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RESUMO

Métodos dosimétricos alternativos para altas doses

vêm sendo extensivamente investigados em diversos centros de

pesquisa. Os dosfmetros baseados no fenômeno de lioluminescên -

cia, isto ê, emissão de luz proveniente da dissolução de compos_

tos orgânicos ou inorgânicos irradiados, foram propostos nos

anos 70. No presente trabalho estudou-se a resposta de alguns S£

carídeos ã radiação de uma fonte de Co-60. Para isto, projetou-

se um sistema de leitura composto de uma câmara de detecção de

luz e de uma unidade eletrometrica. Foram realizados estudos

concernentes à variação da luz total emitida em função da dose

recebida. Outros fatores estudados foram a variação da emissão

de luz com o pH e a temperatura do solvente e a estabilidade da

resposta em funçáo do tempo de armazenamento. Os resultados de-

monstraram que maltose, lactose e glucose apresentaram um com -

portamento que os qualifica para utilização em dosimetria. Por

outro lado, não houve alteração significativa na resposta liolu

minescente quando o pH e a temperatura do solvente foram varia-

dos em torno dos valores usuais. Esses resultados indicam que

o controle destes parâmetros não ê crítico para a utilização des

ses materiais como dosímetros.
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ABSTRACT

Alternative iosimetric methods for high doses are

under investigation in a number of research centres. Dosemeters

based on the phenomenon of lyoluminescence, i.e., emission of

light following dissolution of irradiated organic and inorganic

compounds were proposed in the 70's. In the present work, the

response of several saccharides submitted to the radiation from

a Co source was studied. In order to carry out the study, a

measuring system consisting of a light detection chamber and an

electrometric unit was designed and built. Thereafter, studies

concerning the change in light yield as a function of dose were

carried out. Other investigated factors were the change in

light yield with solvent pH and temperature and the stability of

the response for long term storage. The results showed that

maltose, lactose and glucose behaved properly as dosimetric

materials for high dose measurements. Besides, no significant

changes in the lyoluminescent response ocurred when the solvent

pH and temperature varied around the usual values. These results

show that the control of these parameters is not critical for

the utilization of the saccharides under study for dosimetry.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A determinação precisa da quantidade de energia ab

sorvida por um certo material, quando submetido ã ação das ra-

diações ionizantes, ê de suma relevância para que se possa ava_

liar as alterações ocorridas no mesmo em conseqüência da irrsi

diação. Assim, diversos métodos foram desenvolvidos visando o

controle dosimétrico em todas as atividades que envolvem a uti-

lização de fontes radioativas.

Evidentemente, não é possível o emprego de um mes-

mo sistema para cobrir toda a gama de doses correspondente ãs

múltiplas áreas de aplicação das radiações ionizantes. Para mo-

nitoração pessoal e dosimetria clínica, por exemplo, onde a d£

se a seT determinada está na faixa que se estende desde 0,1 mGy

ate aproximadamente 100 Gy, utilizam-se filmes dosimétricos e d£

símetros termoluminescentes. Por outro lado, para a dosimetria

absoluta de fontes gama, recorre-se geralmente ao dosímetro

de Fricke, cujo intervalo de sensibilidade está compreendido en

tre 40 e 400 Gy.

0 uso de radiações em processos industriais, tais co

mo, irradiação de alimentos e esterilização de instrumentos ci-

*lGy • 100 rad.



rúrgicos, onde estão envolvidas doses de até 100 kGy, tornou n£

cessário o desenvolvimento de novas técnicas dosimétricas. Elas

se baseiam, de uma maneira geral, na mudança de coloração sofri_

da por alguns materiais quando submetidos a altas doses de ra-

diação1"3. A avaliação da dose em todos estes métodos é feita

utilizando-se um espectrofotômetro, o qual, por seu alto custo

e sofisticação, nem sempre esta ao alcance de laboratórios de

pequeno porte.

Em vista disso, recentemente foi proposto um método

dosimêtrico alternativo baseado no processo de emissão de luz

que ocorre quando certos compostos, previamente irradiados, são

dissolvidos em água ou em outro solvente adequado1». 0 termo ado

tado para indicar este fenômeno foi Lioluminescencia, significan

do luz emitida durante a dissolução.

A aplicação da dosimetria lioluminescente apresenta-

se particularmente interessante na faixa de doses que vai de al_

guns Gy até dezenas de kGy correspondendo ãs dosimetrias clíni-

ca e industrial. Entre as principais vantagens de sua utiliz£

ção deve-se ressaltar a equivalência dos materiais dosimétricos

utilizados com o tecido humano, no que se refere ao número atô-

mico efetivo, o seu baixo custo e a relativa simplicidade da

instrumentação necessária5»6. Outro ponto positivo a ser consi-

derado é a aplicabilidade do método para a dosimetria de prati_

camente todos os tipos de radiações ionizantes7.

A emissão de luz resulta de reações múltiplas envol-

vendo radicais produzidos durante a irradiação. Apenas por oca-

sião da dissolução é que estes radicais que se encontravam imt̂

bilizados dentro da matriz do sólido, podem mover-se e partici-

par de reações, tanto com outros radicais como com o oxigênio

dissolvido na água8.

A lioluminescencia pode ser observada em um grande

número de compostos inorgânicos e orgânicos irradiados, destacan

do-se entre estes, os mono, oligo e polisacarídeos, os amino-



ácidos, as proteínas e os ácidos nucleicos9. A radiosensibilida

de dos compostos orgânicos varia de espécie para espécie. De ma

neira geral, no entanto, verifica-se que os compostos alifáti-

cos são mais sensíveis aos danos da radiação que os aromáticos,

uma vez que nestes a energia absorvida é distribuída entre um

número maior de ligações.

Uma das propriedades que deve caracterizar os mate

riais a serem utilizados para dosimetria lioluminescente é a du

rabilidade do efeito produzido pela radiação. Se a alteração

considerada é a formação de radicais, o número destes radicais

deve permanecer estável, ou pelo menos apresentar uma variação

pequena em função do tempo decorrido após a irradiação. Fatores

tais como umidade da amostra e da atmosfera, temperatura de ar_

mazenamento, pH e temperatura do solvente utilizado, etc, devem

ser avaliados e controlados de acordo com suas respectivas in

fluências na alteração dos efeitos produzidos pela radiação.

0 objetivo deste trabalho foi projetar e construir.um

sistema para a medida de lioluminescência e estudar a resposta

de alguns sacarídeos submetidos ã radiação gama, no que se refe_

re ãs propriedades dosimêtricas. Os materiais lioluninescentes

escolhidos foram glucose, maltose, lactose e manose. Como o mé-

todo aqui estudado não é absoluto, uma curva da luz total emiti

da por uma amostra em função da dose recebida foi construída pa_

ra cada material. As irradiações foram efetuadas em uma fonte

de Cobalto-60, contida em um irradiador tipo Gamma-Cell existen

te no Departamento de Energia Nuclear da UFPE, sendo a taxa de

dose na câmara de irradiação determinada através do método de

Fricke.

Para cada material empregado analisou-se o efeito dos

diversos parâmetros importantes no processo de avaliação da do -

se, tais como, a linearidade da resposta com a dose recebida,

sua estabilidade em função do tempo de armazenamento e a influ

ência da temperatura e pH do solvente na quantidade de luz emi-

tida.



CAPÍTULO II

ANALISE TEÓRICA

2.1. Níveis de Excitação Moleculares

O processo de emissão de luz nos materiais orgânicos
é um fenômeno molecular e como tal deve ser distinguido do caso
dos sólidos inorgânicos, cuja luminescencia é associada com a
estrutura de bandas de energia. A cintilação nos compostos orgâ
nicos pode ser compreendida através do diagrama da energia po-
tencial da molécula. Da mesma forma que os átomos, as moléculas
também possuem diversas configurações eletrônicas. Estas confi-
gurações definem os estados de energia das moléculas os quais
podem ser alterados sempre que de alguma forma ocorra um proces_
so de absorção ou emissão de energia. Os níveis de energia mole_
cular se encontram em grupos bem separados em que cada grupo ê
associado a um estado eletrônico diferente da molécula. Para ca
da estado eletrônico, correspondente a uma configuração eletrô-
nica diferente, há uma dependência da energia da molécula com a
distância internuclear.

A Pig. 2-1.a mostra a forma típica da variação da



energia potencial de uma molécula em função da distância inter-

nuclear10. As curvas Ej e E2 representam as funções de poten

ciai de dois estados eletrônicos, considerando-se no primeiro

caso que todos os elétrons estão no estado fundamental e, no se_

gundo, que a molécula contém pelo menos um elétron no estado ex

citado. Como os átomos estão mais fracamente ligados nos esta-

dos excitados, as curvas representativas da energia potencial

da molécula tornam-se mais rasas e largas ã medida que se autnen

ta o nível de excitação. A separação, em unidades de energia, en

tre os diferentes estados eletrônicos de uma molécula vai de 1

a lOeV, de modo que as transições verificadas entre estes níveis

produzem uma emissão na região visível ou ultravioleta do espe£

tro.

Para cada estado eletrônico E existem vários esta-

dos vibracionais ligados de energia E os quais estão represen-

tados pelas linhas horizontais na fig. 2-1.a . Associada a ca

da estado vibracional existe uma estrutura fina de níveis rot£

cionais E correspondente ao movimento de rotação da molécula.

Desprezando interações entre estes modos, pode-se escrever a

energia total da molécula como11:

E = Ee • Ey + Er (2.1)

onde E é a energia eletrônica do estado, correspondente ao

ponto de mínimo das curvas de potencial da fig. 2-1.a.

Numa transição eletrônica cada um dos termos se'mo-

difica, de modo que a variação da energia molecular corresponde

a:

AE = AEe + CE; - Ep+(E; - Ep (2.2)

0 termo AE é a diferença de energia entre os pontos

de mínimo das curvas representativas de dois estados eletrôni-

cos. 0 termo vibracional é E' - E" e o termo rotacional ê



CO

a»
1

r
v' =

JT7

Distância internuclear
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Fig. 2.1b - Níveis de energiapotencial para molécula diatômica
em função da distância internuclear.



E' - E". Para uma dada transição eletrônica o espectro consiste

de bandas, cada uma delas correspondendo ãs diversas transições

possíveis entre níveis vibracionais e rotacionais dos estados en

volvidos.

As transições envolvendo mudanças de estado eletrôni-

co obedecem a certas regras de seleção as quais são determinadas

pelo princípio de Franck-Condon. Estas transições devem ocorrer

em intervalos de tempo muito pequenos se comparados com o perío-

do de vibração de seus núcleos constituintes, que é da ordem de

10 s. Desta forma, a distância internuclear pode ser consider^

da constante durante uma transição eletrônica. Além disso, a pr<D

habilidade de ocorrência de uma transição serã maior quando as

energias cineticas dos núcleos forem mínimas

A passagem de radi<ação através do cristal pode resul-

tar na transferência da molécula do estado fundamental para um

dos níveis excitados. De acordo com o princípio supra, as transi,

ções mais favorecidas ocorrem com os estados inicial e final ten

do a mesma distância internuclear como indicado, por exemplo, pe_

Io segmento AA1 na fig- 2.1.b , passando a molécula do nível vi-

bracional a (estado E ) para o nível vibracional a (estado
* 1 3 -13 - 1 2 -

E ) . Em um intervalo de tempo entre 10 e 10 s os átomos se

reajustam para seu novo espaço de equilíbrio com emissão de um

fõton correspondente ã transição a*—*a* e conseqüente redução

da energia do sistema molecular. Por fim, a molécula retornará ao

estado fundamental (segmento B'B), emitindo o excesso de energia

na forma de um fõton de luz. Este fõton pode, por sua vez, ser

absorvido por outra molécula do meio, deixando-a em um estado ex

citado.

Além deste processo, a molécula poderá transferir seu

excesso de energia por colisão com uma molécula neutra, a qual

passara para o estado excitado" ' . Por outro lado, se a ener-

gia absorvida pela molécula for suficiente para excitá-la a um

estado vibracional acima daquele correspondente ao nível de enei;

gia dos átomos isolados, poderá ocorrer a dissociação da molécu-

la. Como resultado da decomposição haverá formação de radicais



(primários) os quais ficarão aprisionados no retículo cristali-
no. Quando o material for dissolvido, os radicais ganharão mobi
lidade e poderão participar de reações as quais serão acompanha
das de emissão de fõtons em decorrência da formação de ligações
químicas.

2.2. Mecanismos de Emissão de Luz

Diversos mecanismos foram propostos até o presente
para explicar a emissão de luz resultante da dissolução de com
postos orgânicos irradiados. Todas as reações sugeridas indicam
o envolvimento dos radicais livres no processo de liberação de
energia, como pode ser observado nos seguintes esquemas propos-
tos.

a) Recombinação de radicais primários16:

R • R » RR >RR + hv (2.3)

De acordo com Takavar17, esta reação pode ser des-
cartada como fator responsável pela emissão de luz, uma vez que
a energia liberada pela recombinação de radicais não seria sufi^
ciente para excitar o sistema alifático resultante. Além disso,
caso ocorresse a excitação, a emissão se verificaria na faixa
ultravioleta do espectro, J que não corresponderia aos valores
dos comprimentos de onda encontrados experimentalmente. Por ou-
tro lado, observou-se que, apesar da concentração de radicais
aumentar linearmente com a dose para valores superiores a
10 kGy, a luz total emitida apresenta uma saturação normalmente
em torno de 1 kGy. Este resultado constitui um reforço para a
afirmação de que a recombinação de radicais primários não é a
principal responsável pela lioluminescencia observada.



b) Reação entre radicais primários e oxigênio, com

formação de radicais peroxilas18:

R • 0 2 • R02 (2.4).

A recombinação de dois radicais peroxilas resulta na

formação de uma molécula dupla de oxigênio no estado excitado

(singleto) a qual, por sua vez, emite luz ao passar para o est£

do fundamental (tripleto)19 :

*
R02 + R02 • RR + (0 2) 2

(2.5)

A energia liberada na transição S *-T da associa-

ção biomolecular de oxigênio é de aproximadamente 2,5eV, corres^

pondendo a fótons com comprimento de onda em torno de 480nm. Eŝ

te foi um dos valores encontrados por Ettinger & Atari20 ao es-

tudarem o espectro de emissão de luz de diversos sacarídeos ir-

radiados e dissolvidos em água. Experiências semelhantes foram

realizadas por Takavar e colaboradores21, utilizando um esnec-

trômetro especialmente desenvolvido para este fim. Os picos de

emissão encontrados para os sacarídeos analisados correspondem

a 433, 520, 583, 620 e 667nm e podem ser relacionados com as

transições singleto-tripleto do oxigênio molecular, conforme

mostram as relações abaixo22:

2(3Z-)(0,0) ; (478nm)

2(30(0,0) ; (520nm)
8 (2.6)

2(3z-)(0,0) ; (588nm)

(1Ag)(
IAg)(O,O) *• 2(3Eg)(0,0) , (620nm)
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A transição correspondente ao comprimento de onda de

670nm não foi identificada como pertencente ao espectro do oxi-

gênio molecular.

c) Recombinação de radicais peroxilas com formação

perõxidos orgânicos20:

RO2 + R02 *ROOR + Oj (2.7)

A molécula de oxigênio formada no estado singleto,po

de retornar ao estado tripleto fundamental ou formar um associe»

do de Van der Waals, o qual ao sofrer transição para o estado

não excitado emite um ou mais fõtons23:

0* • 02 + hv ou,

(2.8)

(02)2 K 0 2 ) 2 • hv
2

Deve-se destacar que a luz normalmente observada re-

sulta da desexcitação da molécula dupla de oxigênio, uma vez que

o espectro de emissão das moléculas simples situa-se nas faixas

do vermelho e infravermelho, para as quais a sensibilidade dos

tubos fotomultiplicadores convencionais é muito baixa.

d) Decomposição de radicais peroxilas com formação de

produtos carbonilas excitados2**:

R - C - 0 - 0

H

Ri

\
*0 * 0 , (2.9)

I
H
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Se um dos radiciais Rj e Rj, ou ambos, forem aromáti

cos, a luz observada poderá ser atribuída à transição para o

estado fundamental dos produtos carbonilas excitados:

R,

C = O • C = O • hv (2.10)

R2

Se, por outro lado, 3j e R2 forem alcoílas, é mais

provável que ocorra uma transferência de energia dos produ:os

carbonilas tripletos para o oxigênio molecular:

Ri Ri

\ \
C = 0* + 02 • C = 0 + 0* (2.11)

R2

Segue-se, então, a transição singleto-tripleto do oxí̂

gênio molecular:

O2 ^ 02 + hv (2.12)

2.3. Efeito do Oxigênio

Conforme foi visto anteriormente, os radicais produ-

zidos pela interação da radiação podem reagir entre si ou com

o oxigênio presente na solução. As reações são acompanhadas de

liberação de energia correspondente â formação de ligações quí-

micas.
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O conteúdo de oxigênio do solvente deve influenciar

de alguma forma a emissão de luz, pois em quase todas as rea-

ções postuladas como intermediárias no processo de liolumines-

cência, aparecem interações entre 5S produtos primários da irra_

diação e o oxigênio para formar, entre outros, os radiciais pe-

roxilas. Estes, por sua vez, podem recombinar-se levando ã for

mação de pares moleculares de oxigênio, os quais seriam os res-

ponsáveis pela emissão de luz.

Embora sua presença seja necessária para a formação

dos radicais peroxilas, verificou-se que em alguns casos o oxi-

gênio dissolvido pode atuar como inibidor da luminescência. Na

realidade, não se conhece de forma precisa como a concentração

de oxigênio no solvente afeta a produção de luz para os diferen

tes materiais. Experiências realizadas com trealose dihidratada

indicaram um aumento substancial na luz emitida quando a disso-

lução do material irradiado era feita em água saturada com oxi-

gênio25. Outros autores observaram um decréscimo na emissão de

luz ao dissolver, nas mesmas condições, amostras irradiadas de

lactose26.

Estudos realizados com aminoãcidos contríbuiram para

explicar o papel do oxigênio na lioluminescência27. Nestas exp£

riências as amostras eram todas irradiadas com uma dose de

1000 Gy e em seguida dissolvidas em água destilada com pH igual

a 6,6, sendo o conteúdo de oxigênio dissolvido variado através

de borbulhamento de gás. Os resultados indicaram uma diminuição

de 1,5 a 2,5 vezes na produção de luz, quando água saturada com

oxigênio era utilizada em vez de água destilada com teor normal

de oxigênio.

Por outro lado, quando se fazia passar argõnio atra-

vés da água, produzindo um decréscimo no volume de oxigênio pr£

sente, observava-se um aumento na quantidade de luz emitida a

qual, em alguns experimentos, chegava a ter seu valor duplicado.

Em outros casos a saturação com argônio não acarretava mudanças

significantes na luz produzida.
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As observações aparentemente conflitantes sobre a de_

pendência da luz emitida com relação à quantidade de oxigênio

presente no solvente, ou na própria matriz do sólido, poderiam

ser explicadas da seguinte forma28: Inicialmente considera-se

um material no qual toda a conversão de radicais primários R em

radiciais peroxilas RO2 ocorre enquanto a substância está seca.

Por ocasião da dissolução, o oxigênio presente na água atuará

como inibidor da emissão de luz. Assim, a dissolução em água sa

turada com oxigênio acarretará uma produção de luz menor do que

a que seria obtida com água cujo teor de oxigênio dissolvido

fosse normal.

Pode-se notar, por outro lado, que a constatação de

um decréscimo na emissão de luz quando se aumenta a concentra-

ção de oxigênio dissolvido, reforça a afirmativa de que os esta

dos tripletos do oxigênio molecular são os responsáveis pela

luminescência, uma vez que o oxigênio atua como inibidor

("quencher") de tripletos.

No caso oposto, considera-se um material no qual to-

dos os radicais R são convertidos a RO2 durante a dissolução,ou

seja, com utilização do oxigênio dissolvido na água. Nesta hipó

tese, haverá um incremento na luz produzida em função da presen

ça de concentrações mais elevadas do oxigênio na água utilizada

como solvente.

2.4. Influência do pH do solvente

Diversos estudos foram realizados com a finalidade

de determinar os possíveis efeitos da variação do pH do solven-

te na emissão de luz durante a dissolução de compostos orgânicos

irradiados.

Thwaites e Ettinger27 observaram que, para a maioria

dos aminoácidos, a emissão de luz não mudava substancialmente
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quando os valores do pH do solvente situavam-se em torno do pH

da água destilada normal. Entretanto, quando o pH do solvente _a

tingia valores extremos, tanto na região ácida como na alcalina,

registrava-se uma acentuada variação na quantidade de luz emitî

da em relação a que era detectada quando se utilizava água desti-

lada comum, como mostra a Fig. 2.2.

Para valores de pH mais ácidos a emissão relativa de

luz diminuiapor um fator 2, enquanto que na faixa alcalinaa luz

emitida chegava a ser entre 25 e 600 vezes maior do que a regis_

trada quando se utilizava solvente com pH normal. Os valores de

pH correspondentes às emissões máximas observadas estavam com-

preendidos entre 11,5 e 13,5. Resultados similares foram obser-

vados por Sephton e Ettinger29 ao estudarem a viabilidade de u-

tilização de certas proteínas como material lioluminescente.

Um estudo mais elucidativo foi realizado por Takavar17

o qual analisou detidamente a luz emitida por diversos sacarí-

deos e aminoácidos dissolvidos em água. Utilizando um tubo foto

multiplicador sensível a uma gama maior de comprimento de onda

do que os tubos comumente empregados e com o auxílio de um es-

pectro f o tome tro de emissão transitória especialmente projetado

para este fim, ele constatou que, em conseqüência do aumento de

pH para a região alcalina, ocorria um deslocamento do espectro

de luz emitida para a faixa de menores comprimentos de onda. E£

te fenômeno, visto por um tubo fotomultiplicador de sensibilida^

de espectral limitada, parecia indicar um acréscimo na produção

de luz com o aumento do pH, quando o que ocorria, na realidade,

era uma coincidência entre o espectro da luz emitida e a faixa

espectral de maior sensibilidade do tubo fotomultiplicador.

Em vista desses resultados foi sugerida a utilização

de solvente com pH altamente alcalino como forma de se aumentar

a sensibilidade do método de dosimetria lioluminescente29. A

idéia fundamenta-se no fato de que os tubos fotomultiplicadores

normalmente disponíveis são sensíveis apenas a uma pequena fai-

xa de comprimento de onda a qual se adapta nelhor ao espectro
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de emissão observado com solventes altamente alcalinos. Consta-

tou-se, no entanto, que os experimentos realizados nestas cond^

ções apresentavam pouca reprodutibilidade. Isto se deve em par-

te à dificuldade de se controlar a alcalinidade da solução, a

qual pode variar em virtude da liberação dos produtos da radiõ-

lise por ocasião da dissolução.

Não se tem ainda uma explicação exata para justifi-

car a mudança no espectro em função do pH do solvente. Acredi-

u
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Fig. 2.2 - Influência do pH do solvente na liolumî
nescência da glutamina, fenilalanina e
glicina.
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ta-se que as reações que ocorrem para diferentes valores de pH

sejam afetadas pela maior ou menor concentração de ions H+ e

OH na solução, acarretando alterações no mecanismo da emissão

de luz.

2.5. Influência da Umidade e Temperatura

Um parâmetro importante que deve ser levado em conta

para a escolha de um material dosimétrico ê a invariabilidade

do efeito a ser medido em função das condições de armazenamento.

Desta forma, diversas experiências foram realizadas para deter-

minar o grau de influência exercida pela tempeiatura e umidade

do ambiente de estocagem na resposta dos materiais dosimétricos.

Constatou-se que em sacarídeos irradiados havia uma

perda de 101 a 15% ao longo de uma semana e de 20% a 30% no de-

correr de um ano, quando não eram tomadas precauções especiais

no que se refere â proteção contra umidade21. Se, no entanto,

as amostras eram armazenadas em um dissecador, as perdas obser-

vadas eram significativamente menores. Por outro lado, estudos

realizados com aminoãcidos armazenados em um dissecador a uma

umidade relativa de 10% indicaram um pequeno aumento na luz enú

tida durante as primeiras semanas de estocagem, com posterior

estabilização da resposta ao longo do tempo. Para um ambiente

com umidade relativa de 90$ constatou-se, após 7 dias, uma per-

da de 10% na informação armazenada.

0 decréscimo na luz emitida em função da umidade re-

lativa ambiental poderia ser explicado como decorrente da ab-

sorção de umidade pelos grãos da amostra levando, em conseqüên-

cia, a um aumento no número de radicais destruídos espontanea-

mente27.

Experiências similares foram realizadas com aminoaci_
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dos e sacarídeos para avaliar a influência da temperatura de ar

mazenamento bem como do tratamento térmico pôs-irradiação. Para

os sacarídeos21, não foi constatada uma variação apreciável na

resposta lioluminescente, quando os mesmos eram armazenados a

temperaturas entre 10°C e 60°C.

A estabilidade dos agentes responsáveis pela emissão

de luz na dissolução foi testada por Atari e Ettinger8 os quais

submeteram alguns sacarídeos a um tratamento térmico pós-irra^

diação. As amostras, após irradiadas com uma dose de 960 Gy, fo

ram mantidas por uma hora a temperaturas que variaram entre 20°C

e 130 C. Para os materiais analisados (glucose, xilose e mano-

se) observou-se um pequeno acréscimo na quantidade de luz emiti,

da na dissolução. Analogamente aos resultados apresentados pe-

los sacarídeos, observou-se um ligeiro aumento no rendimento da

produção de luz quando amostras de aminolcidos eram submetidas

a um tratamento com temperaturas variáveis apôs a irradiação30.

Acredita-se que o aumento observado na produção de

luz, quando alguns materiais previamente irradiados sofrem um

tratamento de calor, seja devido ã formação de radicais peroxi-

las como resultado da difusão, termicamente ativada, de oxigê-

nio na matriz do sólido.
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CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Dispositivo Experimental

Para a detecção e registro da luz emitida durante o
processo de dissolução, desenvolveu-se no Departamento de Enej_
gia Nuclear da UFPE um sistema de leitura de lioluminescencia
composto, essencialmente,de uma câmara de detecção de luz e de
uma unidade eletromêtrica (Fig. 3.1).

A câmara de detecção consiste de uma caixa, confec-
cionada em madeira,medindo 205 x 240 x 240 mm no interior da
qual estão situados a célula de dissolução e o tubo fotomulti-
plicador. O acesso ao interior da câmara é realizado pela par
te frontal da caixa, através de uma porta de correr tipo "gui-
lhotina". Para evitar a incidência de luz ambiente no tubo fo
tomultiplicador aplicou-se uma camada de tinta preta em todas
as paredes externas e internas da caixa e revestiu-se o seu
interior com feltro da mesma cor.

Para a dissolução do material irradiado confec-
cionou-se um recipiente de lucite com 25mm de altura, 30mm de
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Fig. 3.1 - Sistema de leitura de lioluminescencia
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diâmetro e base plana de 0,5mm de espessura. Esta célula de di£

solução possui uma tampa móvel, também de lucite, com um orifí-

cio central através do qual se injeta o solvente. As paredes do

recipiente foram revestidas com tinta aluminizada a fim de redu

zir os efeitos da dispersão de luz e ao mesmo tempo minimizar

os erros associados com a posição do material irradiado no inte

rior da célula.

Diversas medidas foram realizadas com o objetivo de

verificar se o material utilizado para confecção do recipiente

apresentava emissão de radiação após ser exposto ã luz solar ou

incandescente. Os resultados demonstraram que, ao contrário do

que ocorre com o vidro, o material aqui empregado não é fosfore

cente, o que o torna adequado para utilização neste processo.

Utilizou-se para a detecção dos fótons emitidos no

processo de dissolução a válvula fotomultiplicadora 153AVP da

Philips. 0 fotocátodo deste tubo é uma liga de antimônio-césio

(Cs3Sb) com um diâmetro efetivo de 44mm. A corrente resultante

do efeito termoiônico ("dark current"), â temperatura de 20 C,é

de l,5xlO"8A.

0 circuito de ligação empregado é similar àqueles u-

tilizados nos sistemas de detecção de termoluminescência. Este

circuito permite obter na saída da válvula fotomultiplicadora

uma corrente cujo valor é proporcional ã intensidade da luz enú

tida durante a dissolução do material irradiado. A tensão de

operação, fixada em 1300V, foi fornecida por uma fonte de alta

tensão modelo NU 1250B da Nucletron.

A janela do tubo fotomultiplicador foi encaixada em

uma cavidade feita em um bloco de lucite cuja espessura na área

sobre o fotocátodo foi reduzida para apenas 0,5mm, de modo a

melhorar o acoplamento óptico com a célula de dissolução. Sobre

esta bandeja fixa deslocava-se uma outra móvel, também de luci-

te, com um orifício de 31mm de 'diâmetro no qual se colocava a

célula de dissolução. 0 posicionamento da célula para realização
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a) Posição Fechada

b) Posição Aberta

Fig. 3.2 - Sistema de Posicionamento da Amostra



22

das medidas era feito deslocando-se o bloco superior de modo

que esta se localizasse sobre a janela do tubo fotomultiplicador

(Fig. 3.2). Este movimento era efetuado por meio de uma barra

engastada no bloco superior e que passava através de um orifício

existente na parede lateral da câmara de detecção.

Ambos os blocos foram convenientemente banhados com

tinta preta, com exceção da parte central que corresponde à ja-

nela do tubo fotomultiplicador. Isto garantia uma perfeita vedâ

ção à luz ambiente, quando a bandeja era deslocada para a posi-

ção em que não houvesse coincidência entre o orifício existente

no bloco superior e a janela da fotomultiplicadora.

0 dispositivo utilizado para acoplamento acarretou

uma alta eficiência na coleta da luz emitida no processo de lio

luminescência. Este sistema apresenta vantagens sobre aqueles

descritos na literatura*>26, uma vez que a distância a ser per-

corrida pela luz desde o ponto de emissão ate atingir a janela

do tubo fotomultiplicador é desprezível. Este é um fator impor-

tante a ser levado em conta quando se deseja aumentar o rendi-

mento de detecção uma vez que perdas significativas na captação

da luz emitida implicam em uma elevação do limiar inferior de

dose mensurável por este método.

3.2. Circuito Eletrônico Associado

Para a medida e registro da corrente obtida na saída

do tubo fotomultiplicador projetou-se e construiu-se uma unida-

de eletrométrica constituída de um eletrômetro integradorede um

contador com 5 dígitos.

0 eletrômetro, cujo esquema está representada na

fig. 3.3, consiste de um circuito conversor corrente-tensão se-

guido de um conversor tensão-frequência.
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Contador

Fig. 3.3 - Esquema da Unidade Eletromêtrica

No primeiro estágio utilizou-se um amplificador ope-

racional com elevado ganho. Este circuito ê sensível a corren-
-12

tes de entrada da ordem de 10 A.

Como o tubo fotomultiplicador apresenta uma corren-

te ("dark Current") mesmo quando não há incidência de fôtons

no cltodo, torna-se necessário compensar a entrada do eletrôme-

tro de modo a anular a leitura causada por esta corrente.0 ajus

te de zero pode, neste caso, ser obtido vaTiando-se o potenciô-

metro Rc, o que altera o valor da corrente ic aplicada na entra

da do eletrômetro.
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Este amplificador eletromêtrico permite a leitura de

correntes entre 10~12A e 10~6A dependendo do valor da resistên-

cia de realimentação R .

Na saída (S)doconversor corrente-tensão ê possível a-

coplar um registrador gráfico que permite reproduzir o sinal

correspondente à variação da corrente de entrada em função do

tempo.

0 funcionamento do circuito conversor tensão-frequên

cia, por outro lado, baseia-se no processo de carga e descarga

de um capacitor. Esta variação de carga dá origem, na saída do

conversor, a uma onda na forma de "dente de serra" cuja frequên

cia dependerá da tensão na entrada do circuito. Para sinais de

entrada elevados o capacitor se carregará e descarregará em pe-

ríodos muito curtos e portanto a freqüência da onda gerada será

alta, enquanto que para sinais de pequena amplitude a freqüên-

cia será baixa. Estes pulsos são registrados em um contador di-

gital acoplado ã saída do conversor tensão-frequência.

A resposta do sistema eletromêtrico foi avaliada in-

jetando-se na entrada do eletrômetro uma corrente fornecida por

uma fonte estabilizada Keithley modelo 225 . Foram realizadas

medidas em diferentes escalas do eletrômetro, para valores en-

tre 0,lnA e 30nA. A curva da fig. 3.4, obtida para a escala de

10~9A, mostra a perfeita linearidade da resposta da unidade ele_

trométrica projetada. Cada ponto no gráfico representa o resul-

tado da integração da corrente em um intervalo de 10 segundos.

3.3. Procedimento Experimental

No processo de dosimetria lioluminescente podem ser

utilizados dois métodos distintos para se dissolveT o material

irradiado:
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Fig. 3.4 - CuTva de Calibraçao da Unidade Eletrome

trica.
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O primeiro consiste em se depositar a amostra, com o

auxílio de uma concha, sobre o solvente previamente colocado na

célula de dissolução. Esse procedimento requer o uso de um agi-

tador para dissolver completamente o material. A principal fon

te de erro decorrente deste método está relacionada com a perda

de uma fração do material a qual, no momento da deposição, pode

rã ficar retida na concha ou cair fora do recipiente de dissolu

ção.

No segundo processo, adotado neste trabalho, colo-

ca-se o material na célula e, em seguida, injeta-se o solvente

sobre o mesmo, eliminando-se o emprego de un agitador, uma vez

que a própria injeção do solvente sobre a amostra provoca a sua

dissolução.

Dentre os vários sacarfdeos comercialmente dispon^

veis escolheu-se maltose, lactose, glucose e manose para o pre-

sente estudo. Os materiais empregados foram adquiridos do Labo-

ratório Merck e eram do tipo "pro-análise" o que atestava o seu

alto grau de pureza. Antes da irradiação esses materiais eram

passados através de uma peneira de malha 100 (0,15mm) e armaze-

nados em estufa a 50°C em presença de "silica gel". A finalida-

de deste pré-tratamento foi uniformizar o diâmetro dos cristais

e ao mesmo tempo remover eventuais traços de umidade presentes

no material.

Para a irradiação uma massa de 200mg do material a

ser estudado era retirada da estufa e colocada em um tubo de

lucite com 40mm de altura, 15mm de diâmetro interno e com pare-

de de 5mm de espessura a fim de assegurar o equilíbrio eletrô-

nico.

As amostras foram submetidas ã radiação de uma fonte

de Cobalto-60, com atividade de 7670GBq em 1/3/1980, contida em

um irradiador tipo "Gamma Cell" modelo RL-60 da Radionics

Laboratory. Após a irradiação o material era dividido em alíquo

tas que eram mantidas ã temperatura ambiente. De cada alíquota
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de material que era retirada da estufa para irradiação era sem-

pre separada uma parcela para ser utilizada como padrão. Esse ma_

terial era pesado e sua lioluminescência medida nos mesmos mol-

des empregados para amostras irradiadas a fim de se ter um con-

trole de seu "background" químico.

A taxa de dose no interior da câmara foi determinada

utilizando-se o método de Fricke que se baseia na oxidação por

efeito da radiação, de uma solução de sulfato ferroso. Através

da análise espectrofotomêtrica pode-se determinar a concentração

de íons férricos produzidos na solução irradiada. Sabendo-se que,

para a radiação gama do Cobalto-60, o número médio de íons férri_

cos produzidos para cada lOOeV de energia absorvida pela solução

aerada é de 15,5 , pode-se calcular a dose recebida pela mesma.

0 valor médio encontrado para a taxa de dose ao longo do eixo

central da câmara de irradiação foi de 169 ± 2 Gy/h em 24/9/82.

Antes de se iniciar qualquer medida, a entrada do el£

trômetro era compensada de modo a reduzir a zero a leitura caus£

da pela corrente termoiônica. A sensibilidade do sistema era re-

gularmente aferida com o auxílio de uma fonte padrão constituída

de Carbono-14 dissolvido em uma solução cintiladora.

Para realização da medida uma amostra de material ir-

radiado era depositada no centro da célula de dissolução que era

posicionada, em seguida, sobre a janela da fotomultiplicadora. A

cionava-se então a unidade eletrométrica e injetava-se o solven-

te utilizando-se uma seringa plástica com capacidade para 20ml

(Fig. 3.5). Em todas as medidas realizadas empregou-se como sol-

vente água destilada e desmineralizada a uma temperatura de ce_r

ca de 22°C e com o pH em torno de 5,5 .

Por ocasião da dissolução ocorre emissão de luz que

é detectada pelo tubo fotomultiplicador, produzindo uma corrente

que ê medida na unidade eletTométrica. Acoplando-se um registra-

dor grafico ã saída do eletrômetro pode-se obter a curva de va-

riação da luz emitida em função do tempo, a qual reflete a ciné-
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tica de dissolução.

As Fig. 3.6a e 3.6b mostram as curvas de emissão obti^

das durante a dissolução de maltose, lactose e glucose irradia -

das com 300 Gy bem como a curva para maltose irradiada com 75 Gy.

Pela análise das figuras observa-se que a duração da emissão da

luz varia com o tipo de material. O tempo de subida do pulso de-

pende das constantes de tempo do sistema eletrônico e do regis -

trador sendo a área sob a curva correspondente ao resultado de

cada medida. Nota-se ainda que para um mesmo material o tempo de

emissão de luz cresce com o aumento da dose aplicada. Em vista

disto, adotou-se como norma a integração do sinal durante o tem-

po necessário para que o mesmo retornasse ao seu nível inicial o

que correspondia a uma taxa de contagem nula.

Estudos preliminares foram efetuados com a finalidade

de definir a massa da amostra e o volume de solvente a ierem em-

pregados em cada medida. Para a determinação da massa irr. diou -

se com uma dose prê-selecionada cerca de 1 grama do material a

ser analisado. Este foi dividido em frações cujas massas estavam

compreendidas entre 5mg e 40mg,cada uma das quais foi, em segui-

da, dissolvida em 10ml de água. Os resultados das medidas efetua^

das para lactose e maltose estão mostrados nas Fig. 3.7 e 3.3.

Cada ponto do gráfico representa a média de 5 medidas e o erro

assinalado corresponde ao desvio padrão da média.

A análise dos gráficos mostra para a lactose uma li-

nearidade da resposta com a massa dissolvida no intervalo entre

lOmg e 30mg observando-se que para alíquotas maiores esta rela -

ção torna-se sub-linear. Para a maltose, por outro lado, a res-

posta apresenta-se linear até cerca de 25mg decrescendo, a par-

tir deste ponto, a luz emitida por miligrama da amostra. Em vis-

ta dos resultados obtidos, adotou-se como rotina a dissolução

de uma alíquota de 20mg em todas as medidas efetuadas no decor -

rer do presente trabalho.

Uma vez fixada a massa da amostra a s?r dissolvida

procurou-se determinar o volume de solvente necessário para ga-
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rantir a completa dissolução do material. Para isto, alíquotas

de 20mg de lactose e maltose irradiadas foram medidas utilizan-

do-se na dissolução volumes diferentes de água. Os resultados ob

tidos estão apresentados na Tabela 3.1 e permitem observar que

as respostas lioluminescentes desses materiais não mudaram sig-

nificativamente quando o volume de solvente foi variado entre

3ml e 12ml.

TABELA 3.1 - Resposta lioluminescente da lactose e

maltose em função do volume de solvente

SOLVENTE

ml de água

3

6

9

12

MALTOSE

1988 ± 53

2114 ± 62

1988 ± 32

2404 ± 130

LEITURA

LACTOSE

1189 ±

1196 ±

1076 ±

1102 ±

144

63

55

62

Vale salientar, no entanto, que embora houvesse boa

dissolução quando se injetava 3ml de água sobre a maltose, o

mesmo não ocorria com a lactose, o que ocasionou, neste caso,

uma maior dispersão nos resultados das medidas. Em vista disso

e levando-se ainda em conta a necessidade de assegurar a perfeí.

ta dissolução da amostra pela simples injeção do solvente, fi-

xou-se em 10ml o volume a ser empregado em todas as medidas rea_

lizadas.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Variação de Resposta Lioluminescente com a Dose

Uma das características importantes que os materiais
dosimétricos devem apresentar é uma relação linear entre sua
resposta e a dose recebida. 0 intervalo no qual esta relação
permanece linear, por outro lado, define o tipo de aplicação
mais apropriado para utilização do material como dosímetro. Com
vistas ã determinação destes parâmetros analisou-se no presente
trabalho a resposta de alguns sacarídeos quando submetidos a TÍJ
diação gama do Col)alto-60.

As variações das respostas lioluminescentes da malto
se, lactose e glucose em função da dose recebida estão represen
tados nas Fig. 4.1 a 4.3 . Cada ponto das curvas corresponde
ã media de 5 medidas, sendo os desvios assinalados referentes
ao desvio padrão da média.

Para a maltose verifica-se que a resposta ê linear
até aproximadamente 500Gy enquanto que para doses acima de
2000Gy observa-se um decréscimo na luz total detectada, apesar
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ln(C) = 4,85 + l ,15.1n(D)

r = 0,998

Fig . 4.1 -

102 2 5 103 2
Dose (D)-Gy

Curva de Calibraçao para a Maltose.
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do aumento da dose recebida pelo material. 0 valor mínimo da do

se de radiação capaz de proporcionar uma contagem com precisão

aceitável foi de 15Gy.

Para a lactose os resultados indicam uma resposta li.

near até pelo menos 5000Gy. Não foram aplicadas doses maiores a

este material tendo em vista a baixa taxa de exposição propor -

cionada pelo irradiador de Cobalto-60 disponível, o que implica^

va em tempos de irradiação excessivamente elevados. Para este

material o limiar de detecção situou-se em torno de SOGy.

No caso da glucose verificou-se que a relação entre

a dose de radiação e a luz emitida permaneceu linear até lOOOGy

enquanto que a menor dose necessária para se obter uma contagem

acima do "background" químico foi de 50Gy.

Vale salientar que o menor valor de dose que pode

ser detectado depende do tipo de tubo fotomultiplicador emprega

do, uma vez que o valor da corrente termoiônica determina a cor

rente mínima que serã registrada pela unidade eletrométrica.Con

tribui também para a definição deste limiar o "background" quí-

mico, que e devido a reações entre radicais presentes na matriz

sólida de materiais não irradiados.

As medidas realizadas com amostras não irradiadas de

lactose, glucose e maltose mostraram que o "background" químico

dos dois primeiros materiais era superior ao da maltose, o que

justifica o menor limiar de detecção obtido para este material.

Trabalhos apresentados por Takavar17 e Ettinger &

Atari20 (Fig. 4.4 e 4.5) mostram um limiar de detecção para la£

tose e glucose inferior ao encontrado neste trabalho. Esta dif£

rença na resposta pode ser explicada tendo em vista que o tubo

fotomultiplicador por eles empregado, do tipo bi-alcalino, apre

senta uma corrente termoiônica menor do que a do tubo por nós u

tilizado (S-ll).
i

Outro sacarídeo analisado, no presente trabalho foi

a manose. Não foi possível obter dadis consistentes para este
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material apesar de o mesmo ser mencionado na literatura como um

dos que apresentam melhor resposta à radiação. Experiências a-

qui realizadas demonstraram a inviabilidade de seu uso para con

dições de elevada umidade relativa, devido ao seu alto grau de

higroscopicidade.

4.2. Efeito do pH

Como foi visto anteriormente, a intensidade da luz

emitida no processo de lioluminescencia depende do pH do solven

te. A fim de determinar a influência deste parâmetro na respos-

ta dos materiais analisados, diversas experiências foram reali-

zadas. Para isto, irradiaram-se amostras de maltose e lactose

com 75Gy e 300Gy, respectivamente, as quais foram posteriormen-

te dissolvidas em água cujo pH foi variado pela adição de HC1 e

NaOH.

Os resultados obtidos para estes materiais estão a-

presentados nas Fig. 4.6 e 4.7 . A análise destes gráficos evi-

dencia um decréscimo acentuado na resposta lioluminescente quan

do o pH do solvente tornava-se excessivamente ácido ou alcalino.

Essa diminuição pode ser explicada com base nas experiências r£

alizadas por Matyuskov et ai.31 os quais verificaram que a va-

riação no pH acarretava uma mudança no espectro da luz emitida

na dissolução de glucose irradiada. Como pode ser visto na

Fig. 4.8 o espectro de emissão desloca-se para o vermelho quan-

do o pH torna-se mais ácido ou para a região do azul e ultravi£

leta, quando o pH atinge a faixa alcalina.

Além disso, como os tubos fotomultiplicadores com c£

todos comuns (S-ll), do tipo utilizado neste experimento, apre-

sentam baixa sensibilidade na região do ultravioleta (Fig. 4.9),

pode-se concluir que a diminuição observada na contagem, quando

se utiliza solvente com pH altamente alcalino, decorre da falta
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de concoraância entre o espectro da luz emitida e a região de

maior sensibilidade espectral do tubo fotomultiplicador empre-

gado.

Por outro lado, o aumento da resposta lioluminescen

te para solventes altamente alcalinos, conforme descritos na

literatura (Fig. 2.2), pode ser explicado pelo fato de que na-

queles experimentos foram utilizados tubos fotomultiplicadores

com cãtodo bi-alcalino, cuja sensibilidade é grande na região

ultravioleta do espectro.

4.3. Efeito da temperatura do solvente

Outro parâmetro estudado foi a influência da tempe-

ratura do solvente na resposta dosinétrica dos materiais anali_

sados. Com esta finalidade amostras de maltose e lactose foram

irradiadas com doses de 75Gy e 300Gy, respectivamente e poste-

riormente dissolvidas em água a diferentes temperaturas e cujo

pH foi mantido constante em 5,5 . Os valores encontrados estão

indicados na Tabela 4.1.

Através da análise destes resultados pode-se obser-

var que ocorre um ligeiro acréscimo na luz emitida na dissolu-

ção da lactose com o aumento da temperatura do solvente, en-

quanto que a maltose apresentou uma tendência inversa. Apesar

deste comportamento, é importante notar que variações da ordem

de 2 °C em torno do valor empregado neste trabalho (22°C) não

acarretam mudanças significativas nas contagens. Portanto, não

se torna necessário manter um controle rigoroso na temperatura

do solvente durante a realização das medidas.
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TABELA 4.1 - Resposta lioluminescente da maltose e la£

tose em função da temperatura do solvente

MATERIAL

Maltose

Lactose

2059

2216

10

± 82

± 61

1804

2636

TEMPERATURA (°C)

20

±31

± 88

1804

2737

30

± 40

± 87

1682

2371

40

± 42

± 85

4.4. Estudo da resposta lioluminescente em função do tempo de

armazenamento.

Com vistas ao estudo da variação da resposta dos sa

carídeos em função das condições de armazenamento, irradiaram-

se amostras de maltose e lactose com doses de 75Gy e 300Gy re£

pectivamente. Após a irradiação, ambos os materiais foram divi^

didos em três grupos e estocados nas seguintes condições:

a) Em estufa a 50°C, em presença de "silica gel" ;

b) Em dissecador, â temperatura ambiente e em pr£

sença de "silica gel" ;

c) Em um recipiente plástico, à temperatura ambien-

te, sem adição de "silica gel".

0 comportamento dos materiais foi acompanhado duran

te cerca de 1000 horas. Para a realização da medida três ali-
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,quotas de 20mg eram retiradas dos recipientes de armazenamento e

mantidas à temperatura ambiente durante 30 minutos, após o que

efetuavam-se as medidas. Os resultados obtidos estão apresenta -

dos nas Fig. 4.10 e 4.11.

Para a maltose mantida na estufa observou-se um leve

decréscimo na contagem inicial após 5 horas, seguida de uma estjí

bilização. A diminuição percentual da resposta após 1248 horas

(43 dias) foi de 291. Por outro lado a resposta da amostra manti^

da no dissecador apresentou um aumento de 331 em 72 horas, de-

crescendo posteriormente e atingindo o mesmo valor inicial ao

fim de 4 3 dias. Quando mantida em condições ambientais e em au -

sência de "silica gel" a resposta da maltose permaneceu invariá-

vel durante 2 dias, decrescendo a partir de?te ponto. Após 43

dias a contagem observada reduziu-se a 331 da inicial.

A lactose mantida na estufa teve um comportamento i-

dêntico ao da maltose armazenada nas mesmas condições, apresen-

tando após 43 dias uma leitura 201 menor que a inicial. Para a

amostra mantida no dissecador constatou-se uma invariabilidade na

resposta lioluminescente durante as primeiras 24 horas, seguin -

do-se uma queda acentuada de modo que, após os 43 dias de estoca

gem reduziu-se ã metade da inicial. Para a amostra mantida em

condições ambientais e em ausência de "silica gel" verificou-se

após cerca de 3 dias um aumento de 18$ na luz total emitida, man

tendo-se a resposta oscilante em torno desse valor durante o res_

to do tempo de estocagem.

A diminuição da luz total emitida pela maltose estoc£

da em condições ambientais deve-se provavelmente a influência da

umidade. A elevada umidade relativa ambiental que variou em tojr

no de 851 durante as experiências realizadas, provavelmente con-

tribuiu para a destruição dos radicais responsáveis pela emissão

de luz. Por outro lado, a lactose parece ser afetada de forma in

versa pela umidade, uma vez que amostras armazenadas nas mesmas

condições apresentaram um aumento na resposta ao longo do tempo

de estocagem.
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CAPITULO V

CONCLUSÕES

Em face dos resultados obtidos pode-se concluir que:

1. Lactose, glucose e maltose mostraram-se adequados

para emprego em dosimetria das radiações. Os dois primeiros ma-

teriais podem ser utilizados para a medida de doses até 5kGy e

lkGy respectivamente, o que os qualifica para a aplicação no

controle dosimétrico em processos industriais.

2. A maltose apresentou uma resposta linear entre ISGy

e 500Gy.Devido ao seu baixo "background" químico o limiar infe -

rior de dose pode ser reduzido com o emprego de tubos fotomulti_

plicadores de baixa corrente termoiônica. Nestas condições a

maltose tornar-se-ia viável no controle de doses em radiotera -

pia.

3. A melhor reprodutibilidade nos resultados foi ob-

tida para a maltose,o que a qualifica nas condições ambientais

do estudo como o melhor material dosimétrico dentre os analisa

dos.

4. A manose apresentou resultados oscilantes, prova-

velmente causados pela elevada umidade relativa ambiental.



5. Não houve alteração significativa na resposta lio-

luminescente para variações da temperatura do solvente em torno

dos 22°C, o que acarreta uma simplificação no procedimento expe-

rimental, visto que se torna desnecessário o controle da tempera

tura da água.

6. Verificou-se uma queda acentuada na resposta dos

materiais estudados quando o pH do solvente era excessivamente á

cido ou alcalino. No entanto, para soluções com pH em torno do

valor usualmente empregado (5,5) não houve alteração significati^

va na luz total emitida. Portanto o controle deste parâmetro não

e crítico para a utilização desses materiais como dos'metros.

7. A estabilidade da resposta dos materiais analisa -

dos é altamente influenciada pelas condições de estocagem. Os m£

teriais armazenados em estufa apresentaram um comportamento mais

regular do que aqueles estocados no dissecador ou nas condições

ambientais. Portanto essa condição de armazenamento ê a mais ad£

quada para atenuar a perda da informação produzida pela radiação.
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