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RESUMO

Este trabalho e um estudo da viabilidade de utilização de dosime

tros de eletreto em monitoração pessoal, através de testes preliminares e

de calibraçao. Estes testes consistem em estudar vários parâmetros rela

tivos à resposta do dosímetro à radiação, tais como: linearidade, estabi-

lidade, reprodutibilidade, dependência direcional e dependência energética

na faixa de energia entre 33 e 1250 KeV.

Em geral os resultados dos testes, se enquadram dentro das re-

comendações da Comissão das Comunidades Européias (CEC), para o uso

do sistema como monitor pessoal, com exceção da dependência energética

e da estabilidade a médio prazo.
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ABSTRACT

This work is a feasibility study of the electret dosimeters as a

personnal dosimeter. Preliminary tests were applied, in order to assess

the dosimeter response to radiation, linearity, stability, reproductibility,

direcional dependence and energy dependence in energy rangy from 33 to

1250 KeV.

In general the results are in agreement with lhe recommenda

tions of the Commision of the European Communities (CEC) for the use of

this device as a personnal dosimeter with the exception of the energy

dependence and the stability at medium term.
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INTRODUÇÃO

Quando o homem utiliza a radiação ionizante, ha sempre a preo-

cupação quanto ao valor adequado a que pode ser exposto e ao risco a que

esta submetido. Desta forma, e importante medir a intensidade de radia-

ção em um dado meio. Esta medida pode ser realizada através de um dis-

positivo que possa relacionar uma grandeza física com a exposição ou dose

de radiação. Para isto utiliza-se o dosímetro. Este dispositivo deve pos-

suir, alem das características comuns a um bom instrumento de medida,

outras que o tornem utilizável em trabalhos de rotina, tais como: estabili-

dade da informação ao longo do tempo de uso e pequena dependência da res

posta com relação à energia da radiação.

Entre os vários dispositivos empregados como monitores de radia

ção têm-se os filmes dosimetricos e os dosimetros termoluminescentes.

A partir de 1978 iniciaram-se vários trabalhos com o objetivo

de estudar á viabilidade do emprego do eletreto como dosimetro de uso pes

soai.

O estado de eletreto e um fenômeno que ocorre com diversos ma-

teriais principalmente os dieletricos, consistindo na capacidade de manter

uma carga induzida por determinado intervalo de tempo. A carga do ele-

treto pode ser devida ao fenômeno de polarização ou consistir de cargas

'reais', tais como cargas superficiais, ou a combinação dos dois fenôme-

nos.
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O funcionamento dos dosimetros de eletreto baseia-se na determi

nação da variação da carga de polarização que o mesmo sofre quando expos

to a um campo de radiação. A variação de carga e proporcional à quantida

de de radiação a que esta exposto o dosimetro de eletreto.

Com o objetivo de estudar a viabilidade de utilização dos dosime-

tros de eletreto na monitoração pessoal realizaram-se medidas de estabili

dade, linearidade, reprodutibilidade da resposta do dosimetro à radiação,

bem como, a sua dependência direcional e dependência energética. Estes

testes foram efetuados no Laboratório de Padronização Secundário do Instí.

tuto de Radioproteçao e Dosixnetria/CNEN, empregando os procedimentos

recomendados pela Comissão das Comunidades Européias.

Dos resultados obtidos constatou-se que há uma alta dependência

da resposta do dosimetro com a energia da radiação incidente, o que suge-

re a necessidade de novos estudos a fim de se determinar o material mais

adequado para a capa do dosimetro para reduzir esse efeito.



CAPITULO I

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. Monitoração Pessoal (2), (3), (4)

A monitoração pessoal esta baseada em recomendações de orgaos na-

cionais. Comissão Nacional de Energia Nuclear, e internacionais, Comis-

são* Internacional de Proteção Radiologica (ICRP) cuja filosofia está basea-

da nos seguintes princípios:

- qualquer exposição necessária deve ser tão baixa quanto possível;

- cada fonte de radiação deve ter seu uso justificado em relação ao be

nefício alcançado;

- o equivalente em dose não deve exceder os limites máximos permis-

síveis.

A monitoração pessoal é importante pois possibilita a avaliação da do-

se de radiação em areas de trabalho.com radiação ionizante, fornecendo va

lores que permitem uma otimização do procedimento de proteção radiologi

ca. Em caso de acidentes permite conhecer de maneira rápida o valor da

dose de radiação a que a pessoa foi sujeita.

A Agência Internacional de Energia Atômica da as seguintes recomen-

dações para métodos a serem utilizados em monitoração

a) monitoração externa e realizada durante o trabalho com radiação

ionizante por meio de indicadores físicos como cristais termolu-

minescente, as emulsões fotográficas, etc;



b) monitoração interna e realizada por meio de contadores de corpo

inteiro ou por bioanalise;

c) medidas de contaminação para medidas a nível de pele e vestuário

deve ser realizada por meio de contadores de corpo inteiro.

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) recomenda

ainda que se divida em duas classes as condições de trabalho com radiação

ionizante, que são: classe A, na qual a quantidade de exposição anual pode

ria exceder a três décimos (3/10) do limite de dose equivalente; Classe B

na qual á" quantidade de exposição dificilmente excederia os três décimos

do limite de dose equivalente. Para classe A, ICRP recomenda o uso de

monitor pessoal externo e para classe B somente a monitoração da area de

trabalho.

1.2. Recomendações das características de um dosimetro

• * (5)
A Comissão das Comunidades Européias recomenda algumas

características que o dispositivo deve apresentar para que possa ser empre

gado como dosimetro de monitoração pessoal. Estas recomendações in-

cluem a sua resposta a vários fatores tais como:

- FAIXA DE DOSE

O dosimetro deve ser capaz de medir pelo menos 10% da dose ma

xima permissível de um período de monitoração, até pelo menos 100 rads

e -em alguns casos 1000 *nds. Deverá haver uma relação monotônica entre

a sua resposta e a dose recebida, essa resposta deve de preferencia ser li

near.

- DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

A incerteza na determinação da dose, devido ao fato de que o do

sünetro pode ser exposto à radiação cuja energia e diferente daquela usada

na calibração, não deve exceder a - 20% ou +40% no intervalo de energia

que se propõe a medir, ou seja, 100keV a 10 MeV para fótons ou para to-

das as energias acima de 0, S MeV para radiação Beta.



- DEPENDÊNCIA DIRECIONAL

Se o dosimetro sofre rotação em torno de qualquer eixo durante

a sua exposição à fotons com energia de aproximadamente 40keV, a respos

ta não devera variar mais do que -30%, em relação a mesma exposição em

condições estáticas.

- DEPENDÊNCIA. DEVIDO A OUTROS FATORES

1 - A resposta do dosimetro deve ser independente da taxa de do

se, dentro de + 5% até 10 rad/seg. e no caso particular de fonte pulsada,
« • 1 0 , "~ate 10 rad/seg.

2 - A incerteza devido ao desvanecimento ou à influência da tem-

peratura, umidade ou luz nao devera exceder a 10% em 95% de nível de con

fiança.

3 - O dosimetro deve responder somente ao tipo de radiação que

se deseja medir. Caso seja sensível a outros tipos de radiação pode-se,

na prática, determinar essa influência através de correções na leitura ob-

tida.

- REPRODUTIVIDADE

A variação na resposta de um dosimetro à repetidas exposições

não devera exceder a 10% em 95% de nível de confiança.
i

- SISTEMA DE CALCULO

A incerteza devido à variação da sensibilidade do leitor não de-

vera exceder a 10% em 95% de nível de confiança.

1.3. Dosímetros pessoais

Neste item serão descritos alguns tipos de dosímetros utilizados

em monitoração pessoal.

1.3.1. Caneta dosimétrica ( 6 )' ( 7 ) ' ( 8 ) ' ( 9 )

O termo 'caneta dosimétrica1 é usada para designar câ-

mara de ionizaçâo do tipo condensador com o formato de uma caneta, sen-

do utilizada para avaliação imediata da exposição. Em um meio ionizante
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a carga armazenada no capacitor sofre um decréscimo cuja variação é pro

porcional à exposição, ou aproximadamente à dose em tecido humano. A

dependência energética da caneta dosimetrica produz um erro na determi-

nação da exposição. Logo, torna-se necessário se conhecer a energia da

radiação e a sua dependência na resposta para se calcular a exposição cor

reta.

Choques mecânicos, variações nas condições climáti-

cas ou defeitos no isolamento elétrico podem modificar as leituras. A fim

de reduzir os erros de avaliação» a caneta deve sempre ser usada com ou

tro tipo de dosímetro. Um erro na avaliação da dose na ordem de 20% ain
t r — — —

da e satisfatório uma vez que nao existem padrões individuais em proteção
radiológica.

»
Existem dote tipos de caneta: um tipo em que a leitura

é obtida diretamente, após a exposição, através da observação da posição

de um fio indicador interno, por meio de uma lente de aumento; o outro ti-

po, a leitura e feita separadamente, em uma unidade a qual possui um ele-

trómetro acoplado.

A caneta dosimetrica e largamente usada na industria nu

dear e instalações que operam com Raio-X ou Gama, onde uma leitura ra

pida e direta e desejável.

1.3.2. Filme dosimítrico tt0>' (6>' (11>' «?>.

A dosimetria pessoal utilizando emulsões fotográficas

e um dos métodos mais antigos e largamente utilizados.

A matéria sensível, conhecida como emulsão, consiste

de brometo de prata incorporado em uma película gelatinosa e espalhada

uniformemente sobre uma base de acetato. C desenvolvimento da imagem

fotográfica consiste na redução dos ions de prata Ag em prata metálica,

segundo a reação:

Ag+ e~ Ag

Quando a radiação ionizante atinge a emulsão irá produzfar partículas car-



regadas que serão capturadas pelos ions da prata existente na mesma ocor
rendo então a formação de prata metálica.. Um simples ion deposita ener-
gia suficiente no grão para formar a imagem latente. Chama-se de ima-
gem latente a capacidade que o grão possui em sofrer uma redução mais
rápida em prata metálica apôs a absorção da radiação. Esta e uma pro-
priedade de -um grão individual que atua como uma unidade independente .
Fotons neutros ou partículas não-carregadas cedem sua energia para a
emulsão através da ionização produzida pelas partículas secundárias que
sao liberadas pela própria emulsao ou em sua vizinhança.

Devido ao alto numero atômico da prata e do br orno pre

sentes na emulsão ha predominância do efeito fotoeletrico para fotons de

baixa energia, de modo que a resposta do filme torna-se altamente depen-

dente da energia da radiação incidente. Existem métodos para corrigir es

ta dependência, sendo que o mais utilizado baseia-se no uso de filtros me-

tálicos.

Em monitoração pessoal utilizam-se filmes contendo

duas emulsões de diferentes sensibilidades, selecionados por uniformida-

de, reprodutibilidade e por sua capacidade de responder a faixa útil de mo

nitoração. Fará monitoração diária e rotineira, uma faixa entre 20 mrem

até 5 ou 10 rem satisfaz; para uma situação mais abrangente, que inclui a-

cidente, esta faixa estende-se de cerca de 10 rem até 500 rem.

O enegrecimento do filme produzido pela radiação, apps

processo químico subsequente, pode ser determinado fotometricamente o

que permite tuna avaliação da exposição ou dose.

Para o propósito dosimetrico o filme fotográfico apresenta algu-

mas vantagens, pois pode prover uma representação visual do campo de

irradiação no plano em que esta, ou cobrir uma superfície curva para re-

gistro da imagem. É também valioso para determinar a posição e forma

do campo de radiação, pois possui melhor resolução espacial do que qual-

quer outro sistema dosimetrico. É então útil para se fazer medidas em Io

cais onde o campo de radiação varia no espaço e nos limites do feixe ou

ponto de interface. Uma desvantagem na utilização de filme dosimetrico e
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a limitação da estabilidade durante a estocagem em meios úmidos e quen-

tes que provocam enegrecimento mascarador, decréscimo na sensibilida-

de, aderência das película«: e danos nas emulsões.

1.3.3. Dosünetro Termoluminescente ( 1 3 ) ' ( 1 5 ) ' ( 12 )* W

(14)

No átomo isolado os estados de energia eletrônicas con

sistem de uma serie de níveis discretos. Na rede cristalina, os níveis de

energia externos são modificados por interações mutuas entre átomos, for

mando as bandas proibidas e bandas permitidas. As bandas estendem-se

através do cristal e os elétrons movem-se dentro delas sem energia adicio

nal. A banda de energia mais baixa e preenchida, banda de Valencia, está

separada da banda de energia mais alta e vazia, banda de condução, por

meio de um intervalo de poucos eV. Se um elétron na banda de Valencia

absorve energia suficiente, ele pode atingir a banda de condução. A presen

ça de impurezas ou defeitos na rede cristalina provoca alterações nas ban

das de energia.

Alguns cristais quando expostos à radiação ionizante

apresentam um deslocamento dos seus elétrons ou buracos entre níveis de

energia do cristal* Dependendo da quantidade de energia que os mesmos pj>

dem armazenar eles podem retornar ao nível fundamental ou passar da ban

da de Valencia para a banda de condução, podendo ser aprisionados em ar-

madilhas presentes no cristal. Quando o mesmo e aquecido, haverá a libe

ração de energia sob forma luminosa em decorrência da transição dos elé-

trons ao nível fundamental. A intensidade de luz emitida e proporcional à

dose absorvida. Este fenômeno denomina-se termoluminescéncia.

Para a utilização de um cristal que apresente termolu-

minescencia em dosimetria, ele deve apresentar certas características

tais como:

- alta sensibilidade a radiação;

- alta estabilidade, isto é, quase nenhum desvanecimen

to do sinal armazenado â temperatura ambiente durante o período de utili-
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zaçao;

- baixa dependência energética e resposta linear na fai-

xa de utilização;

- insensibilidade a efeitos da luz. de agentes químicos

ou fatores relacionados.

Cristais termoluminescentes de interesse em dosixne-

tria pessoal incluem o LiF, CaF« e LiB.O.^ O dosimetro LáF e o que

apresenta numero atômico equivalente mais próximo ao do tecido humano»

alem disso, a sua resposta e quase independente da energia e apresenta

boa estabilidade. O dosimetro de CaF2 apresenta boa sensibilidade à ra-

diação, mas possui alta dependência energética a qual pode ser eliminada

por meio do uso de filtros metálicos.

O grande mérito do dosimetro termoluminescente e o

seu reduzido tamanho. Isto permite a sua colocação no interior de outros

materiais para medida de dose sem causar perturbação apreciável no cam

po de radiação. Um fato a ser considerado do ponto de vista da dosimetria

pessoal é que os dosímetros termoluminescentes nao podem ser lidos mais

de uma vez apôs irradiados, pois não existem meios de se manter a infor-

mação após a leitura.

31.4.Estado de eletreto

Eletretos são equivalentes elétricos a imãs permanentes, pois

possuem campo 'quasi-permanente', uma vez que apresentam um decai-

mento lento do seu campo elétrico induzido em relação ao tempo, de açor

do com o tipo de material utilizado . E um fenômeno que ocorre em di-

versos materiais, principalmente os dielétricos, constituindo-se na capa-

cidade de manter a carga induzida por certo intervalo de tempo. Estas car

gas podem ser formadas por cargas superficiais ou por cargas de polariza

ção ou combinação de ambos os fenômenos.

Um dos processos de polarização que se utiliza entre os vários

existentes» consiste de uma descarga elétrica devido ao efeito Corona. Es
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te efeito consiste na formação de ions de CO» produzidos pela eletriraçao

da atmosfera ao redor do eletreto. Estes ions induzirão cargas na super-

fície do dieletrico. A polarização poderá ocorrer devidos aos seguintes

processos:
•» •> *

- orientação de dipolos pela ação do campo elétrico;

- migração de ions do dieletrico para a superfície;

- transferência de carga elétrica para dentro do material.

O processo de polarização que se utiliza do fenômeno devido ao

efeito Corona e o que apresenta menor decaimento das cargas induzidas.

1.5. Dosimetria de eletreto

A utilização de eletretos em dosimetria e simples. Baseia-se

na alteração do estado de carga induzida que um dieletrico sofre em presen

ça da radiação ionizante. Os ions criados pela radiação no meio serão a-

traidos pelas cargas presentes no dieletrico, modificando seu estado de

carga . A intensidade da radiação e diretamente proporcional à varia-

ção da quantidade de carga presente no eletreto, isto é:

• K. X

onde Q = carga presente no eletreto antes da radiação, em Coulomb

Q- = carga presente no eletreto apôs a irradiação, em Coulomb

K = constante de proporcionalidade, em unidade Coulomb/Roentgen

X = Exposição, em Roentgen
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CAPÍTULO II

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS

2.1. Descrição do dosimetro

Estudou-se o dosimetro de eletreto desenvolvido no Instituto de

Física e Química de Sao Carlos - USP . Este consiste de uma haste

metálica de alumínio ou latâo, de altura de 4, Ocm e 0,4cm de diâmetro, e

envolvido por uma bucha de Teflon» que e o material eletreto. O conjunto e

rosqueado em uma extremidade do cilindro de 1, 6cm de diâmetro è espes-

sura de 1, Ocm e altura de 7,5cm, que constitui a chamada capa do dosüne

tro. Figura 2.1. Na outra extremidade desta capa há uma tampa rosquea

da (c) que é retirada para a realização da leitura do dosimetro.

2.2. Procedimento experimental

2.2.1. Carregamento do dosimetro

Analisaram-se as características de 30 dosünetros

dos quais apenas dois possuem capa externa de PVC e os restantes de alu-

mínio.

Antes de se colocar o dosimetro no campo de irradia-

ção, ele era submetido a uma descarga Corona, de modo que cargas fos-

sem induzidas no eletreto. O dispositivo de carregamento do dosünetro

está representado na figura 2.2. Consiste de uma fonte de alta-tensão çu

ja polaridade é acoplada ao dosimetro. Para homogenizar a carga armasse

nada girava-se o dosünetro uma volta a cada seis minutos, durante todo o

período de carregamento. O dosimetro foi carregado aem a capa externa.

Figura 2.3. Todo equipamento foi fabricado no Instituto de FÍsica e Quí-
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C-CAPA DO DOSIMETRO

H-HASTE METÁLICA

E- ELETRETO

T - TAMPA ROSOUEADA

FIG. 2 . 1 - ESQUEMA DO DOSIMETRO DE ELETRETO



FIG. 2.2 - SISTEMA DE CARREGAMENTO ELÉTRICO
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mica de Sao Carlos.

Como foi visto antes, durante o carregamento elétri-

co, o eletreto apresentara uma carga na sua superfície alem da carga de

polarização interna. Essas cargas superficiais poderiam perturbar a res-

posta do dosünetro quando sujeito a radiação. Para minimizar o seu efei-

to, um tratamento térmico foi realizado apôs o carregamento elétrico uti-

lizando-se uma estufa ELKA. Para tanto envolve-se o conjunto com papel

aluminizado e em seguida submete-se a uma temperatura de 1209C por um

periodo de dez minutos.

2.2.2. Irradiação do dosünetro

Apps o tratamento térmico o dosünetro era submetido

à radiação gama de cobalto-60.

Para irradiação dos dosünetros utilizou-se uma fonte

de Co-60 de 2,5 Ci de 1982. O dosünetro era colocado a uma distancia de

l,0m da fonte onde a taxa de exposição era de 0,10 R/mm. Para o estudo

da dependência da resposta do dosünetro com a energia da radiação utili-

zou-se um aparelho de Raio-X STABILIPAN que permite variar a Kilovol-

tagem desde 40 a 250 KV. Para escolha adequada entre a KV, e a filtração

pode-se variar a energia da radiação emitida.

Para a medida das taxas de exposição utilizou-se a

Câmara de ionizaçao da Nuclear Enterprises LTD, modelo MK2043, de

600cm dé volume sensível, calibrada em Roentgen/Coulomb e o Eletro-

metro da Nuclear Enterprises LTD, modelo 2560, numero 101, calibrada

em Coulomb/unidade no National Physical Laboratory.

Para a irradiação dos dosünetros, posiciona-se ini-

cialmente a câmara de ionizaçao a uma distancia da fonte e realizava-se a

leitura da taxa de exposição. Em seguida retirava-se a câmara de ioniza-

çao e colocava-se no mesmo ponto o dosünetro de eletreto por um período

de tempo conhecido de modo que se obtivesse a exposição desejada, manten

do a mesma geometria. >
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2.2.3. Avaliação da exposição

Para realização da leitura do dosimetro a parte infe-

rior da capa (c) era retirada c o conjunto capa-eletreto era acoplado a um

eletrómetro Keithey 61OB por meio de um sistema de dois cilindros concen

tricôs. O cilindro interno* ligado à entrada de eletrómetro» envolvia o

eletreto enquanto que o cilindro externo era conectado com a capa do dosi-

metro. As cargas armazenadas no eletreto ao induzirem cargas no cilin-

dro interno são registradas pelo eletrómetro. A carga induzida e propor-

cional à polarização do eletreto» que e proporcional a dose absorvida.
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CAPITULO III

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO DOSIMETRO DE ELETRETO

Vários testes foram realizados a fim de avaliar o comportamento do

dosimetro quando em uso rotineiro em monitoração pessoal. Estes testes

incluem a analise da estabilidade, reprodutibüidade e dependência direcio-

nal e energética da resposta do mesmo.

3.1. Estabilidade

Um dos pontos importantes no funcionamento do dosimetro de

eletreto é a permanência das suas cargas de polarização durante o período

que o mesmo não esta exposto a radiação. Para se avaliar a permanência

destas cargas foram feitas diversas medidas com dosünetros não irradia-

dos mantidos em condições ambientais por um período de 30 dias. Obser-

vou-se dois diferentes dosimetros, um de capa de FVC e outro com capa

de alumínio. Observou-se que» apps esse período de estocagem, a carga

do dosimetro de capa de FVC sofreu variação de aproximadamente 10% en >

quanto que o de capa de alumínio apresentou uma queda de quase 50%. Es-

tes resultados estão apresentados na figura 3.1.

3.2. Linearidade

Consiste em conhecer a resposta do dosimetro irradiado em

função da variação da carga provocada. As medidas foram feitas com os

dosímetros posicionados a uma distancia de l ,0m da fonte de irradiação ,

Co-60, sendo dado incrementos de exposição de 0.2R. Foi encontrado uma

resposta que apresenta três regiões, uma região intermediária de lineari-

dade, (H) uma região de supralinearidade @) e uma região de compensa-
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ção. ^ ^ . Figura 3.2.

3.3. Reprodutibilidade

Diversas irradiações mantendo-se idênticas todas as condi-

ções. Os resultados apresentaram uma variàbilidade da resposta em tor-

no de 2% para um numero de 10 irradiações de 1,OR.

3.4. Dependência direcional

Analisou-se a alteração produzida na resposta do dosimetro en

função do angulo de incidência da radiação. Para isso fixou-se a taxa de

exposição e realizou-se, para um mesmo dosimetro, uma série de medi-

das em diferentes ângulos de incidência.

Os resultados obtidos mostraram que as rotações do dosimetro

em torno do seu eixo longitudinal não acarretavam variação significativa

na determinação da exposição. Por outro lado rotação em torno do eixo

transversal acarretavam uma variação na leitura de 30% em relação à lei-

tura para uma posição estática.

3.5. Dependência energética

A variação na resposta do dosimetro em função da energia da

radiação incidente foi pesquisada, segundo valores doESO. Tab. 3.1. Para

isso fixou-se a geometria de irradiação e variou-se a energia da radiação

incidente entre 30 e 1250 KeV. A figura 3.3 mostra o esquema da irradia-

ção. A taxa de exposição era inicialmente determinada por meio da Cama

ra de ionização. Em seguida na mesma posição da câmara coloca-se o

dosimetro de eletreto e realizava-se a medida.

Os resultados foram normalizados para a energia do Co- 60, se

gundo a equação:

l
V s X

normalizado Q_ E-
onde Q, e Q. correspondem às variações de cargas devido as radiações

de energia qualquer e a energia do Co-60 respectivamente Ej e E2 são
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FIG.3.3-"SET-UP" DE IRRADIAÇÃO

DOSIMETRO PADRÃO
SECUNOÁRIO

COL IMADOR
POSIÇÃO DO D E .
A SER CALIBRADO

TUBO OE RAIOS-X

SISTEMA
MONITOR



ALTA
TENSÃO

(kV)

40

60

80

100

120

150

200

250

+ Afiltração

++ A razão, e

Filtraçao total (mm) ""

Fb Al

1.3

1.3

1.3

1.3

1,3

1.3

1.3

1,3

Sn

1 .0

2 , 5

3 , 0

2 , 0

TABELA 3.1

r

Cu

0,20

0,60

2,00

5,00

5, 00

2,00

HVL

(mm de Cu)

0,09

0,24

0,61

1,12

1,75

2,46

4,15

5,34

adicional inclui a filtraçao inerente de 4, Omm de Al

m nercentaeem. entre a variactIO no Donto de máximo e a i

ENERGIA.
EFETIVA l t E w

(keV)

33

47

66

84

101

122

172

214

energia maxima.

iOLUCÃO (%)

30

36

31

28

27

36

32

30

to
(O



23

os valores de exposição com as referidas energias. A figura 3.4 mostra a

variação da resposta do dosimetro em função da energia da radiação.



FIG. 3 . 4 - CURVA DA DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA
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CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capitulo os resultados experimentais encontrados nos testes

preliminares sao comparados com os valores recomendados pela Comissão

das Comunidades Européias para avaliação da utilização de dosimetro de

eletreto em monitoração pessoal.

A comparação entre valores recomendados e os valores encontrados

está mostrada na tabela 4.1. Os resultados encontrados indicam que os

dosimetros de eletreto se enquadram dentro das recomendações para seu

uso em monitoração pessoal, mas necessitam de um estudo mais detalha-

do. Em primeiro lugar observa-se que os dosimetros de eletreto estuda-

do apresentam linearidade da resposta, sendo porem difidl fixar a faixa

de utilização dentro do intervalo de exposição devido a não uniformidade

do campo.

A reprodutibilidade de 2% bem como a dependência directorial de -30%

satisfazem as recomendações da CEC.

As discordancias maiores aparecem na estabilidade e na dependência

energética. Com respeito à estabilidade» ha uma perda muito grande da

carga inicial, sendo no entanto função do tipo de capa. Com relação à de

pendência energética o valor de 400% encontrado está muito além do reco-

riendado- ,3stas discordancias mascaram o valor verdadeiro da exposição

quando da. utilização do referido dosimetro.

Com o intuito de solucionar ou encaminhar para uma solução, foram

feitas modificações e sugestões aplicadas os dosimetro de eletreto.



TABELA 4.1

TESTE RECOMENDADO PELO CEC VALORES ENCONTRADOS

LINEARIDADE

REPRQDTJTIBILIDADE

DEPENDÊNCIA. DIRECIONAL

DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

LEKTURA

ESTABILIDADE

FAIXA LINEAR

30%
t

40%e-.20%
i

10%
t

10%

SIM

+ 2%

+ 30%

+ 400%

+ 3%

Maior de 30%

M
O)
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4.1. Sugestões e modificações

Sabe-se que o tipo de material que constitui a capa do dosime-

tro e um parâmetro importante, principalmente referente à dependência

energética, considerando que o alumínio apresenta grande dependência da

energia para valores baixos» da radiação ionizante.

Para se tentar resolver este problema construiu'-se inicialmen

te uma capa de material de numero atômico efetivo - equivalente ao ar,

com densidade aproximadamente igual a 1, 7gcm . Isto originou problema

quanto a leitura do dosimetro devido a baixa condutividade do material, por

acarretar a criação de cargas por fricção nas câmaras concentricas do ele

trómetro. Rara solucionar este problema, buscou-se a alternativa de fa-

zer a troca da mesma para o procedimento de leitura, onde apesar de pro-

vocar pequenas incertezas, obteve-se resultados satisfatórios. Figura4.1.

Uma outra modificação foi a introdução de uma ültraçao metá-

lica com espessura e comprimento calculados teoricamente segundo a ex-

pressão

D=D o exp(-ux) (1)

que da a atenuação que a radiação sofre em um meio qualquer. Nesta ex-

pressão fluM e o coeficiente de atenuação linear e "x11 a expessura do ma

terial atenuador. A fim de calcular o comprimento da filtraçao foi introdu

zida uma modificação na expressão (1)

D * EDo + (1 -P)DQ exp(- ux) (2)

onde P significa a variação percentual do comprimento da filtraçao. Um

programa de computador. Apêndice A, foi desenvolvido para calcular o va

lor de D até atingir valores dentro das recomendações do CEC Desta ma

neira foi encontrado o valor adequado de 0,20mm de espessura para filtra

ção e envolvendo 80% do dosimetro. Figura 4.2.

Tendo sido feitas as irradiações com o dosimetro com a filtra"

ção teoricamente calculado, os resultados foram bem diferentes, conforme

mostrado no gráfico da figura 4.3.
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FIG. 4 . 2 - CURVA OE FILTRAÇÂO META'LICA TEORICAMENTE CALCULADA
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Possivelmente uma das causas das divergências foi que, para o

calculo teórico, foi considerado um feixe monoenergetico enquanto que pa-

ra a irradiação foi utilizado um feixe de espectro com resolução de 30% ;

em segundo lugar a formação de elétrons secundários da radiação de baixa

energia, devido predominantemente ao efeito fotoelctrico (Z ) no alu-

mínio e cobre.
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CAPITULO V

CONCLUSÕES

Inicialmente foi proposto se estudar a viabilidade de uso de dosime-

tro de eletreto em monitoração pessoal. Pelos resultados encontrados po-

de- se concluir que a viabilidade do mesmo esta dependendo de modifica-

ções principalmente as que se referem a estabilidade e a dependência ener

gética. Para que possam ser feitas tais modificações e necessário efetuar

estudos mais profundos sobre o material que constitui a capa do dosimetro.

Os dosimetros de eletreto apresentaram caracteristicas vantajosas

sobre outros dosimetros» tais como:

- sao econômicos e de fácil construção;

- o processo de leitura e rápido e reprodutivo;

- o sistema pode ser 'absoluto1;

- a tecnologia de preparação de medida é simples e fácil.

Conclui-se então que a viabilidade de utilização de dosimetro de ele-

treto em monitoração pessoal nao esta inteiramente definida uma vez que a

resposta do dosimetro depende do material utilizado na capa do mesmo cqn

forme indicaram os resultados.
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APÊNDICE A



sit-
io PROGRAM IVAN1
20 C PROGRAMA IVAN
30 DIMENSION A<100),S<100).RA(IOO),C<1Ü0),XD<100)
40 C LEITURA DOS COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO LINEAR
50 WRITE <6,5)
60 5 FORMAT<//,5X,'COEF. DE ATENUAÇÃO LINEAR DO COBRE')

. 70 READÍ5»10)<A(I),1=1,8)
80 WRITEÍ6,10)(A(I),I=1»8)
90 10 FORMAT<8F10.4)

100 C LEITURA DAS RESPOSTAS DOS DOSIMETROS
110 URITE(6,30)
120 30 FORMAT<//,5X,'RESPOSTAS DOS DOSIMETROS')
130 READ<5,40HXD(J),J=1,8)
140 WRITE<6,40HXD<J),J=1,8)
150 40 F0RMAT<8F10.4)
160 C LEITURA DA RESPOSTA MAXIMA
170 WRITE(6,50)
180 50 FORMAT<//,5X,'RESPOSTA MAXIMA')
190 READ(5,60)DMAX»OU
200 WRITE(óróO)DMAXrOU
210 60 F0RMAT(F10.4,F1ü.4,F10.4)
220 P=0.0
230 XCU=0.0

240 DO 100 IU=1,100
250 XCU=XCU+0.02
260 SETB=DMAX*EXP(-OU*XCU)
270 S(IW)=SETB
280 C(IW)=XCU -•
290 100 CONTINUE
300 130 P1=1.~P
310 . DO 200 LY=1,100,5
320 SP=P*DMAX+P1*S(LY)
330 XCU-C(LY)
340 IF(SP.6T.U.97.AND.SP.LT.1.03) 60 TO 250
350 200 CONTINUE
360 IF (P.EQ.1.) GO TO 250
370 P=P+0.05
380 60 TO 150
390 250 WRITE(6,300)XCU,P,SP
400 300 FORMAT(//,5X»'ESPESSURA DO COBRE',/r10X,F10.5r//,5Xr'REDUÇÃO DA

410 1FILTRACA0'F/MQX,F10.5,//r5Xr 'MAXIMO ATENUADO' ,/>10XfF 10.5)
420 DO 400 JK=1,8
430 RA<JK)=P*XD<JK)+PHtXD(JK)#EXP(-A(JK)*XCU)
440 400 CONTINUE
450 WRITE (6r500)
460 500 FORMAT <//,10X,'RESPOSTA ATENUADA')
470 WRITE <6r320HRA(J)rJ»1r8)
480 320 FORMAT (8F10.6)
490 STOP


