nas parte* 1

• 2 do porta-dosímetro 60 -2 da Toshiba (Vide Figura 2-1-m).

Para que se tenha boa precisão com os vidros, é necessário que a pré-dose corresponda a um*
aposição inferior < 1 R, pois, o intervalo de exposição mais freqüente, para um tempo da 3 metes de
mo n* monitoração pesioal e em nossas condições ambientais, é de 100 mR • 1 R. Se t pré-dose
oorresponder • uma exposição scim» de 1 R haverá necessidade de se fazer um r«cozimento • 400°C
'furante vinte minutos.

I O termo pré-dow * undo unlverMirmnie, rrwmo Qu»ndo u m«d« fxpotiçjo tn" ro*ntgtn, pois, eomoitMbe
dot* OU dOtt «b«oryid« 4 • xprni* «m r«d j nio tm ro«nlg«n.



Figure2.5 - Matariait d« limpeza do» vidro* RFL. Da esquerda r*ira a direita wm-se: mistura sulto-crômica água ca*ur , detergente, aqua
U- destilada 1. égua destilada 2, álcool metílico 1 e álcool metílico2.
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O trabalho de limpeza dos vidros pode ser reduzido quando os dosfmetros slo usados
10 imeiramente e não haja necessidade de recozimento após a avaliação, pois, a última leitura será a prf-dose
para o próximo uso.

CAPlYULO III

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E RESULTADOS

PARTE A

Experiência em Condições Conhecidas de Irradiação • de Ambienta

1) - Determinação das Respostas de Diferentes Tipos de Materiais Dotimétricos em Função da Exposição i
Radiação Gama do "°Co

a) - Irradiações

Foram irradiados simultaneamente 230 dosfmetros de diferentes tipos, com exposição da 10 mR,
20 mR, 50 mR, 100 mR, 200 mR, 500 mR, 1 R, 2 R, 5 R, 10 R, 20 R, 50 fl e 100 R.

As irradiações de 10 mR a 5 R foram feitas no Instituto de Energia Atômica com uma fonta da
60Co de 82,6 mCi, calibrada com 3% de erro pelo Centre d'Etudes NucMairesdeSaclay. De 10 R a 100 R
foram feitas no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, com 5% de erro.

Todos os porta-filmes e porta-dosfmetros foram irradiados a uma distincia da fonta para qua o
fator de espalhamento fo;se o mesmo para todos os dosfmetros.

Essas irradiações foram feita* com incidência normal, em condições conhecidas da umidade a
temperatura, a em ambiente isento de outros gases misturados com o ar (umidade: ~ 70%, temperatura
- 27°C, ar comum).

Para cada uma das exposições acima foram irradiados 5 dosímetros de cada espécie com o intuito
da se verificar a sua fidelidade e obter uma boa curva de calíbracfo.

Os tempos da exposiçio foram calculados através da expressão:

TA

onda X * a exposiçio em roentgen, d é a distincia em metro entre o dosfmatro a a fonta, A 4 a atividade da

fonte em curies e T é a constante da radiação gama dada em R/hCi a 1 m de distincia da fonta.

— nawiiaoos

- Filmas
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Os resultados da leitura dos filme1; dosimétricos «stâo representados nas Figuras 3-1 e 3-2. onde

, , , d ixjnto é a média aritmética de 5 leituras. Vê-se que £ resposta dos filmes de alta sensibilidade não é

linear com a exposição e em aproximadamente 100 R a sua densidade ótica atinge o máximo. Vê-*e »inda

que os desvios nas respostas crescem quando a exposição di-< resce. Esse fato é explicado petos diversos

fatores que causam erros na leitura dos filmes, tais como; erro devido ao desvaneseimento da imagem

latente (fading), erro devido ao enegrecimento espontâneo da emulsão fotográfica (fogging), erro na

determinação da densidade ótica, erro devido à cobertura não uniforme da emutsio fotográfica e a defeitos

da mesma. Evidentemente, quanto menor a exposição que se quer determinar maior será a influência desses

erros nos result-dos.

Na Figura 3-1 ê vista a curva de resposta para raios X de 37 KeVef, a qual será discutida na

secção 3, juntamente com as respostas dos outros dosímetros para essa energia.

A resposta dos filmes de baixa sensibilidade é vista na Figuc 3-2. Vi-se que essa resposta n fc é

linear no intervalo de exposição considerado, isto é, de 2 R a 100 R. Esse» filmes começam ler exposições a

partir de 2 R de radiação gama do 6 O Co.

A Figura 3-3 mostra a exposição lida pelos filmes em funçfc da exposição recebida, ond» a reta de

45° d * inclinação foi traçada para se ter uma visão da relação entre a «xposição (ida e a exposição real. A

parte quantitativa dos desvios será vista mais adiante PS secção 4.

*-•—' ' £' ' ' ' 1> *-• »
Ffairi 3.1 - Curva d * calibraçlo dos filmes doilmrttricos de alia sensibilidade
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Ralos-X de 37KeV,,

«o.Raiot-gama do Co
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f igurt32 - Curvt de calítoração dot filmes doiinrftrico* de baixa MtHibilidadt.
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icr IOf 10*
Exposiçõo Real (mR)

10*

Finura3.3 - Expoiíçio lida versui «xpo»içior««l para os filme» doiimétricoi. A* linha* tracajadai
r«pr«(«ntam 20% de erro.
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• Dusímetroi Termoluminescentes

TLD100

A resposta do TLD-100 em função üa exposição aos raios gama do 6 0 C o pode ser vista na
Figura 3-4.

Esse matei lal apresenta resposta linear no intervalo de exposição em que a experiência foi feita.
Ds acordo com Cameron'61, sabe-se que a resposta continua linear até aproximadamente 10* R, acima da
qual inicia uma supralinearidade, isto é, há um aumento não linear na TL quando a exposição aumenta.
A saturação desses dosímetros inicia-se em aproximadamente 10s R.

Nota-se também neste caso, que, a medida que a exposição decresce, o erro na determinação da
mesma cresce. Isso é devido, em grande parte, a influência da triboluminescência161 em baixas
exposições. Essa triboiuminescência é uma luminescência espúria não devido i radiação mas sim aos
efeitos mecânicos como atrito e pressão. A Figura 3-5 mostra as exposições lidas no TLD-100 em funçio
das exposições recebidas.

A análise quantitativa dos erros será feita com mais detalhes na secçao 4.

Doiímetros de CaSO«:Dy

A resposta desses dosi'metros em função da exposição aos raios-gama do B 0Co é mostrada na
Figura 3-6.

Vê-se que esse material também apresenta resposta linear com a exposição, mas, levando
vantagem sobre o TLD-100, de ser sua sensibilidade aproximadamente 14 vezes maior para a energia dos
raios-gama do 6 0 Co. Pode-se adiantar que para a energia de raios-X de 40 KeVef, sua sensibilidade é
ainda maior que a do TLD-100.

Devido a isso, os erros na determinação de baixas exposições são muito menores, o que torna
possível a dosimetria de exposições inferiores comparado com o TLD-100. Isso é visto na Figura 3-7 em
que a exposição lida é comparada com a exposição recebida pelos dosímetros. Nota-se que o dosímetro
de CaS0 4 Dy é de fato mais sensível que os outros dosímetros apresentados, na região de baixas
exposições. A discussão quantitativa dot erros será feita na secção 4.

As qualidades acima menciona'ias são as razões porque o seu estudo foi incluído neste trabalho.

itosímetros da LiF Sintetizado* • Quanta (Hot Press)

Esses dosímetros apresentam es mesmas características que o TLD-100 em pó, por saram ambos
fluoreto da Irtio. A diferença entra um a outro é qua o TLD-100 sa apresenta sob a forma da pó
enquanto que o "hot press" se apresenta sob a forma sinterlzada. A vantagem deste último sobra o
primeiro é que sendo sua massa constante, a sua leitura tf mais reprodutível, a sendo sólido, mais rápida,
r*>fi, não há necessidade da medida da alíquota para a leitura.

A resposta do "hot press" em funçio da exposição aos raios-gama do M C o poda ser vista
:•» Figura 3-8, na qual os erro» ntb foram apresentados por falta da material na ocasião da

Mais adíants, na experiência da secçfo4, foram faltas novas irradiações am ova
slo apresentados.
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IO'
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• I I I 1 I 11 , I
id 10' 10*

Exposicõo Real (mR)

Figura 3.7 - Expoíiçfo lida vertui «xpoiiçlo real para o» doíCmetrof d* C«SO«:Dy. A» linhai
tracejada* mpresentarn 20% de erro.
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- Dosfmetros Radiofotoluminescentes (RFL)

Vidros RFL Tipo F D P 6 1

Os vidros RFL tipo FD-P6-1 também apresentam resposta linear com a exposição, dentro

de ~ 4 0 m R a 100 R, como se vê na Figura 3-9. Na realidade, acima de 3000 R deixa de ser

linear.

Da mesma forma que os dost'metros anteriores, os erros para os vidros RFL aumentam a

medida que a exposição diminui. Esses erros são divido principalmente às condições de limpeza da

superfície dos vidros, à influência da temperatura duram? a irradiação e durante a leitura, a razlo

entre a leitura e a pré-dose, pois, quanto mais próximo de 1 for essa razão, maior será o erro em

baixas exposições.

Na Figura 3-10 é vista a exposição lida pelos vidros tipo FD-P6-1, em função da exposição

recebida; o tratamento quantitativo dos desvios será feito na secção 4.

Vidros RFL Tipo FD-P8-1

Esses vidros, como foi dito no capítulo anterior, foram irradiados com o porta-dosfmetro BD-2

da Toshiba o qual tem a propriedade de tornar as ri <r ostas dos vidros independentes da energia da

radiação acima de aproximadamente 5 0 KeVef 1 1 2 ' , e mais ainda, a sua resposta é dada diretamente em

roentgen.

Os resultados da irradiação com 6 0 C o são mostrados na Figura 3-11, em que se vê exposição

lida versus exposição real. Também neste caso, como é da se esperar, os erros nas leituras crescem a

medida que as exposições decrescem. Isso será discutido mais detalhadamente na secção 4.

2) - Determinação das Respostas dos Diferentes Materiais em Função d l Energia da Radiação

• ) - Irradiações com Raios-X

oom o intuito àz estudar a resposta dos diferentes tipos de materiais em função da energia da

radiação, 240 dosímetros foram irradiados com exposições iguais a 20 R e raios-X de energias 12.0, 28.0,

34.0, 49.Ü, 54.0, 67.0, 82.0, 97.0 e 147 KeVef, (e com 1 3 7 C s e 6 0 C o ) .

Para cada uma dessas energias foram também irradiados 5 dosímetros de cada espécie ps/a

melhor precisão no traçado das curvas de resposta em função da energia.

Essas irradiações foram feitas no Hospital do Servidor Público do Estado rie Sâb Paulo e no

Hospital A. C. Carmargo (Hospital do Câncer), procedendo-se a uma dosagem do aparelho de raios-X

com a dmara superficial do dosímetro Universal da Siemens, para cada energia. O erro da exposição

aqui apresentado é também da ordem de 5%.

As condições de irradiação sto mostradas no Quadro 111-1.

A determinação das energias efetivas dos raios-X foi feita através da medida das camadas

seml-redutore» de Al a de Cu usando-se um dispositivo que permita a variaçio contínua da espessura do

material absorvedor até um valor em que a exposição se reduz i metade da teu valor sem abtorvedor.

As energias efetivas podem então ser determinadas através dos gráficos existentes da
x Energia ou através da cálculos, usando-se i expressão:
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3 8 C.irva de calibrgçSo dos dosi'moiro. de LIF «interizado a quente (Hot Preul,
irradiados com raios gama do 6 0Co.
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Figura3.9 - Curva de calibraçio dot vidros RFL tipo F0-P6-1 da To-hibr
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o
10 10? IO1 10*

Exposição Real (mR)
IO4 IO1

Flgurt 3.10 - Expuji,,.!, iri.i v m i i i exposição real para o» vidros RFL tipo FDP6-1. At linhas
tracejadas («fwpstmtam 20% de erro.
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«fr 10' I01 10*
Exposição Reol (mR)

10* 10*

Figura 3.11 - Exposição lida versus exposição retl para os vidroi RFL tipo FD-P8-1. At linhas
tracejada* representam 20% de erro



Quadro U M

40

60

70

100

120

140

140

200

220

250

mA

2

3

20
1

20

5

20

5

5

15

Filtro

0.5 mm/Al

1.0 mm/Al

2.0 mm/Al

3.0 mm/Al

0.2 mm/Cu

0.25 mm/Cu

0.5 mm/Cu

0.5 mm/Cu

1.0 mm/Cu

2.0 mm/Cu

Distância

(cm)

30

30

50

30

50

-

50

—

-

50

Rendimento

~ 'min

7.2

12.0

27,0

4.2

37.0

-

29.0

—

-

46,5

Tempo

2min 47s

1min40s

44s

4min 45t

32s

-

4 1 J

—

-

26s

HVL

0,60 mm/Al

1.05 mm/Al

3.00 mm/Al

3.30 mm/Al

0,3 mm/Cu

0,525 mm/Cu

0,65 mm/Cu

1,1 mm/Cu

1,6 mm/Cu

3,4 mm/Cu

Energia

(KeVef)

12,0

20,0

28,0

34,0

49,0

53,0

67,0

82.0

97,0

147,0

Exp.

(RI

20
20

20

20
20

20

20

20

20
20

Local da

irrad.

H.A.C.C.

H.A.C.C.

H.S.P.E .

H.A.C.C.

H.S.P.E .

H.A.C.C.

H.S.P.E.

H.A.C.C.

H.A.C.C.

H.S.P.E.

onde:

KVp - Quikwoltagain do aparelho de raios-X

mA = Corrente, em miliampare. no filamento

Tempo = Tempo de exposição do filme aos raios-X

HVL (half value layer) = Camada semi-redutora

H.S.P.E. = Hospital do Servidor Público do Estado de SSo Paulo

H.A.C.C. s Hospital A. C. Camargo
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onde M a intensidade da radiação incidente no absorvedor, I a intensidade transmitida através do

absorvedor, p o seu coeficiente de absorção linear e x a sua espessura. Pelo método usado, temos: I = —

quando x = HVL. Portanto um cálculo simples dá:

In2 0,693
A" ~-

HVL HVL

Dividindo-se ti pela densidade do material, tem-se o coeficiente de absorção de massa plp e usando-se o

gráfico de nlp x Energia, encontrado na pág. 447 da referência'16 ' , determina-se a energia da radiação.

b)- I rradiação com 1 3 7 C $

Cinco dos (metros de cada espécie foram irradiados com 1 3 7 C s no Departamento de Biologia do

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo1 '1 , com exposições iguais àquelas das irradiações

com raios-X, isto é, 20R.

A fonte de 1 3 7 C s foi calibrada com o Condenser R • Meter modelo 553 da Victoreen, cuja

precisão é de 5% de acordo com a National Bureau of Standards dando (0,68 ± 0,031 R/minuto a 50 cm

de distância.

c) - Irradiação com 6 0 C o

Foram usados os resultados dos dosímetros irradiados com 20 R na experiência da secção 1.

d) - Irradiações Repetidas

Para os filmes foi necessário repetir as irradiações com raios-X, 1 3 7 C s e 6 0 C o porque houve

saturação da película de alta sensibilidade. A nova irradiação foi feita com exposição de 200 mR e para

a qual foram obtidos bons resultados. As condições para essas irradiações são vistas no Quadro II I-2.

*•) - Resultados

- Filmes

A resposta dos filmes em função da energia da radiação é mostrada na Figura 3-12. Nessa figura

aparecem duas curvas: uma representa as densidades óticas com o filtro de chumbo, e a outra com a

janela aberta. Nota-se que a resposta com o filtro de chumbo é menos dependente da energia, pois, a i

radiações menos energéticas são blindadas mais facilmente que as mais energéticas e consequentemente

w a sensibilidade cai com a qualidade «Jecrescente. Na região de 40 KeVef existe forte dependência com a

energia da radiação; a razão entre as respostas em 40 KeVef e 1 MeV é aproximadamente 10 com a

janela aberta e 3 com o filtro de chumbo.

A explicação disso é que o número atômico efetivo do brometo de parata é maior qua o do ar,

a isto, conforme o gráfico de variação das respostas com o número atômico afetivo, a página 10 da

referência161, implici numa dependência com a energia da radiação.

- TLO-100

0 TLD-100, como é visto através da Figura 3-13, é pouco dependente da energia da
radiação, Isto tf devido ao fato de seu número atômico efetivo ser multo próximo do número

{•) EM* font* * mm doaçio dl Fundação Roek(«ller to Departamento dt Biologia.
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Quadro II» 2

KVp

70

100

120

140

250

mA

2

2

2

5

2

Filtro

2.0 mm/Al

4.0 mm/Al

0,2 mm/Cu

0,5 mm/Cu

2,0 mm/Cu

Distinci.i

(cm)

ISO

150

150

150

1£0

Rendimento

(R/min)

0.300

0.354

0.411

0.322

0.688

Tempo

40,0i

33,9*

29,2»

37,2»

17,5»

Enargia

IKtVtf)

28,0

37.0

49.0

67,0

147,0

Exp

(mR)

200

200

200

200

200

Local da

irrad.

HS.P.E.

H5J».E.

H.S.P.E.

HSJP.E.

HS.P.Í.
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<ii..niiLo efetivo do ar. A TL em 40 KeVef é aproximadamente 1,8 vezes maior que em 1 MeV. Deve-se

observar que esse resultado foi obtido usando se um porta-dosfmetro de plástico cujas paredes têm 3 mm

de espessura e no qual o equilíbrio eletrônico, para a energia dos raios-gama do 6 0 C o , nfo i atingido;

para que o fosse, seria nacewário161 uma parede de 4.5 mm de espessura. Como na região de 40 KeVef o

equilíbrio eletrônico é atingido nos 3 mm de plástico, as respostas do TLO-100 sSo intensificadas nessa

letjno. e não o são na região de 1 MeV. Dai* ob ermos o fator de 1,8 em vez de 1,3 encontrado na

literatura

A pequena dependência co.n a energia e o fato de ser o LiF quase equivaienta ao tecido vivo,

faz do TLO-100 um material de ótima qualidade para a dosimetria pessoal.

- CaSO4:Dy

A resposta versus energia para o CaSO, :Dy é mostrada na Figura 3-13. A resposta desse material

é fortemente dependente da energia na região de 40 KeVef. Isso é devido ao fato do Z # ) (número

atômico efetivo) do CaSO,:Dy ser maior que o Z e f do ar. A razão entre as respostas em 40 KeVef e

1 MeV é aproximadamente 11 . Como já foi observado, a sua sensibilidade à radiação na região de 1 MeV

é aproximadamente 14 vezes maior que a do TLD-100 e na região de 35 KeVef aproximadamente

8C vezes. Apesar de sua dependência com a energia, o CaSO^Dy é um excelente material para a

dosimetria pessoal onde as baixas exposições são muito freqüentes.

- Hot Press

A curva de resposta do "hot press" com a energia não foi feita por falta de material.

- Vidros RFL Tipo FD-P6-1

A resposta desses vidros à radiação, em função da energia pode ser vista na Figura 3-14. Como

os materiais anteriores, os vidros RFL também apresentam forte dependência com a energia da radiação

na região de 50 KeVef. A resposta em 50 KeVef é aproximadamente 7 vezes maior que em 1 MeV. 0

mot'vo é o mesmo explicado para os outros dosfmetros.

- Vidro* RFL Tipo FD-P8-1 Usados com o Porta Dosímetro BD-2 da Toshiba

Esse dosímetro apresenta boa característica quanto a dependência com a energia, como se vê na
Figura 3-14, pois, devido ao filtro de 0,9 mm de espessura de Sn contido no porta-dosfmetro, es-
dependência é pequena entre 80 KeVef e 1 MeV, porém, perde na sensibilidade e precisio para energias
baixas.

Além disso, como já foi observado, a sua resposta )i é dada em roentgen, nfo havendo

necessidade de se traçar curva de calibracão,

3) - Verificação da Linearidade das Respostas dot Doiímetroi em Função da Energia da Radiação

Se as respostas dos dosímetro», em função da exposição, forem lineares para qualquer energia,
poder-se-á usar um fator de correção (para a energia), e as exposições poderão ser determinadas
usando-se • curva de calíbraçlo para os raios-gama do 6 o Co.

Como, para o TLD-100, já foi verificado'13> que até cerca da 10JR há linearidade nis respostas

para a i energias entre 25 e 662 KeVef, fez-se a verificação, somente para 37 KeVef a 1,26 MeV, onda o i

dos/metro» apresentam respectivamente a maior e a menor resposta por roentgen, admitindo qua, para a i

enwgiai intermediárias, o mesmo comportamento tem lugar. Para o i outros tipos da dosfmetros, supoz-M

ou" o mpimos se comportam da mesma mineira qua o TLD-100.



32

10*

I

IÓ

10°-

IO1

CaS040y

TLD 100

I 1 1 1 1 1 I

IO1 IO1

Energia (xeVef)

i 1 I • I

IO4

Figura 3.13 - Curva de rsipotu am função da anargia da radíaçlo para o TLD-100 a para os
dotímatrot d« CaSO«:Dy.
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FD-P6-I

F0-P8-I

i i

IO IO

Figura 3.14 -

Energio (KeVef)

Curva, d« resposta «m função da energia da radiação para os vidros RFL tipo FD-P6-1 e FD-P8-1 da Toshiba. Ot vidros tipo

FO-P8-1 foram irradiados com o porta-dosrmetro BD-2 da Toshiba
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Irradiou se. então. 4 ilosímetros de cad4 ipo. com exceção dos vidros HFL tipt- FD-P6-1,

pot ter-se concluído, com os resultados \i existentes, que os vidros do tipo r-O-P8 1 sào os mais

convenientes para a dosimetria pessoal. As irradiações foram feitas com raios-X de 37 KeVef e com

exposições de 300 mR. 700 mR, 1 R. 2 R, e 5 R. Essas irradiações foram leites dentro de 5% de

erro no Hospital do Servidor Público do Ei ado de São Paulo e nas condições indicadas no

Quadro I I I -3.

As respostas dos diferentes dosímetros foram levadas respectivamente para as Figuras 3 -1 .

3 2, 3-6. e 3-9. Nessas figuras vê-se que em 37 KeVef. tem-se, para todos os tipos de dosímetros,

com exceção dos filmes de baixa sensibilidade, uma reta que é paralela à reta de resposta para os

raios gama do 6 0 C o . A reta de calibração do TLD-IOO. para 37 KeVef, indicada na Figura 3-4 foi

traçada com o auxílio da Figura 3-13 determinando-se a razão entre as leituras em 37 KeVef e

1 MeV; essa razão foi mantida constante na Figura 3-4. pois, segundo Cameron 3 ) e outros, ela é

independente da exposição até cerca de 10 J R.

Para os filmes (incluindo os de alta e de baixa sensibilidade}, apesar dos mesmos nio

responderem linearmente à exposição, verificou-se, pelas Figuras 3-1 e 3-2. que no intervalo de

exposição estudado, isto é. de aproximadamente 300 mR e até 20 R, a razão entre as respostas em

37 KeVef e em 1 MeV é independente da exposição.

Para o CaSO, Dv e para os vidros RFL, de acordo com as Figuras 3-6 e Ü-9, respectivamente,

foi verificado até a exposição de 20 R, que as respostas são lineares prra a energia de 37 KeVef.

Observação: Como foi visto, os filmes foram irradiados para 4 finalidades diferentes: 1) verificação das

respostas em função da exposição. 2) verificação da dependência da resposta com a energia,

3) verificação da linearidade das respostas dos dosímetros em função da energia da radiação,

e 4) determinação do poder de detetabilidade e verificação da reprodutibilidade. Os lotes de

filmes correspondente a cada uma dessas experiências foram irradiados e revelados em

épocas diferentes.

4) - Determinação do Poder de Detetabilidade de Cada u m dos Diferentes Doshnetro» para a Energia

dos Raios-Gama do 6 0 C o

Por poder de detetabilidade de um dosímetro entende-se a menor exposição que este deteta

com um erro de ± 20%. A escolha de * 20% é arbitraria.

Para essa finalidade foram irradiados 4 dosímetros de cada tipo para cada uma das seguintes

exposições: 2 mR, 5 mR. 7,5 mR, 10 mR, 20 mR, 30 mR e 60 mR. Para o CaSO«:0y foi feita também

uma irradiação com 1 mR.

Essas irradiações foram feitas no Instituto de Energia Atômica com a fonte calibrada de 6 O Co •

nas mesmas condições de irradiação citadas na secção 1.

Esta experiência é muito importante, pois. as exposições mais freqüentes na monitoração
pessoal estão próximas ao poder de detetabilidade dos dosímetros. Além disso, precisamos saber qual o
grau de confiança que devemos dar as leituras dos dosímetros para exposições no intervalo de 6 mR a
100 mR.

Inicialmente, apôs todo» os dosímetros terem sido lidos, foi feita uma extensfo das curvas da
celibração para exposições inferiores a 10 mR, embora, nesta segunda catibraçio, tenham sido incluídas
exposições entre 10 a 50 mR. (Vide Figuras 3 1 5 e 3 161. Feito isto, a determinação das exposições foi
feita usando-se essas curvas de calibraçio.

Em seguida foram calculados os desvios padrões d» cada exposição lida, a o resultado é visto na
Figura 3-17. Vé-sc que, até aproximadamente 100 mR a classificação dos dosímetros na ordem
decrescente de fidelidade é:
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Quadro III.3

KV mA Filtro Distância Rendimento Tempo HVL Energia Exp.

(cm) (R/min) (KeVef) (mR)

100 4 4 mm/Al 150 0,708 25,5» 4.1 mm/Al 37,0 300

100 4 4 mm/Al 150 0,708 59,3$ 4,1 mm/Al 37,0 700

100 10 4 mm/Al 15C 1,770 34,0» 4,1 mm/Al 3,0 1000

100 10 4m.n/AI 150 1,770 1min8» 4,1 mm/Al 37,0 2000

100 10 4 mm/Al 150 1,770 2min50» 4,1 mm/Al 37,0 5000
i
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A--Filmes
• - T L D - I O O
• Hot Press
o CoSQ, Dy
o—Vidros FD-P8-I

Exposição (rnR)

Figura 3.17 - Flutuação nas leituras dos diversos tipos de dosímetros para a energia dos raios-gama do 6 0Co, em função da exposição.
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1 - CaSO4:Dy

2 Hot Press

3 - TLD 100

4 - Vidros RFL

5 - Filmes

De 100 mR a aproximadamente 500 mR

1 - CaSO4:Dy

2 - Vidros RFL

3 - Filmes

4 - TLD-100

De 600 mR a 100 R

1 - Vidros RFL

2 - CaS04:Dy

3 - Filmes

4 - TLD-100

Diz-se que um dosímetro é fiel quando tendo recebido uma dada exposição em mR (ou R), a
leitura é exatamente a exposição recebida, na mesma unidade.

O Quadro 111-4 dá uma boa visão da fidelidade relativa dos diferentes dosimetros para diferentes
exposições. Os filmes não detetam nada até 10 mR e a 20 mR apresentam erros da ordem de 160%,
começando medir com erro de 20% a partir de 100 mR. Depois, os desvios vão diminuindo gradualmente
até o valor de 5,5% em 100 R.

0 TLD-100 não deteta nada até 2 mR sendo que em 5mR o erro é aproximadamente 80%
baixando para aproximadamente 21% em 30 mR. De 30 mR para cima o erro diminui gradativamente
até 8,5% em 100 R.

0 "hot press" tem o comportamento análogo ao TLD-100, porém responde com menor erro
pelo motivo já explicado, isto é, devido ao fato de que o mesmo é sólido e possui uma massa fixa, nio
havendo portanto variação apreciável na quantidade de material TL usado na leitura e nem na maneira
oomo o pó é distribuído na bandeja.

0 CaSO« :Dy responde è exposição de 1 mR com 56% de erro; pare 2 mR apenas 20% de erro,
a de 10 mR para cima, o desvio decresce até aproximadamente 5% em 100 R. Vé-se portanto, que esse
material é de fato o mais sensível dentre os três fósforos estudados.

Os vidros RFL tipo FDP8-1 usados com o porta-dosfmetro BD-2 da Toshiba, apresentam um
eiro de 300% em 10 mR, diminuindo para 40% em 50 mR e 20% em 100 mR. Acima de 100 mR, o
desvio diminui gradativamente até 1,5% em 100 R.

0 Ouadro 1115 mostra as exposições que respondem com 30%, 20% e 17% de erro, para cada
sif» Je dosímeiro Verifica »e que, até aproximadamente 130 mR, os dosimetros TL slo os mais
sensíveis « dentre fies, na ordem decrescente de fidelidade estfo o CaSO*:Dy, o "hot press" e O
TLD 100. Os vidros RFL e os filmes apresentam praticamente as mesmas exposições mínimas para
oi erros «cima indicados. Acima de 130 mR os desvios tornam-se maiores para os filmes que para
• vultos, non'orme Figura 3-17.



Ouadro I I I . *

FIDELIDADE - DESVIOS PADRÕES (%)

Expoução

Filma

TLD-100

Hot

Prat

CaSO4:Dy

Vidros

RFL

ImR

-

-

-

56

-

2mR

280

20

-

5mR

ao

80

70

10

1000

lOmR

oo

38

30

9

300

20mR

160

25

19

9

120

30mH

80

21

16

9

70

SOmR

40

19

14

9

40

100mR

20

18

-

9

20

200mR

14

17

-

9

13

500mR

10

16.5

-

9

9.5

IR

9.5

16

-

9

7.5

2R

9

15,5

-

8.8

6

5R

8,5

14

-

8

4.5

10R

8

13

-

7,6

3.5

20R

7

11

-

6.6

2,6

50R

6

9,5

-

5.5

1.9

100R

5.5

8.5

- •

5

1,5
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Quadro III 5

Fxpojições Mínimas Sujeitas • Erros de 17%, 20% e 30%

Desvio

Padrfo

Filmes

TLD-100

Hot Press

CaSOvDY

Vidros RFL

Tipo FD4»8-1

30%

65 mR

13 mR

10 mR

1,5 mR

65 mR

20%

100 mR

35 mR

18 mR

2mR

100 mR

17%

130 mR

200 mR

25 mR

2,6 mR

13T. mR
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5) - Flutuação tia Reprodutibilidade dos DiferentM Tipos de Dosfmetros para a Energia do S 0 C o

Para esta determinação, foram usadas as mesmas respostas dos dosfmetros obtidos na

secção anterior. A diferença entre os cálculos da secção anterior e os cálculos desta secção 6 que

no primeiro foram calculados os desvios das exposições lidas em relação às exposições reais dadas

aos dosi'wrtros. No caso presente, os desvios foram calculados levando-se em lonta somente a

variação : respostas entre os dosímetros de mesma espécie. Os resultados são mostrados na

Figura 3 18. Nota-se que até aproximadamente 200 mR a classificação dos dosfmetros em ordem

decrescente de reprodutibilidade é a seguinte:

1 - CaSO4:Dy

2 - Hot Press

3 - TLD 100

4 - Vidros RFL

5 - Filmes

De 200 mR até aproximadamente 10 R.

1 - CaSO4:Dy

2 - Vidros RFL

3 - TLD-100

4 - Filmes

O Quadro f11-6 oferece uma visão da reprodutibilidade relativa dos dosfmetros para várias
exposições. Observa-se que os filmes praticamente não são reprodutfveis para exposições iguais ou
•baixo de 30 mR. Para 100 mR são reprodutfveis dentro de 19% de erro, para 200 mR dentro de
14%, para 500 mR dentro de aproximadamente 9%; depois esse desvio diminui gradativamente para
3% em 100 R.

O TLD-100 não é reprodutfvel para exposições iguais ou inferiores a 5 m R . Part 10 mR é
reprodutfvel dentro de aproximadamente 32%, para 20 mR dentro de aproximadamente 2 1 % , para
50 mR dentro de 14%, para 100 mR dentro de 11%; esse desvio continua decrescendo até 3% em
'100 R.

O "hot press" não é reprodutfvel para exposições iguais ou inferiores a 2 mR. Para 5 mR

I reprodutfvel dentro de 30%, para 10 mR dentro de 20%, para 30 mR dentro de 10% e para
r -0mR dentro de 8%.

O CaSO* :0y nío é reprodutfvel em 1 mR, porém em 2 mR sua reprodutibilidade varia

dentro de aproximadamente 11%; em 5 mR dentro de 3%, 10 mR dentro de 2% e de 20 mR em

diarvce, dentro de 1,5%. Portanto, com relação a esta propriedade, não há dúvida quanto a sua

superioridade em relação aos outros dosfmetros.

Os vidros RFL tipo FDP8-1 usados com o portadosfmetro BD-2 da Toshiba nôb sfo

reprodutfveis para exposições iguaii ou inferiores a 30 mR. Em 50 mR são reprodutfveii dentro d *

25%, em 100 mR dentro de aproximadamente 15%, em 200 mR dentro de 8,5%; este desvio

continua diminuindo até 0,9% em 100 R.

O Quadro II1-7 possibilita uma avaliação mais nftid» das exposições mínimas que sfo

leprodutfveí» dentro de 10, 20 e 30%. Vé-»e claramente que oi materiais TL sfo o i mais

"•("odutfwíi , vindo em seguida o i vidro* RFL e por último o i filmes.
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Figura 3.18 - Flutuaçfo na reprodutibilidade dot dntru» tipo» de dosfmrtroi para a trwrgia dot
raioi gama do 60Co, am funçfo da cxpoiiçlo.



Quadro 111.6

REPROOUTIBIUOADE - DESVIOS PADRÕES (%l

Eipoaiçio

Filmai

TLO-100

Hot

Press

CaSO4:Dy

Vidros

RFC

1mR

-

-

-

50

-

2mR

CO

120

60

11

-

5mR

oo

65

30

3

250

lOmR

oo

32

20

2

110

20mR

150

21

13

1.5

60

30mR

80

18

10

1.5

40

50mfl

35

14

8

1.5

25

lOOmR

19

11

-

1.5

14

200mR

13

8,5

-

1.5

8.5

500mR

9.3

6.5

-

1.5

5

1R

7.2

5.6

-

1.5

3.5

2R

6

5,5

-

1.5

2,7

5R

5

4

-

1,5

1,9

10R

4.5

3.6

-

•..5

1.6

20R

4

3.4

-

1.5

1.3

50R

3.5

3,2

-

1,5

1

100R

3

3

-

1,5

0.9



Quadro 111-7

Exposições Mínimas com Repradutibilidade dentro dt 10%, 20% • 30%

Desvio

Padrão

Filmes

TLD-100

Hot Press

CaSO« :Dy

Vidros RFL

Tipo FD-PB-1

30%

60 mR

11 mR

S mR

1,2 mR

40 mR

20%

90 mR

22 mR

10 mR

1.5 mR

65 mR

10%

400 mR

120 mR

30 mR

2mR

160 mR
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PARTE B

Experiência em Condições não Controladas - Monitoração Pessoal

1) - Finalidade e Procedimentos

Esta experiência tem a finalidade de verificar o comportamento relativo dos diferentes

dosímetros em condições não controladas de uso, isto t. na monitoração pessoal onde os

dos (metros são expostos a radiações de energias desconhecidas, e a incidência dessas radiações se

dá em todos os ângulos possíveis e em condições ambientais de temperatura, umidade, gases, etc.

muito variadas.

Para esta experiência os badges compostos, já referidos no capitulo I I , foram distribuídos

para 90 funcionários do Instituto de Energia Atômica, e em 10 pontos de área dentro do prédio

do reator IEA-R1, segundo código de identificação marcado em cada badge. Os dosímetros foram

distribuídos da seguinte maneira:

composto de número 1 a 11 contendo TLD-100. CaSO« :Dy, 1 hot press, 1 vidro

F D P 6 - 1 . 2 vidros FDP8 1 e 1 filme. De 12 a 20 com TLD-100, CaS04 :Dy, 2 vidros FD-P6-1,

2 vidros FDP8-1 e 1 filme. De 21 a 26 com TLD-100. 2 vidros F D P 6 - 1 . 2 vidros FD-P8-1 e

1 filme. De 27 a 51 com TLD-100, 2 vidros FD-P6-1 e 1 filme. De 52 a 60 com TLD-100, 1 vidro

FD-P6-1 e 1 filme. De 61 a 85 com TLD-100 e 1 filme. De 86 a 9 1 , usados nos pontos de área,

com TLD-100, CaSO4:Dy, 2 vidros FD-P6-1, 2 vidros FD-P8-1 e 1 filme. De 92 a 96 com TLD-100

e 1 filme. De 97 a 100, também usados em pontos de área. com TLD-100. CaSO4:Dy, 2 vidros

F D P 6 - 1 . 2 vidros FD-P8-1 e 1 filme.

Esses badges compostos foram usados durante 2 meses e 20 dias e recolhidos.

Como durante o tempo de uso dos filmes pelos funcionários existe o problema do

desvanescimento da imagem latente, procurou-se diminuir o mesmo revelando os filmes de

calibração, isto é, os filmes irradiados com exposições conhecidas de 6 0 C o , 1 3 7 C s e raios-X, 1 mês

após a irradiação dos mesmos, a fim de permitir que esses filmes tivessem também um período de

desvanescimento.

Para que o efeito de revelação fosse o mesmo tanto nos filmes de calibração como nos

filmes usados pelo pessoal, a revelação de todos eles foi feita de uma só vez e num mesmo banho

revelador. Com isso diminuiu-se a probabilidade de enegrecimento diferente, devido diferenças de

condições dos banhos e prováveis erros nos tempos de revelação.

No caso dos vidros RFL, a leitura foi feita 24 horas após a irradiação devido ao efeito de

build-up ( 1 2 1 que é um aumento na emissão RFL depois da irradiação.

Os outros materiais foram lidos após a irradiação.

2) - Determinação da Energia Efetiva das Radiações

•) - Peto* Filme*

Como já foi mencionado, o porta-filme usado possui um conjunto de filtros que permite •

determinação da energia efniva da radiação incidente. Esses filtros são: 0,5 mm de Pb. 0,5 mm de

Cd, 0 ,5mm de Cu, plástico e janela aberta (Vide F igura22b) .

A determinação das energias efetivas das radiações ás quais os filmes foram expostos, foi
<< ••• • wet da rezio entre as densidades ótica* v>l> D janHa ,ib«ii;i e sob o filtro de chumbo.
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Essa razão é levada no gráfico 111-19 onde é determinada a energia efetiva da radiação incidente.
Es» gráfico foi construído a partir da Figura 3-12. calculando-se, ponto por ponto, a raziò entre
as densidades óticas sob a janela aberta e sob o filtro de Pb, para cada energia.

EnerQio (KeVef)

figure 3.19 - Razlo tntrt densidade ótica na janela aberta e demidada ótica sob o filtro da Pb
vartu* energia da radiação para oi filmai dosimétrioos da alia lentíbilidada.
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Em seguida, conforme a rotina do processa. « respostas sob o filtro d» Pb foram
reduzidas para a energia do ^ C o através do fator da correção dttarminado na Figura 3-20. Essa
figura também foi construída a partir do gráfico III-12. calculando-» a razio entra as dansidadas
ótica» com o filtro de Pb. para a energia dos gamas do *°Co e a densidade ótica, também sob o
filtro da Pb. para cada energia abaixo de 1 MeV.

Uma vez que as respostas foram reduzidas par» a energia do Co. as exposições foram
determinadas através da curva de calibração para essa energia (Figura 3-1).

O
O

Energio (KeVct)

Figura 3.20 - Fator da correção dai respostas dos filmes de alta sensibilidade para a energia dot
raws-flam» do 6 0Co, em functo da energia da radiação.
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Esse processo elimina a necessidade de se traçar curvas dt calibraçãb para diversas energies
a que * muito trabalhoso a impraticável num serviço rotineiro de dosimetria pessoal, pois, essas
calibracões devem ser refeitas cada vez que os banhos de revelação são trocados, e cada vez que
se usa filmes com vencimentos diferentes.

Segundo Becker141 mesmo após a correção para a energia, pode haver ainda um erro dt
um fator dt 3 ou mais. devido à presença de radiação beta junto com os fótons. aos erros
quando exposições de 50 a 100 mR estão envolvidas, ao ângulo de incidência da radiação, etc.

b) - Pelos Materiais TL

A dtt t rminaçio da energia efetiva da radiação através dos materiais TL foi feita
calculando-se a razão entra a resposta do CaS04:Dy t a resposta do TLD-100. para os casos em
que os dois materiais foram usados pela mesma pessoa. Nos outros casos foi usada a energia
determinada pelos filmes. Essa razío * levada ao gráfico lit 21 onde a energia efetiva ê
determinada. Esse gráfico foi feito a partir da Figura 3-13. calculando-se as raiões entre as leituras
do CaS04Dy e as leituras do TLD-100 para cada energia.

eo

60

5 0

40

90

20

10

«.Ticosrypy
TL TLD-100

l i j i i i i i i i i i i i i 11

10 o
Energia (KeVtf)

10

Figura 3.21 - Ra*!o tntr» TL do CaSO«:Dy t TL do TLD-100 versus tnergit da radiaolo.
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Depois de determinada a energia efetiva reduziu-se as respostas dos fósforos para a energia
do 60CO usando-se a Figura 3 22 pera o TLD-100 ou 3-23 para o CaSO« :Dy. Essas figuras foram
feitas a partir do gráfico 111-13 da mesma maneira como foi feito para os filmes.

As respostas reduzidas para a energia dos raios-gama do 6 0Co foram levadas para os
RfíCo (Figura 3-4 ou 3-6) por meio dos quais as exposições foramgráficos de calibração com

calculadas.

Mesmo após a correção para a energia da radiação, as exposições lidas estario afetadas dr-

um erro de ~23% para o CaSO4:Dy e ~ 6% para o TLD-100. nas condições em que a

experiência foi feita.

As exposições determinadas pelos vidros RFL tipo FDP6-1 foram também corrigidas para
a energia usando-se os valores determinados pelos filmes. A redução das respostas para a energia dos
raios-gama do 6 0Co foi feita usando se o gráfico III 24 de modo análogo ao que já foi explicado para os
outros dojfmetros

IO* 10*
Energlo (KtVef)

F<oura322 - Fator de correção das respostas do TLD-100 para a energia dos raios gama do
fl0Co, em funçlo da energia da radiação.



En«rgla (KeV.O

Figura 3.23 - Fator de correção das respostas do CaS04:Dy para
energia dos raios-gama do 6 Or~ — ' — " J

i energia da radiação.
em função da

Energia (KeV.f)

Figura 3.24 ~ Fator de correção das respostas dos vidros RFL tipo
FD-P6-1 para a energia dos raios-gama do 60Co, em
função da energia da radiação.
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3) — RfisiiMados

a) - Comportamento Relativo entre os Ooshnetros

Os resultados desta experiência são mostrados na Figura 3-25. Essa figura foi elaborada
dispondo no eixo horizontal os filmes em ordem crescente de exposição Ikta, e no eixo vertical essa
exposição lida, na mesma unidade.

«tf

•0*

itf

K

!

tct

6 Filma»

• TLD-IOO
• CoSO«:Dy

• Hot Pr«»»U«m correçõo p/ a tntrgla)
O Vldrot F0-P6- I
O VMro* ' O-Pe-I

O

o e

o • » , • t

Filme* «m ptútm craictnM U «ipoilçAo

Figura 3.?5 - Leitura dot dosímetroí usado na monitoração pessoal.
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Observa-se que na região em que os filmes não apresentam nenhuma leitura, isto é, abaixo de
aproximadamente 5mR. os dosímetros TL e RFL apresentaram leituras que vão de OmR até
aproximadamente 300 mR. Observa-se, ainda, que o primeiro filme que não apresentou leitura, concorda
com os outros três tipos de dosímetros ao passo que os dost'metros TL correspondentes ao segundo,
terceiro, quarto e quinto filmes, também sem leituras, apresentaram resultados entre aproximadamente
5 4 e 1 5 0 m R .

Como foi visto anteriormente, o CaSO4:Dy apresenta, para exposições acima de 5 mR, uma
precisão de aproximadamente 10% e uma reprodutibilidade de aproximadamente 1,5%. Esse fato,
associado às respostas apresentadas pelos dosímetros TL e RFL, mostra que os filmes podem niò
apresentar nenhuma leitura para exposições abaixo de aproximadamente 150 mR.

Acima de aproximadamente 100 mR lidos, a maioria dos filmes passa a apresentar leituras mais
altas que os demais dosímetros.

Os resultados do CaSO4:Dy coincidem 14 vezes em 29; isso é uma boa indicação da
concordância entre as respostas dos materiais TL.

b) - Comparação das Respostas dos Diferentes Dosímetros com a Resposta do CaSO4:Dy

Os dosímetros de CaSO4:Dy, como foi verificado, são os mais sensíveis, comparado com os
demais, ou, em outras palavras, são os que apresentam menor erro na região de baixas exposições
( < 1 R). Por este motivo, fêz-se uma comparação das respostas dos demais dosímetros com a resposta do
CaS04 :Dy, de modo semelhante como fizemos no item anterior, tomando o filme como elemento de
comparação. 0 resultado é visto na Figura 3-26.

Verifica-se, por essa figura, que 20 entre 29 dosímetros de TLD-100, concordam com as leituras
do CaSO4:DY dentro de 30% de erro e apenas 2 dosímetros não apresentaram nenhum resultado quanto
os dosímetros de CaS04;Dy leram exposições de 36 a 46 mR. As respostas dos dosímetros sinterizados a
quente, conforme foi dito anteriormente, não foram corrigidos para a energia da radiação e seus valores
são superiores aos do CaS04:0y. Para os vidros RFL tipo FD-P8-1, 13 entre 29 vidros apresentaram
resultados dentro de 30% de erro e apenas 2 leram 0 R quando os dosfmetros de CaS04 :Dy leram
exposições de 73 e 80 mR. Oos 29 vidros RFL tipo FD-P6-1, 9 apreser. aram erros dentro de 30% e 6
leram 0 R para exposições entre 32 e 80 mR, lidas pelos dosímetros de CaSO4:Dy. Para os filmes,
apenas 3 entre 29 leram exposições dentro de 30% em comparação com o CaSO4:Dy e 4 não
apresentaram nenhum resultado quando os dosímetros de CaS04:Dy leram exposições entre 70 e
150 mR.

CAPITULO IV

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Inicialmente será feito um sumário dos resultados obtidos.

Como se vé, através das Figuras 3-1 e 3-2 do capítulo anterior, a resposta, dot filmes à radiação
nlo i uma função linear da exposição, enquanto que para os materiais TL • RFL essa função é linear
dtntro dt um certo intervalo de txpoiiçSo, que é de interesse na monitoração dp pessoal. A vantagem dt
itr linear está no fato dt que é possível se determinar o fator de linearidade t *• calcular • exposição
lida Mm • necessidade dt UMT curva de calibraçio.

Quanto I fidelidade, vi-se, através da Figura 3-17 t dos Quadrai 1114 t 111-5, qut, para
-txpofiçio dt ~ 20 mR, o i desvios são: para os filmes *-160%, para o TLp-100 - 25%, para o "hot
prats" ~ 10%, para o CeSO4:0y - 9%, e para oi vidros RFL ~ 120%.
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& FtllMt
• TLO-IOO
• Hat Pratt (tarn earracta p/ a anargia)
O VUraa FO-Pê-i
0 VMrat FD-PK-I

ât Unhat pontlihodaa raprataniam
50% 4i Irro

to* •or
Laltara «a CaS^Oy ImRI

Figura 3.26 ~ Comparaçio da* leituras do* diverioi doi/metroi usado* n» monltoraçio pauoal,
com a laitura do CaSO«:Dy.
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As exposições que estão sujeitas a erro de - 20% são: para os filmes ~ 100 mR. para o

TLD-100 - 35 mR. para o "hot press" - 18 mR, pai» o CaS0.i:Dy ~- 2 mR e para os vidros RFL

~- 100 mR. Portanto, os dosímetros de CaSO4 :Dy são os que possuem o maior poder de detetabilidade.

seguindo-se o "hot press", o TLD-100 e finalmente os vidros RFL e os filmes.

Quanto à reprodutibilidade na região de baixas exposições, a classificação dos dosímetros em

ordem crescente de erros padrões é a mesma do caso da fidelidade, isto é. primeiro os materiais TL ,

depois os RFL e por último os filmes. Isto pode ser verficado através da Figura 3-18 e dos Quadros III-6

e 111-7. Para exposições acima de 100 mR. todos os dosímetros são confiáveis.

Quanto à dependência com a energia, os filmes, o CaSO4:Dy e os vidros RFL são altamente

dependentes para energias abaixo de aproximadamente 200 KcVef. ao passo que para o TLD-100 essa

dependência á pequena.

Quanto às respostas em condições não conhecidas de irradiação e de ambiente, pode-se verificar,

pela Figura 3-25. que os filmes podem não apresentar nenhum resultado significativo quando os outros

dosímetros (TL e RFL) lêem exposições entre aproximadamente zero e 300 mR. Verifica-se, ainda, que

há concordância entre as respostas cios dosímetros TL (TLD-100 e CaSO^Dy), pois, 14 entre 29 desses

dosímetros apresentaram leituras iguais, dentro do erro experimental.

Comparando os resultados dos diferentes dosímetros com os resultados do CaS04 :Dy, temos

que o TLD-100 é o que melhor concorda com as leituras daquele dosfmetro, seguindo-se os vidros RFL

tipo F0-P8-1 e finalmente os vidros RFL tipo FD-P6-1 e os filmes.

0 Quadro IV-1 apresenta uma síntese do que foi dito.

Vê-se, nesse quadro, que os filmes são os dosímetros que apresentam características mail

desfavoráveis, isto é, possuem para baixas exposições, o menor poder de detetabilidade, menor

reprodutibílidade, grande dependência com a energia da radiação e sua resposta não é linear com a

exposição. Além disso, o método de leitura é menos prático e existem os problemas de

desvanescimento da imagem latente, do "fogging", da dependência da sensibilidade com a direção da

radiação incidente, da não equivalência ao tecido humano, do custo, que, a longo prazo, é elevado, pois,

os memos filmes não podem ser usados novamente, e isso implica na renovação constante do estoque

desse material dosimétrico. Contudo, os filmes apresentam certas vantagens como o fato de oferecer um

documento da exposição lida, caso venha ser necessário a confirmação futura dessa exposição. Outra

Vantagem é a do seu tamanho, quando usado na monitoração pessoal, pois, pode-se fazer uma análise do

filme e constatar, quando for o caso, a imagem de objetos que, por ventura, ficaram interpostos entre a

irrite de radiação e o filme, provocando erro na determinação da exposição.

Vê-se, também, que os vidros RFL apresentam praticamente o mesmo poder de detetabilidade

que os filmes, porém, suas leituras são mais reprodutíveis. Sua resposta é linear com a exposição até

cerca de 3000 R, sendo, não obstante, fortemente dependente da energia da radiação; apresenta pequeno

fading ( ~ 1%/3 meses), não é equivalente ao tecido humano, o custo, a longo prazo, é pequeno devido

ao fato dos vidros poderem ter usados muitas vezes; o método de leitura é simples, porém, apresenta o

problema da limpeza, que, como foi descrita no capítulo I I , é exaustiva e se não for bem executada

caos* mm consideráveis nas leituras. Existe, no entanto, outro método de limpeza, menos trabalhoso,

no qual é usado o ultra-som. O* vidros, como os filmes, também oferecem um documento da exposição

'in* foi lida.

Os material» T L possuem maior poder de detotabilidade, maior reprodutibilidade para baixai

exposições, pequena dependência com a energia da radiação (TLD-100), resposta linear com a exposição

•• Mrjl manuseio.

Esses fitos, associados à simplicidade de leitura, a possibilidade de se usar o mesmo dosímetro

Muita» vezet, (o que diminuí o custo a longo prazo), ao intervalo útil de exposição (aproximadamente
1 mít a 1 0 ' R, quando *e usa alíquota de 50 mg de pó TLD-100) , ao fato da ser quase equivalente ao ar



Quadro IV-1

Filmes

TLO-100

Hot

Press

CaSO«:Dv

Vidros RFL

Tipo FD-P8-1

Dependência da

resposta com a

exposição

NSo Linear

Linear

Linear

Linear

Linear

Erro para expo-

sição de 20 mR

160%

25%

19%

9%

120%

Exposição míni-

ma sujeita a

20% de erro

100 mR

35 mR

18mR

2mR

100 mR

Exposição míni-

ma com reprodu-

tibilidade dentro

de 20% de erro

90 mR

22 mR

10 mR

1,5 mR

65 mR

Comparação com

CaS04:Dy-N?de

leituras dentro de

30% de erro

(total: 29dosim.)

3

20

-

-

13

Razão entre res-

postas em 30-50

KeVef e 1 MeV

sem o uso de

filtros.

10.5

1.8

-

11.0

7.0
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e ao tecido vivo (TLO-100), ao pequeno "fading" ( < 5%/3 meses), ao pequeno tamanho, (o que é um

fator importante quando usado na medicina, onde o dosimetro pode ser inserido no corpo humano,

necessitando, para isso, uma pequena incisão). levam a crer que os dosímetros T L pode-n ser usados na

dosimetria pessoal com melhores resultados que os vidros RFL e os filmes, apesar dos mesmos terem a

desvantagem do efeito da exposição ser destruído no processo de leitura, não deixando um documento

dessa exposição. Contudo, essa dificuldade pode ser superada usando-se mais de um dosimetro

termoluminescente, além de um registro bem feito.

ABSTRACT

Comparison was made between the response of three different; dosimetiic systems, namely, photographic,

thermoluminescent (TL) and ladiophototuminescent 1RPL). The comparison was divided in two parts The first was

carried out in known radiation conditions (exposure, normal incidence, energy) and under controlled environment

("~ 27 C temperature, - 7 0 % relative humidity). Under these conditions, the response as a function of exposure and

energy, the relation of the linearity to the energy, the lowest detectable exposure, and the reproducibility, were

studied. The response against exposure at 37 KeVef and at 1 MeV was found to be linear in the region of interest to

routine personnel dosimetry for all dosimeters except for the films.

Although the films' responses are not linear, the ratio between the response at 37 KeVef and at 1 MeV doesn't

depend on the exposure, and this allows the determination of a simple correction factor for the radiation energy. Such

correction is usually necessary since all the dosimeters are strongly energy dependent, except the LiF TL dosimeters.

The lowest detectable exposures was achieved with TL materials, and the reproducibility. at low exposures, is best for

CaSO4:Oy followed by LiF (hot press), LiF (TLD-100), RPL glasses and photographic films in that order.

In the second part, the relative response of the dosimeters was verified under the uncontrolled conditions of

personnel dosimetry. As the CaSO^ Oy is the most sensitive dosimeter, comparison* was made using this dosimeter n

the standard, is which case one finds that 20 of 29 TLO-100 dosimeter give the same reading within 30%, 13 of 29

RPL dosimeter agree within 30%, and only 3 of 29 films fall within 30%.
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