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RESUMO

(̂  O método "Tandem" baseado na razão das rcspos-

I tas de dois dosímetros com^dépendência^ energéticas diferentes,

possibilita a determinação da eneirgia efetiva àe^xm campo de

I radiação X ptr gama com distribuição espectral desconhecida, pe_r

mitindo 'com isso a determinação da^-exposição e da dose absorvi-

I da no c?.mpo de radiação considerado^/ Para formação-do melhor

par de dosímetros para aplicação no método<Cíõ~?am estudadas as

I principais características de resposta de dosímetros termolumi-

nescentes de LiF:Mg,Ti, Li7B.07:Mn, CaSO.:Dy, CaF9:Mn,CaF9:Dy e

alguns dos parâmetros críticos dos processos de calibração e a-

valiação dos mesmos-

I ^^
m C Os dosímetros foram utilizados sob três diferen-

tes formas de apresentação: com o material dosimétrico prensado

| a quente (pastilhas), incorporado em teflon (discos) e encapsu-

lado em capilares de vidro. Foram obtidos os fatores de cali-

I bração para a energia do Cobalto-60, as respectivas dependên -

cias energéticas relativas (60Co = 1) e a irtfluência da distri-

I buição espectral dos feixes pelo uso de espectros largos e es-

treitos de radiação X filtrada. Diversas combinações possíveis

I de dois dosímetros foram testadas e comparadas entre si. jGèn-

cluiu-se que com̂  .o,JI^ndem-4)^CaS0^:Jlx~Q^A/Lií^MgTK^TLD 100) é

I possíyjel determinar a energia efetiva com uma incerteza maxima

de apenas 10 keV, o que permite a determinação da expòs~xçjão e

• da dtr»e—ab*OTvrdá~"com uma precisão melhor que 1,71 para oŝ  dois

tipos de dis.txibuiç-ão~«speetrai e-̂ nergi*~-eíetî ~á~~~entre 30keV e

100 keV.
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ABSTRACT

The determination of an effective energy of a

radiation field using the energy dependence of the response

ratio of two dosemeters with different energy dependences

is called "Tandem Method".| Having in view the choice of the

best pair of dosemeters to be used in thevmêthod, the main

response characteristics of LiF:Mg,Ti, Li2B4O7:Mn, CaSO.:Dy,

CaF2:Mn and CaF2:Dy thermoluminescent dosemeters and also some

critical parameters in their calibration and evaluation

processes were studied*

.Three different physical forms of TLD's were

investigated: hot pressed chips, disc teflon dosemeters and

glass mini TLD's. Their calibration factors were obtained for

the energy of Cobalt-60 garona rays. Their energy dependences normalized to Co

radiation were determined using spectral width as parameter.

"Tandens" formed by all TLD's evaluated were compaired. It was~

:Dy-0,4/LiF:Mg,Ti (TLD 100)

determines the effective energy with a maximum uncertainty of

only 10 keV. This, in turn, permits the determination of the

exposure "and the absorbed dose with a precision-better than

1.7% for all kinds of spectral distributionstudied in the

effective energy rangj&lof 30 keV to 100 keV.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A característica mais desejável em um dosímetro

para as radiações gama e X é a -independência da sua- resposta com

a energia destas radiações. Entretanto, de modo geral, a maio-

ria destes detetores possuem respostas acentuadamente dependen-

tes da energia dos fõtons. Ao se utilizar um dosímetro para a

medida de exposição ou de dose absorvida num feixe de radiação

gama ou X, é necessário conhecer as energias presentes no fei-

xe de modo a considerar as características de resposta do ins-

trumento em função da sua dependência na energia da radiação.

• Para a determinação do espectro de energias de

um feixe de radiação os seguintes métodos são empregados:

(a) Espectrometria. ;

I (b) Análise por atenuação.

I (c) Cálculo teórico do espectro.

I Os detetores mais utilizados nas medidas espec-

trométricas da distribuição energética de um feixe de radiação

I são os cintiladores como, por exemplo, o iodeto de sódio1, os

. contadores proporcionais a gás2 e os semicondutores como, por



exemplo, o germânio-lítio3.

i

i Na análise por atenuação, a distribuição espec-

tral do feixe de radiação ê obtida a partir do uso de uma curva

i de transmissão que representa a variação da taxa de exposição me

dida em função de diferentes espessuras de absorvedores adequa-

J dos. Esta curva deve ser determinada com a melhor precisão pos_

sível, sob condições otimizadas'de geometria de maneira a mini-

I mizar o espalhamento. A curtra de transmissão pode ser ajustada

por uma função adequada contendo constantes a determinar e per-

I mite obter a distribuição espectral do feixe1*.

I Teoricamente é possível determinar-se o espectro

resultante da interação entre um feixe de radiação conhecido e

1 um dado material, por meio de medidas analíticas e calculo de Monte Car-

• Io. Analiticamente, pode-se determinar a contribuição da radiei

ção que sofreu apenas um único espalhamento e adiciona-Ia aos

1 valores obtidos através do método de Monte Cario para o espalhji

mento múltiplo5.

I
Na rotina a determinação da distribuição espec-

I t rai de um feixe de radiação através dos métodos mencionados não é prática.

Podem ser usados determinados parâmetros para se obter uma ca-

I racterização desta distribuição que permita a correção da res-

posta de um dosímetro em relação a sua dependência • energética

I sempre que este for utilizado num campo de radiação X ou gama

I com distribuição espectral desconhecida. Este é o caso, por

exemplo, do emprego do conceito de "Camada Semiredutora",HVLv .
I ^ D o inglês Half Value Layer.



O HVL de um feixe de radiação para um determinado material é d£

finido, no ar, como a espessura desse material necessária para

( produzir uma redução de 501 na taxa de exposição inicial devido

ao feixe sob condições de boa geometria6. A determinação do HVL

I é uma simplificação do método de analise por atenuação. Com a

utilização deste parâmetro a distribuição energética do feixe é

I caracterizada por um único valor de energia, denominada "Ener-

gia Efetiva". A energia efetiva de um feixe de radiação não mo

I nocromãtico ê definida7 como a energia efetiva de um feixe mono

cromático possuindo o mesmo valor de HVL que aquele. A energia

I efetiva de um feixe que apresenta uma distribuição espectral em

energia pode ser calculada com auxílio da fórmula:

HVL • p = * u *• (1-1)

I (u/p)
• onde p é a densidade do material considerado e y/p o seu coefi-

ciente de atenuação de massa para uma energia tal que resulta

1 num valor de HVL idêntico aquele do feixe monocromático. Os va

lores de y/p foram medidos e tabelados- para vários materiais em

I função da energia.

I Existem casos em que a determinação da energia £

fetiva não pode ser feita pela definição, isto é, pela medida do

I - HVL, como, por exemplo, para feixes não unidirecionais ou quan-

do se deseja determinar a energia efetiva de um feixe de radia-

I ção dentro de um material sólido. Para estes casos, existe um

método alternativo, baseado na determinação da exposição com a

' aplicação de 2 dosímetros possuindo diferentes dependências e-

I nergêticas. Este método, denominado "Tandem", consis



te em utilizar a dependência energética da razão entre os valo-

) res das curvas de calibração em energia das respostas dos dosí-

metros para a determinação da energia efetiva de um dado feixe de

I radiação e posterior correção da leitura de um dos dosímetros com rela -

I
I

ção a respectiva dependência energética. Logicamente, as ener-

gias efetivas assim determinadas necessitam ser normalizadas aos

valores obtidos com o método de definição.

I A exatidão do método dependerá não sõ das incer-

tezas inerentes dos dosímetros utilizados no Tandem mas também do grau de

I dependência energética das suas respostas. Quanto mais elas di.

ferirem entre si, tanto maior será a variação da razão entre e-

I Ias em função da energia e maior a exatidão na determinação de_s

ta última grandeza.

I
Para a determinação de energias efetivas com va-

I lores inferiores a 100 keV, um tipo de dosímetro passível de u-

_ tilização no método é o dosímetro termoluminescente (TLD), uma

• vez que sua resposta é dependente da energia das radiações prin

• cipalmente no intervalo considerado. As dependências energéti-

cas das respostas dos dosímetros componentes- do Tandem podem d^

I ferir grandemente de acordo com o material termoluminescente em

pregado, o que permite uma melhor determinação da energia efetjL

I va.

I O método Tandem exige um conhecimento detalha

do da dependência energética das respostas dos TLD's utilizados.

| Esta é determinada em termos de energia efetiva obtida através

do uso do conceito de HVL. A curva de calibração resultante não



ê univocamente determinada pois podem existir feixes de radia-

' ção com distribuições espectrais diferentes, mas com a mesma e-

I - nergia efetiva. Este fato ê evidente a partir da definição des_

ta ultima grandeza, na qual se utilizam dois feixes de radiação

I com um mesmo HVL, ou seja, com a mesma energia efetiva, sendo

um de natureza monocromática e o outro policromático. Para

I discriminar esta influência deve determinar-se as curvas de de-

pendência energética das respostas dos TLD's para casos extre -

I mos, isto é, para feixes de radiação com distribuições espec-

trais bastante amplas e feixes de radiação monocromáticos com

I mesma energia efetiva. Na pratica, pode-se esperar que os fê i

xes de radiação encontrados venham a apresentar distribuições es

I pectrais situadas entre estes extremos.

• A obtenção de um feixe de radiação com distribu^

a ção energética larga pode ser conseguida com a utilização de mjí

quinas geradoras de raios X filtrados adequadamente. Para a

1 obtenção de feixes monocromáticos seria ideal que se dispusesse

de radionuclídeos emissores de radiação gama monoenergética. Eii

I tretanto, os radionuclídeos emissores gama com energia baixa tem

meias-vidas pequenas e muitos deles emitem fõtons com várias e-

I nergias. Uma alternativa seria a radiação X fluorescente, mas

esta técnica apresenta a dificuldade de obtenção de taxas de ex

| posição suficientemente elevadas, considerando o limite de det£

ção dos TLD's. Assim, só resta como opção o uso de radiação X

1 filtrada. Embora não se podendo obter feixes de radiação mono-

energéticos com esta técnica, é possível conseguir-se feixes com

I
distribuição espectral bastante estreita através a utilização de

filtração pesada. Assim, recomenda-se o uso de espectros de



100 keV.

radiação estreitos e largos na calibração dos TLD's, na região

> de energias de interesse.

No presente trabalho foram estudados os dosíme-

1 tros termoluminescentes de LiF:Mg ,Ti,Li2B4O7:Mn, CaF2:Dy, CaF2:Mn

e CaSO.:Dy, sob três formas físicas diferentes; material com

I pactado em forma de pastilhas, material em põ incorporado em

matrizes de teflon e material em po encapsulado em capilares de

I vidro, para emprego no método Tandem visando a determinação

de exposição ou de dose absorvida em campos de radiação gama e

I X com distribuição espectral desconhecida. Os fatores de cali-

bração dos vários dosímetros foram determinados através de exposi-

I ções a uma fonte de Co. A dependência energética das respos-

tas destes detetores, normalizada para energia da radiação do

I Co, foi determinada utilizando-se espectros largos e estrei-

m tos e procurou-se ajustar os resultados por meio de uma expres-

B são matemática adequada. Diversas combinações possíveis de

| dois dosímetros foram testadas e comparadas entre si. Concluiu

se que o Tandem D-CaSO.:Dy-0,4/TLD 100 possibilita a determina-

I ção da energia efetiva, da exposição ou da dose absorvida com a

melhor precisão, tanto para feixes de radiação com distribuição

I espectral.larga como estreita e energia efetiva entre 30 keV e

100 keV.

I
I
I
I



I CAPÍTULO I I

( REVISÃO DA LITERATURA

I
- Kenney e Cameron8 e Gorbics e Attix* foram os

" primeiros a sugerirem o uso de materiais termoluminescentes na

| determinação da energia de radiações gama e X através do método

Tandem. Kenney e Cameron usaram os materiais Al^O^ e LiF:Mg,Ti

I (TLD 100) misturados em forma de põ com grãos de 60 e 80 a

200 mesh respectivamente. Após serem irradiados, os compostos

I eram separados por peneiração e tinham suas respostas TL avalija

das. A necessidade de peneirar a mistura para separar os mate-

I riais tornava a técnica inadequada ã rotina. Gorbics e Attix,por

sua vez, usaram o CaF7:Mn e o LiF:Mg,Ti (TLD 700) em forma de do

símetros compactos, prensados a quente. Estes TLD's, apos se-

rem irradiados, eram lidos simultaneamente. A leitura era for-

I
necida pela altura dos seus picos Je emissão que se situam a

temperaturas distintas.

• Spurny e colaboradores estudaram o emprego do

método Tandem na determinação da energia efetiva de feixes de

I raios X utilizando o LiF:Mg,Ti (TLD 100) e o CaF2 (MBLE) em for-

ma de põ. Estes autores foram os primeiros a sugerir a depen-

I dência da razão entre as resposta dos TLD's com a largura do es_

pectro do feixe de raios X.

I
I
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Utilizando também o LiF:Mg,Ti (TLD 700) e o CaF:Mn

I (TLD 400} PuiteIJ estudou a determinação da dose absorvida em

i profundidade em simuladores de água devido ã radiação X e tam-

• bem a qualidade do feixe incidente por meio do método Tandem.

• Os materiais foram usados em forma de pó fabricados pela Harshaw

Chemical Company. Um trabalho semelhante foi desenvolvido por

1 Puite e Crebolder12 que utilizaram os mesmos materiais em forma

de pó e em forma compactada, material prensado a quente. Embora

I sendo pequena a diferença, a incerteza na determinação da ener-

gia e da dose absorvida com dosímetros compactados mostrou-se in

I ferior àquela obtida com a utilização do dosímetro em forma de

pó.

I
0 uso do CaF~:Dy em substituição ao CaF7:Mn no

método Tandem foi investigado por Bushong e colaboradores13 e

Momeni e colaboradores-1 **. Tanto Bushong como Momeni usaram o

• CaF2:Dy (TLD 200) e o LiF:Mg,Ti (TLD 100) compactados, fabrica-

• dos pela Harshaw Chemical Company, em seus trabalhos. Bushong

e colaboradores foram os primeiros a investigarem à aplicabili-

I dade do método para energias abaixo de 30 keV.

I Rossiter15 estudou a possibilidade da avaliação

da energia de campos de radiação X e gama fazendo uso do

I LiF:Mg,Ti (TLD 700) e do CaSO.rDy.em forma de pó, sendo este último ma

terial escolhido por ter taxa de desvanecimento menor que a do

I CaF2:Mn e CaF-iDy. Rossiter e Wood16 utilizaram os mesmos mate

riais no estudo da dependência da razão de Tandem com as espes-

I suras dos dosímetros e fizeram comparações entre os resultados

obtidos com dois tipos de Tandem. Um utilizando o TLD 700 e o



CaSCLrDy em forma de pó e o outro utilizando o TLD 700 e o CaF_:Mn

compactados. Este último TLD foi escolhido em substituição ao

CaSO4:Dy uma vez que na ocasião em que o trabalho foi realizado

ainda não havia a disposição no mercado dosímetros compactados

de CaSO«:Dy. A razão do estudo do Tandem composto de dosímetros

compactados foi motivada pelo fato de ser mais fácil trabalhar

com o dosímetro nesta forma do que em forma de pó.

Recentemente Yoshimura, Cruz, Okuno e Watanabe17

estudaram a possibilidade de determinação da energia da radia-

ção espalhada, e conseqüente avaliação da dose absorvida, em

salas de radiologia diagnostica, para alguns tipos de exames,

nas posições ocupadas por médicos e pacientes, com o uso do mé-

todo Tandem. Os materiais empregados foram o fluoreto de

cálcio natural, o fluoreto de lítio (TLD 100) e o sulfato de

cálcio ativado com disprõsio.
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CAPÍTULO III

' TEORIA

1
I 3.1 - TEORIA DE CAVIDADE

I A dose absorvida, D, é definida18 como o quocien

te de d^ por dm, onde âiê ê a energia média cedida pela radiação

I ionizante para matéria num elemento de volume de massa dm,

I D = — (3-1-1)
dm

I Esta energia é depositada na matéria por meio

_ dos elétrons secundários, gerados nas interações dos fotons com

•

o material. A dose absorvida é uma quantidade relacionada com

um determinado material.

• Quando se deseja medir a dose absorvida num meio

exposto ã radiação X ou gama é necessário nele introduzir uma

I sonda que responda adequadamente a esta radiação. Normalmente,

o material da sonda difere do material do meio, tanto em número

I atômico como em densidade, constituindo-se assim em uma pertur-

hação na medida da dose absorvida. Entretanto, existe uma teo-

I ria desenvolvida por Bragg e Gray, posteriormente ampliada por

Burlin19 , que relaciona a dose absorvida na sonda com a absorvi.

I
da no meio de interesse, na posição da sonda. Esta teoria é

denominada de teoria de cavidade, já que a sonda é considerada
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i como uma cavidade no meio onde se deseja medir a dose absorvida.

Ela pode ser resumida na seguinte equação:

Dm = I - Dc (3-1-2)

onde D e D são respectivamente a dose absorvida no material e

I na cavidade e £ é um fator de proporcionalidade.

I Quando as dimensões cavitãrias são muito menores

que o alcance dos elétrons secundários e o kerma dentro da cavi

I dade é zero, o espectro eletrônico na cavidade ê determinado sc>

_ mente pelo meio que a circunda. Neste caso o valor de f é i-

• gual a razão entre o poder de frenamento de massa para elétrons

na cavidade e o poder de frenamento de massa para elétrons no

Sm

• Bragg-Graya9 ,

material, S , e a fórmula (3-1-2) transforma-se na relação de

-

•

I D = JL . D (3-1-3)

1 m SC C

I Se as dimensões cavitárias são muitas vezes mai£

res que o alcance dos elétrons mais energéticos e suficientemen

I te pequenas em relação ao livre caminho médio dos fotons, o es-

pectro dentro da cavidade será determinado pelo material da me^

1 ma. Nestas condições o valor de f ê igual ao quociente entre o

coeficiente de absorção de energia de massa para • cavidade,

yen( ) , e o coeficiente de absorção de energia de massa para

I ueno material que a circunda, ( ) , e a formula (3-1-2) toma a

i
seguinte forma:
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m
(3-1-4)

P

Para uma cavidade de tamanho intermediário o es-

pectro de elétrons no seu interior não é totalmente determinado

pelo seu material e nem pelo meio que a circunda. Neste caso,a

expressão para f, desenvolvida por Burlinia , ê a seguinte:

£ = (1-cO C (3-1-5)

onde a ê um fator que descreve a mudança do espectro de elétrons

ao atravessar a cavidade. Nesta expressão o primeiro termo se

relaciona aos elétrons secundários gerados no interior da cavi-

dade pela interação dos fôtons com o material desta, enquanto

que o segundo termo, aos originados no meio exterior.

Para obtenção da expressão (3-1-5), Burlin consi.

derou que a atenuação na cavidade do espectro eletrônico origi-

nado no seu exterior, dada pelo fator e , e compensada pela

geração de elétrons secundários a partir da interação de fõtons

com o material da cavidade. A produção de elétrons secundários

no interior da cavidade e dada pelo fator 1-e^ . & e o coefi-

ciente de massa de absorção efetivo dos elétrons para o material

da cavidade. Burlin expressou o fator a através do valor mé-

dio do fator e-gx.
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a - X
(3-1-6)

onde g é o percurso médio dos elétrons na cavidade.

Para cavidades "grandes" ou elétrons'pouco ener-

géticos, a tende a zero e a expressão (3-1-5) tende a expressão

(3-1-4) . Jâ para cavidades "pequenas" ou elétrons muito energji

ticos, a tende á l e a expressão para £ tende a da forma de

Bragg-Gray.

3.2 - MEDIDA DE DOSE ABSORVIDA COM DOSÍMETRO TERMOLUMINESCENTE

Um dosímetro termoluminescente, quando colocado

em um meio a ser exposto a radiação X ou gama, constitui-se nu-

ma cavidade, e portanto, a expressão (3-1-5) pode descrever a

relação existente entre a dose absorvida no dosímetro, D,, e a

dose absorvida no meio de interesse, D . A relação é a seguin-

te:

D
m

en a
m

(3-2-1)
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I onde ( ) , é o coeficiente de absorção de energia de massa

i do material termoluminescente e S é a razão entre o poder de

frenamento de massa para elétrons no dosímetro TL e o poder de

1 frenamento de massa para elétrons no material. Dependendo das

dimensões do dosímetro e da energia da radiação a expressão

I (3-2-1) pode ser simplificada, obtendo-se relações semelhantes

às expressões (3-1-3) e (3-1-4).

I
Uma vez que um material termoluminescente é um

I composto de diferentes elementos químicos, os coeficientes de

absorção de energia de massa e os poderes de frenamento de mas-

I sa para elétrons de todos estes elementos, incluindo os ativad£

_ res, devem ser considerados na avaliação do coeficiente de ab-

• sorção de energia de massa e do poder de frenamento de massa pa

• ra elétons, S,, do dosímetro. As expressões para ( — — ) , e

Sj, são as seguintes:

I
( — ) d - I C — ) £ Wj (3-2-2)

I
d

§ Sd = l Si w. (3-2-3)
i

I
onde ( ). e S. são respectivamente o coeficiente de absor-

ção de energia de massa e o poder de frenamento para elétrons do

1 i-êsimo elemento e w. é sua percentagem em peso na composição do

solido.
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A formula (3-2-1) pode ser utilizada para se d£

terminar a dose absorvida num material com o uso de dosímetro

|

v termoluminescente, Para isso, é necessário se conhecer a ener-

gia da radiação, uma vez que os coeficientes ( — — ) , ( — — ) d

• P P

e S são dependentes desta grandeza, principalmente na região de

I baixa energia. Experimentalmente, a energia de um feixe de ra-

diação X ou gama pode ser estimada através das respostas de

I dois dosímetros termoluminescentes que respondam diferentemente

à variação de energia. A este arranjo denomina-se método Tan-

I dem.

I
3.3-0 MÉTODO TANDEM

I
A resposta dos dosímetros termoluminescentes é

1 dependente da energia das radiações, sendo esta dependência tan

_ to mais acentuada quanto maior for o número atômico efetivo, I",

• do material TL. Com efeito, para energias baixas, menores que

• 150 keV, o efeito fotoelétrico é o predominante-e a secção de

choque para este efeito é proporcional ã terceira potência do

I número atômico efetivo20. Portanto, para materiais com Z eleva

do o número de elétrons liberados, devido à interação com fõ-

I tons de baixa energia, será" maior ocasionando uma maior emissão

termoluminescente.

I
Uma avaliação experimental da energia de um cam

| po de radiação X ou gama por TLD, pode ser realizada através do

método Tandem. Este método consiste em determinar a razão
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i entre as respostas de dois materiais termoluminescentes de dife

rentes números atômicos efetivos expostos em idênticas condi-

i ções. Uma grande diferença entre os números atômicos efetivos

de dois materiais termoluminescentes, causa uma acentuada dife-

I rença nas suas respostas quando irradiados com fõtons de média

e baixa energia. 0 melhor Tandem será formado quando:

I
i) um dos dosímetros possuir uma acentuada depen

I dência energética em relação ao segundo e,

I
I

ii) este apresentar uma resposta pouco dependente

da energia.

• Calibrando-se estes dosímetros em campos de ra-

diação de energias conhecidas é possível construir uma curva que

1 permitirá determinar a energia num ponto de interesse dentro de

um meio onde a energia do campo de radiação é desconhecida. As

I curvas de dependência energética das respostas dos-.TLD's utilizados são

determinadas em termos de energia efetiva, utilizando-se fei-

I xes de radiação com distribuições energéticas largas e estrei -

tas. Este procedimento é adotado para se discriminar a influên

I cia da largura do espectro no grau de dependência energética do

TLD, uma vez que feixes de radiação com diferentes distribuições

• espectrais podem apresentar uma mesma energia efetiva. A ener-

g gia efetiva de um feixe de radiação ê obtida através do concei-

• to de HVL.

Quanto maior for a inclinação da curva de Tandem,

1 maior será a precisão na determinação da energia. 0 conhecimen
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to da energia permite a avaliação da dose absorvida em um pon-

to de interesse dentro de um meio.

i 3.4 - CALIBRAÇAO DE UM DOSTMETRO TERMOLUMINESCENTE

i A resposta que representa a leitura corresponden

te ã emissão termoluminescente do fõton TL é fornecida por um

I instrumento de leitura, o leitor termoluminescente. 0 fator que

relaciona a termolurainescência através da resposta do sistema

I dosímetro-leitor, ã exposição da radiação é denominado de fator

de calibração, F. Este fator é obtido através da razão entre a

I exposição em roentgen e a resposta do sistema em unidade arbi-

trária. Para a sua avaliação expõe-se o TLD a um campo de ra-

I diação conhecido. Este fator, para um dosímetro termolumines-

_ cente, depende da energia da radiação incidente. Esta pode ser

• determinada pelo método Tandem.

Assim, conhecendo-se o fator de calibração do

I TLD, para a energia da radiação, a exposição, X, pode ser detei;

minada multiplicando-se a leitura correspondente à emissão ter-

I moluminescente, L, pelo fator de calibração, F,

| X = L • F(E) (3-4-1)

I Para efeito de intercomparação de medidas com di

ferentes dosímetros termoluminescentes, o fator de calibração

I precisa ser normalizado. Para isso, escolhe-se preferencialmen

_ te, um valor de energia numa região onde a resposta do dosíme-

* tro ê quase independente da energia. 0 cobalto-60 geralmente é
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utilizado para esta normalização. Desta forma, o iator de cali.

bração para qualquer energia ê dado por,

I
F(E) = X(E) • FCo (3-4-2)

I
onde X(E) ê a razão entre as respostas do TLD para a energia do
60I Co e uma dada energia e F- é o fator de calibração para e-

I
I
I

I

nergia do Co

Conhecida a exposição é possível determinar a

dose absorvida, no mesmo ponto no ar, D , pela seguinte expres-
a

são21:

- D = 0,869 • X (3-4-3)

I
• Conhecida a dose absorvida no ar determina-se a

dose absorvida no dosímetro termoluminescente, D,, com auxílio
d

I da expressão21,

I (̂ )
• o

I
P d

. Da : (3-4-4)

P S

onde ( ) e o coeficiente de absorção de energia de massa do
P a

ar.

I A determinação da dose absorvida num material,D ,

usando dosímetro termoluminescente, pode ser feita através da

I expressão (3-2-1).
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CAPITULO IV

I
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E MATERIAIS

I
I 4.1 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

I Quando se deseja utilizar dosímetros termolumi -

nescentes na monitoração de ura campo de radiação é preciso cali_

I
brã-los e o seguinte procedimento experimental se faz necessa -

rio:

• i) As condições de operação do leitor termolumi-

nescente usado devem ser otimizadas para o t^

I po de dosímetro TL a ser empregado na medida.

I ii) 0 fator de calibração de cada dosímetro termo

luminescente assim como a reprodutibilidade de

I sua resposta devem ser determinados.

g iii) A curva de dependência energética da resposta

dos dosímetros deve ser obtida.

I
moluminescentes de LiF:Mg,Ti, Li2B4O7:Mn, CaSO4:Dy, CaF-:Mn e

No presente trabalho estudou-se os dosímetros ter

de LiF:Mg,Ti, Li2B4O7:Mn, CaSO4:Dy, CaF-:Mn e

2".Dy visando obter-se o melhor par destes detetores para de-

terminação, através do método de Tandem, de exposição ou de do-

1 se absorvida em campos de radiação X e gama com distribuição es-
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pectral desconhecida. 0 procedimento experimental adotado é

> resumido a seguir:

i

i) As condições de operação dos leitores termolu

minescentes utilizados foram otimizadas para

cada tipo de TLD estudado,

I
i i ) Para os dosinretros do t ipo D-LB-0,4(Li2B.Oy:Mn)

j e mini-2600-12 (CaF-iMn) os tratamentos térmicos reco

mendados na l i teratura2 2 '2 3 causaram uma precisão da

I resposta destes detetores não satisfatória. Foi ava-

liado um tratamento térmico diferente sendo obtida u-

I ma precisão melhor.
iii} Os fatores de calibração dos dosímetros e aI reprodutibilidade de suas respostas foram ob-

_ tidos para energia da radiação gama do Co.

I /
• iv) As curvas de dependência energética das res-

postas dos dosímetrcs foram determinadas uti-

1 lizando-se espectros de radiação X largos e

estreitos,

I
v) Foram selecionados alguns tipos de TLD's para

I formação dos "Tandens" a serem comparados entre

si. Esta seleção teve por base a reprodutibi^

] lidade dos dosímetros, o grau de dependência

energética das suas respostas e as incertezas

1 na determinação das curvas de dependência e-

nergética.
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I vi) As curvas de Tandem foram obtidas através do

quociente entre os valores de cada duas cur-

| vas de dependência energética da resposta dos

dosímetros componentes do par. As curvas de

I Tandem foram comparadas entre si, em termos da

precisão na determinação da energia efetiva e

I da exposição, tomando-se por base as incerte-

zas na sua determinação.

• 4.2 - SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE UTILIZADO

I
I

0 leitor termoluminescente utilizado na avalia-

ção da resposta dos -dosímetros, com excessão dos materiais enca

psulados em vidro, foi um Teledyne 7300 C acoplado a um regis-

I trador grafico OmniScribe TM modelo A5212-2 e a uma impressora

calculadora Sharp Compact CS-2155. Devido ã sua geometria, os

I minis TLD's foram processados num leitor Victoreen 2600. Com

este leitor as respostas dos TLD's so puderam ser obtidas grafi_

I camente. 0 leitor Teledyne 7300C permite a leitura integrada e

ainda a passagem de um fluxo de nitrogênio através da câmara de

I aquecimento dos dosímetros para retirar o oxigênio e evitar a

quimoluTüinescência no aquecimento. 0 fluxo de nitrogênio é tam

• bem utilizado na refrigeração da fotomultiplicadora do aparelha

• 0 leitor Victoreen 2600 não oferece estes recursos. Para se reji

lizar o tratamento térmico de alta temperatura dos materiais TL

I foram usados dois fornos Termolyne modelo 1300. Os tratamentos

térmicos ã temperatura de 100°C foram efetuados numa estufa Ja-

de modelo RP-1100.
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Os materiais termoluminescentes estudados neste

trabalho são relacionados na tabela 4.2.1, assim como suas for-

mas físicas, dimensões e procedência. As suas propriedades são

descritas no Apêndice B.

4.2.1 - CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO DOS DOSÍMETROS E TRATAMENTOS

TÉRMICOS

No leitor Victoreen 2600 as condições de leitura

são fixas tanto para o LiF:Mg,Ti como para o CaF_:Mn. O perío-

do de avaliação dos TLD's neste leitor foi de 20 segundos e a

taxa de aquecimento no caso do CaF-:Mn foi de cerca de 26°C/se-

gundo e no caso do LiF:Mg,Ti, de aproximadamente 16 C/segundo.

A taxa de aquecimento, de aproximadamente 30°C/se

gundo, e o período de leitura de 12 segundos, foram os mesmos pa

ra todos os dosímetros avaliados no leitor Teledyne 7300C. Foi

feito um estudo para a obtenção da temperatura máxima de leitu-

ra ótima para cada material TL neste leitor. Este estudo con-

sistiu em realizar-se duas leituras consecutivas, para diferentes

temperaturas, de dosímetros irradiados com uma mesma dose, sen-

do a temperatura ótima aquela para qual a razão entre as leitu-

ras era máxima.

O tratamento térmico adotado para cada material

termoluminescente e a temperatura máxima de avaliação da sua

resposta são descritos a seguir:



TABELA 4.2.1 - MATERIAIS TERMOLUMINESCENTES ESTUDADOS PARA FORMAÇÃO DOS "TANDENS"

MATERIAL TL

LiF:Mg,Ti

CaF2:Dy

CaF2:Mn

Li2B4O?:Mn

CaSO.iDy

LiF:Mg,Ti

Li2B4O7:Mn

CaF,:Mn

LiF:Mg,Ti

NOME-COMERCIAL

TLD 100

TLD 200

TLD 400

TLD 800

D-CaSO.:Dy-0,4

D-LiF-6-0,4

D-LB-0,4

Mini-2600-12

Mini-2600-6

FORMA FÍSICA

•\

Pastilhas obtidas com o mate-

rial prensado a quente

Materiais incorporados em ma-

trizes circulares de teflon

Materiais encapsulados em ca-

pilares de vidro

DIMENSÕES

3x3x0 ,9mm

12mm diaxO,4mm

ll,3mm diaxO,4mm

9,5nm diaxO,4mm

l,4iim diaxl2mm

PROCEDÊNCIA

Harshaw

•Chemical

Company

•>

Teledyne

Isotopes

Victoreen

Instruments

Company
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I i) TLD 100

1 O tratamento térmico empregado foi o tradicional,

ou seja, um aquecimento de 400°C/l hora seguido de outro de

I 100°C/2 horas, antes da irradiação do material, e um aquecimen-

to de 100°C/15 minutos anterior ã avaliação da sua resposta. A

I temperatura máxima de avaliação do dosímetro foi de 240 C.

I ii) TLD 200

• Para este TLD o tratamento térmico adotado foi

• igual ao anterior, com excessão do tratamento pós-irradiação que

foi mais longo, 100°C/l hora. A temperatura máxima de avaliação

do dosímetro foi de-.26Q°C.I
I iii) TLD 400

I Este dosímetro por possuir uma curva de emissão

que não apresenta picos de baixa temperatura não necessitou um

I tratamento térmico põs-irradiação. Para eliminação da resposta

residual do TLD 400 apôs a sua avaliação foi utilizado um trata

I mento térmico de 500°C/l hora. A temperatura máxima usada na

leitura deste dosímetro foi de 340°C.

I
| iv) TLD 800

I Para este dosímetro usou-se um tratamento térmi-

co pré-irradiação de 300°C/30 minutos. Para eliminar-se seu

I pico de emissão de baixa temperatura foi empregado um aquecimen
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to de 100°C/15 minutos. Na leitura do TLD 800 foi utilizada u-

' ma temperatura de 225°C.

v) D-CaSO4:Dy-0,4

Quando ainda virgens, estes dosímetros foram sub

I metidos a um aquecimento de 300°C/15 horas para impedir o seu

escurecimento após serem utilizados algumas vezes. Na sua recu

I peração, após serem lidos, foi empregado um tratamento térmico

de 300°C/3 horas e como tratamento pos-irradiação foi feito um

| aquecimento de 100°C/15 minutos. A temperatura máxima de ava-

liação do TLD foi de 285°C.

vi) D-LiF-6-0,4

• Uma vez que o ponto de fusão do teflon e do 327 C

• não foi possível adotar-se para o D-LiF-6-0,4 o mesmo trata-

• mento utilizado no TLD 100. Foi usado um aquecimento de 300 C/

30 minutos. 0 tratamento pós-irradiação empregado foi de 100

I °C/15 minutos. Na leitura do D-LiF-6-0,4 foi utilizada uma tem

peratura máxima de 230°C.

I
vii) D-LB-0,4

I
Foi tentado, a princípio, o emprego "de um trata-

I mento térmico para o D-LB-0,4 igual ao utilizado no TLD 800. Co

mo foi observado um aumento da sensibilidade do dosímetro com

• o uso, estudou-se tratamentos mais longos a temperatura de 300 °C

» para eliminar este comportamento indesejável. 0 aumento de
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sensibilidade desapareceu quando o material foi aquecido a 300°C/

90 minutos e, assim, este foi o tratamento térmico empregado

para o D-LB-0,4. Apôs a irradiação do material este era pós-

tratado a 100°C/15 minutos. A temperatura máxima utilizada pa-

ra leitura do fósforo foi de 270°C.

viii) Mini-2600-12

0 tratamento térmico prê-irradiação utilizado nes

tes dosímetros foi de 400°C/l hora. Estranhamente, ao se reg^s

trar a curva de emissão deste material, observou-se a existên -

cia de um pequeno pico de baixa temperatura e por isso foi ne-

cessário adicionar um põs-tratamento térmico de 100°C/15 minu -

tos. A temperatura máxima de avaliação do dosímetro foi de

410°C.

ix) Mini-2600-6

0 tratamento térmico utilizado para o mini-2600-

6 foi o tradicional, ou seja, 400°C/l hora mais 100°C/2 horas

antes da irradiação do dosímetro e 100 C/15 minutos antes da a-

valiação da sua resposta. A temperatura de leitura do material

foi de 26Q°C.
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4.3 - CALIBRAÇAO DOS DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES EM EXPOSIÇÃO

Para calibração dos dosímetros termoluminescentes

em exposição foi utilizada uma fonte colimada de Cobalto-60 mo

delo F-125 da Atomic Energy of Canada Ltd. A fonte estava cal_i

brada em exposição e possuia uma atividade de cerca de 3Ci na £

poça em que os dosímetros foram calibrados.

Os dosímetros foram irradiados em recipientes de

plexiglass, adaptados para as diferentes geometrias de cada gru

po de detetores, cuja parede sobre a qual o feixe de irradiação

incidia possuía espessura de 0,5 cm para garantir o equilíbrio

eletrônico.

Cada TLD estudado foi irradiado e avaliado dez

vezes sob condições idênticas para se determinar o fator de ca-

libração individual, em exposição em Roentgen por leitura em dígitos, e a

reprodutibilidade de sua resposta,com boa estatística, o fator de cali-

bração de cada TLD foi obtido pelo quociente entre o valor da

exposição recebida nas 10 irradiações e a média das suas respojs

tas, L, para estas irradiações. A reprodutibilidade, R, é" dada,

comumente, em termos percentuais, pela formula:

R = ~ - x 100 (4-3-1)

onde o ê 1 desvio padrão das 10 leituras do TLD.
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4.4 - ESTUDO DA DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DOS DOSlMETROS TERMOLUMI

NESCENTES

No estudo da dependência energética dos dosime-

tros termoluminescentes foram utilizados feixes de radiação de

baixa e média energia efetiva, entre 33 keV s 214 keV, gerados

• por uma máquina de raios X modelo Siemens Stabilipan 250.

I
4 . 4 . 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECTROS DE RADIAÇÃO X

I
Os espectros de energia dos fõtons X foram cara£

| terizados pelas suas resoluções. A resolução é definida, como

sendo a razão entre a largura do espectro correspondente ã meta.

I de da sua altura máxima e a energia onde ocorre este máximo em

_ termos percentuais. Eles foram classificados em dois grupos;os

• espectros "estreitos" e os espectros "largos". Foram considera

• dos estreitos os espectros que apresentaram uma resolução menor

que 40% e largos acima de 50%21*. Para a obtenção destes espec-

I tros foram usadas combinações adequadas de quilovoltagem aplica

da ao tubo de raios X e filtragem do feixe, recomendadas pela

1 literatura21*'25. As energias efetivas para estes espectros fo-

ram obtidas através do coeficiente de atenuação de massa do co-

I bre, que é tabelado em função da energia20, a partir do HVL p^

ra o Cu obtido da literatura2"»2s. Na tabela 4.4.1..1 são apre

I sentadas as características dos espectros usados neste trabalha



TABELA 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DOS ESPECTROS DE RADIAÇÃO X UTILIZADOS

ESPECTRO

ESTREITO

LARGO

ALTA

TENSÃO

(kV)

40

60

80

100

120

150

200
250

70
80

150

120

150

200

FILTRAÇÃO ADICIONAL

Pb

1,00

3,00

Al

0,97

Sn

1,00

2,50

3,00

2,00

(*) (mm)

Ca

0,20

0,60

2,00

5,00

5,00

2,00

0,10

0,20

0,50

1,20

PRIMEIRO

HVL

(mm Cu)

0,09

0,24

0,61

1,12

1,75

2,46

4,15

5,34

0,10

0,15

0,30

0,45

0,82

1,82

ENERGIA

EFETIVA

(keV)

33

47

66

84

101

122

172
214

34
39

50

59

76

100

RESOLUÇÃO

30

36

31

28

27

36

32
30

67

87

90^*^

95

93
81

(*) A filtração adicional inclui, em cada caso, a filtração inerente, 2,7 mm Al.

(**) A resolução so pode ser estimada uma vez que o espectro apresenta linhas de radiação X

característica.

to
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• 4.4.2 - DETERMINAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS CAMPOS DE RADIAÇÃO X COM

CÂMARA DE IONIZAÇAO

I
A determinação da exposição dos feixes de radia-

H ção X foi feita com a exposição de um dosímetro padrão secundá-

rio Küstner fabricado por Physikalisch-Technische Webstãtens

1 (PTVO e calibrado no laboratório primário Physikalisch-Technis-

che Bundesanstalt (PTB). Devido âs flutuações na exposição,cau

| sada pela instabilidade dos aparelhos geradores de raios X, utj_

lizou-se um sistema monitor para normalizar as medidas. Este

I sistema é composto de uma câmara de ionização do tipo dedal aco

_ piada a um leitor Baldwin Farmer, tipo 2502/3 série 284. A cã

• mara foi do tipo 2505/3 série 1934 da Nuclear Enterprise Ltd,

• com um volume sensível de 0,6 cm3. 0 sistema foi calibrado obe

decendo padrões internacionais nas mesmas condições do Sistema

• Referência do Laboratório de Dosimetria e Padronização Secundá-

ria do Instituto de Radioproteçao e Dosimetria. 0 arranjo exp£
1 rimental é apresentado na figura 4.4.2.1.

I
4.4.3 - OBTENÇÃO DAS CURVAS DE DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

I
Os dosímetros termoluminescentes de um mesmo ti-

« po foram irradiados, para cada qualidade de radiação X, em gru-

• pos de oito detetores. Estes TLD's foram expostos" ã radiação

dentro de envelopes de plástico negro de espessura desprezível

| para protegê-los da influência da luz fluorescente da sala de

irradiação. As irradiações foram realizadas a 1 metro ou 2 me-

tros da fonte de raios X, dependendo se a distribuição espec-



TUBO DE RAIOS X

CÂMARA DE IONIZAÇAO
DOSfMETRO KUSTNER

FILTRAÇAO ADICIONAL

SISTEMA
MONITOR

COLIMADOR
POSIÇÃO OCUPADA PELO

TLD A SER CALIBRADO

FIGURA 1».1».2.1 - DISPOSITIVO UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DA EXPOSIÇÃO NOS CAMPOS DE RADIAÇÃO X.



I
trai do feixe era larga ou estreita respectivamente. Esta dife

I rença na distância de irradiação deve-se ao fato do dosímetro

Küstner ter sido calibrado para espectros largos a 1 metro da

1 fonte de raios X e para espectros estreitos a 2 metros desta.To

_ dos os dosímetros foram irradiados com uma exposição de 500 mR,

• com excessão dos dois tipos de dosímetros de I^B.Oy-.Mn, TLD 400

• e D-LB-0,4. Estes, devido ã sua baixa sensibilidade quando ava

liados no leitor 7300 C, foram"irradiados com 15000 mR e por

• isso não se fez irradiações destes materiais com espectros es-

treitos. 0 rendimento destes feixes é baixo e o tempo de máqui^

• na seria demasiadamente longo para se obter esta exposição.

• 0 valor da dependência energética, Y ( E ) , da res-

posta de um determinado material TL ê dada pela média das res-

| postas para radiações X com energia efetiva E r de 8 dosímetros

do material considerado, corrigidas pelos seus fatores de cali-

I bração para se eliminar as diferenças de sensibilidade dos TID's

— e normalizadas para as respostas dos detetores a energia do

Co. 0 erro a Q Y ( E ) I ] associado a Y ( E ) foi obtido consideran

• do a teoria de pequenas amostras com um nível de confiança de

Para cada tipo de dosímetro foram determinadas

I duas curvas de dependência energética da sua resposta. Uma ob-

tida com o uso de espectros de radiação X largos e outra com ej>

I pectros estreitos. A excessão foram os dosímetros de Li2B.O7:Mn,

só irradiados com espectros largos, pelo motivo apresentado

I anteriormente. Estas curvas foram obtidas através de um ajuste

ponderado por seus desvios dos pontos experimentais através de
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uma função composta de una gaussiana e uma reta. Estes ajustes

I foram feitos pelo método de Powell utilizando um programa de

_ computador.

4.5 - OBTENÇÃO DAS CURVAS DE TANDEM

I
Com base nas suas reprodutibilidades, no grau de

• dependência energética das suas respostas e nas incertezas na

determinação dessas dependências energéticas, foram selecionados

• alguns dosímetros entre os estudados para a obtenção das curvas

de Tandem. Estas foram obtidas através do quociente entre os

I valores de cada duas curvas de dependência energética da respojs

ta dos dosímetros do par. Os erros associados às razões de

I Tandem foram obtidos propagando-se os erros associados aos dois

_ fatores do quociente.

I
I

Determinada a curva de Tandem para um par de ma-

I teriais TL, ê possível utilizi-la na determinação da energia e-

fetiva desconhecida de um feixe de radiação. A precisão nesta

I determinação, a,, depende das incertezas dos resultados experi-

mentais das razões de Tandem e da inclinação da curva.

I
Conhecida a energia efetiva, utiliza-se a curva

> de dependência energética de resposta de um dos TLD's formad£

res do Tandem, a mais suave, para determinação da exposição, X.

4.6 - ESCOLHA DO MELHOR TANDEM
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I

I
Duas são as fontes de incerteza na determinação

• da exposição. Uma oriunda da imprecisão na determinação da e-

• nergia efetiva associada ã forma da curva de dependência energé

tica do material TL considerado, a-, e outra aquela proveniente

• da determinação experimental desta última curva, o,. A incerte

za final, o., é":

I
| a4 = J a2 + aI (4-6-1)

I Com bases nas incertezas o, e a. procedeu-se a

escolha do melhor Tandem.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CAPÍTULO V

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudou-se os dosímetros termoluminescentes de

LiF:Mg,Ti, Li-B^^Mn, CaSO4:Dy, CaF2:Mn e CaF2:Dy visando ob-

ter-se o melhor par destes detetores para a determinação, atra-

vés do Método Tandem, de exposição ou de dose absorvida em

campos de radiação X e gama com distribuição espectral desconhe

cida. Os TLD's foram calibrados individualmente, determinou-se

a reprodutibilidade de suas respostas e obteve-se a curva de d£

pendência energética de cada material TL. Os resultados foram

utilizados na seleção dos dosímetros empregados na formação dos

'Tandens". As curvas Tandem foram analisadas e comparadas entre

si em termos de precisão na determinação da energia efetiva e

da exposição. A seguir são apresentados e discutidos os resul-

tados obtidos.

S.l. REPRODUTIBILIDADE

Nos histogramas da figura 5.1.1 são mostrados os

resultados do estudo de reprodutibilidade das respostas dos do-

símetros termoluminescentes. Neles, pode-se observar que os

TLD 100, TLD 200, TLD 400 e D-CaSO4:Dy-0,4 foram os dosímetros

que se mostraram mais reprodutiveis; 851 dos TLD's de cada tipo

apresentaram reprodutibilidades melhores que 1,51. Os dosíme -

t.ros D-LiF-6-0,4 também apresentaram respostas reprodutiveis;
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60S destes dosímetros possuiam respostas com reprodutibilidades

melhores que 1,5S e para os demais as reprodutibilidades não e-

ram piores que^2,5$.

As respostas dos demais dosímetros embora não te

nham se mostrado tão reprodutíveis não podem ser consideradas

ruins já que, tanto no caso dos dosímetros TL de borato de lí-

tio como no caso dos minis TLD's, pelo menos 85$ dos detetores

de cada tipo apresentaram respostas com reprodutibilidades melhores

que 3%. Este valor, normalmente, é estabelecido como o limite •

para um dosímetro termoluminescente ser considerado reprodutí-

vel 2 6.

As reprodutibilidades do mini-2600-12 e do mini

2600-6 foram respectivamente inferiores as do TLD 400 e do TLD

100, devido ãs condições de avaliação daqueles dosímetros no

leitor Victoreen 2600. A avaliação é feita graficamente utili-

zando a altura do pico de emissão TL do material, o que diminui

a sua precisão. Ademais, o sistema de aquecimento dos TLD's no

leitor Victoreen 2600 ê feito introduzindo-se o dosímetro num

filamento e um mal contacto entre eles ocasiona um aquecimento

não uniforme do dosímetro. No caso dos dois dosímetros de bora

to de lítio, TLD 800 e D-LB-0,4, a existência de detetores com

respostas que apresentaram reprodutibilidades próximas ou até

piores que 3% pode ser explicada peío fato de estar o comprimen

to de onda de emissão TL deste material deslocado em relação ao

máximo da função de sensibilidade da fotomultiplicadora utiliza

da no leitor 7300 C. A resposta dos dosímetros de Li2B4O7:Mn

também é muito sensível â variação da umidade relativa do am-
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biente.

I
I

I

5.2. CURVAS DE DEPENDÊNCIA' ENERGÉTICA

I Nas figuras 5.2.1 a 5.2.16 são mostradas as cur-

vas experimentais de dependência energética da resposta dos do-

| símetros TL estudados, obtidas com o uso de feixes de radiação X

_ com distribuição espectral estreita e larga. 0 desvio associa-

• do a cada ponto experimental tem um nível de confiança de 95%.

m Na tabela 5.2.1 são relacionados, para cada dosímetro, os des-

vios máximo e mínimo encontrados na determinação destas depen-

• dências. Nela, pode-se observar que os resultados obtidos para

o TLD 100, TLD 200, TLD 400 e D-CaSO4:Dy-0,4 apresentaram os me

I nores desvios. Os TLD's, para os quais os resultados apresentei

ram os maiores desvios, foram o D-LB-0,4~, o TLD 800 e o mini-

I 2600-12. Isto já era esperado, uma vez que estes dosímetros slo

menos reprodutiveis.

I
Comparando-se as curvas de dependência energéti-

I ca de um mesmo material termoluminescente, obtidas com o uso de

_ feixes de radiação X com distribuição espectral estreita e lar-

B ga, pode-se observar que a dependência energética é menor no

m caso de espectros largos. Isto pode ser explicado pela maior

contribuição na resposta do TLD, neste caso, de componentes de
radiação X com energias diferentes da energia efetiva do feixe

considerado.
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TABELA 5.2.1 - DESVIOS MÁXIMOS E MÍNIMOS ENCONTRADOS NA DETERMI

NAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ENERGÉTICAS DOS TLD's ES-

TUDADOS.

DOSÍMETRO

TLD 1Q0

TLD 200

TLD 400

TLD 8QQ

D-CaSO4:Dy-0,4

D-LiF-b-0,4

D-LB-0,4

Mini-2600-12

Mini-2600-6

ESPECTRO

DESVIO
MÍNIMO
m
0,79

1,27

0,89

-

0,79

0,88

-

1,45

0,88

ESTREITO

DESVIO
MÁXIMO
G)

1,87

2,27

2,97

-

1,88

1,91

-

2,55

2,50

ESPECTRO

DESVIO
MÍNIMO

0,33

0,36

0,28

2,13

0,79

1,67

1,87

1,24

2,54

LARGO

DESVIO
MÁXIMO
(S)

1,62

2,02

2,75

3,00

1,51

2,80

3,67

3,05

2,68

Nas figuras 5.2.15 e 5.2.16 observa-se uma dife-

rença bastante grande entre as curvas de dependência energética

da resposta do TLD 800 e do D-LB-0,4. Enquanto o primeiro dos^

metro apresenta uma subresposta para radiações X com energias

efetivas inferiores a 100 keV, ou outro exibiu uma resposta maior

que aquela para a radiação gama do Cobalto-60. Tal fato deve-se

ã presença do teflon como agregante do pó de borato de lítio nos

dosímetros D-LB-0,4. Este material possui um número atômico e-

fetivo proximo ao do fluoreto de lítio e, consequentemente, su-

perior ao próprio LioB-O.:Mn. Devido a isso hã uma maior gera-

ção de fotoeletrons no D-LB-0,4 quando ele ê exposto a radiação
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i X ou gama de média e baixa energia, causando uma maior emissão

termoluminescente pelo I^B.O-iMn, já que o número de elétrons

I aprisionados em suas armadilhas é maior.

i
5.3. ESCOLHA DOS DOSÍMETROS PARA FORMAÇÃO DOS "TANDENS"

I
Dos materiais termoluminescentes estudados ape-

| nas o fluoreto de lítio e o borato de lítio não apresentaram uma

resposta acentuadamente dependente da energia das radiações ga-

• ma e X, como pode ser visto nas figuras 5.2.9 a 5.2.16. Assim,

_ na seleção dos dosimetros para formação dos 'Tandens1.1, o fluoreto

• de lítio ou o borato de lítio deve ser escolhido como o dosíme-

• tro menos sensível do par.

• Os dosimetros de fluoreto de lítio se mostraram

mais reprodutíveis que os de borato de lítio. Não foi possível

• experimentalmente obter-se a dependência energética dos dosime-

tros de borato de lítio utilizando-se espectros de radiação X

• estreitos. Os desvios encontrados na determinação da dependên-

cia energética dos dosimetros de fluoreto de lítio foram menores

| que os obtidos na determinação da dependência energética do bo-

rato de lítio. Assim, os "Tandens" em que um dos dosimetros do

1 par ê o fluoreto de lítio são preferíveis àqueles em que se u ü

liza o borato de lítio.

i Com base na analise acima, os melhores 'Tandens" que

podem ser formados com os dosimetros avaliados no leitor Teledv

ne 7300 C são aqueles que utilizam o TLD 100 em par com o TLD
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• 200, o TLD 400 e o D-CaS04:Dy-0,4 e aquele em que os dosímetros

formadores do par são o D-CaSO.:Dy-0,4 e o D-LiF-6-0,4. Não

I há vantagens em se formar "Tandens" com o TLD 200 ou o TLD 400 em

conjunto com o D-LiF-6-0,4, porque este dosímetro é menos repro

I dutível que o TLD 100. 0 conjunto D-CaS04:Dy-0,4 e D-LiF-6-0,4

ê interessante pois estes detetores possuem formas geométricas

I iguais e por vezes, na pratica, somente dosímetros de uma dete_r

minada geometria podem ser usados. Com os dosímetros avaliados

I no leitor Victoreen 2600 ê possível a formação de somente um

Tandem composto dos TLD's mini-2600-12 e mini-2600-6.

I 5.4. CURVAS DE TANDEM

" 5.4.1. ESPECTRO LARGO

Nas figuras 5.4.1.1 a 5.4.1.5 são mostradas, res

I pectivamente, as curvas de Tandem mini-2600-12/mini-2600-6,

D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4, TLD 200/TLD 100, TLD 400/TLD 100 e

I D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100 obtidas com o uso de espectros de radia-

ção X largos. Estas curvas são analisadas a seguir:

I
i) mini-2600-12/mini-2600-6

I
As incertezas na determinação experimental das

I razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL mini-2600-12 e

I mini-2600-6, com o uso de feixes de radiação X com distribuição

espectral larga, situaram-se entre ± 3% e ± 4%. Considerando -

se, conjuntamente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida
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para os resultados experimentais, ê possível a determinação da

I energia efetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribui

m ção energética larga e energia efetiva entre 100 keV e 50 keV

• com uma incerteza máxima de 5 keV. Se a energia efetiva do

• feixe de radiação situar-se entre 30 keV e 50 keV, a incerteza

na sua determinação será maior, podendo atingir 15 keV, isto por

I que este valor estará compreendido no intervalo de energias coi;

respondente ao máximo da curva de Tandem.

I
Utilizando-se a curva de dependência energética

• da resposta do mini-2600-6 obtida com o uso de feixes de radia-

ção X com distribuição espectral larga, figura 5.2.14, e consi-

| derando-se as incertezas na sua determinação experimental bem

como na determinação, da energia efetiva a partir da curva de

I Tandem analisada, é possível determinar a exposição ou a dose

. absorvida no ar com uma incerteza menor que ± 31, inclusive pa-

• ra valores de energia efetiva da radiação < 50 keV devido às c£

• racteristicas favoráveis da curva de dependência energética nejs

sa região de energias.

I
1 ii) D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4

I As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL D-CaSO.:Dy-0,4 e

I . 4

I D-LiF-6-0,4, com o uso de feixes de radiação X com distribuição

espectral larga, situaram-se entre ± 2% e ± 31. Considerando -

i se,conjuntamente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida pa

ra os resultados experimentais, é possível a determinação da e-
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nergia efetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribui-

| ção energética larga e energia efetiva entre 100 lceV e 50 keV

com uma incerteza maxima de 4 keV. Se a energia efetiva do fei.

xe de radiação situar-se entre 30 keV e 50 keV, a incerteza na

. sua determinação será maior, podendo atingir 11 keV, isto por-

• que este valor estará compreendido no intervalo de eneTgias cor

respondente ao máximo da curva de Tandem.

1 Utilizando-se a curva de dependência energética

da resposta do D-LiF-6-Q,4 obtida com o uso de feixes de radia-

I ção X com distribuição espectral larga, figura 5.2.12, e consi-

derando-se as incertezas na sua determinação experimental bem

• como na determinação da energia efetiva a partir da curva de

Tandem analisada, é possível determinar a exposição ou a dose

( absorvida no ar com uma incerteza compreendida entre ±21 e

± 3,6°Í.

* iii) TLD 200/TLD 100

As incertezas na determinação experimental das

• razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL TLD 200 e TLD 100,

com o uso de feixes de radiação X com distribuição espectral lar

I ga, situaram-se entre ± 1% e ± 2,51. Considerando-se, conjunta

mente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida para os re-

I sultados experimentais, é possível a determinação da energia e-
•

fetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribuição ener-

! gética larga e energia efetiva entre 100 keV e 55 keV com uma

incerteza máxima de 5 keV. Se a energia efetiva do feixe de ra
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diação situar-se entre 30 keV e 55 keV, a incerteza na sua de-

terminação poderá ser maior que 20 keV, isto porque este valor

estará compreendido no intervalo de energias correspondente ao

máximo da curva de Tandem.

Utilizando-se a curva de dependência energética

da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

com distribuição espectral larga, figura 5.2.10, e considerando

-se as incertezas na sua determinação experimental bem como na

determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem ana.

lisada, ê possível determinar a exposição ou a dose absorvida no

ar com uma incerteza menor que ± 21, inclusive para valores de

energia efetiva da radiação < 55 keV devido ãs características

favoráveis da curva de dependência energética nessa região de e_

nergias.

iv) TLD 400/TLD 100

As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL TLD 400 e TLD 100,

com o uso de feixes de radiação X com distribuição espectral lar

ga, situaram-se entre ± 1% e ± 3%. Considerando-se, conjuntamen

te, estas incertezas e a curva de ajuste obtida para os resultados e x~

perimentais, é possível a determinação da energia efetiva de um

feixe de radiação X ou gama com distribuição energética larga e energia e-

fetiva entre 100 keV e 60 keV com uma incerteza de 2 keV. Se

a energia efetiva do feixe de radiação situar-se entre 30 keV

e 60 keV, a incerteza na sua determinação será maior, podendo a
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tingir 30 keV, isto porque este valor estará compreendido no

I intervalo de energias correspondente ao máximo da curva de Tan-

dem.

_ Utilizando-se a curva de dependência energética

* da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

• com distribuição espectral larga, figura 5.2.10, e considerando

-se as incertezas na sua determinação experimental bem como na

• determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem ana.

lisada, é possível determinar a exposição ou a dose absorvida no

• ar com uma incerteza menor que ± 2% , inclusive para valores de

energia efetiva de radiação < 60 keV devido Es características

I favoráveis da curva de dependência energética nessa região de

energias.

I
I v) D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100

• As incertezas na determinação experimental das

• razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL D-CaSO4:Dy-0,4 e

TLD 100, com o uso de feixes de radiação X com distribuição es-

• pectral larga, foram menores que ± 21. Considerando-se, conjun

tamente,estas incertezas e a curva de ajuste obtida para os re-

I sultados experimentais, é possível a determinação da energia e-

fetiva de um feixe de radiação X ou gama em distribuição energ£

I tica larga e energia efetiva entre 100 keV e 50 keV com uma in-

certeza de aproximadamente 1 keV. Se a energia efetiva do fei-

I xe de radiação situar-se entre 30 keV e 50 keV, a incerteza na

sua determinação serã maior, podendo atingir 10 keV, isto por-

que este valor estará compreendido no intervalo de energias co£
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I
respondente ao máximo da curva de Tandem.

I
Utilizando-se a curva de dependência energética

I da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

. com distribuição espectral larga, figura 5.2.10, e considerand£

• se as incertezas na sua determinação experimental bem como na

m determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem ana

lisada, é possível determinar a exposição ou a dose absorvida no

1 ar com uma incerteza menor que ± 1,7! , inclusive para valores de

energia efetiva de radiação < 50 keV devido ãs características

I favoráveis da curva de dependência energética nessa região de

energias.

I
I 5.4.2 - ESPECTROS ESTREITOS

I Nas figuras 5.4.2.1 a 5.4.2.5 são mostradas, res_

_ pectivamente, as curvas de Tandem mini-2600-12/mini-2600-6 ,

• D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4, TLD 200/TLD 100, TLD 400/TLD 100 e

• D-CaSO.iDy-O,4/TLD 100 obtidas com o uso de espectros de radia-

ção X estreitos. Estas curvas são analisadas a seguir:

I
i) mini-2600-12/mini-2600-6

I
As incertezas na determinação experimental das

I razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL mini-2600-12 e

mini-2600-6, com o uso de feixes de radiação X com distribuição

! espectral estreita, situaram-se entre ± 21 e ± 3,5%. Conside-

rando-se, conjuntamente, estas incertezas e a curva de ajuste ob
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tida para os resultados experimentais, é possível a determina -

ção da energia efetiva de um feixe de radiação X ou gama s om

distribuição energética estreita e energia efetiva entre lOOkeV

e 60 keV com uma incerteza máxima de 4 keV. Se a energia efetî

va do feixe de radiação situar-se entre 30 keV e 60 keV, a in-

certeza na sua determinação será maior, podendo atingir 30 keV,

isto porque este valor estará compreendido no intervalo de enej_

gias correspondente ao máximo da curva de Tandem.

Utilizando-se a curva de dependência energética

da resposta do mini-2600-6 obtida com o uso de feixes de radia-

ção X com distribuição espectral estreita, figura 5.2.13, e con

siderando-se as incertezas na sua determinação experimental bem

como na determinação da energia efetiva a partir da curva de

Tandem analisada, é possível determinar a exposição ou a dose

absorvida no ar com uma incerteza situada entre ± 2% e ± 61. As

incertezas maiores estão associadas às energias efetivas meno-

res.

ii) D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4

As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL D-CaSO.:Dy-0,4 e

D-LiF-6-0,4, com o uso de feixes de radiação X com distribui -

ção espectral estreita, foram menores que ± 21. Considerando -

se, conjuntamente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida

para os resultados experimentais, e possível a determinação da

energia efetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribui

ção energética estreita e energia efetiva entre 100 keV e SOkeV
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com uma incerteza máxima de 2 keV. Se a energia efetiva do feî

í xe de radiação situar-se entre 30 keV e 50 keV, a incerteza na

sua determinação serã um pouco maior, podendo atingir 5 keV, i£

| to porque este valor estarã compreendido no intervalo de ener -

gias correspondente ao máximo da curva de Tandem.

Utilizando-se a curva de dependência energética

• da resposta do D-LiF-6-0,4 obtida com o uso de feixes de radia-

I ção X com distribuição espectral estreita, figura 5.2.11, e con

siderando-se as incertezas na sua determinação experimental bem

I como na determinação da energia efetiva a partir da curva de

Tandem analisada, é" possível determinar a exposição ou a dose

I absorvida no ar com uma incerteza situada entre ± 1% e ± 3,11.

I iii) TLD 200/TLD 100

I As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL TLD 200 e TLD 100,

I com o uso de feixes de radiação X com distribuição espectral e£

_ treita, situaram-se entre ± 1% e ± 2,51. Considerando-se, con-

• juntamente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida para os

a resultados experimentais é possível a determinação da energia £

fetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribuição ener-

I gética estreita e energia efetiva entre 100 keV e 60 keV com

uma incerteza maxima de 4 keV. Se a energia efetiva do feixe de

I radiação situar-se entre 30 keV e 60 keV, a incerteza na sua de_

terminação serã maior, podendo atingir 30 keV, isto porque este

j valor estarã compreendido no intervalo de energias corresponden

te ao máximo da curva de Tandem.
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Utilizando-se a curva de dependência energética

da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

com distribuição espectral estreita, figura 5.2.9, e consideran

do-se as incertezas na sua determinação experimental bem como

na determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem

analisada, é possível determinar a exposição ou a dose absorvi-

da no ar com uma incerteza menor que ± 21, se a energia efetiva

do feixe de radiação é > 60 keV. Para um valor de energia efe

tiva < 60 keV a incerteza na determinação da exposição é ± 7%.

iv) TLD 400/TLD 100

As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TLD 400 e TLD 100,com

o uso de feixes de radiação X com distribuição espectral estrei.

ta, situaram-se entre ± 1% e ± 3%. Considerando-se, conjunta -

mente, estas incertezas e a curva de ajuste para os resultados

experimentais, é possível a determinação da energia efetiva de

um feixe de radiação X ou gama com distribuição energética es-

treita e energia efetiva entre 100 keV e 60 keV com uma incert^

za situada entre 2 keV e 5 keV. Se a energia efetiva do feixe

de radiação situar-se entre 30 keV e 60 keV, a incerteza na sua

determinação será maior, podendo atingir 30 keV, isto porque ejs

te valor estará compreendido no intervalo dcí energias correspon

dente ao máximo da curva de Tandem.

Utilizando-se a curva de dependência energética

da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

com distribuição espectral estreita, figura 5.2.9, e consideran
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do-se as incertezas na sua determinação experimental bem como

na determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem

analisada, é" possível determinar a exposição ou a dose absorvi-

da no ar com uma incerteza menor que ±21, se a energia efetiva

do feixe de radiação é > 60 keV. Para um valor de energia efe-

tiva < 60 keV a incerteza na determinação da exposição é ± 7%.

- v) D-CaS04:Dy-0,4/TLD 100

• As incertezas na determinação experimental das

razões de Tandem obtidas com os dosímetros TL D-CaSO.rDy-O,4 e

I TLD 100, com o uso de feixes de radiação X com distribuição es-

pectral estreita, foram menores que ± 2%. Considerando-se, con

I juntamente, estas incertezas e a curva de ajuste obtida para os

resultados experimentais, é possível a determinação da energia

I efetiva de um feixe de radiação X ou gama com distribuição ener

gética estreita e energia efetiva entre 100 keV e 30 keV com

I uma incerteza máxima de 4 keV.

• Utilizando-se a curva de dependência energética

• da resposta do TLD 100 obtida com o uso de feixes de radiação X

com distribuição espectral estreita, figura 5.2.9, e consideran

I do-se as incertezas na sua determinação experimental bem como

na determinação da energia efetiva a partir da curva de Tandem

I analisada, ê possível determinar a exposição ou a dose absorvi-

da no ar com uma incerteza menor que ± 1,71.

f
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5 . 4 . 3 . DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

I
A analise das incertezas na determinação, no ar,

1 da energia efetiva e da exposição ou da dose absorvida com o

uso do método Tandem foi baseada no conhecimento do tipo de

I distribuição espectral do feixe de radiação em termos de largo

e estreito. Este conhecimento na prática, pode ser obtido. Por

| exemplo, no caso de um feixe de radiação X filtrada, sua pró-

pria filtração e energia máxima fornecem esta informação. Nes-

• tas incertezas não está incluída a exatidão na determinação da

_ exposição com a câmara de ionização utilizada na calibração dos

TLD's. As incertezas determinadas estão unicamente relaciona -I das ao método Tandem.

I Na tabela 5.4.3.1 sao apresentadas as incertezas

máximas existentes na determinação, no ar, da energia efetiva e

• da exposição utilizando as dez curvas de Tandem analisadas. Ne-

la, observa-se que utilizando quaisquer das curvas de Tan -

• dem não há uma grande diferença entre as incertezas na determi-

nação da energia efetiva de um feixe de radiação, cujo tipo de

• distribuição espectral, larga ou estreita, é conhecido e cuja

_ energia efetiva situa-se entre 60 keV e 100 keV. Uma precisão

» um pouco melhor ê obtida com os pares de TLD's em que um dos d£>

• símetros ê o D-CaSO.:Dy-0,4. Para valores de energia efetiva

menores que 60 keV as curvas de Tandem D-CaSO.:Dy-0,4/TLD 100

t e D-CaSO-:Dy-0,4/D-LÍF-6-0,4 são preferívies às demais porque

permitem a determinação da energia efetiva com maior precisão.

I Isto se deve ã pequena espessura, 0,4mm, dos dosímetros

D-CaSO4:Dy-0,4 que faz com que o feixe de radiação X ou gama



TABELA 5.4.3.1 - INCERTEZAS MÁXIMAS NA DETERMINAÇÃO, NO AR, DA ENERGIA EFETIVA E DA EXPOSIÇÃO

COM AS DEZ CURVAS DE TANDEM ANALISADAS.

TANDEM

D-CaSO4:Dy-0,4/

TLD 100

D-CaSO4:Dy-0,4/

D-LiF-6-0,4

TLD 200/TLD 100

TLD 400/TLD 100

mini-2600-12/

mini-2600-6

INCERTEZA NA ENERGIA EFETIVA (keV)

ESPECTRO LARGO

30keV-
60keV

10

11

25

30

15

60ksV-
100keV

1

4

5

2

5

ESPECTRO ESTREITO

30keV-
60keV

4

5

30

30

30

60keV-
lOOkeV

4

2

4

5

4

INCERTEZA NA EXPOSIÇÃO (%)

ESPECTRO LARGO

30keV-
60keV

1.0

2,6

1,8

2,0

2,7

60keV-
lOOkeV

1,7

3,6

2,0

2,0

2,9

ESPECTRO ESTREITO

30keV-
60keV

1.7

3,1

7,0

7,0

6,0

>60keV-
100keV

1,7

2,6

2,0

2,0

3,4

oo
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de baixa energia seja menos atenuado neste TLD e, conseqüente -

mente, desloca o máximo da curva de Tandem para energias ineno -

res que 35 keV.

' Apesar da grande incerteza existente na determi-

nação da energia efetiva, para valores menores que 60 keV, com

o uso dos "Tandens" TLD 200/TLD 100, TLD 400/TLD 100 e mini-2600-

12/mini-2600-6, as características favoráveis das curvas de de-

pendência energética da resposta do TLD 100, figuras 5.2.9 e

5.2.10, e do mini-2600-6, figuras 5.2.13 e 5.2.14, para estas £

nergias, garante uma incerteza máxima menor que ± 1% na determ^

nação da exposição ou da dose absorvida no ar. Com os Tandens

D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100 e D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4 se consegue

as menores incertezas nestas medidas, principalmente com o pri-

miero, com o qual se pode determinar a exposição no ar, num in-

tervalo de energias entre 30 keV e 100 keV, com uma incerteza me

nor que ± 1,71.

Assim, entre todos os pares de dosímetros estuda

dos, aquele formado pelo D-CaSO4:Dy-0,4 e o TLD 100 é o melhor

para determinação, no ar, da energia efetiva e da exposição ou

da dose absorvida em campos de radiação X ou gama com energia e

fetiva entre 100 keV e 30 keV e cujo tipo de distribuição espe£

trai, larga ou estreita, é conhecido.

Rossiter e Wood16, em trabalho recente, estuda -

ram a determinação da exposição em feixes de radiação X com dis

tribuição espectral estreita desconhecida, utilizando o método

Tandem. Os conjuntos dos TLD's usados foram CaSO,:Dy e
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LiF:Mg,Ti, em forma de põ, e CaF-iMn e LiF:Mg,Ti, em forma de

pastilhas. Para medidas no ar, as incertezas máximas encontra-

das foram^de ± 4,51. Comparando-se este valor com os obtidos

no presente trabalho, com as curvas de Tandem TLD 200/TLD 100,

TLD 400/TLD 100 e mini-2600-12/mini-2600-6, tabela 5.4.3.1, ob-

serva-se que ele é melhor. Entretanto, com a utilização dos con

juntos D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100 é D-CaSO4:Dy-0;4/D-LiF-6-0,4 as

incertezas máximas nestas medidas são respectivamente iguais a

± 1,7o e ± 3,11 e portanto menores que as determinadas no traba.

lho considerado.

Todos os Tandens estudados foram calibrados no

ar. Para utilizá-los em medidas de dose absorvida num material,

deve-se considerar que o espectro do feixe de radiação dentro

destes materiais se modifica. Conhecendo-se o espectro do fei-

xe incidente e o material, e consequentemente seus coeficientes

de atenuação em função da energia, pode-se prever, qualitativa-

mente, o tipo de modificação que ocorrerá com o espectro em

função da profundidade no material. Assim, as incertezas encon

tradas para medidas de dose absorvida no ar através do método

Tandem não devem mudar significativamente quando da determina -

ção de dose absorvida num material.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

A incerteza máxima na determinação da energia e-

fetiva de um feixe de radiaçãoX ou gama, cujo tipo de distri -

buição espectral, larga ou estreita, é conhecido e cuja energia

efetiva tem um valor entre 60 keV e 100 keV, não é significati-

vamente diferente com quaisquer das curvas de Tandem analisadas.

Uma precisão um pouco melhor ê obtida com os pares de TLD's em

que um dos dosímetros ê o D-CaSO.:Dy-0,4.

Com as curvas de Tandem D-CaSO.:Dy-0,4/TLD 100 e

D-CaSO»:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4 se consegue a melhor precisão na d£

terminação da energia efetiva de um feixe de radiação gama ou X,

cujo tipo de distribuição espectral, larga ou estreita, ê conhe

cido, e cuja energia efetiva tem um valor entre 30 keV e 60 keV.

Utilizando as curvas de Tandem D-CaSO.:Dy-0,4 /

TLD 100 e D-CaSO4:Dy-0,4/D-LiF-6-0,4 chega-se a determinação da

exposição ou da dose absorvida no ar com a menor incerteza. Com

a curva de Tandem D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100 determina-se a exposi-

ção, num intervalo de energias entre 30 keV e 100 keV, com uma

incerteza máxima de ± 1,71.

0 melhor Tandem para determinação, no ar, da ex-

posição ou da dose absorvida, em campos de radiação X ou gama com energia
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efetiva desconhecida ê o formado pelos dosímetros D-CaSO4:Dy-0,4

e TLD 100.

As incertezas na medida da dose absorvida dentro

de um material não devem ser significativamente diferentes da-

quelas encontradas nas medidas no ar, desde que seja possível a.

valiar a modificação que o espectro do feixe sofre ao através -

sar o material. Assim, o Tandem D-CaSO4:Dy-0,4/TLD 100 também

se apresenta como o melhor para estas medidas. Entretanto,para

se avaliar as incertezas na determinação da dose absorvida num

material pelo método de Tandem é" necessário se ter em mente que •

neste método a avaliação da energia efetiva está baseada numa

calibração feita no ar sob condições geométricas bem definidas.

A irradiação do Tandem dentro de um material significa uma mu-

dança drástica das condições geométricas existentes durante a

calibração dos TLD's. Por exemplo, pode acontecer uma grande

contribuição de radiação espalhada pelo material na resposta dos

dosímetros o que significa a necessidade de avaliação da depen-

dência angular dos detetores e sua influencia na determinação

da energia efetiva.

Uma possibilidade de se avaliar o método Tan-

dem na determinação da energia efetiva dentro de um material,ba

seado numa calibração no ar, é a determinação independente da

exposição dentro de uma cavidade de ar dentro do material ou

a determinação da dose absorvida dentro do material." A teoria

cavitãria fornece esta possibilidade com a utilização de uma câ

mara de ionização baseada no princípio de Bragg-Gray.
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APÊNDICE A

TERMOLUMINESCÊNCIA

A.I - TEORIA FENOMENOLÓGICA DE TERMOLUMINESCÊNCIA

Certos sólidos quando aquecidos a determinadas tempera-

turas, apôs serem expostos â radiação ionizante, apresentam a

propriedade de emitirem luz. Este fenômeno ê denominado termo-

luminescência e o material que o exibe, denomina-se material te£

moluminescente. A termoluminescência pode ser explicada quali-

tativamente com auxílio de um esquema fenomenológico simples que

emprega o conceito de bandas dos sólidos com relação aos seus

níveis de energia eletrônicos27»2e. Quando um cristal termolumi

nescente é exposto ã radiação ionizante, esta fornece energia

aos seus elétrons no estado fundamental, banda de Valencia, de

tal modo que eles se tornam capazes de passar para banda de con

dução, deixando uma lacuna na banda de Valencia. 0 elétrom e

a lacuna movem-se então através do cristal até que ocorram re-

combinações ou sua captura em estados meta-estáveis de energia,

normalmente denominados de armadilhas e localizados na banda

proibida. Estas armadilhas estão associadas a impurezas ou im-

perfeições da rede cristalina que criam poços de potencial Io

cais. Uma vez aprisionados, estes portadores de carga permane-

cerão nesses poços de potencial até que recebam energia térmica

suficiente para abandoná-los, tornando-se novamente livres, po-

dendo então interagir com os portadores de carga oposta forman-

do entidades no estado excitado. Com a desexcitação destas
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configurações para o estado fundamental há a liberação de ener-

gia na forma de fõtons.

j A. 2 - DOSÍMETRO TERivIOLUMINESCENTE (TLD)

j Muitos compostos inorgânicos possuem proprieda -

des termoluminescentes. Entretanto, um material termolumines-

• cente sõ pode ser utilizado como dosímetro se combinar algumas

características específicas. Esta exigência limita bastante o

I número dos materiais passíveis de emprego na dosimetria das ra-

diações. Como características específicas podem ser citadas:

I
a) uma concentração elevada de elétrons e lacu-

I nas capturados nas armadilhas e uma elevada £

. ficiência na emissão de luz associada aos pro

• cessos de recombinação;

b) um armazenamento estável dos elétrons, e lacu

I nas na temperatura em que o material vai ser

utilizado;

I
c) um espectro de emissão TL para o qual o sist£

I ma detetor, combinação fotomultiplicadora e

filtro, responda eficientemente e, cuja inter-

ferência com a emissão incandescente, infra-

vermelha, do material aquecido seja a menor

possível;
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d) uma distribuição simples de armadilhas, de

preferência que consista numa curva de emis-

são com um único pico, para maior simplicida-

de de operação e interpretação da leitura;

e) resistência a diversos fatores ambientais po-

tencialmente prejudiciais tais como luz, umi-

dade e gases;

f) uma resposta que varie linearmente para um in

tervalo amplo de doses.

Obviamente, é difícil encontrar todas estas ca-

racterísticas em um ünico material detetor. Os TLD's comumente

utilizados apresentam, quando muito, um compromisso razoável eii

tre as características enumeradas.

A.3 - CURVA DE EMISSÃO TERMOLUMINESCENTE

Dá-se o nome de curva de emissão TL a curva que

representa a intensidade de luz emitida por um material termolu

minescente em função da temperatura ou do tempo de aquecimento a

que é submetido. Esta curva pode apresentar um ou mais máxi-

mos, picos de emissão, conforme o número de diferentes armadi -

lhas do material e suas profundidades.
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A. 4 - DESVANECIMENTO DA RESPOSTA TERMOLUMINESCENTE

Denomina-se desvanecimento da resposta de um d£

símetro termoluminescente ã liberação espontânea dos elétrons de

suas armadilhas, proporcionando recombinações, e a conseqüente

emissão de luz pelo material. Normalmente a grandeza responsa- -

J vel por este fenômeno é a temperatura. Entretanto, um material

termoluminescente pode ter sua informação latente afetada por

I outros fatores tais como a luz ou a umidade.

I
A. 5 - RESPOSTA TERMOLUMINESCENTE EM FUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO

• A curva da resposta de um dosímetro termolumines_

cente em função da exposição compreende geralmente uma região li

I near, outra supralinear e uma terceira de saturação. A primei-

ra ê a de maior interesse em dosimetria, uma vez que há uma re-

I lação linear entre a termoluminescência apresentada pelo sólido

e a exposição, permitindo uma maior precisão nas medidas.

I
Na região supralinear a resposta termoluminescen

I te deixa de ser proporcional à exposição, sendo a origem deste

fenômeno ainda mal conhecida. Ainda é possível realizar-se me-

I

I
didas de exposição nesta região, mas a precisão dos resultados

é inferior àquela obtida na região linear.

Para valores muito elevados de exposição, maio-

res que IO7 R, a curva de resposta da maioria dos dosímetros ter_

moluminescentes atinge a região de saturação. Este fenômeno é
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interpretado como uma diminuição do número de armadilhas dispo-

níveis para captura dos elétrons. Esta região não tem utilida-

de em dosimetria.

I A.6 - TRATAMENTO TÉRMICO

I -Quando se deseja utilizar um dosímetro termolumi_

nescente repetidas vezes é importante saber qual o melhor trata

• mento térmico a ser usado com a finalidade de devolver-lhe as

• condições existentes antes da sua primeira exposição ã radiação

ionizante. Este tratamento objetiva esvaziar completamente e

I estabilizar as armadilhas do material TL após a sua avaliação.

I Muitos materiais termoluminescentes apresentam

curvas de emissão com vários picos, estando alguns deles localji

1 zados a baixas temperaturas e assim sujeitos a um desvanecimen-

to térmico considerável a temperatura ambiente. Por conseguin-

I te, é conveniente aquecer-se estes materiais a uma temperatura

inferior àquela de sua avaliação, após estes serem irradiados,

I para eliminar-se estes picos instáveis. Normalmente este aque-

_ cimento é denominado de pós-tratamento térmico.

A.7 - SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE

Um sistema dosimetrico termoluminescente consti-

tui-se dos dosímetros e dos sistemas de aquecimento e leitura.

Os dosímetros termoluminescentes podem ser utilizados sob for-
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mas físicas variadas dependendo do tipo de medida a que se des-

tinam. As formas físicas mais utilizadas são:

a) material pulverizado;

b) material compactado, prensado a quente;

c) material em forma de pó incorporado em teflon;

d) material em forma de põ encapsulado a vácuo em

capilares de vidro.

A instrumentação necessária para se observar a

termoluminescencia emitida por estes materiais ê basicamente mui

to simples. Constitui-se de um dispositivo para aquecer o dos_í

metro e uma fotomultiplicadora para captar a luz por ele emiti-

da. A adoção de filtros permite a discriminação da influência

de sinais espúrios e da emissão de luz infravermelha por parte

dos elementos submetidos a temperaturas elevadas.

Dois métodos são normalmente utilizados no aque-

cimento de um TLD. 0 primeiro consiste em colocar o material s£

bre uma prancheta metálica ou inseri-lo num filamento e fazer o

aquecimento através da passagem de uma corrente elétrica, no ou

tro a temperatura da amostra é aumentada submetendo-a a um flu-

xo de gás inerte aquecido. A maioria dos leitores comerciais u

tilizam o aquecimento em prancheta.
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APÊNDICE B

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS DOSlMETROS TERMOLUMINESCENTES

B.l - O FLUORETO DE LlTIO (LiF)

Daniels e colaboradores29 ' 3 0 foram os primeiros

a estabelecerem', entre os anos de 1950 e 1955 a possibilidade do

uso do fluoreto de lítio na dosimetria das radiações ionizantes.

Estas pesquisas foram retomadas em 1961 pelo próprio Daniels,C£

meron e colaboradores31. Cameron dedicou-se ao estudo das ca-

racterísticas do material, chegando mesmo a encorajar a firma

Harshaw Chemical Company a desenvolver pela primeira vez em es-

cala comercial dosímetros termoluminescentes de fluoreto de lí-

tio. Estes dosímetros são encontrados atualmente no mercado sob as deno-

minações de TLD 100, T1D 600 e TLD 700, o primeiro contendo lítio na sua

composição isotõpica natural e os dois últimos enriquecidos ,reŝ

pectivãmente, com Li6 e Li7.

Entre os ativadores mais importantes presentes no

LiF utilizado em dosimetria destacam-se o magnésio, Mg, e o ti-

tânio, Ti.

A curva de emissão do LiF:Mg,Ti, apresenta cinco

picos principais localizados, aproximadamente a temperaturas de

65°C, i20°C, 160°C, 195°C e 210°C. 0 pico de maior temperatura

do material, devido a sua grande estabilidade, é normalmente u-

tilizado em dosimetria32. 0 máximo do espectro de emissão do

LiF:Mg,Ti está localizado na região de comprimento de onda de
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o
4000 A.33

O tratamento térmico normalmente utilizado no

l LiF:Mg,Ti consiste primeiramente em manter-se os dosímetros I

temperatura de 400°C pelo período de 1 hora e ao seu término,

resfria-los rapidamente até a temperatura ambiente. Os dosíme-

tros são a seguir submetidos durante 2 horas â temperatura de

100 C e após a irradiação passam por um período de 15 minutos aIVU~L e apôs a in

1 temperatura de 100°C para assegurar a eliminação completa dos

picos de baixa temperatura da sua curva de emissão31*.

I
0 ponto de fusão do teflon situa-se à temperatu-

I ra de 327 C, o que impossibilita a aplicação do tratamento tér-

mico descrito para a regeneração de dosímetros de fluoreto de

| lítio incorporado em matrizes produzidas com aquele material. A

firma Teledyne Isotopes, fabricante dos dosímetros LiF/Teflon,a

I conselha23 o uso de um tratamento térmico alternativo composto
o,I inicialmente de uma etapa de aquecimento de 300 C durante 24

* horas. Este procedimento, por ser de grande duração, não é prã

• tico e pode ser substituído, para dosímetros expostos a doses

_< 1 Gy, analogamente, por outro processo mais rápido envolvendo

I apenas um tratamento de regeneração ã temperatura de 300°C dura

mente 30 minutos, e um tratamento de estabilização de 100°C por

I 15 minutos, aplicado após a irradiação dos TLD' s com a finalidji

de de eliminar-se os picos indesejáveis de baixa temperatura23.

I Para doses superiores a 1 Gy este procedimento é incapaz de e^i

minar totalmente a resposta residual dos dosímetros, e assim e£

I ta se acumula gradualmente com a repetição das exposições.
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O LiF:Mg,Ti é um material termoluminescente que

não apresenta um desvanecimento térmico pronunciado. Após 1

ano de armazenamento à temperatura de 25°C ele apresenta uma

perda de resposta de apenas 5%. Este TLD praticamente não apre

senta desvanecimento ótico ou devido a umidade35.

A resposta dos detetores termoluminescentes de

fluoreto de lítio é uma função linear da exposição até aproxinm

damente 100 R, tornando-se esta relação supralinear a partir des

te valor, sendo a saturação alcançada em torno de 4 x IO1* R. Por

sua vez, a exposição mínima detectãvel com o LiF:Mg,Ti é da or-

dem de 10 mR 3 6.

0 número atômico efetivo do fluoreto de lítio é

aproximadamente igual a 8, e assim a resposta deste material não

varia acentuadamente com a energia das radiações eletromagnéti-

cas27

B.2 - 0 BORATO DE LÍTIO

Desde 1965,quando Schulman e colaboradores37 propus^

ràm a utilização em dosimetria do borato de lítio ativado com

manganês, um novo material termoluminescente de baixo número a-

tômico efetivo, este composto tem despertado interesse como uma

possível alternativa ao uso do fluoreto de lítio na dosimetria

das radiações ionizantes.
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A curva de emissão do Li2B4O7:Mn, é bem mais sam-

ples que a do LiF:Mg,Ti. Ela consiste de um pico de baixa tem-

peratura, situado em torno de 80°C, que desvanesce rapidamente

ã temperatura ambiente, e dois outTOS picos localizados apToxi-

Í 21

um único pico bastante largo37

madamente às temperaturas de 200 C, que por superposição formam

A exposição mínima detectável com o Li2B^O7:Mnpa

i ra a maioria dos leitores TL comerciais, otimizados para a ava-

. liação do LiF:Mg,Ti, é" de aproximadamente 1 R. Este valoT é

' grande comparado com as exposições mínimas possíveis de serem de

I tectadas com outros TLD's e o fato é devido ao comprimento de
o

onda da luz emitida pelo fósforo, 6000 A, que por se situar pro

I ximo ã região do infravermelho, é desfavorável para a maioria

das fotomultiplicadoras usadas nos leitores.

I
A resposta do Li^B^O-iMn apresenta uma relação li.

I near com a exposição até aproximadamente IO3 R. A partir deste

valor esta relação torna-se supralinear, alcançando um máximo

I entre IO5 R e 106 R. 38

I 0 Li2B.0y:Mn não necessita de tratamento térmico

j complicado. Segundo Christensen22, um aquecimento de meia hora

• a 300°C é suficiente para garantir o esvaziamento completo das

j armadilhas do material. Apôs a irradiação do dosímetro deve -

se tratã-lo a 100 C durante 15 minutos para eliminar o pico de

| baixa temperatura de sua curva de emissão.

A resposta do Li_B.O7:Mn desvanece rapidamente,



93

decrescendo cerca de 10$ na primeira semana de armazenamento do

TLD à temperatura ambiente34 . A umidade do ar também afeta a

estabilidade da resposta do dosímetro aumentando seu desvaneci-

mento3 5.

O Li2B407:Mn é o material termoluminescente que

apresenta a menor dependência da resposta pela energia das ra-

diações X e gama devido ao baixo valor do seu número atômico e-

fetivo, 7, 4 27.

B.3 - 0 FLUORETO DE CÃLCIO (CaF2)

O fluoreto de cálcio pode ser utilizado como do-

símetro tanto na sua forma natural, fluorita, como sintetizado

e ativado com manganês, Mn, ou disprõsio, Dy. 0 CaF2:Mn e o

CaF-iDy, por apresentarem curvas de emissão menos complexas e

consequentemente propriedades mais simples, são mais utilizados

em dosimetria.

O CaF2*Mn possui uma curva de emissão muito sim-

ples. Ela ê constituída de um único pico situado a uma tempera

tura em torno de 2 70°C. 0 comprimento de onda do máximo do es-

pectro de emissão do material é" aproximadamente igual a 5000

o

A23.

Um aquecimento de 1 hora a uma temperatura entre

400°C e 500 C é suficiente para eliminar todo sinal residual do

CaF-:Mn. Como a curva de emissão do material não possui picos
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de baixa temperatura, nenhum pós-tratamento se faz necessário an

tes da avaliação da resposta do detetor23.

0 desvanecimento térmico da resposta do dosíme-

tro é da ordem de 101 após 1 mês de armazenamento do material a

temperatura de 25°C1'0.

A relação entre exposição e termoluminescência

para o CaF-iMn é linear até 1 MR mas para valores de exposição

superiores, as armadilhas do fósforo atingem a saturação, impe-

dindo a sua utilização23. A exposição mínima detectável com o

TLD é da ordem de algumas centenas de microroentgens.

Uma vez que o numero atômico efetivo do CaF_:Mn

ê elevado, aproximadamente igual a 16, a sua resposta apresenta

uma acentuada dependência com a energia das radiações X e ga-

ma27,

A curva de amissão do CaF_:Dy ê mais complexa que

aquela do CaF2',Mn. Ela apresenta três picos principais locali-

zados aproximadamente ãs temperaturas de 120°C, 140°C e 180°C.

Se uma temperatura elevada (> 400°C) for usada na avaliação do

material é possível ainda constatar a existência de mais três p^

cos situados em torno de 240°C, 340°C e 400°C. 0 espectro de

emissão do material possui três picos cujos comprimentos de on-
o o o

da correspondentes são 4600 A, 4835 A e 5765 A11.

O tratamento térmico utilizado para regenerar os

dosímetros de CaF2:Dy apôs a sua avaliação é o mesmo utilizado
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para os dosímetros de LiF:Mg,Ti, ou seja, um aquecimento de 1

hora a 400°C seguido de outro de 2 horas a 1OD°C*2. Como a cur

va de emissão do fósforo apresenta picos de baixa temperatura,

torna-se-necessário efetuar também um tratamento térmico de es-

tabilização após a sua irradiação,-com o objetivo de reduzir o

desvanecimento da resposta. Este tratamento consiste de um a-

quecimento de 1 hora a 100°C3 s * " 3 »*"*.

0 CaF2:Dy é um material sensível a luz diurna e

fluorescente, que contribuem para um aumento da taxa de desva-

necimento da sua resposta1*1. Assim, o fósforo deve ser utili-

zado protegido desta influência.

A resposta termoluminescente do CaF7:Dy é uma

função linear da exposição até aproximadamente 600 R e a partir

deste valor torna-se supralinear, atingindo a saturação em tor-

no de IO1* Rkl. A exposição mínima detectãvel com o material é

da ordem de alguns poucos microroentgens*2.

0 CaF2:Dy possui igualmente uma resposta bastan-

te dependente da energia das radiações eletromagnéticas, princ^

palmente par.a valores de energia inferiores a 100 KeV. Esta

dependência energética é semelhante aquela do CaF2:Mn 2 7
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B.4 - O SULFATO DE CÃLCIO (CaSO4)

O principal ativador utilizado no sulfato de cál_

cio é o disprõsio. 0 CaSO,:Dy além de se constituir num mate-

rial TL bastante sensível à radiação gama, apresenta uma curva de e-

missão relativamente simples que apresenta um pico principal a

220°C além de dois outros, não utilizados em dosimetria, situa-

dos a 80°C e 120°C1>5. Estes últimos picos podem ser eliminados

facilmente através de um tratamento térmico de 100°C/15 minutos

antes da avaliação do dosímetro, evitando assim que a sua res-

posta venha a apresentar um desvanecimento térmico acentuado.0

espectro de emissão do fósforo possui dois máximos situados a
o o

4780 A e 5710 A"5.

Não há um tratamento térmico padrão recomendado

para o CaSO^rDy contudo, qualquer tempo de aquecimento > 10 mi-

nutos a 40Q C é suficiente para a eliminação do sinal residual

que permanece após a leitura do dosímetro27. Porém, quando o

material está incorporado em teflon não é possível aquecê-lo a

esta temperatura, uma vez que o dosímetro sofreria danos. Ne^

te caso utiliza-se normalmente um tratamento térmico de 300°C du

rante 3 horas. Adicionalmente deve-se submeter estes detetores,

quando ainda virgens, a um tratamento de 300 C por 15 horas com

a finalidade de evitar que escureçam apôs repetidas medidas1*6.

0 desvanecimento térmico da resposta do

ê semelhante àquele do LiF:Mg,Ti. A sua resposta também não é

afetada de modo significativo pela unidade relativa da atmosfe-

ra, entretanto o material é sensível ã luz sendo necessário po_r
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tanto proteger o dosímetro convenientemente32*1*5.

A relação entre termoluminescência emitida pelo

CaSO. :Dy e a exposição recebida é linear ate 3 x IO3 R e suprali-

near entre este valor e IO5 R. A exposição mínima detectável

com o dosímetro é inferior a 200 u R1*5.

0 CaSO^Dy possui um número atômico efetivo ele-

vado, aproximadamente igual a 15, o que resulta numa acentuada

dependência da sua resposta pela energia das radiações gama e

X, principalmente para valores de energia inferiores a lOOlceV27.
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APÊNDICE C

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Todas as definições foram obtidas do ICRU 3318.

C l - FLUENCIA DE ENERGIA

A fluência de energia de partículas, ¥, é defini_

da como;

dE
¥ = — í ± (C-l-1)

da

onde dE-., é" a soma das energias, exceto as energias de repouso,

de todas as partículas que entram em uma esfera de secção reta

da. A unidade, no sistema SI, é o Joule por metro quadrado,

J • m-2.

C.2 - KERMA

0 kerma, K, ê definido como o quociente de dE, ,

por dm,

dE,
K = — - (C-2-1)

dm

onde dE, ê a soma das energias cinêticas iniciais de todas as

partículas carregadas liberadas por partículas indiretamente i£

nizantes num elemento de volume da massa dm de um determinado *na

terial. A unidade, no sistema SI, é o Joule por quilograma,
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J • kg"1. O nome desta unidade é o gray (Gy),

1 Gy = 1 J • kg"1 ~ (C-2-2)

I C.3 - EXPOSIÇÃO

• A exposição, X, é definida como o quociente en-

• tre o valor absoluto de carga total, dQ, de íons de mesmo sinal

produzido no ar e a massa, dm, de um certo volume, onde todos

I os elétrons, ou íons, secundários formados pelos fótons são com

pletamente freados e coletados.

X = ̂ 2 (C-3-1)
_ dm

A unidade especial desta quantidade é o iventgen,

I *
1 R = 2,58 a IO"* C • kg"1 (C-3-2)

• C.4 - DOSE ABSORVIDA

A dose absorvida, D, ê definida como o quociente

I de dê por dm;

I D = -^ (C-4-1)
! dm

j onde dl é a energia media cedida pela radiação ionizante para ma

teria num elemento de volume de massa dm. A unidad« no sistema



a inge a região de saturação. Este fenômeno e

100

SI é o Joule por quilograma, J • kg"1. Esta unidade recebe o

nome de gray, Gy,

1 Gy = 1 J • kg'1 (C-4-2)

Uma unidade especial para dose absorvida é o rad,

1 rad = 10~2 J • kg"1 = 10~2 Gy (C-4-3)

i
I
I
I
I
1
I
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APÊNDICE D

RELAÇÃO EXPOSIÇÃO - DOSE ABSORVIDA"

A relação entre a exposição e a dose absorvida no

ar pode ser determinada com uma câmara de ionização a partir da

energia total média por unidade de carga de ionização produzida,

W. A dose absorvida em um material ê obtida da razão entre a

energia absorvida pelo material e a sua massa. A quantidade \\,

para o ar, ê considerada independente das energias das partícu-

las ionizantes. Seu valor é:

W = 33,7 eV/par de íon = 33,7 J • C"1 (D-l-1)

Utilizando-se a relação (C-3-2), a exposição de

um roentgen corresponde a uma energia absorvida no ar de:

2,58 oc IO"1* C • kg"a« 33,7 J • C"1

= 0,869 x IO"2 J • kg"J

= 0,869 oc 10~2 Gy = 0,869 rad (D-l-2)

ou, de forma mais geral,

Do (rad) = 0,869 X CR) (D-l-3)

onde D& ê a dose absorvida no ar em rad resultante de uma expo-

sição X em roentgen.
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Para uma mesma condição de irradiação, é possível de te r -

minar a dose absorvida em um meio, conhecendo-se a dose absorvi

da no a r , i s t o ê, os espectros e as magnitudes" das f luências de

energia dos fõtons nos dois elementos são idên t icos . Assim po-

de-se escrever :

( — )
Dm P m

— = (D-l-4)
Da f ÍÊS V

onde D e D são as doses absorvidas no material e no ar, res-

pectivamente, e ( -~ ) e ( —|S ) são os seus respectivos coe

ficientes de massa de absorção de energia, para uma dada ener -

gia de radiação.

A equação anterior

P

m a
 f

 yen

P

DmCrad) = 0,869

C

também

yen j

P m

yen
â

pode ser escrita:

X (roentgen)

(D-l-S)

(D-1-6)

ou mais simplesmente

Dm = fm X
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onde

fm = 0,869 (D-l-8)

fm = | radf

f 5 denominado o fator de conversão roentgen-rad,
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