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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se um estudo de dosiL

metria da radiação y pela técnica I.ioluminescente. 0 fenômeno

da lioluminescência ocorre quando sólidos irradiados são dis-

solvidos em líquido adequado. Durante a dissolução hã emissão

de luz proporcional ã dose absorvida. 0 intervalo de doses pes_

quisado esteve entre 0,2 KGy e 6 KGy, muito aplicado na irradia^

ção de alimentos. 0 material dosimétrico e o solvente usados

foram, respectivamente, o aminoácido L-Glutamina e água deio

nizada e destilada.

Discutem-se aqui os princípios básicos envol-

vidos no método e na dosimetria das radiações, a equivalência

entre algumas substâncias lioluminescentes e água, o equipa -

mento, a técnica de irradiação e o método de calibração empre_

gados. Analisam-se os erros envolvidos em todo o processo.
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Estuda-se a dependência da resposta liolumi-

nescente com a temperatura e umidade, com o tempo de armazena

mento e com a massa de pó" dissolvida. Experimenta-se, com su-

cesso, uma técnica de tratamento térmico antes da leitura. De

terminam-se curvas dose-resposta reprodutiveis que possibili^

tam medir-se doses com incerteza no intervalo ± 3,6%.

Mostra-se que a resposta com a dose é monotô-

nica e praticamente linear e que com tratamento térmico ela e

essencialmente livre de efeitos ambientais e de desvanecimen-

to ("fading").

Finalmente, usando-se o método estudado,medi_u

-se a dose absorvida por dosímetros irradiados em diferentes

laboratórios com resultados bastante satisfatórios.



ABSTRACT

This paper deals with Y~rav lyoluminescence (LL)

dosimetry. Lyolundnescence occurs when irradiated solids are

dissolved in suitable liquids. During dissolution there is

light emission, which is proportional to the dose. The dose

range studied was 0,2-6 KGy, often used in food processing.

The phosphor and solvent were the aminoacid L-Glutamine and

deionized and distilled water respectively.

The basic principles involved, both in the

method and radiation dosimetry, the equivalence between water

and lyoluminescent materials, apparatus, irradiation technique

and calibration method are discussed. The involved errors in

the whole process are studied.

The LL response dependence with environmental

conditions are presented. These were temperature,humidity and

storage time. The dependence on dissolved mass was also
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studied. A pre-reading thermal treatment was developed to

overcome previous difficulties. Reproducible dose-response

curves were obtained. The accuracy of the method was estimated

to be within ±3,6%.

The results show monotonic and almost linear

dose response curves. With thermal treatment there is practically

no environmental and fading effects.

Finally, the developed technique was applied

to dose intercomparisons with very good results.



CAPITULO 1 - LIOLUMINESCÊNCIA

1.1 - Introdução

Lioluminescência (LL) é a denominação que se

dá ao fenômeno de emissão de luz que ocorre durante o proces-

so de dissolução de sólidos irradiados num líquido apropriado.

A luz é emitida num pulso que permanece até que todo o mate -

rial esteja dissolvido. Este termo, associado ao grego Lyòzin,

(dissolver) foi proposto por Wiedemann e Schimidt em 1895 pa-

ra descrever a emissão transiente de luz que acompanhava a dis_

solução em água de cristais de cloreto de potássio, previamen

te corados pela radiação emitida de uma ampola de crookes. Em

sólidos orgânicos a LL pode ser considerada um caso especial

de quimioluminescencia.

0 interesse atual em lioluminescência e suas

aplicações advém do trabalho de K.V.Ettinger e colaboradores^

niciado em 19 70 na Universidade de Birmingham, Inglaterra e
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que continua desde 1973 no Departamento de Biofísica Medica e

Bioengenharia da Universidade de Aberdeen, Escócia, onde a

parte experimental do presente trabalho foi realizada. Atual-

mente o estudo de LL desenvolve-se em diversos laboratórios do

inundo, dentre outros destacando-se o "Instituto for Atomic

Sciences in Agriculture",Wageningcn Holanda,sob a supervisão

de K.J.Puite.

A LL tem sido observada em diferentes substân

cias tais como aminoãcidos, sacarídeos, uréia e seus deriva -

dos, proteínas, ácidos nucleicos, polimeros plásticos e ate

em alguns meios biológicos secos tais como leite liofilizado,

pó de café, pó de coco, fios de cabelo, unha, pele, etc.

0 efeito pode ser detetado dissolvendo-se os

sólidos irradiados por radiação X, y» neutrons, mesons, etc.em

água,solventes orgânicos e soluções contendo indicadores qui-

mioluminescentes.

Lioluminescencia ocorre quando radicais forma

dos durante a irradiação e em seguida aprisionados no sólido

reagem com oxigênio dissolvido na água, originando radicais

peróxido. A reação entre dois radicais peróxido formados nes-

sa ocasião é acompanhada por emissão de luz. Embora as espé -

cies responsáveis pela emissão de luz ainda não estejam iden-

tificadas, estudos recentes parecem mostrar que se trata de

um composto carbonílico excitado ou de um oxigênio singleto.
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1.2 - Aplicações da Lioluminescencia

Atualmente a principal aplicação da LL está

na dosimetria da radiação. A quantidade de luz emitida varia

monotônicamente com a dose absorvida no material. Com uma e£

colha conveniente de solido, solvente e intervalo de dose»po-

de se ter dosímetros bastante aceitáveis do ponto de vista de

exatidão, reprodutividade, estabilidade, linearidade, simpli-

cidade e custo. Uma maior ênfase tem sido dada ao estudo da

LL em sacarídeos e aminoácidos porque estes materiais são prá

ticamente equivalentes à água ( e alimentos) na absorção da

radiação X e Y•

Para aplicações médicas o método é útil no in

tervalo terapêutico de doses,entre 0,1 Gy e 100 Gy usando - se

como material LL a D - manose. 0 método ainda não se aplica ao

nível diagnóstico nem no de dosimetria pessoal mas poderá vir

a ser desenvolvido usando-se lioluminescencia sensibilizada.0

método LL é satisfatório para o nível médio, de doses emprega

das no processamento de alimentos, desde 200 Gy até 6 KGy _u-

sando-se a L-Glutamina mas poderá vir a ser utilizado para do

ses maiores. Tem sido dada maior ênfase no estudo dos efeitos

da radiação X e y embora os materiais lioluminescentes respon-

dam a elétrons, pions negativos e neutrons. Uma aplicação in-

teressante pode estar na dosimetria de elétrons Auger usando-

se os radionuclídeos emissores incorporados ao dosímetro.

1.3 - Técnica da Lioluminescencia

0 mecanismo físico da LL é baseado na forma -

ção de radicais livres em sólidos, que permanecem estáveis em
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período variando de dias a anos. 0 solido é" irradiado na for-

ma de pó e posteriormente dissolvido em um recipiente apro

priado que contém o solvente. A luz emitida é coletada por

uma válvula fotomultiplicadora, cuja corrente de saída é in

tegrada eletronicamente. Todo o sistema é" mantido no escuro

para evitar-se luz externa e sinais espúrios que acarretariam

erros.

0 diagrama de blocos a seguir descreve o pro-

cesso :

/-v IRRADIAÇÃO 00 SÓLIDO
£ > (Prf LIOLUMINESCENTE)

I
1

OISSOLUÇSÒ 00
MATERIAL

EMISSÃO DC LU2

i
LEITURA

PROOUÇfo OE RADICA»
LIVRES ESTÁVEIS

© CAPTAÇÃO DA LUZ

Fig. 1 - Princípio do processo lioluminescente



CAPITULO 2 - FUNDAMENTOS DA INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO X OU Y COM

A MATÉRIA E DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES

2.1 - Introdução

Este capítulo apresenta uma descrição resumida

dos processos básicos que ocorrem na irradiação de sólidos or-

gânicos, necessários para o estudo da técnica lioluminescente.

Dá-se atenção ã formação de radicais livres, suas transforma -

ções e processos correlatos. Discutem-se também fundamentos de

dosimetria da radiação X ou Y» O conceito de dosímetro e as ca

racteristicas principais que um dosímetro de rotina deve apre-

sentar.

2.2 - Processos Básicos

Quando um feixe de fõtons atinge um material

absorvedor a interação primaria ocorre principalmente com elé

trons do meio. Estes podem ser arrancados do átomo (ionização)
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e a energia do fóton incidente ser completamente absorvida ou

parcialmente absorvida e parte espalhada. 0 elétron rápido lji

berado pode perder energia ao longo de sua trajetória por:

. radiação de freiamento

. calor

. ionização

. excitação de átomos e moléculas

. quebra de ligações moleculares.

Os três últimos são responsáveis pelas mudan-

ças químicas que acontecem no meio.

A ionização pode ocorrer através de três meca

nismos distintos: efeito fotoelétrico, efeito Compton e efei-

to de produção de pares, que podem suceder ou não simultanea-

mente. Existem outros processos de interação de radiação ele-

tromagnética (efeito Rayleigh, efeito Thomson, espalhamento <e

lãstico ressonante, etc.) que não serão discutidos. Neles não

há perda de energia e consequentemente não ocorrem mudanças

químicas.

2.2.1 - Efeito Fotoelétrico

A absorção fotoelétrica acontece quando um fó

ton de energia próxima â de ligação de um dado elétron orbital

interage com um átomo, removendo um elétron de órbita interna.

0 fóton é completamente absorvido e surgem um elétron rápido e

um íon positivo. A energia cinética do fotoelétron é igual ã

diferença entre a energia do fóton incidente e a de ligação
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atômica. No processo verifica-se também a emissão de radia-r

ção característica. Ele acontece com maior probabilidade quan

do a energia do foton ê um pouco superior que a de ligação do

elétron.

A secção de choque fotoelétrica por átomo,que

pode ser interpretada como a probabilidade de ocorrência do

U 3 - -•
efeito, varia aproximadamente com Z /E . (Z = numero atômico

do meio; E = energia do foton incidente). A interação predonú

na para baixas energias do foton e para átomos de elevado nu-

mero atômico.

2.2.2 - Efeito Compton

0 efeito Compton é aquele no qual o átomo é

ionizado e o foton emerge com menor energia e direção difereii

te da incidente. Os elétrons que tomam parte no processo são

principalmente os que se acham mais fracamente ligados ao

átomo. A energia com a qual o elétron sai,depende do ângulo

de espalhamento do foton incidente. Quando os fotons inciden-

tes têm grande energia, a fração dela cedida aos elétrons é

muito maior que a daqueles de baixa energia.

0 coeficiente de atenuação por elétron neste

processo decresce gradualmente com o aumento da energia do fó

ton e, exceto para aquelas que contém hidrogênio, é pratica-

mente o mesmo para todas as substâncias.

Esta interação predomina entre 0,1 e 10 MeV,

intervalo usado na irradiação de alimentos e em grande parte

da radioterapia.
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2.2.3 - Efeito de produção de pares

Um foton de alta energia que passa perto de

um núcleo atômico fica sujeito ã enorme campo nuclear e pode

subitamente desaparecer, surgindo em seu lugar um par elétron

positron. Este é o efeito de produção de pares. A menor ener

gia que pode iniciar o processo é igual à soma das massas de

repouso de um elétron e de um positron, 1,02 MeV. A carga po-

sitiva é altamente instável e se neutraliza com um elétron do

meio imediatamente após a produção, produzindo dois fótons de

aniquilamento que carregam 0,511 MeV cada. A probabilidade de

ocorrência do efeito aumenta rapidamente com a energia. Para

materiais de Z baixo a produção de pares é importante em ener

gias maiores que 10 MeV.

A Fig.2 mostra a importância relativa dos três

processos de interação descritos em função da energia do foton

incidente e do número atômico do absorvedor.

Z

100

80

60

40

20

EFEITO FOTOELETRCOj
OOMNâNTE

PROOUÇZO OC PARES
DOMINANTE

EFEITO
COMPTON

DOMINANTE

0,01 0,1 1 10 100
ENERGIA 00 FÒTON

(MffV)
Fig. 2 - Importância relativa dos processos de interação

da radiação x ou y.
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2-3 - Interações Moleculares

2.3.1 - Introdução

Além de ionização, durante a interação de ra-

diação eletromagnética com ura meio pode ocorrer também excita

ção de átomos e moléculas. Isto acontece principalmente quan-

do a energia cedida ao meio é insuficiente para arrancar elé-

trons dos átomos. A excitação também pode ser causada por elé

trons secundários pouco energéticos.

Ao longo da trajetória de uma partícula ioni-

zante existe sempre uma zona circundante de átomos e/ou molé-

culas excitadas. A excitação eletrônica é importante porque po

de levar ã mudanças químicas no meio. A molécula excitada po-

de transferir energia ao meio por mecanismos intramoleculares,

intermoleculares e de carga. No primeiro caso a energia é

transmitida às outras partes da molécula que não fazem parte

do local da excitação inicial. No segundo a transferência se

faz ã uma molécula próxima â que foi excitada, onde seus espec

trosde emissão e absorção se superpõem. No terceiro o proces-

so se faz por migração de um elétron e de um buraco.

2.3.2 - Produção de Radicais Livres

A característica comum dos radicais livres é

que todos possuem um elétron não emparelhado e usualmente são

muito reativos. Dentre eles pode-se citar o elétron livre,seus

aductos ã substâncias estáveis e os produtos resultantes da

homolise de moléculas excitadas.



Elétrons de sólidos orgânicos estão fracamen-

te ligados ao átomo ã temperatura ambiente e podem reagir com

íons moleculares positivos resultando um estado molecular al-

tamente excitado. Este poderá decair a um estado menos excita

do, emitindo energia,ou dissociar-se em novos radicais.

A concentração media de radicais livres produ

zidos numa matriz sólida, devido ã irradiação, depende da do-

se absorvida e do fator 6, quantidade de moléculas primárias

excitadas por 100 eV de energia absorvida.

2.3.3 - Reações Localizadas

Num meio condensado a energia perdida por elé

trons secundários pode produzir regiões de ionização e excita

ção características. Quando a interação é de elétrons com me

nos que 100 eV acontece uma zona de esporas("4pu*6").Se a e-

nergia está entre 100 e 500 eV a região é de gotículasCWobó1}..

Para energias entre 0,5 e 5 KeV a formação é de trajetórias

curtas {"Ahott t\ack&"). A energias maiores que 5 KeV resulta

uma trajetória longa (.npKÁ.nc4.pat tiack").

As moléculas excitadas por elétrons secunda -

rios podem voltar ao estado fundamental principalmente por,

. luminescência,

. homõlise, dando dois radicais livres

. corte heterolítico, resultando na produção

de um íon par

. dissolução molecular.
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Podem ainda iniciar outras reações, caracte -

rísticas dos estados excitados, mas a discussão desses proces_

sos foge ao escopo do trabalho.

0 íon positivo original da reação

M*+ + e" > M*

pode dissociar-se antes da interação com o elétron, resultan-

do então um íon mais estável e um radical livre ou pode ocor-

rer uma reação ion-molécula. Imediatamente após, estas várias

espécies podem reagir entre si refazendo o material original

ou formando novas espécies moleculares por desproporcionaçao,

combinação ou retirada de hidrogênio. 0 elétron secundário po

de também reagir com algumas das novas espécies formadas e os

produtos podem vir a neutralizar o íon positivo original.

Reações localizadas são mais prováveis de ocor-

rer em regiões de alta transferência linear de energia, ou S£

ja em regiões de goticulas e trajetória curta.

2.3.4 - Reações de Espécies Difusoras

Espécies mais estáveis produzidas na irradia-

ção podem difundir-se pelo meio e sofrer reações semelhantes

âs anteriores com outros componentes do sistema. 0 elétron

também pode difundir-se durante a termalização e ser aprisio-

nado numa armadilha física (defeito de rede, centro de impure

za, e t c ) . Um elétron térmico ou um elétron solvatado* pode

* Elétron solvatado é aquele cujo campo eletrostático pode orientar os d:í
polos do solvente formando uma armadilha química.
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reagir com um varredor {"Sca.vznge.K") de elétrons, resultando

um íon negativo bastante estável ou a eliminação imediata do

produto por captura dissociativa.

2.3.5 - Produtos Finais

Menos de um segundo depois da irradiação todas

as espécies muito instáveis estarão decompostas e todas aque-

las muito reativas já terão reagido. 0 sistema está então em

equilíbrio químico e pode-se identificar os produtos finais

mais estáveis.

Como exemplo cita-se os radicais peróxido»comu

mente encontrados em materiais irradiados que contem oxigênio,

e espécies básicas no fenômeno da lioluminescência. Estes ra

dicais algumas vezes decompõem-se muito lentamente.

Radicais presos em sólidos podem permanecer es

táveis por longo tempo e reagir quando induzidos por aumento

de temperatura, dissolução ou outros fatores.

2.4 - Coeficientes de Atenuação e de Absorção

2.4.1 - Coeficiente de Atenuação Linear - u

Um feixe de fótons monoenergéticos que atra -

vessam um meio absorvedor em condições de boa geometria tem

sua intensidade reduzida exponencialmente com o aumento da er̂

pessura do mesmo. A fração numérica de fótons removidos do fed

xe por unidade de comprimento é chamada de coeficiente de ate_

nuação linear, \i. Este depende do numero atômico Z do material

absorvedor e da energia E da radiação incidente. Para valores
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definidos dessas duas grandezas ele tem um único valor.

Pode-se escrever

dN 1
V = " "N" dx"

onde N é o número de fõtons incidentes numa espessura dx do

material e dN é o número de fótons que sofrem mudanças na e-

nergia, e/ou mudanças na direção.

0 coeficiente de atenuação linear depende da

densidade do meio absorvedor.

2.4.2 - Coeficiente de Atenuação de Massa -y /p

Dividindo-se o coeficiente de atenuação linear

JJ pela densdiade do material _g chega-se ao coeficiente de ate_

nuação de massa y/p. Pode-se escrever que

, dN 1y/p =
NP dx

Ele é definido como a fração de redução da in

tensidade de um feixe de fõtons produzida por uma espessura de

1 g/cnr .

A espessura de um meio absorvedor também pode

ser expressa como número de átomos por unidade de área ou como

número de elétrons por unidade de área. Os coeficientes de a

tenuação atômico e eletrônico são funções das espessuras, mas

não serão discutidos.

Os coeficientes de atenuação levam em conta

todos os fõtons removidos do feixe, seja por absorção ou por

espalhamento. Os efeitos da radiação dependem essencialmente
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da energia que é absorvida pelo meio e por isso novos coefioi

entes devem ser definidos.

2.4.3 - Coeficientes de Transferência e de Absorção de Energia

em Massa

Quando um fóton interage com um

mente parte de sua energia é convertida em energia cinêtica do

elétron e parte constitui o fõton espalhado. Pode-se então de

finir um coeficiente linear de transferência de energia, y. ,

que representa a fração de energia do fóton que é convertida

em energia cinêtica das partículas carregadas, elétrons e po-

sitrons. Pode-se escrever,

Ek

K E

onde u_ ê o coeficiente de atenuação linear, E é a energia do

fóton incidente e E. é a parte da energia do fóton que é con-

vertida em energia cinêtica do elétron ou positron por intera

ção.

Esta ultima pode ser absorvida pelo meio ou

ser irradiada como radiação de freiamento. Para avaliar-se a

absorção de energia de um fóton num meio define-se o coefici-

ente de absorção de energia em massa, u /p. Ele representa a

fração da energia das partículas indiretamente ionizantes que

é absorvida do feixe incidente, quando este passa por uma es-

pessura unitária dx de material.

Define-se
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onde |ij>'p é o coeficiente de transferência de energia em mas-

sa e g é a fração de energia das partículas carregadas secun-

dárias perdida por freiamento no material.

Deve-se mencionar que u,/p e y /p não são
jc en

muito diferentes entre si, a não ser que as energias cinéticas

das partículas secundárias sejam da mesma ordem ou maiores que

as de repouso. Por exemplo, para fõtons de 5 MeV na água ou
no ar y /pé aproximadamente 4% menor que yu/p.en Jc

Os coeficientes de absorção de energia em mas

sa proporcionam os dados mais acurados para o propósito da d£

simetria das radiações. Neste trabalho eles também são usados

como um dos meios para estabelecer a equivalência entre materi^

ais lioluminescentes e água. Valores de coeficientes de ate-

nuação e de absorção de energia foram extensivamente calcula-

dos e tabelados por J.H.Hubbel do National Bureau of Standards,

U.S.A. em 1969.

A Fig. 3 mostra a dependência do coeficiente

de absorção de energia em massa com a energia dos fõtons incî

dentes,para água.

No início a curva cai rapidamente com o aumen

to da energia devido ao efeito fotoelétrico. Na região Ccmpton

diminui lentamente e ê aproximadamente constante na região

10-100 MeV porque o decréscimo no coeficiente devido ao efeî

to Compton é equilibrado pelo aumento resultante da produção

de pares.
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10 100 ,
ENERGIA DOS FOTONS

(MtV)

Fig. 3 - Coeficiente de absorção de energia em massa
para ãgua em função da energia dos fõtons
incidentes.

0 diagrama a seguir resume todas as situações

discutidas nos processos de interação da radiação eletromagn^

tica ionizante com a matéria.

2.5 - Fundamentos de Dosimetria

2.5.1 - Introdução

0 uso criterioso da radiação ionizante depen-

de muito da habilidade em medir a dose absorvida num meio e

determinar sua distribuição na região de interesse. Os méto-

dos e procedimentos necessários para esses objetivos devem ser

acurados, práticos, reprodutiveis, simples e de baixo custo.

Devem ainda obedecer recomendações de organismos locais e in-

ternacionais.
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EFEITO
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PRODUÇÃO
DE

PARES

- ELÉTRON DE ALTA ENERGIA

MATÉRIA

IONIZAÇÂO EXCITAÇÍO CALOR

RECOMBINACÃO

EFEITOS QUÍMICOS

Fig. 4 - Os efeitos dos raios x ou y na matéria
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O conhecimento da dose é primordial para o es_

tudo dos efeitos das radiações no processamento de alimentos

e no uso médico. Também é importante definir-se o material ir

radiado para se chegar a uma medida útil.

É prática universal usar-se a água como mate-

rial de referência para determinação da dose absorvida no pro

cessamento de alimentos por irradiação. Isto se deve ã grande

variedade de alimentos que podem ser irradiados e sem padroni

zação haveriam problemas enormes, principalmente na intercom-

paração de técnicas. Ela é constituinte de praticamente todos

os alimentos passíveis de irradiação e tem propriedades de

atenuação e absorção similares às dos alimentos geralmente ir

radiados. Além disso é substância facilmente encontrada, de

composição constante e de baixo custo. Neste trabalho todas as

medidas feitas referem-se a dose absorvida em água a não ser

que seja especificado.

As unidades de radiação aqui usadas são as a

provadas em 1976 pela Comissão Internacional de Unidades de

Radiação e publicadas em seu report n? 33 (16).

2.5.2 - Dose Absorvida

Dose absorvida ou simplesmente dose, D é a

quantidade de energia absorvida por unidade de massa de mate-

rial irradiado num ponto da região de interesse.

dm
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onde dE é a energia média absorvida da radiação ionizante num

volume elementar de material irradiado e dm i a massa de matje

rial nesse mesmo volume.

A unidade SI para dose é o GRAY(Gy).

J
1 6y = 1 —

kg
A unidade especial (tradicional) para dose é

o Rad

erg
= 100

g

A relação entre as duas é: 1 Gy = 100 Rad

Para taxa de dose absorvida ou taxa de dose,

que é* a dose por unidade de tempo define-se

dD
D = — ,

dt

cujas unidades são Gy/seg no SI e Rad/seg no especial.

2.5.3 - Medida da Dose

Um dosímetro registra a energia que absorve da

radiação incidente. No caso em que o material dosimetrico e o

do meio circundante são similares, a dose D na substância de
m

interesse m é dada aproximadamente por,

n

D =• — — D. onde,
m d '

D. é" a dose absorvida no dosímetro,d
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(y n ^ P ) m ® ° coeficiente de absorção de energia em massa

promediado sobre o espectro de energia da radia-

ção X ou Y que chega ao ponto de interesse do ma-

terial, e

(y /p) , é o mesmo coeficiente para o dosímetroen a r

Nos casos em que as interações dos fótons ocor

rem num meio circundante similar ao do material de interesse

mas diferente do dosímetro, a dose pode ser determinada usan-

do-se a teoria de Bragg-Gray. Em princípio ela pode ser usada

para qualquer radiação ionizante e em qualquer ponto.

De acordo com essa teoria, a dose num meio ab

sorvedor é dada aproximadamente por:

D = S . D, p onde,
m m,d d *m

S . é a razão entre os poderes de freiamento de colisão
m,d r

média do material e do dosímetro. A média ê tomada

do espectro de energia dos elétrons que atingem o

ponto de interesse,

Dd é a dose no dosímetro, e

p , é um fator que corrige a perturbação introduzida no

campo de irradiação pelo dosímetro.

Quando o material irradiado é um composto con

sidera-se suficientemente correto somar, proporcionalmente â

fração em peso dos constituintes, os coeficientes de absorção

de energia em massa ou os poderes de freiamento dos elétrons.



25.

Este procedimento vale para os espectros de radiação usados na

radioterapia e na irradiação de alimentos.

Portanto, para um composto:

/P)^ = I , f—^ » ondeen d ou m * k ^ p J^*

k. é a fração em peso do constituinte _i e

Cy /p .\ é o coeficiente de absorção de energia em massa do

iésimo constituinte do material ou do dosímetro.

Sabendo que

1 dE\

W^)d

S , é o poder de freiamento de colisão linear médio dos

elétrons.

Pode-se escrever para um composto,

j k> ) onde

G O l , d oum í ="- \P dx4ol,i

í— -j—) é o poder de freiamento de colisão linear me-

c o *x dío do constituinte i.



26.

2.5.4 - Dosimetros

Quando um feixe de fótons interage . com um

meio via processos jâ descritos ocorre ionizaçio. Os elétrons

liberados podem produzir excitações e novas ionizações.A ener

gia de excitação é degradada por mecanismos atômicos e molecu

lares posteriores até que aparece como calor. Também os Ions

produzidos podem se recombinar e a maior parte da energia li_

berada para formá-los aparece finalmente como calor. Uma pe-

quena parte da energia de excitação e de ionizaçio pode produ

zip efeitos que se fixam no material por dias ou meses,os cha

mados "efeitos permanentes".

0 desaparecimento da ionização inicial e a

produção e liberação de calor acontecem rapidamente na substân

cia irradiada. Estes efeitos transitórios podem ser usados pa

ra medidas de dose ou taxa de dose durante a irradiação. Os £

feitos permanentes possibilitam uma marcação duradoura da do-

se total absorvida.

Para maior exatidão um dosímetro deve absor

ver a mesma quantidade de energia que o material por ele des-

locado. Quando se consegue esse objetivo ele é considerado £

quivalente ao meio. Poucos dosimetros usados em radioterapia e

na irradiação de alimentos são equivalentes ã água e muitas

das medidas que se encontram publicadas sobre estes assuntos

devem ser interpretadas criticamente.

Em princípio, qualquer efeito quantificavel e

reprodutível provocado pela radiação pode ser usado na dosimc;

tria. A mudança da quantidade de efeito para diferentes doses
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de radiação define a relação dose-efeito.Um efeito que dâ uma

medida direta da dose absorvida é o calor, üm calorímetro po

de medir a energia total dissipada ou a taxa de dissipação em

termos das propriedades térmicas do material absorvedor.Outros

efeitos também são úteis. Pode se apresentar como os mais em-

pregados os seguintes:

. ionização em gases — câmaras de ionizaçio,

contadores Geiger-Müller, etc;

. mudanças na condutibilidade elétrica — de-

tetores sólidos de junção;

. luminescência — termoluminescência, liolu-

minescência, fotoluminescincia, etc;

. coloração — filmes piás ticos, acrílico, etc;

. efeitos químicos diversos — Fricke, filmes

fotográficos, etc..

Os sistemas e procedimentos que empregam estes

efeitos estãc bem descritos na literatura (10,11) e, com ex -

cessão da ionização em gases e da lioluminescencia, não serão

discutidos neste trabalho.

2.5.5 - Pré-requisitos de um Dosímetro de Campo

Alguns instrumentos ou sistemas podem ser em-

pregados como dosímetros de referência. Com eles se calibram

outros monitores, sendo sua função principal a de fornecer um

padrão para basear a consistência das medidas. Na irradiação

de alimentos e na radioterapia comumente se usa como padrão cã
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maras de ionização especiais e dosímetros Fricke. Eles propor

cionam dados muito acurados e reprodutíveis nas em geral são

muito complicados e caros para uso rotineiro.

Dosímetros de campo devem ser de manuseio sim

pies, práticos e versáteis para o uso diário. Dentre as qua li.

dades necessárias para assegurar uma boa dosimetria eles de

vem apresentar:

. uma resposta calibrada em um intervalo esp£

cificado de dose para uma dada energia da

radiação;

. boa reprodutibilidade do efeito produzido pe

Ia radiação e de sua medida em todos os ní-

veis especificados de dose;

. limitada dependência da resposta com a ener

. limitada variação da resposta em diferentes

condições ambientais (temperatura, ilumina-

ção, umidade, gases, etc);

. um período de leitura estável e relativamen

te grande; .

. leitura permanente ou pelo menos indicação

estável da dose no decorrer do tempo;

. um tamanho especificado de modo â fornecer

uma resolução espacial definida da dose;

. resposta independente da taxa de dose para

as doses do intervalo de utilização;

. baixo custo.
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2.5.6 - Determinação da Dose Absorvida em Material Equivalen-

te a Ãgua Usando uma Câmara de lonizaçâo Calibrada pa

ra Energias Maiores que 0,6 MeV.

A ionizaçlo em gases ê suficientemente preci-

sa e muito bem estudada para servir â padronização. Câmaras de

ionização são universalmente usadas e neste trabalho foram em

pregadas para a calibração dos dosímetros lioluminescentes.Jun

tamente com seu circuito associado elas dão uma leitura que é

proporcional ã exposição. Sendo pequenas elas definem a dose

em praticamente um ponto.

Se a câmara satisfaz as condições de uma cavî

dade de Bragg-Gray dentro de um meio mostrar-se que (13) (14)

(15) (20) em condições de equilíbrio eletrônico a dose absorv_i

da é dada por:

D = R N (C.) <(>(P,T) ondem c A c

D é a dose absorvida no meio
m

R e a leitura do instrumento

N é o fator de calibração obtido de intercomparação

com um dosímetro padrão

$(P,T) é uma correção para temperatura e pressão, emprega-

do quando se usa câmaras abertas e as condições am-

bientais são diferentes daquelas nas quais a câmara

foi calibrada.

(C.) e um fator que incorpora:
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. a energia média gasta pelos elétrons para

formar um ion par no ar;

. a carga do elétron;

. o fator deslocamento;

. a razão entre os coeficientes de absorção de

energia em massa do meio e do ar.

0 subscrito c refere-se ã energia da radiação

para a qual a câmara foi calibrada.

0 valor de (C.) é 0,95 para a energia do Co

(13).

A exatidão do método na determinação da dose

absorvida é estimada em 2,3% (13), para a energia do Co.

Ê possível usar-se uma câmara de ionização que

obedece as condições de uma cavidade de Bragg-Gray, para me-

dir doses de radiação liberadas por fôtons de energia maior que

aquelas para a qual a mesma foi calibrada. Em geral os labora

tõrios padrão calibram câmaras de ionização para energias até

2 MV. Quando estas estão entre 2 e 30 MV pode-se mostrar (1H)

(20) que:

(D ), = R N C. <fr(P,T)m A C A

onde C, incorpora (C. ) e fatores de correção para perturba -
A AC

ção e diferenças no poder de freiamento de massa médios do meio

e do ar, nas energias \ e c. Valores de C, foram calculados e

publicados pelo ICRU (13,23) e são aceitos universalmente.Re-

centemente surgiram discussões sobre os métodos empregados na
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obtenção desses números (20) (27) mas este assunto foge ao

interesse deste trabalho.

A incerteza total associada ao método foi e£

timada pelo ICRU (13) como estando entre 2,3% e 3,3% para o

intervalo de energia entre 2 e 30 MV.

2.5.7 - Equivalência entre Materiais Lioluminescentes e Água

Na dosimetria das radiações é importante que

os materiais dosimétricos sejam equivalentes aos irradiados.

Quando a irradiação e feita por fótons ou elétrons dois mate_

riais são equivalentes quango apresentam as mesmas caracte -

rísticas de absorção e espalhamento.

Um dos fatores que deve ser considerado na a

nalise de equivalência é o número atômico efetivo Z. Ele po-

de ser obtido a partir da fórmula modificada de Mayneord(18):

Z 3» U 5 = I a. Z3»45

i X X

onde a. é a proporção do número de elétrons do elemento î  em

relação ao número de elétrons total do material e Z. o núme-

ro atômico do mesmo elemento. Embora o uso deste fator seja

dos mais difundidos na determinação da equivalência, ele não

é suficientemente preciso e confiável para ser adotado como

critério único. Isto se deve a que os processos de interação,

dependem não só do número de elétrons presentes mas também do

agrupamento dos elementos e da energia da radiação incidente

e espalhada.

Um método conveniente e simples de se compa-

rar as características de interação da radiação X ou y em dî
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ferentes materiais é o de considerar o numero atômico efeti-

vo Z, os coeficientes de atenuação e de absorção de energia

em massa (y/p e y /p) num intervalo representativo de energ^

as e a densidade específica típica ou média daqueles.

Para a determinação de u/p e y /p de mate -
en

riais compostos usa-se a regra da mistura. Para cada energia

os coeficientes são calculados a partir de:

y/p = l Wi (y/p)i e yen/p = \ VL ( p ^ / p ^

onde W. é a fração em peso do elemento i no composto e (y/p).
x — 1

e (y /p). são respectivamente os coeficientes de atenuação

e de absorção de energia em massa do elemento i_.

Deve ser aqui mencionado que, quando existir

uma diferença grande entre os constituintes atômicos do mate_

rial a ser irradiado e do dosímetro nele colocado, faz-se ne

cessaria uma correção que leve em conta as diferenças do- es-

pectro de energia nos absorvedores. Pode-se calcular a dose

no material a partir da obtida pelo dosímetro usando-se a ra

zão entre os poderes de freiamento médios de colisão de elé-

trons em massa dos mesmos:

(T~dZ\
Hx/col.m \ col pym

dx/col,d

onde H> . é a razão entre os poderes de freiamento médios de

colisão dos elétrons do material m e do dosímetro d.
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Na tabela 1 apresentam-se as características

de alguns materiais usados na dosimetria das radiações em

processamento de alimentos e em radioterapia, juntamente com

os de água e de tecido mole. Na irradiação de alimentos o d£

símetro deve ser aproximadamente equivalente à água, já que

a maioria dos alimentos possui densidade entre 0,8 e 1,1 g/

3 -
cm e peso atômico efetivo proximo a 7,5 (11).

Pode-se ver que os detetores liolumines-

centes (assinalados com *) são praticamente equivalentes â

água e à tecido mole para valores representativos de energia

dos fótons, com exceção a energias muito baixas. Comparados

com outros dosimetros de estado sólido, são os que mais se a

proximam da água e do músculo (tecido mole).



TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS MATERIAIS USADOS COMO DOSÍMETROS E / OU SIMULADORES

IRRADIAÇÃO DE,ALIMENTOS E NA RADIOTERAPIA

(?a.Ka n^nJito do. comparação a.pKe.Aznta-ie. tamb&m dado* paia. água e. mãòculo)

NA

M A T E R I A L

Manose*

Sacarose*
Glutamina*

Valina*

Mix D

Poliestireno(Claro)

Fluoreto de Lítio

Dosímetro Fricke

Borato de LÍtio

Perspex

Água

Músculo(tecido Mole)

FORMULA QUlMICA

OU COMPOSIÇÃO

C 6 H l 2 0 6

CizUzzOu

CsH^OaNz

C5HiiN02

Jones-(1949-1979)

(C8H8)n

LiF

AIEA - n? 178

Li2B^07(Mg)

( C 5 H 8 0 2 ) n

H 2 0

ICRU - n? 8 5

DENSIDADE

(g/cm )

1.54
1.58

1.30

1.23

0.99

1.05

2.60

1.02

2 . 3

1 . 1 7

1 .00

1 .00

N? ATÔMICO

Efet ivo Z

7 . 0 2

7 . 0 4

6.78

5.45

7.53

8.2

7.4

7.47

7 .68

Razão c
sorção
rentes
água

0 .01

0 . 7 8

0 . 7 7

0 , 6 7

0 . 6 2

0 . 8 4

0 . 3 8

1 .24

0 . 8 2

0.60

1.00

1.02

avtre os coeficientes de ab-
de energia em massa dos dife
materiais em relação ao da

/ ( y en / p ) mate r i a l \

Mue n/P

Ene.igi.CL

0 . 1

0 . 9 4

0 . 9 3

0.85

0.93

1.03

0.90

0.88

1.00

0.86

0.93

1.00

1.00

) -
água

(Mel/)

1.0

0 . 9 6

0 . 9 5

0.95

0.98

1.02

0.97

0.83

1.00

0.88

0.97

1.00

0 . 9 9

1 0

0 . 9 5

0 . 9 4

0.95

0.95

0.97

0.92

0.87

1.00

0.89

0.95

1.00

0.99 OJ



CAPÍTULO 3 - REVISÃO DA LITERATURA SOBRE LIOLUMINESCÊNCIA

3.1 - Efeitos Ambientais e de Irradiação

No processo lioluminescente a forma da curva

da luz emitida depende do processo de dissolução. Se a solu-

bilização ocorrer rapidamente (em menos de 1 s.) a curva

cresce agudamente até atingir um máximo,decrescendo a seguir

mais devagar.

Com sacarideos o processo I rápido. Para a

manose 99% da luz é emitida em 20 seg. (Fig.5).

Em aminoácidos o processo é lento. Somente 5%

da luz total é emitida em cinco minutos na dissolução de glu

tamina em água. A emissão pode ser acelerada agitando-se me-

canicamente a solução. Quando homogeneizada, a solução de glu

tamina e água libera 99% da luz em 40 seg. (Fig.6).

A quantidade de luz emitida e diretamente pro

porcional a massa da amostra dissolvida. A quantidade total



QQ
«

cn

QUANTIDADE DE LUZ/UNIDADE DE MASSA

(UNIDADES ARBITRARIAS)

3*
O
3
O

TO
n>3
(0
H*
N
0>

•O
Oil
O

a
0)

i
CO

o1—»

c
0)1
O 1

(D

!-*•
CO
CO
o

Ĥ«
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por unidade de massa pode ser estimada ã partir da área sob

a curva. Eletronicamente pode ser medida por integração da fo

tocorrente.

Nos estudos de dose-resposta verifica-se que

o sinal lioluminescente aumenta com a dose de radiação dada

ao sólido. Define-se sinal lioluminescente como a quantidade

de luz por unidade de massa,emitida durante a dissolução de a

mostra irradiada.

Uma curva dose-resposta típica e mostrada na

Fig. 7.

t- <

o <
Ê

is
3"
o (os
V)

10" 10" 10' 10' IO3

DOSE (GvJ

Fig. 7 - Curva dose-resposta para rnanose em água + DPBF
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A forma da curva dose resposta é essencialmen

te idêntica para a maioria das substâncias que apresentam lio

luminescincia. Entretanto o intervalo prático de dose e a re_

gião de saturação dependem da escolha do par soluto-solvente.

0 valor da sensibilidade, número de contagens

obtidas por unidade de massa e de dose varia enormemente para

diferentes materiais, conforme mostrado na tabela 2.

TABELA 2 - SENSIBILIDADE DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS LIOLUMINESCEN

TES - SOLVENTE = A6UA

M a t e r i
Sensibilidade

/contagensN
\mg.kRad J

Intervalo de confiança

(95%)

(contagens/mg.KRad)

Sacanldioò

D(+) Turanose

D(+) Melesitose

D(+) Manose

D(+) Trehalose.2H20

102

34

12

1.2

L-Glutamma
L-Valina

L-Âcido Glutâmico

L-Arginina

270
6.3

2.0

1.01

± 9.7

i 1.8

± 1.1

± 0.3

± 12

± 0.7

± o.n

± 0.01

(kdaptado de. Takavai, A - J9 77 - Retf. n? 29)

Não foi encontrado efeito da taxa de dose na

resposta lioluminescente de manose, trehalose, glutamina e va
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Una. O intervalo verificado foi 3 x 10 — 185 Gy/min. Fra-

cionamento da dose não influiu no sinal para valina e glucose

monohidratada (29).

Luz ultravioleta podia produzir lioluminescên

cia em alguns aminoãcidos mas a iluminação normal do laborato

rio parecia não afetar a resposta de sacarídeos e aminoãcidos

Temperatura e tempo de armazenagem alteraram a

respota lioluminescente de quase todos os materiais. (5) (7)

(24)(29)(30).

TAKAVAR, em 1977, realizou estudos extensos

sobre alguns sacarídeos e aminoãcidos (29). 0 material era pe_

neirado, tendo grânulos menores que 212ym, mas não purificado.

Era secado num forno à 15 C em presença de silica gel antes da

irradiação. Depois de irradiado era colocado em sacos plásticos

contendo silica gel e mantidos I 4°C, 23°C e 55°C.

Glutamina estudada durante dois meses mostrou:

. pequeno desvanecimento para amostras manti-

das â 4°C;

. aumento contínuo da resposta para amostras

estocadas ã 23°C e 55°C. 0 aumento era mais

acentuado ã 55°C.

Valina, para o mesmo tempo, apresentou:

. aumento de resposta até 50 horas apôs a ir-

radiação em todas as temperaturas;

. desvanecimento entre 50 e 400 h . para as
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amostras mantidas à H e 23 C. Depois a res-

posta permaneceu constante;

. ã 55°C, a resposta permaneceu inalterada en

tre 50 e 100 horas, decaindo continuamente

depois disso. Ao final de dois meses o si.

nal era apenas 50% de seu valor inicial.

Para sacarídeos, em geral ocorria uma diminui

ção da resposta até cerca de seis meses após a irradiação e

depois um aumento contínuo. Entretanto existem publicações con

traditorias sobre o comportamento da manose. ETTINGER e outros

em 1977(7) observaram um desvanecimento de 10-15% na primeira

semana e 20-30% em um ano para amostras guardadas sem precau-

ção. Outras guardadas em dessecador mostraram menor decaimen-

to. PUITE & CREBOLDER em 1977(24) encontraram um desvanecimen

to praticamente linear de 3% ao mês durante um ano, para amos_

trás irradiadas com até 500 Gy. Para amostras de 1000 Gy não

houve decréscimo no sinal.

TWAITES & ETTINGER em 1975 (31) publicaram re

sultados preliminares de efeitos ambientais na LL de alguns a

minoãcidos. Observaram que:

. Irradiação em presença de oxigênio aumenta-

va o sinal LL.

. As respostas de amostras mantidas em atmos-

fera úmida durante 24 horas antes da irra -

diaçao eram as mesmas que a daquelas que fi

cavam ao ambiente.
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. L-Glutamina tratada à 80°C por duas horas

mostrava o dobro do sinal LL daquela trata

da durante uma hora.

. L-Glutamina armazenada à 6S°C mostrava um

sinal crescente até 140 horas apôs a irradi^

ação. A seguir ocorria uma diminuição irre-

gular.

. A emissão de luz era afetada pela temperatu

ra e presença de íons estranhos e gases di!>

solvidos no solvente (água). Para L-Glutanú

na verificaram que:

- havia uma diminuição de 1,2% na resposta

LL por C de aumento na temperatura da á-

gua.

- Adição de Cu no solvente suprimia o si-

nal LL.

- Diminuia o sinal LL quando a água era sa-

turada com oxigênio.

. Praticamente dobrava o sinal LL quando a ã

gua era saturada com argônio.

Em 1978, ETTINGER & COL (5) reportaram-se aos

efeitos do pH do solvente na resposta da glutamina. Normali -

zando a resposta LL para pH = 7, observaram que: Para pH = 3

o sinal era cerca de 70% daquele de referência. Com o aumento

do pH, crescia o sinal, chegando a ser quatro vezes maior pa

ra pH = 6. No início da região básica ocorria uma diminuição



42.

do sinal, que chegava à 50% do de referência para pH = 9,2.Pa

ra regiões mais básicas o sinal aumentava novamente até o pH

= 10.3, onde seu valor era 2,5 vezes maior que o de referên-

cia. Para valores superiores à 10,3 o sinal caia abruptamente,

chegando a ser cerca de 10% do de referência para pH = 13,5.

3.2 - Lioluminescência Sensibilizada

A quantidade de luz emitida no processo LL li_

mita a dose mínima que pode ser detetada. Mesmo com materiais

mais sensíveis e água como solvente não se pode medir doses a-

baixo de 0,5 Gy com boa precisão. Pode-se aumentar o sinal de

materiais LL normais dissolvendo-os em soluções que contenham

indicadores quimioluminescentes. Um aumento no sinal reduz o

erro estatístico das medidas e pode levar ã uma menor dose de

radiação detetável. Também o sistema fotométrico pode ser mais

simples. Em vez da fotomultiplicadora pode-se usar um fotode-

tetor de estado sólido. Isto significa um sistema mais sim-

ples, prático e de baixo custo.

ANUNUSO em 1979 (comunicação pessoal) estudou

o aumento de LL por transferência de energia ã partir de mano

se excitada por indicador fluorescente. Mostrou que o uso de

difenilisobenzofurano (DPBF) numa solução aquosa de micelas

aumentava o sinal LL de mannose irradiada em cerca de 10 ve-

zes. 0 aumento era independente da dose e a curva dose respo£

ta praticamente linear entre 0,5 Gy e 100 Gy. 0 autor deste

trabalho mediu doses tão baixas quanto 0,05Gy (5 rad) com pre

cisão de 5% usando a solução de DPBF (dados não publicados) .



Entretanto a solução era instável, decompondo-se na presença

de luz.

BUCHAN & ETTINGER em 1976 (1) estudaram a LL

de glicose monohidratada em: eosina + água, eosina + metanol +

água, eosina + etanol + água e eosina + acetona + água. Encon

traram um aumento de sinal de 8,8, 2^,38 e 90 vezes respecti-

vamente .

TAKAVAR em 1977 (29) estudou extensivamente a

ação do luminol como sensibilizador de diversos sacarídeos. 0

- 4ganho no sinal era grande, ate 10 vezes, mas dependente da

concentração do indicador, da temperatura, pressão de oxigê -

nio e pH do solvente. As&inalou que naquele estágio experimen

tal a sensibilização por luminol não podia ser empregada na

rotina dosimétrica devido âs instabilidades da solução.

Parece ser possível o uso de LL sensibilizada

para o nível de proteção radiologica e radioterapia mas são

necessários estudos mais aprofundados para estabelecer a esta

bilidade, reprodutibilidade, sensibilidade e precisão do mito

do.

3.3- Mecanismos da Lioluminescência

3.3.1 - Introdução

Os detalhes dos processos que tomam parte na

LL estão ainda em investigação. Todas as evidências até agora

indicam que o fenômeno depende dos radicais livres formados no

solido durante a irradiação. Estes podem ser detetados na ma

triz sólida por elétron-spin ressonância (ESR).A concentração



deles, mostrada, por ESR,aumenta monotônica e nlo-linearmente

com a dose de radiação. Na dissolução, esses radicais são

transformados em p'?rõxidos, em reações que ocorrem com oxigê-

nio dissolvido no solvente. A redita-se que os radicais peró-

xido reagem entre si dando origem a um oxiginio singleto ou a

um composto carbonílíco, espécies emissoras de luz em uma

grande variedade de reações químicas.

3.3.2 - Evidências sobre os Radicais Livres

A lioluminescincia tem sido observada em tan

tas substâncias e em diferentes solventes, que pode-se pensar

que o mecanismo responsável pelo processo é inespecífico em

relação a eles. Embora haja diferenças de comportamento dos

vários materiais e solventes, o fato delas serem pequenas

reforça a opinião de que um mecanismo comum governa o fenôme-

no.

Quando a radiação ionizante atinge moléculas

orgânicas, transfere energia pelos processos já discutidos,ex

citando e ionizando as mesmas. 0 número de moléculas excitadas excede o

de ionizadas. A energia de excitação está entre 100 e 200

kcal/mol e a de ionização é da ordem de 200 kcal/mol.

A absorção de energia leva elétrons a estados

excitados singletos ir ou a estados tripletos. Estes tem maior

duração já que transições diretas ao estado singleto fundameri

tal são energeticamente proibidas. Também é possível a quebra

de ligações moleculares C-C e C-H pois as energias de dissocia

ção estão sempre abaixo de 10 kcal/mol. Quando as ligações

são desfeitas, pode existir energia suficiente nos fragmentos
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moleculares para separa-los a uma distância capaz de impedir

a recombinação. Com a quebra molecular na qual aparece um ele

tron não emparelhado forma-se um radical livre.

o trabalho de TAKAVAR em 1977 (29)mostrou uma

relação quantitativa direta entre a concentração de radicais

livres medida por ESR e o sinal lioluminescente. Nos aminoãci.

dos e sacarídeos irradiados por Co, num grande intervalo de

dose, a resposta LL aumentou com a dose numa taxa um pouco me

nor que a concentração de radicais livres. As fig. 8a e 8b

mostram esse fato. Também foi observada uma relação entre es-

tas duas grandezas no processo de desvanecimento. (Fig.9).

Outra prova do envolvimento de radicais livres

no processo LL vem de experimentos com inibidores. BUCHAN &

ETTINGER em 1978 (dados não publicados) mostraram que a remo-

ção de oxigênio dissolvido ou a presença de um varredor de ra

dicais no solvente diminuía a emissão de luz na maioria dos

materiais estudados. 100 mg/litro de 1-naftol ou 2-naftol re

dúzia o sinal LL de glucose em água em cerca de 30%.

3.3.3 - Reações com Oxiginio

Os radicais livres podem ser formados da ho-

mõlise molecular induzida ou como resultado da dissociação àe

vida a iniciadores específicos. 0 primeiro caso ocorre quando

há dissociação de perõxidos formados no curso da oxidação:

RH + 02 — R + H00* (a)

Um iniciador específico pode ser a radiação

ionizante:
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Fig. 9 - Desvanecimento do sinal LL e da concentração de

radicais medida por ESR. Manose irradiada por

60Co. (29).

RH

\hv
R + 0 (b)

Os processos de auto oxidação que se seguem,

são resumidamente:

R*+ 02

R00'+ RH

2R00"

R00'+ R"

2R'

t ROO*

f ROOH + R* (d)

*• produtos que não são radicaisíe)

*• produtos que não são radicais(f)

* produtos que não são radicais(g)

A reação (c) ê muito rápida num líquido. Tam

bem pode acontecer num sólido dependendo da quantidade de ox^

gênio difuso na matriz. Juntamente com a recombinação ela po-

de ser a responsável por mudanças no sinal LL quando ocorre

prolongada armazenagem. Pode ainda ser responsável pelas alt£
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rações no sinal de materiais tratados termicamente. A pressão

de oxigênio é quem determina o prevalecimento de uma ou outra

reação. Para pressões parciais de oxigênio maiores que 100

mm Hg a reação principal e a £.

3.3.4 - Emissão de Luz

Em processos de oxidação da fase líquida a e-

missão de luz acha-se associada ã auto-reação de radicais pe-

rõxido. Formam-se inicialmente radicais complexos que reagru-

pando-se dão um álcool, um composto carbonílico e um oxigênio

singleto:

2(R1R2CH00')-> RjR2CHOH + RiR2C = 0 + 02

onde Ri e R2 são alquilas. A energia desta reação e suficien-

te para produzir o oxigênio singleto e/ou o composto carboní-

lico num estado excitado.

0 estado tripleto do composto carbonílico ex_i

tado pode ser o responsável pela emissão da lioluminescencia.

Estes compostos são considerados emissores em uma grande quan

tidade de processos quimioluminescentes que acompanham a auto

oxidação de hidrocarbonetos e espectros lioluminescentes são

compatíveis com os de excitação de compostos carbonílicos.

Em 1980, ANUNUSO (comunicação pessoaDmediu a

luz emitida durante a decomposição térmica de perõxidos diacit

clicos. Verificou que a decomposição homolítíca dessas espiei

es é uma fonte de radicais alquil e aril. A reação das alqui-

las com oxigênio molecular dissolvido forma radicais peroxi-al

quílicos instáveis que se decompõem via intermediários cíclicos
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dando produtos que incluem compostos carbonílicos estáveis e

oxigênio singleto. Seus resultados mostraram que a quantidade

de luz emitida dependia da estrutura do peróxido (e então do

intermediário cíclico ativado), da natureza do meio de decom-

posição e da concentração de oxigênio nesse meio. Medindo a

taxa de decomposição dos peróxidos encontrou que ela era a

mesma que tinha lugar no processo quimioluminescente. Propôs

então que a espécie mais provável de ser a emissora de luz é

o estado tripleto excitado do composto carbonílico. Esta hipõ

tese é corroborada por estudos da influência do pH na lioluiní

nescência. 0 sinal e o espectro LL são fortemente dependentes

do pH do solvente, o que deve ocorrer se o emissor for um com

posto carbonílico.

0 conhecimento de alguns processos fundamen

tais envolvendo o fenômeno da lioluminescência I ainda incom

pleto e mais estudos são necessários para estabelecer a natu-

reza do fenômeno.



CAPÍTULO 4 - DOSIMETRIA LIOLUMINESCENTE DA L-GLUTAMINA NO IN-

TERVALO MÉDIO DE DOSES INSDUSTRIAIS

H.l - Introdução

O objetivo principal deste trabalho e estabe-

lecer uma base experimental simples, prática e precisa para

dosimetria lioluminescente a ser usada no intervalo médio de

doses empregadas no processamento de alimentos.

Conforme diz o Technical Report Series n9 178

da A.I.E.A. (7.1): "Oò il&timaò llolumlne,&ce.nte.& ainda t&tão QM

eòtãglo de. dzAe.nvolvlme.nto, mas, paAe.ce. nazoavil z&ptnaK que.

devido a boa equivalência doÁ matzKlalò, ã natunzza não tóxica

e ao baixo cu&to, ele* tonnzm-&e. lmponta.nte.& no& pn.oce.boo6 de.

iKKadlaçao dz allme.ntoò".

Estudos de ETTINGER e colaboradores (6) e de

PUITE e colaboradores (25), mostraram que a L-Glutamina podia

ser usada entre 0,1 KGy e 100 KGy. A resposta não era linear,

com forte inclinação curvilinea acima de 100 KGy. Os prime_i
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ros sugeriram que se evitasse a região de saturação porque ,

sendo a inclinação muito grande, os erros na dose seriam ina-

ceitáveis. Publicaram ainda que a resposta LL com a dose po-

dia variar para diferentes partidas de material. Atribuíram es_

sa variação a possíveis impurezas que poderiam estar no mate

rial adquirido comercialmente e a diferentes formas de prepa-

ração dos diversos fornecedores. Assinalaram até que a ocor-

rência de grandes discrepâncias em certas medições indicavam

que o controle de qualidade dos detetores lioluminescentes e

solventes estava longe de ser satisfatório.

Em vista dos fatos acima, propusemo-nos a es-

tudar com bastante cuidado as condições de irradiação e a res_

posta lioluminescente da glutamina no intervalo médio de doses

industriais.

A A.I.E.A. recomenda os seguintes intervalos

de dose na irradiação de alimentos (17):

BAIXO : 10 Gy - 1000 Gy

MÉDIO : 0,1 KGy - 10 KGy

ALTO : 10 KGy - 50 KGy

No intervalo médio, com doses entre 0,4 KGy e

10 KGy pode-se reduzir substancialmente o numero de microorga

nismos viáveis capazes de deteriorar alimentos tais como carne

fresca, produtos do mar, vegetais e frutas. Com doses entre

0,1 KGy e 1 KGy podem ser eliminados organismos patogênicos e

outros microorganismos não vírus. Doses entre 2 KGy e 8 KGy

reduzem sensivelmente o número de organismos patogênicos via

veis não esporifiçados. Quantidades entre 0,3 KGy e 1 KGy são
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usados no controle de proliferação de insetos em grãos, cere-

ais, frutas frescas, e t c

4.2 - Materiais e Métodos

4.2.1 - Detetor Lioluminescente

0 material escolhido para dosímetro foi o so-

lido orgânico em forma de pó, branco, denominado GLUTAMINA.Ele

é um aminoácido de fórmula química C5H10N2O3 contendo 41,1% de

carbono, 6,9% de hidrogênio, 19,2% de nitrogênio e 32,8% de oxi

gênio numa massa unitária. Possui peso molecular 146,1, densi

dade 1,3 g/cm e ponto de fusão 186°C. Um grama dissolve-se em

20 m£ de água i 20°C. Usamos a Glutamina-L por ser de baixo

custo e facilmente encontrada no comércio. Não foi feita

nenhuma tentativa de purificar o material nem de analisar sua

composição.

4.2.2 - Aparelhos

4.2.2.1 - Ledora Lioluminescente

A ledora é uma caixa metálica à prova de luz

externa que tem uma base quadrade de 34,5 cm de lado e 48,0

cm de altura. Em seu interior acham-se:

- homogeneizador motorizado (tipo pás de li-

qüidificador) ;

- colher de vidro - que pode ser girada por

ação externa;

- marteiete - para ajudar a descarregar a co-

lher;

- recipiente de dissolução;
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- placa de quartzo - para apoio do recipiente

de dissolução;

- obturador de alumínio - removível a partir

de fora da caixa;

- suporte plástico - contendo a fotomultipli-

cadora;

- conexões elétricas - para alimentar a fotcmul.

tiplicadora, motor do homogeneizador, etc.;

- tubo plástico - interligado ao exterior e <+*a

conduz o solvente ao recipiente de dissolução.

A Fig. 10 mostra um esquema da ledora associa

do a um diagrama de blocos da eletrônica envolvida.

M.2.2.2 - Eletrônica

No processo lioluminescente a luz é emitida

quando o pó é dissolvido. Isto ocorre num vaso de vidro espe-

lhado internamente, exceto na parte inferior, transpa-

rent e,e por.onde a luz passa para atingir o fotodetetor. 0 foto-

detetor usado foi uma válvula fotomultiplicadora EMI-9635 QA

que era mantida ã temperatura ambiente. Foi escolhido este t_í

po por ter pequena corrente de fundo. A tensão de operação era

aproximadamente 1 KV. 0 sinal de saída era amplificado por um

amplificador eletrônico HARWELL 95-2020 e a corrente era con-

duzida para um conversor de voltagem a freqüência DIMEC 2211

Br. 0 número de pulsos era lido num contador digital. Para de_

terminação da forma do pulso, podia ser ligado ao sistema um

registrador grafico BELL & HOWELL 5-127. A alta tensão para a
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fotomultiplicadora era fornecida por uma fonte BRANPENSURG

Í*76R monitorada por um voltímetro digital SIMPSON 2800.

4.2.3 - Procedimentos de Leitura

Os procedimentos experimentais para se obter

a quantidade de luz por unidade de massa num tempo pré-fixado,

ou seja, o sinal lioluminescente, foram os seguintes:

Em cada dia o equipamento era ligado por uma

hora para permitir estabilização térmica. A seguir ajustava-se

a sensibilidade geral do sistema a um valor padronizado por

meio de controle na alta tensão. Ela era verificada colocan-

do-se uma fonte de luz padrão numa posição fixa sobre a foto-

multiplicadora. A fonte de luz usada tinha forma cilíndrica e

14consistia de (185±37) KB de C uniformemente disperso num

cintilador plástico. Usou-se a fonte "Low intznòity IZght

& o nice, typz J" da D. A. Pitmann LTD.-U.K. A sensibilidade pa-

drão adotada correspondia a (4035±5) contagens por segundo. A

calibração era repetida a intervalos regulares de no máximo

duas horas. Cada experimento podia demorar até* 14 horas seguî

das.

Depois da calibração o sinal LL era tomado a

partir de quantidade fixa de pó, pesado em balança analítica

de alta precisão. A massa de pó usada foi sempre (25±2)mg,exe

to em experimentos especiais. 0 pó era pesado na colher de vi

dro e depois da leitura a colher vazia era novamente pondera-

da. A massa dissolvida era determinada pela diferença das duas

medidas.
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No recipiente de dissolução eram colocados au

tomaticamente S ml de água destilada e deionizada para cada

leitura. Apôs a mesma o recipiente era enxaguado para estar

sempre limpo.

Estando o recipiente com o solvente a a colher

com o pó, a porta da ledora era fechada e a alta tensão liga-

da. Depois de um período de um a dois minutos, tempo suficieri

te para eliminar possíveis fosforescências espúrias do recipien

pe e solvente, a cobertura do detetor era retirada e o sinal

de fundo minimizado. Em geral o ruído era muito menor que o

sinal lioluminescente e desprezado. Quando seu valor ultrapa£

sava 0,2% do sinal LL, o valor da medida era tomado como dife

rença entre o sinal LL e o ruído.

Após a contagem do ruído, o conteúdo da colher

era colocado sobre o solvente. Algumas batidas do martelete

sobre o braço da colher asseguravam que praticamente todo o

pó tinha caido. A colher era retirada de cima do vaso e para

acelerar a dissolução a mistura era homogeneizada pelo mistu-

ra dor previamente lavado.

Embora fosse usado o procedimento de colocar

o pó sobre o líquido, isto não significa que ele é o único.

PUITE (25) projetou um sistema fechado onde o pó permanecia no

vaso e o solvente é quem se derramava. No decorrer deste tra-

balho tentamos este procedimento em algumas medidas, obtendo,

dentro dos limites de erro experimental, os mesmos resultados

que os do método anterior. Por razões práticas de construção

do equipamento atual preferimos continuar com o método antes
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descrito.

A luz emitida na dissolução era detetada na

fotomultiplicadora. A fotocorrente amplificada no eletrômetro

era dirigida para o conversor de voltagem ã freqüência. Daí o

número de pulsos era contado no contador digital durante um

tempo prê-fixado.

0 tempo escolhido foi de 40 seg por medida,de

modo que, no mínimo, 99% do pulso luminoso que atingia a foto

multiplicadora era contado.

Analisando-se a forma do pulso de emissão lu-

minosa, que reflete a cinêtica da dissolução, vi-se que ele

consiste numa rápida subida seguida de um lento decaimento.

(Fig.11).

0

lü
O

a

0 20 40
TEMPO OE DISSOLUÇÃO (stg)

Fig. 11 - Emissão Lioluminescente da L-Glutamina (homo-

geneizada) .
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O sinal lioluminescente i o número líquido

de contagens no tempo pre-fixado dividido pela massa de pó pre

viamente determinada. 0 número de contagens não é o número de

fótons, mas é proporcional ã sua fluência. Não foi feita ten-

tativa de determinar a contagem absoluta dos fótons, já que

a calibração era feita diretamente por medida de dose absor-

vida.

Em cada lote de amostras a serem irradiadas,

uma delas era mantida como padrcio branco, sem irradiação. Ela

servia de determinação do sinal químico e da radiação de fun-

do. 0 sinal LL de fundo considerado neste trabalho era qual^

quer sinal luminoso contado a partir do padrão branco. Quando

maior que 0,2% do sinal LL de amostras irradiadas, seu valor

era levado em conta por subtração.

4.2.4 - Solvente

0 solvente usado foi água destilada e deio

nizada, borbulhada com nitrogênio. Ela era introduzida no re_

cipiente de dissolução automaticamente.

0 sistema desenvolvido para o presente tra-

balho usava água do sistema municipal, deionizada por processo

de resina troca ions e depois destilada. 0 deionizador removia as

impurezas iônicas mas não as orgânicas, podendo inclusive aá:L

cionar outras ao líquido. A condutividade da água ao deixar

o deionizador ficava entre 1,5 e 2,0 Mfl.cm. Depois a água ia

por gravidade ao destilador elétrico.

Depois de esfriada, a água deionizada e des_

tilada era transferida para um tanque fechado de vidro com tris
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litros de capacidade. Neste recipiente borbulhava continuamen

te gás nitrogênio a fim de se ter condições constantes e re-

produtíveis de pH e pO (pressão parcial de oxigênio). 0 gás

ficava armazenado num cilindro metálico que continha uma vál-

vula redutora convencional e uma válvula de agulha de preci^

são. Era dirigido ao tancue de água por um tubo plástico e

criava ligeira sobrepresslo no frasco. Para prevenir aciden-

tes usou-se uma válvula de alívio de sobrepressão calibrada

para abrir ã 1,5 atm.

Do tanque de vidro, o solvente era enviado

ao recipiente de dissolução em volumes constantes. A reprodu

tibilidade do fluxo era obtida por meio de uma bomba peristá.1

tica capaz de variar a vazão entre 0 e 390 miVmin. 0 sinal de

medida para alimentação do controlador eletrônico era dado

por uma microchave externa ã bomba e atuada pelos rolos rota

tórios da mesma. 0 controlador ligava o sistema e o desligava

quando um volume pré-determinado de solvente chegava ao vaso

de dissolução. Ele operava também um interruptor de fluxo ele

tromagnético, que comprimia o tubo plástico condutor de água,

assegurando que apôs a injeção não haveria vazamento.

A Fig. 12 mostra um esquema dos principais

componentes usados na injeção de água no vaso de dissolução.

A técnica aqui descrita foi desenvolvida a

fim de assegurar condições necessárias para se conseguir re-

sultados reprodutíveis e precisos. Observações anteriores mo£

traram ser possível o envolvimento da água em discrepâncias ob_

servadas na dosimetria seriada com alguns sacarídeos e aminoã

cidcs. Diferenças enormes, de até 20%, foram observadas quando
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Fig. 12 - Componentes principais do sistema de injeção de

solvente na dosimetría LL.
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o reservatório de água era novamente preenchido.

4.2.5 - Fontes para Irradiação

Para os propósitos deste trabalho foram proje^

tados, instalados e calibrados dois irradiadores de Co.

0 primeiro, denominado irradiador cte baixa ta-

xa de dose era do tipo fonte estacionaria. A fonte tinha a for

ma cilíndrica com 1 mm de diâmetro e 1 mm de comprimento.(Ti-

po X-44; The Radiochemical Centre-Amersham). Era encapsulada

em aço inoxidável de modo a ter 6.4 mm de diâmetro e 26,7mm de

comprimento. Em agosto de 1979 sua atividade era 2,2 x 10 Bq.

A cápsula da fonte foi colada a um funil plástico que por sua

vez foi apoiado na proteção de chumbo, em posição de irradia

ção. A barreira de chumbo tinha a forma cilíndrica com 34 cm

de diâmetro e 25 cm de altura. Em sua posição inferior possuía

uma gaveta de chumbo com puxador, na qual os dosímetros podiam

ser acomodados dentro de um simulador* Por medida de precaução

foi colocado entre a fonte e o meio a ser irradiado uma placa

de acrílico com 6 mm de espessura.

Na posição de irradiação o dosímetro ficava

alinhado com o eixo da fonte. Nestas condições a distância fon

te-dosímetro era de 5,0 cm.

A Fig.13 mostra um esquema deste irradiador.

A taxa de dose máxima a 5 cm da superfície da

proteção de chumbo era 90 uGy/h. A um metro era de 5 uGy/h.Ob

serve-se que o acesso ao local onde estava o irradiador era

restrito e somente acessível para colocação e retirada das amos

trás.
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A calibraçâo da taxa de dose foi feita com um

dosímetro Ionex e câmara de ionização de 0,6 cc ( Nuclear

Enterprises LTD.-U.K.). Esta tinha fator de calibraçâo para

Co gerado por comparação com padrão secundário calibrado no

National Physics Laboratory - Teddington-England. As medidas

foram obtidas a partir da relação:

•
Dm = R Nc (C x) c $(P,T), usando-se

(C x) c = 0,95 (
60Co) e Nc = 1,01.

C é a taxa de dose no meio. Os outros símbo-m

los estão explicados no parágrafo 2.5.6.

Ac taxas de dose medidas em agosto de 19 79 fo

ram:

33,0 mGy/min - na metade da espessura do dos^

metro

36,0 mGy/min - na superfície do dosímetro.

A irradiação dos dosímetros foi feita num si-

mulador de nylon, que â energia de 1 MeV possui as seguintes

características:

. o , , , , 1 ^ ^ 1 = 0 , 9 9 ,
ÍS/">água

0 simulador adaptava-se perfeitamente â gave-

ta do irradiador e podia acomodar um dosímetro em sua posição

central. Suas dimensões eram 7,7 cm de diâmetro e 2,5 cm de

altura, incluindo a capa de equilíbrio eletrônico.
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O dosímetro constituia-se de pó encapsulado

num recipiente de poliestireno com 1,6 cm de diâmetro e 0,5 cm

de altura. Este acoplava-se perfeitamente num orificio central

feito no simulador. Cada recipiente levava cerca de 400 mg de

pó, dando mais de 15 leituras de sinal LL.

Para a calibração também foi construido um s_i

mulador semelhante ao anterior adaptado para a câmara de 0,6

cc.

0 segundo irradiador, denominado Fonte de_ Alta

Taxa de Dose, foi adaptado a partir de um aparelho de teleco-

balto anteriormente usado em radioterapia. A cabeça que cont_i

nha a fonte de um Orbitron T.E.M. foi instalada sobre uma caî

xa de chumbo de 12 cm de espessura em todas as paredes.0 aces_

so ao seu interior era feito por uma porta também de chumbo,

que devia estar fechada para que a fonte se colocasse em posi^

ção de irradiação.

Na posição desligada, a máxima taxa de dose

à 5,0 cm e a um metro de distância fora da caixa eram respe£

tivamente 20 yGy/h e 5 yGy/h.

A câmara de ionização e seis dosímetros podiam

ser irradiados simultaneamente num simulador de Mix D. Quando

a câmara não era usada, seu lugar era preenchido pelo mesmo na

terial do simulador. Isto era feito para assegurar condições

adequadas de espalhamento. 0 simulador podia ser montado so-

bre um pequeno elevador mecânico, possibilitando variar a di£

tância fonte-dosímetro.

0 tempo de irradiação era controlado por cro-
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nômetro eletrônico que acionava a fonte quando ligado. Chaves

de segurança foram instaladas na porta da caixa de chumbo e

na porta de entrada da sala do irradiador.

A taxa de dose medida em janeiro de 1980 foi

de 2,01 Gy/min à distância de 30,0 cm.



CAPITULO 5 - INCERTEZAS NA DOSIMETRIA LIOLUMINESCENTE

5.1 - Introdução

As imprecisões associadas ã técnica liolumi-

nescente do laboratório de Aberdeen foram discutidas p o r

ETTINGER e outros em 1978(5). Neste capítulo desenvolvemos

uma análise dos erros e desvios a fim de estabelecer as .in-

certezas do método no presente trabalho.

Os erros na dosimetria lioluminescente podem

originar-se de:

1) equipamentos - eletrônica e balança;

2) materiais - detetor e solvente;

3) procedimentos - irradiação e leitura.

5.2 - Equipamentos
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5.2.1 - Eletrônica

As fontes de imprecisões associadas aos equi

pamentos eletrônicos eram :

. não linearidade da resposta

. estabilidade do ganho

. estabilidade do zero

. ruidos

Em procedimentos lioluminescentes, o menor

valor do intervalo de trabalho do amplificador eletrônico era

1_ nA. A corrente de polarização do mesmo I 25°C era ± 1 fA.Es_

te valor dobrava com um aumento de 10°C na temperatura. Como

a corrente de polarização era pequena, a estabilidade era mui

to grande e pequenas variações na temperatura não tinham mui

ta repercussão. Os coeficientes de temperatura do conversor de

voltagem — freqüência também eram pequenos e não influiam

na estabilidade do sistema em condições de laboratório.

Os componentes e condições eletrônicas que

requeriam atenção a fim de se reduzir os desvios das medidas

eram a alta voltagem aplicada ã fotomultiplicadora e a pró-

pria válvula. 0 ganho desta dependia exponencialmente da alta

tensão aplicada a cadeia de dinodos. No tubo EMI-9635 QA, â

1 KV, o ganho aumentava 400% quando a voltagem crescia 10%. A

estabilidade de ganho utilizada no presente trabalho foi de

1%. Isto significa uma estabilidade na voltagem detro de 250

partes por milhão. Embora esta imposição fosse severa,ela foi

atendida pela fonte usada. 0 Brandenburg-U76R apresenta as se_

guintes especificações:
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. estabilidade: 100 ppm numa variação de

± 7,5% na tensão de entrada

. deriva: 50 ppm por hora

100 ppm por dia

Medidas de estabilidade térmica da voltagem,

por meio de voltímetro digital de alta resolução, deram um

coeficiente de 20 ppm/ C. Testes na estabilização da volta -

gem mostraram reprodutibilidade dentro de 200 ppm quando a

fonte de alta tensão era desligada por algumas horas e nova

mente religada. A nova leitura era feita depois de meia hora

para permitir estabilização da temperatura interna. A estabi

lidade da voltagem de saída durante 2H horas manteve-se tam-

bém lentro de 200 ppm. Aqui também estão incluidas as flutua

ções de voltagem da rede. As variações dos resistores da ca-

deiri divisora com a temperatura são pouco importantes,já que

os mesmos são de alta estabilidade e adequada capacidade de

dissipação de potência.

A válvula fotcmultiplicadora é o elemento mais

sensível do sistema. Uma mudança de temperatura causa uma

variação na corrente de fuga que, por sua vez, desvia a posi.

ção do zero do integrador. Estas variações estão entre 3% e

8% por C no intervalo 20-25 C. Outro fator a ser considera

do é a mudança de sensibilidade da válvula com a temperatura.

Ele pode chegar a ser tão grar.de quanto 0,8% por C. 0 valor

do efeito total da temperature na fotomultiplicadora é muito

dificil de ser avaliado.

Para se contornar as dificuldades na determi
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nação das incertezas associadas ao sistema eletrônico adotou

-se neste trabalho um procedimento padrão de calibração.Usou

-se uma fonte de luz estável ajustando-se a alta tensão quan

do necessário. A fonte de luz usada tinha uma estabilidade me

lhor que 2% por ano. Seu coeficiente de temperatura para in-

tensidade luminosa era de -0,04% por C abaixo de MO C.

0 desvio padrão percentual da média de uma

série de leituras para a determinação do padrão de estabili-

dade situou-se sempre abaixo de 0,2%. Para obter tal va

lor contava-se a emissão de luz durante 10 seg.

Com a fonte de luz foi possível determinar-

se o grau de constância do sistema eletrônico. Com o apare -

lho ligado por 24 horas a estabilidade variava menos que

± 1%. Se desligado e religado em intervalos curtos, ela va-

riava entre ± 1,S%.

Em todos experimentos a estabilidade foi ve

rifiçada â cada duas horas no máximo. Nunca variou mais que ±

1,5% da padrão, sendo reconduzida ao valor adotado cada vez

que se encontrava diferença maior que ± 1,0%. Estes valores

dão uma indicação do desvio associado com a estabilidade do

sistema eletrônico. Em vista dos fatos já discutidos adotou-

se o valor ± 1,5% para o desvio associado ao sistema eletrô-

nico.

5.2.2 - Balança

A balança usada para pesagem do pô foi uma

analítica de pratos duplos com escala ótica.
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Sua resolução ere 0,lmg. Pressumindo-se um erro de o,lmg na

tara e um erro de 0,lmg na medida, obtém-se um erro de ± 0,8%

associado à pesagem de 25,0mg de pó. 0 erro sistemático pode

ser maior, já" que a balança não era aferida. Entretanto ele

não é importante já que foram usadas sempre a mesma balança e

a mesma quantidade de pó. Quando, para medidas especiais,usou-

se massas diferentes da padronizada, o respectivo erro asso

ciado foi levado em conta.

5.3 - Materiais - Detetor e solvente

A glutamina em po usada neste trabalho era do

tipo pró-análise. Foi adquirida quantidade suficiente para to

do o experimento de modo â não haver dosimetria com diferen-

tes partidas de material. Ela foi sempre mantida num recipien

te de vidro fechado e secada à 50°C em presença de silica-gel.

Este processo era realizado pelo menos durante 24 horas antes

do uso do po, a não ser em casos especiais. Depois de retira-

do do forno, o pó era esfriado até a temperatura ambiente num

dessecador e em presença de silica-gel.

Não foi possível quantificar a contribuição

de possíveis inomogeneidades do detetor ao desvio total. Até

a época dos experimentos uma técnica adequada para isso não

havia sido desenvolvida. Também não se estimou o grau de en-

volvimento de possíveis alterações no solvente.

Entretanto obteve-se resultados coerentes e

reprodutíveis usando-se pó de mesma origem e nas mesmas condi^

ções e solvente ã níveis constantes de pH e pO2« Esta repro-
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•iutividade assegura-nos que não houve efeitos de alteração do

solvente ou inomogeneidades do detetor.

5.4 - Procedimentos experimentais

5.4.1 - Introdução

A dosimetria lioluminescente, como todos os

métodos de estado sólido, necessita calibração dos dosímetros.

Esta pode ser feita por qualquer método aceito universalmen-

te. Neste trabalho todas as calibrações foram feitas usando-

se como padrão uma câmara de ionização, pelo método descrito

em 2.5.6.

5.4.2 - Leitura

A técnica de leitura jã foi descrita. Erros

grosseiros podiam ocorrer quando se colocava o detetor sobre

o solvente. Um pouco de po podia cair fora do recipiente de dissolu

ção ou ficar na colher. 0 primeiro era detetado quando acon-

tecia pequena leitura comparada com o valor médio daquelas ob_

tidas para a mesma dose. Inspeção visual do recipiente e do inte

rior da ledora confirmavam o fato. 0 segundo era minimizado

pesando-se a colher depois da leitura. A massa dissolvida com

putada no sinal lioluminescente era a diferença das pesagens

da colher com pó antes e depois da leitura LL. Sempre que a

massa líquida resultante era diferente em ± 2mg da padroniza

da, desprezava-se a leitura.

Para cada ponto experimental, usou-se no mí-

nimo 4 medidas. Freqüentemente tomava-se de 8 a 10 leituras

para cada dose. 0 valor em cada ponto é a média aritmética da
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série de medidas. Sempre o valor médio é acompanhado de seu

desvio padrão.

Neste estudo o desvio padrão percentual do

vajuor médio variou entre ± 0,1% e ± 7,0%. Valores altos ocor

riam principalmente a doses baixas, menores que 200 Gy.

Para estabelecermos a incerteza do método usa

mos o valor ± 2,0% como contribuição da reprodutividade do

sinal ao desvio total. Isto foi feito porque em mais de 90%

das médias, o uesvio padrão percentual do valor médio situou-

se abaixo desse número. Nos resultados experimentais, o erro

assinalado incorpora a reprodutibilidade em cada ponto.

5.4.3 - Irradiação

Os erros associados a irradiação estão na de_

terminação da taxa de dose do irradiador e na distribuição

de dose nos dosímetros.

A exatidão na medida da taxa de dose pela cã

mara de ionização ê de 2,4%. Este valor incorpora :

- desvios encontrados numa série de leituras

para a mesma dose.

- precisão na intercomparação da câmara usa

da com o padrão secundário.

- exatidão na determinação da dose absoluta

pelo padrão secundário.

- precisão no tempo marcado pelo cronômetro

eletrônico do irradiador.

0 número acima é a raiz quadrada da soma dos

quadrados dos erros individuais. Estes foram:
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0,5% para o desvio padrão do valor médio de

15 leituras com a câmara de ionização Ionex.

2,3% na exatidão da dose. Aqui leva-se em

carta as incertezas no fator de calibração da câmara (N ) , na

pressão e temperatura, na energia média gasta pelos elétrons

para liberar um ion-par no ar (W), nos fatores deslocamento e

perturbação, no quociente entre os coeficientes de absorção

de energia em massa do meio e do ar e no quociente entre dose

absorvida e kerma(15).

0,3% para a precisão na intercomparação do

instrumento usado com o padrão secundário.

0,2% para a exatidão na calibração absoluta

do padrão secundário.

0,1% para a precisão na medida do tempo.

Desse modo:

/(2,3)2+(0,5)2+(0,3)2+(0,2)2+(0,l)2 . 2 H %
9

100

A irradiação dos dosímetros na fonte de alta

taxa de dose foi feita em simulador de Mix D. Suas dimensões

eram lOxlOcm e 7.0cm de altura, incluída a capa de equilí-

brio eletrônico. 0 po era comprimido levemente dentro de

p;entes de poliestireno que tinham 0,9cm diâmetro e l,0cm de

altura. Estes vasos, cobertos por esparadrapo poroso eram aco

modados no simulador. Sobre este era colocada a capa de equi-
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líbrio eletrônico. Em local algum deste sistema havia vazios.

0 ponto de referencia de calibração foi escolhido na metade

do vaso contendo o detetor. Isto significa que o po acima de-

le recebe doses maiores que a prescrita e que o de baixo tem

doses menores. Teoricamente, levando-se em conta a lei do in-

verso do quadrado da distância, a absorção e espalhamento da

radiação, obtém-se diferenças de ate ± 4,0% na distribuição de

dose. Observe-se que os valores extremos valem para as cama-

das superficiais. Medidas com câmara de ionização da dose em

posições periféricas relativamente ao centro do simulador mos_

traram uma variação de ± 3,0%. Foi de ± 0,5% a homogeneidade

do campo de irradiação no plano do ponto de referência. Os er

ros discutidos são bastante diminuídos quando se mistura o pó,

por agitação manual, apôs a irradiação.

Para a determinação da contribuição da inomo

geneidade de irradiação devido ao tamanho finite do dosímetro

liberou-se a mesma dose aos dosímetros nas diferentes posi-

ções do simulador. Apôs a irradiação o material de cada dosí

metro era misturado e o sinal LL lido. 0 desvio percentual má

ximo do valor médio foi ± 0,8%. Este valor é uma medida da re_

produtibilidade e homogeneidade da dose liberada.

Conclui-se então que, a incerteza associada

ã dose dada no dosímetro, com a fonte de alta taxa de dose, é

de ± 2,5%. Ele é resultado dos 2,4% de incerteza na calibra-

ção e dos ± 0,8% da homogeneidade.

Para o irradiador de baixa taxa de dose, a

incerteza e de ± 3,2%. A homogeneidade de distribuição de do-

se medida esteve entre ± 2,1%,
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5.5 - Estimativa da Incerteza do Método

A incerteza do método foi obtida da combina

ção das incertezas aleatórias individuais. Ela foi calculada

como a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada desvio. To

mando-se os valores :

± 1,5% para as incerxezas ligadas ao sistema

eletrônico

± 0,8% para as ligadas a pesagem do pó

± 2,0% para aquelas relacionadas com a leitu

ra

± 2,5% para erros advindos da liberaçlo de

dose na irradiação com a fonte de alta taxa

de dose;

Obtém-se ± 3,6% para a incerteza do método

na determinação da dose. Se usarmos o valor ± 3,2% para a in-

certeza na dose dada pelo irradiador de baixa taxa de dose, a

incerteza será de ± 4,5%. Observe-se que todos os resultados

apresentados a seguir foram obtidos a partir de irradiações

feitas na fonte de alta taxa de dose.



CAPÍTULO 6 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

6.1 - Introdução

Neste capítulo apresentam-se os resultados da

dosimetria lioluminescente com L-Glutamina no intervalo de do

se 100 Gy - 6 KGy. 0 valor mínimo foi determinado pelas limi

tações no sinal lioluminescente e o máximo pelo tempo de irra

diação.

Investigou-se:

. a influência de fatores ambientais;

. a dependência da resposta com a massa dis_

solvida;

. a relação entre a dose dada e o sinal liolu

minescente.

Entre os fatores ambientais estudou-se a in -

fluência:
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. de tratamento térmico antes da irradiação;

. da temperatura e umidade em amostras irradiadas;

. do tempo de armazenagem em amostras irradiadas;

. de tratamento térmico pós-irradiação e pré-

leitura.

A partir de curvas de calibração dose-resposta,

determinou-se a dose dada em dosímetros irradiados por labora^

tõrios de diferentes partes do mundo. Em "ensaio cego" obteve_

-se a dose liberada a diferentes dosímetros. Neste caso os mes

mos foram irradiados no National Physics Laboratory-Teddington

- U.K. e Institute for Atomic Sciences in Agriculture - Wagenin

gen - The Netherlands.

6.2 - Resultados

6.2.1 - Influência de Tratamento Térmico antes da Irradiação

Algumas amostras de L-Glutamina permaneceram ã

(20,0 + 1,0) C durante 24 horas e outras foram tratadas antes

da irradiação ã temperatura de (50,0 ± 1,0)% durante 24 horas

e ã (115,0 + 1,0)°C durante cinco horas e depois irradiadas

com 100 Gy, 1,20 KGy e 5,00 KGy. Depois de expostas e antes de

serem lidas foram guardadas durante 48 horas à temperatura am

biente (20,0 ± 2,0)°C num dessecador com sílica-gel (umidade

relativa t!e cerca de 40%). A tabela 3 mostra os resultados.

Não existe diferença estatisticamente signifi-

cativa entre estes valores. Observe-se que, â não ser para

uma dose muito baixa, todos os desvios foram menores ou iguais

a 2,0%.
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N . Temperatura •

(KGy) ^ ^

0 , 1 0

1 , 2 0

5 , 0 0

S I N A L L I O L U M I N E S C E N T E

(Unidades Arbitrarias)

20.0

(24 h . )

2315

42502

189258

ox

3 , 8

1 ,2

1,3

50.0
(24 h.)

2366

43199

190576

ox

1,5

1,7

1 , 0

115.0
(5 h . )

2410

44586

193613

ox

1 , 0

2 , 0

0 , 9

Tabela 3 - Sinal lioluminescente da L-Glutamina tratado termi.

camente antes da irradiação - °x (%) é o desvio pa

drão percentual da média.

Os resultados mostram que tratamento térmico

pré-irradiação não influencia o sinal lioluminescente.

6.2.2 - Influência da Temperatura de Armazenagem

Os dosímetros foram irradiados com doses de

107 Gy; 1,18 KGy e 5,75 KGy e armazenados â ( 0,0 ± 1,0) °C,

(20,0 ± 2,0) °C e (.50,0 ± 1,0) °C. Estiveram sempre guardados

em recipientes fechados na presença de sílica-gel. Antes das

leituras deixava-se passar um período de 30 minutos para o pó

atingir a temperatura ambiente.

A Fig. 14 mostra a resposta da Glutamina arma

zenada ã 0 C durante um período de até 80 dias. Os valores fo

ram normalizados em relação ao de 24 horas pôs-irradiação.

Pode-se notar um decréscimo linear da respos-

ta no decorrer do tempo. Seu valor é de 3,0 % por mês e pratil

camente independente da dose.
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Fig. - Dependência do sinal lioluminescente da L-Glutamina com o tempo de armazenagem

para diferentes doses. Temperatura de armazenagem 0 C.
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A Fig.15 apresenta a variação do sinal liolu-

minescente para amostras armazenadas à temperatura ambiente.

Em doses baixas existe um decaimento da res-

posta com o tempo. Para as doses média e alta o sinal é prati

camente constante no decorrer do experimento.

Na Fig.16 estão os resultados das amostras

guardadas à 50 C. Existe sempre um aumento do sinal, o qual

parece ser dependente da dose dada.

A Fig.17 mostra a dependência do sinal com a

temperatura e tempo de armazenagem para diversas doses. Neste

caso normalizou-se as leituras em relação aquelas de 2CTC. Exis_

te uma grande influência da temperatura e do tempo,a qual não

pode ser expressa de maneira simples.

A Fig.18 apresenta a resposta lioluminescente,

íormalizada para a de 0°C de amostras irradiadas com

. KGy. As amostras foram guardadas à 7°C, 20°C, 36°C,50

C e 70 C e lidas três e seis dias após a irradiação.

Nota-se mais uma vez que o sinal LL é altamen

e dependente da temperatura e tempo de armazenagem.

A Fig.19 mostra a curva dose-resposta no in

tervalo 0,10 KGy - 6,0 KGy. Cada ponto corresponde ã media de

medidas tomadas durante 20 dias, de amostras guardadas à 20

°C. Ela é praticamente linear desde 0,70 KGy até 6,0 KGy. 0

desvio padrão da média situou-se entre 3,1% e 2,0% para todos

os pontos.
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6.2.3 - Influência da Umidade Relativa

Os dosímetros foram irradiados com 1 KGy. De-

pois o põ foi distribuído em recipientes de poliestireno fe-

chado por esparadrapo cirúrgico poroso. Estes foram colocados

em diversos dessecadores e mantidos a umidade relativa de

(15±2)%, (34±2)%, (55±2)% e (89±4)%. As diferentes umidades re

lativa foram obtidas com diferentes concentrações de ãcido

sulfúrico e monitoradas por um higrômetro de fio de cabelo.

A Fig.20 mostra a resposta da L-Glutamina,nor

malizada para a primeira leitura feita 18 horas pós-irradia -

ção, durante um período de 37 dias. A Fig.21 apresenta a res-

posta normalizada para 15% em função da umidade relativa.Não existe in

fluência da umidade relativa na resposta lioluminescente da

L-Glutamina.

6.2.4 - Influência de Tratamento Térmico Põs-Irradiação

Os resultados anteriores mostram que mudanças

na temperatura podem ocasionar variações na resposta liolumi-

nescente da L-Glutamina exposta à mesma dose. Este fato afeta

o uso do material como dosímetro confiável e preciso.

Para se tentar eliminar esse efeito, foram re

alizados experimentos de tratamento térmico do pó depois da

irradiação e antes da leitura, seguindo-se uma sugestão de

PUITE, K.J. (comum.pessoal).

Amostreis de L-Glutamina foram expostas â 107

Gy; 1,18 KGy e 5,75 KGy e armazenadas â (0,0±l,0)°C,(20,0±2,0)°C

e (50,0±l,0)°C. Antes da leitura retirava-se do dessecador
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cerca de 200 mg de pó para cada dose e temperatura de armaze-

nagem. 0 fósforo era colocado em vidro de relógio e tratado î

sotérmicamente num forno elétrico. Apôs a retirada do forno

esperava-se cerca de 20 minutos para a leitura LL, a fim do

material atingir a temperatura ambiente. Os tratamento térmi-

cos estudados foram:

- (50,0±l,0)°C durante 24 horas

- (80,0±1,0)°C durante 5 horas

- (115,0±l,0)°C durante 5 horas

A Fig.22 apresenta os resultados dos diferen-

tes tratamentos térmicos. Para comparação mostra-se também a

resposta de amostras não tratadas. As barras de erro corres -

pondentes a cada ponto não foram mostradas para efeito de maior

clareza. 0 desvio padrão da média esteve sempre entre 1 e 2,5

%.

Pode-se notar que tratamento térmico de

115°C durante cinco horas reduz as diferenças devidas ã temp£

ratura de armazenagem a valores desprezíveis.

Em vista destes resultados, estudou-se mais

detalhadamente o efeito desse tratamento térmico. As Fig. 23,

24 e 25 apresentair a dependência do sinal LL de amostras tra-

tadas ã 115°C/horas com o tempo e temperatura de armazenagem.

Dentro dos limites de erro experimental a resposta é indepen-

dente desses fatores, nas doses estudadas. Na Fig,26 os resul

tados estão normalizados para aqueles de 20°C. 0 sinal é índe

pendente do tempo e da temperatura de armazenagem em todos
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três níveis de dose.

Na Fig.27 são mostradas curvas dose-resposta

obtidas de material não tratado e para outros tratadas térmica

mente a 115°C/5 horas. Todas as medidas foram feitas num mesmo dia.

0 desvio padrão da média, l%-2%, é muito pequeno para aparecer

na escala adotada. As curvas A, B e C referem-se a material

não tratado e a D a material tratado isotermicamente. Esta úl_

tima mostra que os efeitos de temperatura de armazenagem desa

parecem completamente com o tratamento térmico realizado.

6.2.5 - Efeito de Temperatura Prl-Irradiação na Resposta de

Amostras que Sofreram Tratamento Térmico Depois da

Irradiação

Amostras guardadas a (20.0±2)°C, outras aque-

oidas à (50.0±1.0)°C durante 2»» horas e outras à (115.0 ±1,0)

C durante cinco horas foram irradiadas a seguir. Depois da

irradiação permaneceram ã temperatura ambiente na presença de

sílica-gel por três dias. Então foram tratadas termicamente ã

115°C durante cinco horas e o sinal lioluminescente obtido. A

tabela 4 mostra os resultados.

Para cada nível de dose não existe diferença

significativa na resposta lioluminescente para pré e pós tra-

tamento térmico.
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SINAL LIOLUMINESCENTE PÕS TRATAMENTO DE 115°C/h

Dose
'KGy)

o ,

1 ,

5 ,

peratura
de Armaze

10

20

00

24

20°C

4377

76140

345266

horas

ox
(

1 ,

1 ,

1 ,

t>

1

5

5

24 horas

50°C

4403

76508

350083

ox
(

2 7

1 ,

%)

0

3

5 horas

115 °C

4394

76562

354271

ox
(

1 ?

2 ?

1T

%)

5

0

3

Tabela 4 - Sinal lioluminescente da L-Glutamina aquecida antes

da irradiação e tratada termicamente à 115 °C duran

te cinco horas depois da irradiação, ox (%) é o des

vio padrão do valor médio

6.2.6 - Dependência do Sinal LL com a Massa Dissolvida de Ma-

terial

A resposta lioluminescente foi estudada em

função da massa de pó dissolvida. Esta variou entre (5,0±0,l)

mg e (50,0±0,l)mg. A dose dada foi 1,15 KGy.

A Fig.28 mostra que o sinal LL aumenta linear

mente com a massa de material dissolvido. Pode-se ver também

que, para a mesma massa, o sinal do material tratado é quase o

dobro daquele do material não tratado. 0 desvio padrão de mé-

dia foi sempre menor que 1,0%. Não é mostrado no gráfico por

ser muito pequeno para a escala adotada.

6.2.7 - Curva Dose-Resposta da L-Glutamina

A Fig.29 mostra a dependência do sinal LL com

a dose. A curva A é do pó tratado à 115 C/5 horas. Cada pon-

to experimental representa a média de valores tomados em oito
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experimentos efetuados num período de 28 dias. Cada ponto é a

média de pelo menos 50 leituras. 0 desvio padrão do valor mé

dio das leituras situou-se entre 0,8% e 1,9%. As barras de er

ro apresentadas incorporam todos os desvios envolvidos.

A curva B refere-se a pó não tratado e guarda

do à 20°C. Cada ponto representa a média de leituras de cinco

experimentos realizados num intervalo de 20 dias. 0 desvio pa

drão do valor médio das leituras ficou entre 1,1% e 2,0%.

Observa-se que a resposta lioluminescente é

praticamente linear no intervalo de dose estudado. Também se

vê que o sinal LL de amostras tratadas é cerca de 1,8 vezes

maior que o de não tratadas.

6.2.8 - Determinações da Dose a Partir de Amostras Irradiadas

no "National Physics Laboratory (NPL)-Teddington-U. Kl1

Para se testar a validade e precisão do méto-

do, dosímetros foram irradiados no NPL com doses previamente

desconhecidas pelo autor. 0 envio e retorno dos mesmos foi

feito pelo correio. A fonte utilizada foi um irradiador de

Co com taxa de dose 60,0 Gy/min. Todas as irradiações foram

feitas à 25°C. Sete dosímetros foram irradiados e um permane-

ceu como branco. A exatidão na dose liberada ao detetor foi

cotada em ±2,0%.

As leituras do sinal LL foram promédiadas dos

valores obtidos seis e 15 dias após a irradiação. Nesse perío

do as amostras permaneceram guardadas no laboratório ã uma

temperatura de 20 C e umidade relativa de 45%, em presença de

sílica-gel.
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As doses medidas por lioluminescencia foram

obtidas a partir dos dados utilizados para gerar as curvas de

calibração da Fig.29. A tabela 5 mostra os resultados de amo£

trás não tratadas termicamente.

Tabela 5 - Doses medidas por lioluminescencia de amostras ir-

radiadas no NPL - sem tratamento térmico

Dose dada

no NPL(l)

(xlO~2KGy)

20,0

50,0

100,0

200,0

300,0

450,0

600,0

Dose medida por

lioluminescencia

(xl0"2K6y) <2)

20,1

50,9

100,8

199,8

294,8

1*52,3

604,1

Dose estimada
Dose nominal

/Dose LL\
^Dose NPLJ

1,005

1,018

1,008

0,999

0,983

1,005

1,007

desvio
(%)

+ 0,5

+ 1,8

+ 0,8

- o,i

- 1,7

+ 0,5

+ 0,7

(1) exatidão = 2 % (2) incerteza = 3,6%

Obs.: 0 dosímetro não irradiado (branco) mostrou um sinal mui_

to pequeno (20 contagens/mg) comparado com o obtido da

menor dose (5430 contagens/mg para 0,20 KGy). Mesmo as-

sim foi considerado nas medidas.

Vemos que os valores medidos por liolumines -

cência concordam plenamente com os dados pelo NPL, dentro dos

limites de erro experimental.

A tabela 6 mostra os resultados obtidos com

os mesmos dosímetros usando-se tratamento térmico pré-leitura
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Tabela 6 - Doses medidas por lioluminescência da L-Glutamina

irradiada no NPL - pó tratado isotermicamente a 115

115°C/5 horas.

Dose dada

no NPL(l)

(xlO"2KGy)

Dose medida por

lioluminescência

(xlO~2KGy) ( 2 )

Dose estimada
Dose nominal

fDose LL\
\Dose NPLJ

20,0

50,0

100,0

200,0

300,0

450,0

600,0

20,4

51,0

100,2

201,3

301,1

455,7

605,7

1,025

1,020

1*002

1,006

1,004

1,009

1,009

+ 2,5

+ 2,0

+ 0,2

+ 0,6

+ 0,4

+ 0,9

+ 0,9

Desvio

(1) exatidão = 2% (2) incerteza = 3,6%

Obs.: 0 dosímetro nlo irradiado mostrou sinal desprezível com

parado com a menor contagem para dose e não foi considera^

do.

Não existe diferença estatisticamente signify

cativa entre a dose dada no NPL e a medida por lioluminescên-

cia no material tratado termicamente.

Na tabela 7 apresentamos os valores médios do

sinal lioluminescente que geraram a curva A da Fig.29. Ela é

mostrada aqui para dar uma idéia das leituras do sinal liolu-

minescente o, o%, ox e ox% são respectivamente o desvio padrão,

desvio padrão percentual, desvio padrão da media e desvio pa_

drão da média percentual.
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mostras foram tratadas â 115°C durante cinco horas. Estes va-

lores também foram usados para as determinações de dose de ma

terial irradiado no NPL e outras que serão apresentados a se-

guir.

Tabela 7 - Leitura média do sinal lioluminescente para dife-

rentes doses - material tratado ã 115 C

cinco horas

durante

D o s e

(xl0"2KGy)

5.0

10.0

20.0

40.0

70.0

100.0

200.0

300.0

450.0

600.0

LEITURA LIOLUMINESCENTE

média

1816

4427

10522

23180

43437

64187

132989

207214

314653

414535

0

33

71

195

279

1275

1350

2508

3472

5188

5248

1,8

1,6

1,9

1,2

2,9

2,1

1,9

1,7

1,6

1,3

ox

47

45

94

194

887

776

1407

1948

2813

3651

OX%

2,6

1,0

0,9

0,8

2,0

1,2

1,1

0,9

0,9

0,9

6.2.9 - Determinação da Dose à Partir de Amostras Irradiadas

e Armazenadas Durante 18 meses à -2 C.

Neste experimento utilizamos dosímetros irra-

diados em diferentes laboratórios e que tinham sido usados em

estudos anteriores. 0 material remanescente permaneceu guarda

do numa geladeira hospitalar a -2 C, durante 18 meses. Parti-

mos da hipótese que o tratamento térmico de 115 C/5h seria
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eficiente para eliminação de possíveis efeitos ambientais das

amostras.

A tabela 8 mostra os resultados.

Tabela 8 - Medidas de dose de amostras armazenadas ã -2 C du-

rante 18 meses. Tratamento térmico de 115°C/ cinco

horas

LOCAL

DA

IRRADIAÇÃO

NPL (Reino Unido)

ITAL (Holanda)

AECL (Canadá)

AIEA (Austria)

CAPRI (França)

Dose nominal
dada

(*10~2KGy)

20.0

78.0

95.0

151.4

526.5

Dose medida
por LL (1)

(xl0"2K6y)

19,6

78,1

93,8

156,0

492,0

Dose estimada
Dose nominal

/Dose LL \
VDose LABy

0,980

1,001

0,987

1,030

0,934

Desvio

(%)

- 2 ,0

+ 0 ,1

- 1,3

+ 3,0

- 6 ,6

(1) - incerteza = 3,6%

A exatidão na.dose dada não foi fornecida

pelos laboratórios

6.2.10 - Determinação Lioluminescente da Dose a Partir de

Amostras Irradiadas em .-Wageningen - Holanda

Para este experimento foram enviados ao "Ins-

titue for Atomic Sciences in Agriculture" - Wageningen - Ho-

landa, seis dosímetros para irradiação com doses conhecidas e

outros quatro para servir ao ensaio cego. Neste caso a dose a_

plicada só nos foi dada a conhecer após a determinação por lio

luminescenciâ.
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As irradiações foram feitas em irradiador in-

60,
dustrial de Co e as doses calibradas por dosimetria FRICKE

no local da irradiação.

Um dos dosímetros foi irradiado com 5 x 10

KGy. Como nosso intervalo de estudo começa em 0,1 KGy ele foi

descartado.

As leituras lioluminescentes foram feitas no

ve e 15 dias após a irradiação. 0 valor da dose apresentado

nas tabelas a seguir é a média das duas determinações.

A exatidão na dose dada não foi fornecida.

Deve-se informar aqui que os seis dosímetros

de doses conhecidas foram irradiados tampados com poliestir£

no. Os quatro dosímetros usados no ensaio cego estavam cober-

tos apenas por bandagem cirúrgica (esparadrapo poroso)

Tabela 9 - Determinação de dose por dosimetria lioluminescen

te a partir de amostras irradiadas em Wageningen-

Holanda. Pó* não tratado termicamente

Dose dada
Wageningen

(1)
-2

(xlO *kGy)

10,7

21,1

52,4

104,2

208,0

313,0
DOSES

Dose medida por
lioluminescencia

, (2)
(xlO KGy)

9,7

20,1

49,5

99,0

195,7

292,8
DADAS NAO CONHECIDAS

Dose estimada
Dose nominal

/Dose LL\
\Dose Wag/

0,907

0,953

0,945

0,950

0,941

0,935
ANTES DAS LEITURAS

Desvio

- 9,3

- 4,7

- 5,5

- 5,0

- 5,9

- 6,5

33
78
125
250

,6
,7
,5
,0

32,5
77,5

120,9
238,9

0,967
0,984
0,963
0,956

- 3
- 1
- 3
- 4

,3
,6
,7

(1) exatidão = não fornecida-(2) incerteza = 3,6%
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Nestas medidas vê-se que existe diferença en

tre as doses dadas e as lidas por lioluminescincia, embora

ela não seja muito grande. Interessante notar que o ensaio

cego apresentou melhores resultados que o outro.

A tabela 10 mostra os resultados das amostras

tratadas a 115 C/5 horas.

Tabela 10 - Dose medida por lioluminescencia de amostras irra_

diadas em Wageningen-Material tratado â 115°C por

cinco horas

Dose dada
Wageningen

(1)

(xlO"2KGy)

10,7

21,1

52,4

104,2

208,0

313,0

Dose medida^ por
lioluminescencia

(2)

(xlO 2KGy)

9,6

19,0

47,8

96,3

196,4

292,7

Dose estimada
Dose nominal

/Dose LL\
\Dose Wag/

0,897

0,900

0,912

0,924

0,944

0,935

Desvio

- 10,3

- 10,0

- 8,8

- 7,6

- 5,6

- 6,5

DOSES NÃO CONHECIDAS ANTES DAS LEITURAS

33,6

78,7

125,5

250,0

33,2

75,8

121,1

245,9

0,988

0,963

0,965

0,984

- 1,2

- 3,7

- 3,5

- 1,6

(1) exatidão nao fornecida - (2) incerteza = 3,6%

Novamente verifica-se uma diferença grande en

tre os valores no primeiro experimento e uma maior aproxima -

ção no realizado sem conhecimento prévio das doses dadas.Uma

possível explicação para as grandes diferenças esta no modo de
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construção dos dosímetros. Os seis de dose conhecida estavam

com tampa plástica de poliestireno. Os quatro do ensaio cego

eram tapados coro esparadrapo cirúrgico.

0 fato das discrepancias entre as doses nomi-

nais e medidas serem negativas sugere a possibilidade de erro

sistemático na calibração. nossa ou do laboratório irradiador.



CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tratamento térmico antes da irradiação não in

fluencia o sinal lioluminescente da L-Glutamina. (Tabela 3 e

•O.

Para amostras não tratadas após a irradiação,

observa-se que:

- aquelas armazenadas ã 0 C decaem no decor -

rer do tempo. A diminuição é linear e inde-

pendente do nível de dose (Fig.m);

- as guardadas â 20°C mostram uma diminuição

no sinal de cerca de 2,5%/mês para dose ba_i

xa. Nenhuma alteração se verifica para do-

ses média e alta}

- armazenagem ã S0°C faz o sinal aumentar sem

pre. 0 aumento é mais pronunciado para do-

ses altas» Não existe uma maneira simples
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de levar-se em conta o comportamento mostra

do na Fig.16j

- o sinal liolumine:>cente é altamente depen -

dente da temperatura de armazenagem(Fig.17).

Se as amostras forem mantidas entre 0 C e

35 C, pode-se encontrar diferenças de até

i 9% na dose, quando comparadas aquelas ob-

tidas de material a 20°C;

- a curva dose-resposta é praticamente linear

no intervalo 0,7 - 6,0 KGy (Fig.19).Uma fun

ção do tipo y = aD , com a e b variáveis,dá

melhor ajuste entre 0,1 e 6,0 KGy.

Os resultados experimentais mostram ser possí^

vel obter em laboratório, doses com incertezas entre 3 e •»%.

Este fato é corroborado pelos valores obtidos de amostras ir-

radiadas no NPL (Tabela 5). Entretanto, o método pode sofrer

restrições para uso de campo por ser altamente dependente da

temperatura de armazenagem.

As Fig. 20 e 21 mostram que não há influência

da umidade relativa no sinal lioluminescente da L - Glutamina

mantida à temperatura ambiente.

Para se contornar o efeito da temperatura fo-

ram tentados diversos tratamentos térmicos do pó irradiado.Fo

ram inúteis as tentativas de 50oC/2t horas e 80°C/5 horas. Re

sultados encorajadores foram obtidos para 115°C/5 horas (Fig.

22). Experimentos mais extensos mostraram que o tratamento ter

mico da L-Glutamina a 115°C/5 horas proporcionava um desapar£
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cimento completo da influência da temperatura de armazenagem

(Fig.26).

Com o tratamento, o desvanecimento do sinal

lioluminescente era eliminado (Fig. 23, 24 e 25). Desses re-

sultados segue-se que a resposta LL do material tratado é in-

dependente das condições de temperatura pré*-tratamento,nos ní_

veis de dose estudados.

As curvas dose-resposta têm praticamente a

mesma forma (Fig.27). Novamente se nota a influência da temp£

ratura de armazenagem em amostras não tratadas (A, B e C).E£

tas variações desaparecem com o tratamento térmico (D). 0 si.

nal LL das amostras tratadas é 1,8 vezes maior que o de não

tratadas para a mesma dose (Fig.29). Esse aumento é indepen -

dente do nível de dose.

0 sinal LL depende linearmente da massa de pó

dissolvida, seja para material tratado ou não (Fig.28).Por is_

to define-se o sinal LL como leitura por unidade de massa.

Para material tratado a curva dose-resposta ê

praticamente linear no intervalo 0,7 — 6,0 KGy. No intervalo

0,1 — 6,0 KGy o melhor ajuste é conseguido por uma função

y = aD com i> variando entre 1,0 e 1,2. 0 auste dos dados ex-

perimentais à uma função potência é apenas uma aproximação

conveniente. Não se tem uma explicação teórica para essa fór-

mula particular. 0 termo independente que corresponderia â res

posta intrínseca de fundo do detetor, não foi usado por ser mui

to pequeno comparado ao sinal das amostras irradiadas.

Os resultados da intercomparação de doses
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das amostras irradiadas no NPL mostraram-se excelentes (Tabe-

las 5 e 6). Não houve diferença estatisticamente significati-

va entre a dose dada e a medida por lioluminescência. 0 méto-

do revelou-se muito bom para as amostras guardadas por 18 me_

ses (Tabela 8). Os resultados da intercomparação com Wageningen

podem ser classificados como regulares embora as doses obti -

das no ensaio cego concordassem plenamente com as dadas no Io

cal de irradiação (Tabelas 9 e 10).

A reprodutibilidade do sinal LL é muito boa.O

desvio padrão percentual da média foi sempre menor ou igual ã

± 2%, exceto em doses muito baixas (Tabela 7).

A incerteza na determinação da dose pelo meto

do LL foi estimada em í 3,6% (Cap.5.5).



CAPÍTULO 8 - CONCLUSÃO

A técnica de dosimetria lioluminescente utili

zando a L-Glutamina como detetor e a água (deionizada e desti_

lada borbulhada com nitrogênio) como solvente ê aplicável no

intervalo de doses estudado. Incorporando-se o tratamento ter

mico, o método parece ser útil para diferentes temperaturas e

longos períodos de armazenagem. Ele satisfaz a maioria dos r£

quisitos de um dosímetro de campo.

0 sistema dosimétrico envolve equipamentos e

materiais simples, confiáveis, práticos e baratos. 0 método é

reprodutlvel e preciso. A determinação de dose ã partir de a-

mostras não controladas mostrou-se também muito boa.

Espera-se que experimentos futuros estenda o

intervalo de doses ora estudado. Ao lado desta proposta,outro

passo parece ser a aplicação do método em plantas industriais

de processamento de alimentos ou em outros locais que usem

doses ao nível das relatadas neste trabalho.
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