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O ser humano esta continuamente exposto às radia

ções ionixantes naturais, cujas fontes sempre estiveram pre

sentes no meio ambiente e, também, nos materiais de constru

çao. As exposições dentro das habitações podem ser até maio

res que aquelas recebidas ao ar livre, devido a diversos fa

tores. Torna-se então importante conhecer mel; r^ ~- .-xposî

ções à radiação ionizante dentro das habitações, bem como

as contribuições dos materiais de construção para as

Veste trabalho são estimadas, utilizando-se técnî

cas experimentais bem conhecidas, as exposições â radiação

gama num conjunto de salas do setor D do prédio Cardeal Le-

me, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

(PUC/RJ) e em alguns locais ao ar livre, no campus da PUC/RJ.

As exposições foram obtidas utilizando-se dosime

tros temoluminescentes de CaSO^sDy e um cristal de Mal (TI)

associado a um analisador multicanal permitiu que se obti-

vessem espectros gama dos locais escolhidos para as medi

ções.

Ao ar livre, no campus da PUC/RJ, a média das

—2
taxas anuais de exposição foi am tomo de 2,5 «10 mC/kg.a

(98 mR/a) enquanto que no prédio, os valores médios foram

sempre maiores que este valor médio. Em algumas salas os va

lores médios foram até três vezes maiores que a média obti-



f-'.'ro ar livre. Algumas causas potenciais associadas ao

fr.to de ser a exposição a radiação gama maior no interior

d*s salas que ao ar livre serão examinadas e discutidas no

coipo da tese.



ABSTRACT

The human being is continuously exposed to

natural ionizing radiations, whose sources were always

present in the environment as well as in building materials.

There are a number of factors which make persons, in

general, more exposed to ionizing radiations indoors than

outdoors. Thus, it is important to learn more about indoors

exposure to ionizing radiation as well as the actual ;

contribution of sources of radiation in building materials

to such exposure.

Gamma radiation in a set of rooms of the sector

D of the Cardeal Leme building in the Pontifícia Universidade

Católica of Rio de Janeiro, and also in some outdoors areas

at the PUC/RJ campus, are examined in this work taking

advantage of well established experimental techniques.

The exposures were obtained by using CaSO4:Dy

thermoluminescent dosimeters and one Nal(Tl) crystal

associated with a multichannel pulse height analyser to store

the gamma ray spectra of the locations chosen for the

measurements.

Outdoors, the average of the actual readings of

exposures rates obtained at PUC/RJ campus remained around

2,5 xio~ mCAg.y (98 mR/year), while indoors the average

exposure rates were in some cases three tiroes higher than

the equivalent average obtained outdoors. Some of the



potential causes to the fact that exposure to gamma

radiation Is» In general, higher indoors than outdoors will

be examined and discussed in this work.
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INTRODUÇÃO

On dos fatores essenciais para a sobrevivência do

homem primitivo foi a busca de abrato contra as intempéries

e os predadores. A medida que evoluía, o ser humano deixa-

va os abrigos fornecidos pela Natureza e passava a cons-

truir a sua habitação com os materiais encontrados no meio

ambiente, tais como madeira, rochas e outros materiais pre-

sentes nos solos. Nas as habitações não tem impedido o ser

humano de estar constantemente exposto ãs radiações ionizan

tes, cujas fontes externas (em relação ao corpo humano) na-

turais sempre estiveram presentes no meio ambiente, inclus_i

ve nos materiais utilizados para fazer as habitações.

As fontes externas naturais das radiações ionizan

tes são os raios cósmicos e os radionuclídeos presentes na

superfície terrestre. Dos radionuclídeos, os principais são:
40 9

K, com meia-vida de 1,3 x10 anos e os que pertencem as

séries do U e 232Th, sendo que a meia-vida do u é de

4,5 «IO9 anos e a do 232Th é de 1,4 x IO10 anos (FH70, UN77,

UN82). As meias-vidas destes radionuclídeos, chamados de

primordiais, são suficientemente longa? para que eles não

tenham sido extintos, devido 2 própria desintegração radica

tiva, desde a época em que foram formados.
M

Neste trabalho são avaliadas as exposições a ra-

diação gama de fontes externas naturais num local, seleciona

do, utilizando doslmetros termoluminescentes de sulfato de
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cilcio, ativado com dlspxõsio (CaSO^s Dy). Alia disso, faz-

-se> tuna análise conjunta dos resultados relativos de espec

txometria gama, obtidos por meio de um cristal de lodeto de

sódio, tãlio ativado (Nal(TD), acoplado a um analisador mui

ticanal* \ com aqueles correspondentes obtidos com os dosime-

tros ternoluminescentes.

Por uma questão de conveniência, o local selecio-

nado para essas medições foi o setor D do prédio Cardeal Le

me, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

(PUC/RJ) . Foram escolhidas salas situadas, aproximadamente,

numa mesma vertical do prédio e alguns pontos ao ar livre ,

no campus da PUC/RJ.

No Capitulo I são fornecidas informações gerais so

bre as radiações ionizantes de fontes externas naturais ao

ar livre e em habitações. Ainda no Capitulo I são mostrados

trabalhos análogos realizados no Brasil e no exterior. O

Capitulo II descreve de forma sucinta os fenômenos físicos

nos quais baseiam-se as técnicas de medida utilizadas neste

trabalho. 0 Capitulo III descreve os equipamentos utiliza

dos e suas características, os locais das medições e o pro-

cedimento experimental adotado. 0 Capitulo IV trata da apre

sentação e discussão dos resultados e o Capitulo V é dedica

do is conclusões e comentários finais.

Cedidos gentilmente por empréstimo pelo Instituto de Biofísica d«
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



CAPÍTULO I

AS RADIAÇÕES IONIZANTES DE FONTES EXTERNAS NATURAIS

í . ' .

1*1 - As Características das Radiações Ionizantes de Fontes

Externas Naturais

As fontes externas naturais de radiações que mais

contribuem para a ionização do ar, em habitações e fora de

Ias, são: raios cósmicos secundários, K e os radionucH

deos das séries do 2 3 8U e 232Th.

Os raios cósmicos secundários são produzidos pe-

las interações das radiações de altas energias provenien

tes do espaço exterior com os átomos presentes na atmosfera.

As partículas mais importantes dos raios cósmicos secunda

rios são protons, neutrons e píons, os quais interagem com

os átomos existentes na atmosfera terrestre, produzindo mais

partículas secundárias. Este processo prossegue e, como re

sultado, são formadas cascatas de partículas (UN77, ON82) .

Os píons se desintegram em múons ou fõtons, iniciando ou-

tras cascatas.

Os fluxos das partículas dos raios cósmicos secun

dários sofrem variações temporais, decorrentes das varia-

ções nas condições atmosféricas e nos fluxos das partículas

de altas energias do espaço exterior que penetram na atmos-



fera terrestre (ON77).

Ao nível do mar, 75% da ionisaçao produzida pelos

raios cõsaioos secundários provêm das colisões dos múons

com elétrons, 15% da desintegração dos múons em elétrons e

10% de' outros processos (UN77, ON82).

O campo magnético terrestre pode desviar de vol-

ta para o espaço exterior as partículas carregadas dos raios

cósmicos com energias abaixo de 10 MeV (UN77) . O numero de

partículas desviadas cresce dos pólos para o equador ter-

restre e como conseqüência há uma variação com a latitude ,

da ionização do ar produzida pelas partículas carregadas dos

raios cósmicos. Ao nível do mar, a ionização para latitu

des maiores que 60° é 14% maior que a ionização no equador

(Hu56).

A figura 1.1 apresenta os esquemas das desinte
238 232grações dos radionuclídeos das séries do U e do Th in

dicando as formas de desintegração (alfa ou beta menos) ,

as meias-vidas dos radionuclídeos e as energias dos raios
40 9

gama mais importantes. O K tem meia-vida de 1,3 xlO anos.

Em 89% das desintegrações, emite partículas beta menos ,

passando para o estado fundamental nuclear do ca. Por sua

vez, a captura eletrônica e a emissão ce partículas beta

mais, que perfazem 11% das desintegrações, conduzem o K

para o estado excitado nuclear do Ar, que se desexcita e-

mitindo o raio gama de 1,4617 MeV (RH70, Be80)•

As exposições a radiação gama de fontes externas

naturais ao ar livre dependem, basicamente, das concentra-
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çõcs de 40K, 2 3 8u e filhos, 232Th e filhos nos solos, na

água e no ar.
- 40 238 232

As concentrações de * W K , 0 e filhos. Th e

filhos nos solos dependem das concentrações destes radio-

nudídeos nas rochas e tanbém dos processos envolvidos na

foraação e redistribuiçao dos solos, sendo que as concen-

trações nas rochas são, em geral, o fator mais importante

(W77).

A tabela 1.1 fornece as concentrações típicas de
40 238 232

X, 0 e Th em rochas comuns. As concentrações nas

rochas ígneas são, em geral, maiores do que nas sedimenta-

res nas certas rochas sedimentares como xisto e fosfates pos

suem concentrações equivalentes ou até mesmo, maiores do

que as das rochas ígneas. Nas rocha*; ígneas, as concentra

ções estão relacionadas com as quantidades de silicatos

As rochas ácidas, com mais de 65% de SiO2, apresentam as

maiores concentrações, enquanto que as ultrabãsicas, com

menos de 45% de SiO2# as menores (UN77).

Na formação dos solos atuam agentes ambientais ,

tais como precipitações pluviomêtricas, pressão atmosférica,

pressões das camadas dos subsolos, temperatura, radiação so

lar, ventos e a ação dos rios e oceanos. As concentrações

de 40K e de radionuclídeos das séries do 2 3 8ü e 232Th nos

solos aumentam com a absorção e a precipitação e diminuem

com a lixiviação e a diluição (UN77).

As exposições ã radiação gama de fontes externas

naturais nas habitações dependem, basicamente, do seguinte

(UN77, UN82):



concentrações de K e de radionuclldeos das séries do
238 232 —

O e Th nos materiais d«. construção.

b) características das habitações (por exemplo, condições

de ventilação) e dos hábitos de seus ocupantes.

c) campos de radiação ao ar livre em torno das habitações

• da atuação dos materiais de construção como blindagem

a esses campos.

Tabela 1.1: Concentrações típicas de K, ü e Th ea
rochas comuns (UN77).

TIPO TE ROCHA

ÍQffiAS

Scats

BÁSICAS

ULTRAB&ICAS

SEDDENIARES

CRLCfiRIO

CARBCNATO
ARENITO

XISTO

40

l ,0xl0 5

7,0xl04

2,4xl04

l ,5x l0 4

8,9*103

3,7xlO4

7,0xl04

K

(2,7xlO4)

(l,9xlO4)

(ô^xlO3)

(4,0xl03)

(2r4xl03)

(l,0xl04)

(l,9xlO4)

CONCENTRAÇÃO TlPICA

IO"2 BqAg UO"3

238O

5,9xlO3 (l,6xl03)
2,3xlO3 (6,2xlO2)
l,lxlO3 (3,lxl02)
3,7x10 (1,0x10)

2,8xlO3 (7r5xl02)
2r7xl03 (7,2xlO2)
l,9xlO3 (5,0xl02)
4,4xlO3 (l^xlO3)

PCi/g)

2 3 2Th

8,lxlO3

3,3xlO3

l,lxlO3

2,4xlO3

7,0xl02

7,8xlO2

l,lxlO3

4,4xl03

(2,2xlO3)
(8,8xlO2)
(3,0xl02)
(6,6xlO2)

(l,9xlO2)
(2,1x10*)
(3,0xl02)
(l,2xlO3)

Observação: Os valores entre parSnteses são os da tabela 4
do Anexo B do Relatório da UNSCEAR de 1977.
1 pCi/g - 37 BqAg.
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Ea geral, as exposições ã raâiaçio gama de fontes

externas naturais -sm habitações de madeira são menores do

que nas habitações de t i j o lo ou concreto. A tabela 1.2 for-

nece as taxas anuais de exposição em habitações de madeira

t i j o l o 'e concreto em alguns países. Materiais ta i s como gra

n i to , pedra-poKis, concreto com xisto de alúmen e os que

contêm escoriais industriais (gesso com fosfato, cinza de

carvão) elevam as exposições nas habitações. A partir das

concentrações de K, 2 Ra e Th nestes materiais, os

valores calculados para as taxas anuais de exposição são au

seguintes (üN82c)*:

a) Suécia: concreto contendo xisto de alúmen :

3,9 * IO"1 mCAg.a (1,5 x IO3 mR/a).

b) Estados Unidos: gesso com fosfato: 3,4 x 10 mCAg>a

(1,3 x IO3 mR/a).

c) Alemanha Federal: grani to: 7,7x10*" mCAg.a

(3,0 x IO2 «R/a) t pedra-pomes: 9,0 x io~2 DCAg.a (3,5 x i o 2

- -1 2
mR/a); cinza de carvão: 1,1 x 10 mCAg.a ( 4 , 2 x 1 0 mR/a).

Em prédios com muitos andares, as exposições ã ra

diação gama podem variar de andar para aadar e também entre

valores foram retirado» da tabela 17 do Anexe C do Relatório de
1982 da UNSCEAR. Os valores desta tabela são Ca»s em 10-8 Gray por
hora (10-8 Gy/h). Para obter os valores nas uni cades indicadas, ver
as observações da tabela I . 2 .



?r*xüa 1.2: Taxas anuais de exposição em habitações de
deira, tijolo e concxeto em alguns países
(«82).

PAIS TIPO DE MATERIAL DE
, CONSTRUÇÃO

Austria Madeira
Tijolo
Concreto

Noruega Madeira
Tijolo
Concreto

Suécia Madeira
Tijolo
Concreto

TAXA ANUAL
IO"2 «cAg

2,0
2,8

2,1
1,9
3,1
2,8
1,4
2.4

3,1

DE EXPOSIÇÃO
.a (10"1nR/a)

(7,$xlO2)
(l,l*103)
(8,2x10^)
(7,2*102)
(l,2xlO3)
(1,1x10"*)
(5,3xlO2)
(9,3xlO2)
(l,2xlO3)

Observações

|1| - Os valores da tabela 3 do Anexo B do Relatório de 1982

do UNSCEAR são dados em 10** Gray por hora (10~ Gy/h),

X - 10,1 D onde X «. taxa anual de exposição (znR/a)
D • taxa de dose absorvida no ar

(IO"8 Gy/h).

|2| - Aqui neste trabalho, todos os valores de exposição (ou
taxas anuais de exposição) são fornecidos em duas uni-
dades:

1) a unidade atual, que é a unidade do Sistema Interna
cional (S.I.): o Coulomb por quilograma de ar seco
(CAg) • Para taxa anual de exposição: o miliCoulomb
por quilograma de ar seco por ano (mCAg*&)>

2) a unidade antiga, o Rõntgen (R). Para taxa anual de
exposição: o milirontgen por ano (mR/a). A relação
entre ã§ duas unidades êt

IR - 2,58 x10-4 c/kg
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os locals de um mesao andar. Quanto aos fluxos dos ralos

cósmicos secundários, eles podem diminuir dos andares mais

sitos para os mais baixos, em virtude da atenuação dos mes-

mos pelos materiais de construção do prédio. Como exemplo ,

a tabela 1.3 fornece as taxas anuais de «xposição nua depó-

sito de 12 andares. As medições foram feitas por Miller e

Beck (Mi84) utilizando uma câmara de Ionização coa argônio

a alta pressão e ua detector Ge (LI) , colocados nos centros

dos andares. Com a câmara de ionização eles obtiveram a

contribuição total (raios cósmicos + gama) para as exposi-

ções e com o detetor Ge(Li) apenas a contribuição da radia-

ção gama. A contribuição dos raios cósmicos secundários foi

obtida com a subtração entre os valores determinados pelos

dois equipamentos. A variação nos valores da radiação gama

foi explicada pelos diferentes tipos de materiais de cons

trução utilizados nas paredes, de um andar para outro do

depósito (M184). A diferença marcante, da cobertura para

o 129 andar nos valores obtidos para os raios cósmicos se-

cundários deve-se ã retirada da componente menos penetrante

(elétrons na maior parte) do fluxo. A medida que se aproxi-

ma do solo os valores para os raios cósmicos secundários vão

diminuindo em virtude da lenta atenuação dos múbns (Mi84) .

As maiores contribuições para as exposições ã ra

diação gama de fontes externas naturais, tanto ao ar livre

como em habitações, provém dos seguintes radionuclídeoss

K; Ac e TI este sendo o último emissor gana da sé-
220

rie, sendo um dos filhos do Rn que é um gás nobre, na
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Cabeia 1.3: Taxas anuais de exposição ea ua depósito de 12

AMDAR

t

tXMxarmx
12
10

8
5
4

2

SUBSOLO

•HHKH iiuov; •

GAMA

1.19(4.631
1,32(5,10)
0,98(3,82)
0,99(3,83)
1,28(4,96)
1,52(5,90)
1,55(6,00)

1,58(6,14)

TAXA ANUAL t

10~2aG/k9.a

CÓSMICO

0.83(3.20)
0,53(2,06)
0,52(2,03)
0,48(1,85)
0,46(1,77)

0,36(1,39)

0,30(1,17)

0,23(0,88)

£ EXPOSIÇÃO

(10 aR/a)

TOTAL

2,02(7,83)
1,85(7,16)
1,51(5,85)
1,47(5,63)
1,74(6,73)
1,88(7,29)
1,85(7,17)
1,81(7,01)

Observações:

|l| - Quanto âs unidades de taxa anual de exposição, ver
observação |2| da tabela 1.2.

|2[ « A rigor, o terno exposição deve ser aplicado apenas pa

ra as radiações X e gana no ar. Miller e Beck (Mi84)

anpliaran o uso deste terno para incluir a ionizaçãb do

ar produzida pelos raios cósmicos secundários.
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•érie do 232Th# e 214Pb • 2 1 4B1. os quais são filhos do

Rn que também é gás nobre, na série do 2 3 80 (UN77). Por-

tanto, para una naior compreensão das exposições a radiação

gana de fontes externas naturais, i importante conhecer os
222fatores que influencia» as concentrações no ar do Rn e

filhos, Rn e filhos, tanto ao ar livre coso em habita

A mobilidade do 222Rn e 220Rn, ambos gases nobres,

torna difícil correlacionar as concentrações dos mesmos com

as de seus respectivos pais e filhos (os quais são metais -

ver figura 1.1). Por ter uma meia-vida menor, a mobilidade

do 220Rn está abaixo de 1% da *o 222Rn (UN82d).

Ao ar livre, a liberação de Rn para a atmosfe
22fira depende da quantidade de Ra no solo e das condições

climáticas locais. Em lugares com grande quantidade de
226 -

Ra, como nas áreas de mineração de urânio, a liberação
222

de Rn é muito maior do que o normal. A chuva e o aumen-

to da pressão reduzem a liberação, enquanto que ela aumen-

ta com a temperatura e a velocidade do vento (UN82d).

Pela ação das condições climáticas, as concentra
222 220

ções de Rn e Rn no ar apresentam variações diárias e
- 222 220sazonais. Em geral, as concentrações de Rn e Rn apre

sentam valores máximos no Início da manhã e mínimos 2 tar-

de (Ged3) devido ao gradiente de temperatura entre o solo

• as camadas de ar próximas a este. Além disso, nos pcrío
222dos mais úmidos a liberação de Rn do solo é menor pois

a água em grande quantidade no solo dificulta a liberação

do
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222 220

O* ~-H1w>« «o "*Rn e do " wRn podem se ligar às

Articulas de amerosôis (tamanhos entre 10** e lym de diâme

a) e ficarasr ao ar, apesar de não serem gasosos. As con-

nc: «r fora das habitações, são governadas pelas
l«xa* à» exff' ir̂ io de 222Rn e 220Rn do solo, decaimento ra-

jloativo, li razoes aos aerosols, deposições, sedimentação e

transporte íç*=r- difusão ou fluxo de ar). As ligações aos

^rosôis deçesnõe», entre outros fatores, das concentrações

9 tamanhos á^s partículas dos mesmos. As mudanças nas con

contrações dc% filhos do Rn afetam o quadro natural de

radiação gasa. Por exemplo, uma chuva forte retira os fi-
222Xhos do Ps do ar, depôsitando-os nos solos, redistribuin

do assim as f antes de radiação gama (UN82d) .
222

As concentrações de Rn e filhos sao, usualmen-

te, maiores centro das habitações do que ao ar livre. Em
222prédios é razoável que as concentrações de Rn diminuam

com a altura a partir do solo porque este é, em geral, uma
222

fonte significativa de Rn e não raro, a ventilação é me-

nor nos andares mais baixos (UN77).
222As concentrações de Rn no ar, em habitações ,

dependem de vários fatores, dentre eles os seguintes (UM82d):

a) concentrações de *Ra xies materiais de construção e no
*

solo da habitação.

b) exalação de Rn dos materiais de construção e do solo

para o ar no interior da habitação. 0 222Rn exalado pe-



-13-

Io solo difunde-se através do material de construção si-

tuado junto ao mesmo e, dal, passa para o ar. Este mate

rial pode, em alguns casos, servir de barreira a emana

ção natural do Rn do solo para o ar» mas também pode

ser fuma fonte de Rn em si mesmo. A exalação depen-
222de do poder de emanação do Rn para o ar e da difusão

222do Rn pelo solo e materiais de construção.

222

c) concentração e exalação de Rn da água e do gás utili-

zados na habitação. |

d) ventilação na habitação e condições climáticas.

220 • ' —

Em relação ao Rn, as concentrações no ar den-

tro das habitações dependem essencialmente do seguinte:

224a) concentrações de Ra nos materiais de construção e

b) exalação de Rn dos materiais de construção para o ar.

Materiais de construção com baixas concentrações
22fi 224

de Ra e Ra sao a madeire e o gesso natural. Ja os ma-

teriais que contém escorias industriais, tais como os ges-

sos com fosfatos e o pó de carvão apresentam concentrações

mais elevadas desses radionuclídeos naturais (UN82d).
226

Solos com altas concentrações de Ra sao, por

exemplo, os situatos em áreas próximas ãs minerações de
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fosfato e urânio e em areas onde são despejados resíduos in

dvstriais contendo grandes quantidades de . Ba (UN82d).

Mudanças na pressão do ar afetam as taxas de exa-

lação de Rn das paredes de concreto. A taxa de exalação

aumenta linearmente con o decréscimo da pressão (UN82d).

222 220
As exalaçoes de Rn e Rn dos materiais de

construção podem ser reduzidas com a utilização de mate-

riais sobre as superfícies exaladoras, que atuam como bar-

reiras a esses gases (UN82d). Materiais plásticos como o

polietileno e tinta epoxi ou três mãos de tinta a óleo re-

222duzem a exalação de Rn por uma ordem de grandeza. 0 pa-

222
pel de parede decresce em torno de 30% a exalação de Rn

220(Un82d). O decréscimo da exalação de Rn é maior do que a

222 220
de Rn, devido a curta meia-vida de Rn. Mas, os mate-

- 222 220
riais que decrescem as exalaçoes de Rn e Rn podem pro

duzir efeitos negativos como o aumento da radiação gama pro

222 220

vocada pelo aprisionamento do Rn e filhos, Rn e fi-

lhos por estes materiais. Além disso, os materiais podem ser

tóxicos ou conter elementos radioativos (UN82d).
222

As variações nas concentrações de Rn no ar den

tro das habitações, são afetadas pelas condições de venti-

lação e pela troca de ar entre os recintos, as quais, por

sua vez, são causadas pelas condições atmosféricas (ventos,

pressão, temperatura) e pela atividade humanu de abrir e

fechar portas e janelas (UN82d). Há também variações ao lon
~ 222 220

go de um dia, nas concentrações de Rn, Rn e filhos.

As razões entre as concentrações dos pais Rn e
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220

Sn • seus respectivos filhos, no ar dentro das habita-

ções r dependem, além das condições de ventilação e da exala
— 222 220

çao de Rn e Rn dos materiais de construção, das con-

centrações e dos tamanhos das partículas de aerossóis, pre-

sentes no ar dentro da habitação., da ligação ou não dos fi
222 220

lhos de Rn e filhos de Rn a essas partículas e das de
- 222 220

posições dos filhos de Rn e dos filhos de Rn (Wi82).

Em suma, as exposições ã radiação gama natural ,

tanto ao ar livre como em habitações, dependem de um conjun

to de fatores, cujas variações são muitas vezes difíceis e,

até mesmo, praticamente impossíveis de controlar e acompa

nhar. Medições de longa duração das exposições, abrangem as

variações temporais dos fatores que as afetam, conduzindo a

resultados de taxas de exposição médias mais confiáveis do

que os obtidos com medições de curta duração. Para estas ül

tinas é necessário um conhecimento maior das variações tem-

porais, a fim de se obter um quadro mais próximo da realida

de, do campo de radiação gama, num determinado local.1.2 - Pesquisas em Radioatividade Natural

Como exemplos de pesquisas de âmbito nacional so-

bre as exposições do público dm geral â radiação gana de
»

fontes externas naturais ao ar livre e em habitações utili

zando dosímetros termoluminescentes de CaSOjiDy, convém ci-

tar*
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1) Na França (Ra85), uma pesquisa que teve in ic io em 1981

obteve os seguintes resultados preliminares:

i) mídia aritmética de 5798 medições em habita

çõest 2,Oxlo~2 mCAg.a (76 mR/a).

il) média aritmética de 5142 medições ao ar li-

vre: 1,8 xio"2 mC/kg.a (69 mR/a) .

iil) cerca de 95% das medidas em habitações estão

entre 5,9»

149 mR/a).

entre 5,9x io"3 e 3,8 x io"2 mCAg.a (23

Os resultados acima citados abrangem, aproximadamente, meta

de da população francesa e 43% do território nacional. A du

ração de cada medição foi de aproximadamente 6 meses.

2) Na Suécia (Mj80) uma pesquisa forneceu os seguintes valo

res médios para as taxas anuais de exposição obtidos

preliminarmente em 24 municípios:

(*)
Os valores que se encontram no trabalho de A. Rannou e colaboradores
(Ra85) são dados em microGray por hora (pGy/h). * « 1,01 " I O * D onde
k " taxa anual de exposição (mR/a) e D a taxa de dose absorvida no
êr (pGy/h). Ver observação J2| da.tabela 1.2.

Os valores da tabela I do trabalho de L. Mjones (Mj80) correspondem
às taxas de dose absorvida em tecidos humanos. Como informa esta t a -
bela do trabalho citado, para converter para taxa de dose absorvida
no 9r (urad/h) basta multuplicar os valores da tabela por 16,5. En-
tão: % m | ,66 x I O 2 D onde % - taxa anual de exposição (mR/a) e
t m taxa de dose absorvida em tecidos humanos (mCy/a). Ver observação
| 2 | da tabela 1.2.
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1) de 405 casas de madeira: 1,4 x 1<T2

11) de 382 casas de tijolo: 2,4 *10~2

(9,3x10 nR/a).

• ill) de 221 casas de concreto: 3,1 x 10 cAg-a

(1,2 xIO2 nR/a).

iv) de 181. casas de concreto arejado (a maior

parte contendo xisto de alúmen): 4,4x10 mCAg-a

(1,7 xio2 mR/a).

v) do total de 1189 casas pesquisadas: 2,5x10 mCAg*a

(9,6 xio mR/a).

A classificação dos materiais feita acima levou

em conta que estes eram os principais materiais de constru-

ção nas casas pesquisadas. A duração de cada medição foi de

4 semanas.

H& regiões no Irã, Itália, França, Madagascar, Ni

geria, Índia e Brasil com níveis elevados de radioatividade

natural. Na índia, há uma faixa de 250 quilômetros de com-

primento e meio quilômetro de largura, na costa sudoeste

dos estados de Kerala e Tamil Nadu, contendo depósitos de

monazita (mistura de tôrio com terras-raras). Foi feita uma

pesquisa numa faixa de 55 quilômetros, utilizando câmaras de

lonização, contadores Geiger-Huller e doslmetros termolumi-

nescentes de CaF2* estes últimos utilizados não só para do-

simetria pessoal como para medições nas residências dos ha-
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bitantes desta região. As medições durara» 2 meses. As ta-

xas de exposição nas residências foram acün de

1,3 xio"1 inCAg.a (5,0 " IO2 nR/a) em 25% das casas pesqui-

sadas. Dos 8513 indivíduos pesquisados, que trabalha* duran

te todo o dia na região,2020 recebem níveis acima de

1,3 xio"1 mCAg.a (5,0 xlú2 nR/a). Destes, 551 recebem mais

do que 2,6 x IO*1 mCAg.a (1,0 x io3 mR/a) e 57 mais do que

5,2 xio"1 mCAg.a (2,0 * 103 mR/a). Estima-se que dos 70000

indivíduos da região pesquisada, 16600 recebem mais que

l,3xio~ mCAg.a (5,0 x 10 mR/a) sendo que o valor per ca-

pita estimado é de 8,3 x IO"2 mCAg.a (3,2 x IO2 mR/a) (Go77).

No Brasil, existem várias regiões com níveis ele-

vados de radioatividade natural. Dentre essas áreas, as

mais estudadas foram a faixa de areia monazítica em torno

das cidades de Guarapari e Meaipe, na costa do estado do Es_

pírito Santo e as regiões de Poços de Caldas e Araxá-Tapira,

com anomalias vulcânicas intrusivas, no estado de Minas Ge

rais. A bibliografia sobre as pesquisas feitas nestas re-

giões é vasta (Ro65, Cu66, Cu72, Cull, Pe77, UN77 ,

Pf81, UN82). Cullen (Cu66) mediu, a partir de maio de 1964

durante dois meses, as taxas de exposição recebidas pelos

habitantes de Guarapari. As medições foram feitas com dcsí-

metros terrcolua&inescentes <~ LiF colocados em medalhas pen-

duradas ao pescoço. Os valores ' obtidos abrangem a faixa

Com relação as unidades de taxa anual de exposição,ver observação
2| da tabela 1.2.
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da 4,1 x 10"2 a 5,5 * 1O*1 aCAg.* U,« x 1O2 a 2,5 x 1O3 aR/a) ,

sando o valor sadio de 6,5 * 10"2 aCAg.a (2,5 x 102 alt/a) . He

didas preliminares feitas por Rosar a Cullen (Ro65) , nas

ruas a ea quintais de casas da Guarapari, coa usa câmara de

ionizaçao e cintiladores portáteis, indicaram valores ' en

tr« 1,0 xio"1 e 5,2 xio"
1 nCAg.a (4,0 x IO2 a 2,0 xlO3 aR/a) ,

nas ruas e valores de até 1,3 aCAg-a (5,0 * IO3 aR/a), nos

quintais das casas. Ea alguns pontos da praia coa areia ne-

gra, foram obtidos valores de até 5,2 mCAg*& (2.0*10 mR/

A tabela 1.4 aostra os valores das taxas de exposição em ai

guns pontos de Guarapari e Meaipe, obtidos coa uma câmara

de ionizaçao e um cintilador de NaI (TI) (o mesmo que foi u-

tilizado no presente trabalho) e os compara com os resulta-

dos obtidos por Roser e Cullen. Com exceção de GP-1 e

GP-5 cs resultados obtidos por Roser e Cullen concordam com

os valores obtidos posteriormente. As diferenças decorrem

das mula&ças feitas, tais como construção de novas estra-

das, pavimentação de outras e colocação de cimento no chão

de algucas casas, no período entre as duas experiências

(Pf 81).

A tabtla Z.5 fornece as taxas de exposição em

dois locais na cidade do Rio de Janeiro. Ela mostre -:ue ,

nos doi* locais, a maior contribuição par* as taxas de expo

* 232
sição prrTin dos radionuclXdeos da série õo Th/ vindo a
seguir o K e por fim, os radionuclideos da série do U.

' Com r» jçio is unidades de taxa anual út exposição, ver a observação
|2 | da zabmiê 1.2.



Tabela I.4j Taxaa anuala de exposição ea alguns locais em Guarapari (GP) • Neaipe (NP) (Pf81).

LOCAL TAXA ANUAL DE EXPOSIÇÃO

10~2 mCAg.a (mR/a)
Th SOMA E. CÂMARA DE

IONXZAÇJU)

POSER I

CULLBIT

CP-1
Rua
(novo pavimento)
GP-4
Ponto quente

Hotel Jardim

CP-6
Na rua

ND 0,2(8,8)

ND 2,4(92,8)

ND 0,3(11,4)

3,4(133,1) 3,7(141,9) 3,5(135,8) 4,5(172,6)

43,4(1681,0) 45,7(1773,0) 45,7(1770,0) 31,3(1212,0)

3,3(126,1) 3,5(137,5) 3,7(141,9) 4,2(162,9)

GP-8
PXÕXÍHD à praia
no Clube Siribaira
MP-1
Ponto quente
MP-6
Na rua
MP-16
Jardim da lnfanda
MP-19
Prõxino a praia

ND 0,7(26,3) 7,6(293,5) 8,3(319,8) 7,8(301,3) 7,2(277,7)

0,1(2,6) 2,2(84,9) 9,7(376,7) 12,0(464,2) 16,1(623,7) 10,5(407,3)

ND 14,3(552,9) 114,5(4437,0)128,8(4990,0)135,9(5269,0) 109,4(4242,0)

ND 0,7(28,9) 15,4(597,4) 16,2(626,3) 17,6(680,7) 14,4(556,3)

ND 3,3(129,6) 40,8(1583,0) 44,2(1713,0) 42,9(1663,0) 33,6(1301,0)

ND 0,5(21,0) 7,6(296,1) 8,2(317,1) 8,3(321,5) 5,6(218,1)

ND - Não deteetável
SOMA - Sana das «ntribuições individual*
Em - Integração du espectro gana.
ÕÈservajão: Os vallores entre parênteses sio os da tabela X do trabalho da H.C. Pfaifíar a

âs unj.dadD8 de taxa «nual de exposição, ver observação |2| da tabela X.2.

45,2(1752,0)

26,2(1016,0)

36,6(1419,0)

9,0-13,5(350,0-525,0)

5,4(210,2)

90,4(3504,0)

14,7(569,0)

27,1(1031,0)

4,1(158,0)

(Pftl).
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..'iela 1.5: Taxas anuais de exposição em dois locais no Rio

d» Janeiro (RJ) (Pf81).

LOCAL TAXA ANUAL DE EXPOSIÇÃO

1(T2 aCAg.a <mR/a)

Th SOMA E CftMARA DE

IOMIZAÇAO

W-l: Janlin 0,8(29,2) 0,1(4,5) 1,7(64,2) 2,5(97,9) 2,5(96,8) 2,5(97,9)

RJ-2: Zta- 0,9(35,5) 0,3(12,2) 1,4(56,0) 2,7(103,7) 2,7(105,7) 2,6(100,0)
Gol >

* Soma das contribuições individuais.
•" Integração do espectro çpiô *

Observação: Os valores entre parênteses são os da tabela m do trabalho
de W.C. Pfeiffer e colaboradores (Pf81). Com relação ãs oii-
dades de taxa anual de exposição, ver observação |2| da tabe
la X.2.
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Figura 1.1 - Esquemas de desintegração: a) série do Urânio

238 e b) série do Tõrio 232. São fornecidas as

energias dos raios gama mais importantes. Os e

lenentos produzidos com menos de 1% das trans-

formações dos elementos pais não são mostrados

(RH70, Be80, ÜN&2).



CAPITULO II

OE RADIAÇÃO GAMA POR CRISTAIS OE Nal (TI) E POR

DOSIMETBOS TT?PMQTrflMTWEfKyj'l'F>;!g

ZZ.l - Introdução

Os cristais de Nal (TI) e os dosimetros tennolumi-

nesoentes detectam radiação gama convertendo-a en luz. Com

o intuito de explicar, de forma simplificada, como esta con

versão é feita cabe, primeiramente, explicar o que ocorre-

ria numa interação entre a radiação gama e um cristal inor-

gânico puro.ideal.

Um cristal inorgânico puro ideal é caracterizado

por três regiões, ou bandas de energia. A banda de Valencia

compreende a região de menores energias, que representa as

energias dos elétrons que estão presos aos sítios da rede

cristalina. A região de maiores energias é chamada de banda

de condução, que representa a faixa de energia daqueles ele

trons que possuem energia suficiente para se deslocar livre

mente mtrmves do cristal. E por fim, uma banda en-tre as

duas anteriores, denominada banda proibida, na qual os elé-

trons nunca podem tez encontrados,

Um cristal puro ideal não converte radiação .gama

em luz. Ao incidir em tal cristal, a radiação gama cria
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pares elétron-lacuna* ', COB a passages dos «litxons da ban

da d» valinda para a banda de condução. No entanto» o

tomo dos elétrons para a banda de Valencia dá origem a fô-

tons con energias miito acima da faixa do visível. Entir. ,

para que ocorra emissão de lux, £ preciso adicionar ao cris

tal puro ideal pequenas quantidades de impurezas, chamadas

ativadores, as quais criam níveis de energia permitidos ,

dentro da banda proibida. Estes níveis também podem estar

associados às imperfeições da rede cristalina. Um cristal

puro real possui níveis permitidos* na banda proibida, cria;

dos pelas imperfeições da rede. Os ativadores adicionados

aos cristais puros reais aumentam o efeito da emissão de

luz (Kn79).

II.2 - Detecção de Radiação Gana em Cristais de Nal(Tl) e

e em Dosímetros Termoluminescentes

A conversão de radiação gama em luz num cristal

de Nal(Tl) está esquematizada de forma simplificada na figu

ra II.1. Ao incidir no cristal de Mal(TI), a radiação gama

cria pares elétron-lacuna. As lacunas se deslocam para os

sítios dos ativadores (TI) e os ioniza (armadilhas de lacu

nas). Enquanto isso, os elétrons percorrem o cristal até

encontrarem os ativadores ionizados. Ao encontrá-los, os

elétrons os neutralizam, mas os deixam em estados excitados

-Os principais processos de Interação da radiação gama com a matéria
estão dtscritos no Apêndice A.
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atômicos. Se as transições dos estados excitados para o es-

tado fundamental forem permitidas, estas se farão com a eais

de fôtons na faixa do visível. A lux emitida é denomi-

nada fluorescente (Kn79).

Todavia, há processos que cospe te» coei o acima

descrito (Kn79):

1. Iki elétron, ao atingir, um ativador, o neutraliza e . este

fica nua estado excitado em que a transição para o esta-

do. fundamental é proibida. Tal estado necessita de um

acréscimo de energia, para que um outro estado excitado

em que a transição é permitida seja atingido. A energia

adquirida é térmica e a componente luminosa emitida é

chamada de fosforesoente.

2. Os elétrons e as lacunas percorrem o cristal independen-

tes uns dos outros. Ao invés de uma lacuna, um elétron

pode chegar primeiro a um ativador e excitá-lo. A transjL

çãb entre o estado excitado e o estado fundamental pode

ser feita sem que ocorra a emissão de um fóton na faixa

do visível ("quenching"). Ocorre, pois, uma perda de lu-

minosidade.

3. O par elétron-lacuna forma um "exciton", ou seja, eles

viajam juntos pelo cristal até encontrarem o ativador .

Iste, por sua vez, é colocado num estado excitado e a

passagem para o estado fundamental produz um fõton na

faixa do visível.
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Nos dosímetros termoluminescentes, as impurezas

criam uma elevada concentração de níveis de energia na ban-

ca proibida, sendo que alguns atuam como armadilhas para Ia

canas e outros como armadilhas para elétrons (Kn79).

1 Ao incidir em dosímetros termoluminescentes, a ra

diação gama cria pares elétron-lacuna. Os elétrons e as la-

cunas são capturados pelas respectivas armadilhas, conforme

oesquematizado na figura II. 2a. £ necessário que os níveis

ds energia das armadilhas de elétrons estejam suficientemen

te abaixo da banda de condução (e os níveis de energia das

armadilhas de lacunas suficientemente acima da banda de v«v

léncia), para que sejam pequenas as probabilidades por uni-

dade de tempo dos elétrons e lacunas serem liberados de

suas armadilhas devido ãs excitações térmicas da temperatu

ra ambiente. Assim sendo, â medida em que raios gama inci

dem no dosímetro, o número de elétrons e lacunas aprisiona-

dos aumenta, jã que estes só serão liberados de suas armadî

lhas quando for fornecido ao dosímetro calor suficiente pa-

ra isto (Kn79). Se um elétron é liberado por meio de aquecî

mento, conforme ilustra a figura II.2b, este se desloca até

encontrar uma armadilha de lacunas e ao se combinar com uma

lacuna, provoca a emissão de um fóton na faixa do visível .

Por sua vez, se uma lacuna é liberada, de acordo com o

esquema da figura XI.2c, esta se desloca até encontrar uma

armadilha de elétrons e a partir daí, ocorre o mesmo que no

caso anterior. Como os dois processos são semelhantes, a 11

beração de um elétron pode ser convenientemente considerada
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como representativa do mecanismo de emissão de lux por un

doslnetro termoluminescente (Ant82).

Gomo, à medida em que são produzidos os elétrons

• as lacunas vão sendo aprisionados* o doslmetro atua como

um integrador. O número de elétrons e lacunas apriosionados

está relacionado com o número de pares criados pela incidên

cia de radiação gama» O número de fotons de luz emitidos pe

Io dosimetro ao ser aquecido está relacionado cos o número

de fotons que incidem sobre o mesmo.
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ELÉTRON

BANDA PROIBIDA

LACUNA

BANDA DE CONDUÇXO

.ESTADOS EXCITADOS

LUZ

ARMADILHA DE LACUNAS

BANDA DE VALENCIA

Figura II.1 - Esquema de detecção de radiação gama
por um cristal de NaI(TI) (Kn79).
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ftANOA DC CONDUÇÃO ( B . C . )

ARMADILHA OE CIÍTRON

ARMADILHA DE LACUNA

•ANDA DC VALENCIA ( B . V . )

'XALOR
• P. LUZ (b)

B.V.

i.e.

LUZ
t.P. CALOR (Cl

o—r
S.V.

Figura II.2 - Esquema da emissão de luz por dosímetros termo
luminescentes: a) captura do elétron e da lacu
na peles respectivas armadilhas, b) liberação
do elétron, c) liberação da lacuna (Kn79,Ant82)



CAPITULO III

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

III.l - Ooslmetros Termoluminescentes de CaSO^:Dy

Os dosimetros ternoluminescentes utilizados neste

trabalho foram os de sulfato de cálcio ativado com disprô-

slo (CaSO4:DY) ' sob a forma de grãos finamente divididos

(diâmetros menores que 75 ym), incorporados em matrizes cir

culares de teflon com 12 mm de diâmetro e 0,4 mm de espessu

ra. Os dosimetros contém 30% em massa de CaSO4:Dy.

As principais características dos dosimetros ter-

moluminescentes de CaSO4:Dy são:

1) Fabricação

O processo de fabricação dos dosimetros de

CaSOjiDy consiste, basicamente, em adicionar a CaSO.: 2 H-0

purificado pequenas quantidades de um oxido de terra-rara ,

o Dy2O,, em ácido sulfõrico diluído (HjSO^). A seguir, adi-

dosfmetrof sio fabricados pala TELE DYNE ISOTOPES com a designa*
çio comercial 0 - CaSOj,:Dy - 0t4.
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ciona-se a esta mistura H2SOj concentrado, formando uma so-

lução saturada de CaSO.. Esta solução é aquecida para evapo

rar o B^SOj e, à medida em que ocorre a evaporação, cris-

tais de CaSOj contendo Dy crescem (Ya71, Bec72). A variação

d* parâmetros tais como a temperatura de aquecimento, a du-

ração do aquecimento e as concentrações de Dy e B^SO^ alte-

ram a sensibilidade dos dosímetros (Az80).

2) Dependência Energética

A resposta fornecida por um dosímetro termolusiines

cente depende da energia da raõiaç&c gama que sobre ele in-

cide. 0 CaSO4:Dy, cujo número atômico efetivo é aproximada-

mente igual a 15 (P181, Ri81) apresenta um aumento de re£

posta para energias menores do que 150 keV, devido â maior

probabilidade de ocorrência de efeito fotoelétrico neste ma

terial do que no ar, cujo número atômico efetivo é de 7,64

(Jo71) .A figura III. 1 apresenta a curva de dependência e-

nergética do D-CaSO4:Dy - 0,4. Esta curva foi obtida por

Ribeiro da Rosa (Ri81) colocando 8 dosímetros em envelopes

de plástico preto a 2 metros de una fonte de raios-X. A es-

pessura de cada envelope era desprezível, no que se refere

â atenuação da radiação incidente. O valor da dependência e

nergética, para cada energia efetiva, foi obtido pela mé-

dia das respostas dos 8 dosímetros, sendo cada resposta ,

corrigida pelo fator de sensibilidade do dosímetro* ** e

V«r Apindic* A.
1
Ver Apêndice C.
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mO?«tUlzada COB a resposta do mesmo i s energias do Co

(1,173 e 1,332 Mev). As exposições recebidas pelos dosime-

tros foram de 1,29 * IO"1 mCAg (500 mR) (Pi81) .

A utilização de f i l t ros que atenuem fortemente os

raios gama com energias abaixo de 150 keV impede que sejam

cometidos erros nas exposições. Se os f i l t ros não são u t i l i

zados os erros podem ser evitados fazendo as correções apro

priadas obtidas a partir das curvas de dependência energêti

ca dos dosimetros e dos espectros gama dos locais das medi

A figura III .2 mostra o esquema dos monitores

utilizados neste trabalho e a figura III .3 as curvas de

dependência energética dos dosimetros D-CaSO.:Dy - 0,4 quan

do submetidos a f i l t ros de diversos materiais. As respostas

termoluminescentes obtidas são relativas ãs energias do Co

(Cun77).

Nos monitores, em torno dos cilindros de cobre e

entre as placas de pol iet i leno, foram colocados anéis de

borracha que forneceram maior proteção aos dosimetros con-

tra a água das chuvas, quando expostos ao ar l ivre .

A curva 4 da figura HI.3 corresponde aos monitores u

t i l izados neste trabalho. Os monitores, além de atenuarem

fortemente os raios gama com energias abaixo de 70 keV ,

No entanto, as exposições só podem ser obtidas se ocorrer o equi l í -
brio eletrônico nos dosfmetros durante as medições. Ver Apêndice B.

'Os monitores foram construídos pelo Instituto de Radioproteçao e
Dosfmetria (|RD), com base no modelo alemão, desenvolvido pela CSF-
Muních (Cun77, P I8 I ) .
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proporclonam o equilíbrio eletrônico e protegem os dosíme-

tros da luz. Outro grupo de dosínetros foi colocado ea finos

sacos plásticos pretos que protegia» os doslnetros da

luz. Para esses sacos, a curva apropriada seria semelhan-

te & curva 1 da figura III.3. Neste trabalho, os doslmetros

ea sacos plásticos pretos foram colocados próximos aos dosl

metros em monitores, nos locais das medições.

3) Curvas de Emissão

X medida em que um dosímetro vai sendo aquecido ,

a probabilidade de um elétron abandonar a armadilha em que

se encontra aumenta (isto está relacionado com a posição

da armadilha na banda proibida). A luz emiilda pelo dosíme

tro é inicialmente fraca, vai aumentando até atingir um má-

ximo, para então perder a intensidade. Ao plotar a intensi-

dade de luz como função da temperatura, obtém-se a curva

de emissão ("glow curve") (Ant82).

O CaSO.:D/ apresenta uma curva de emissão, com

um pico principal a 2I0°c além de dois outros a 80°c e

120 C que, por serem pouco estáveis a temperatura ambiente,

não são, normalmente, utilizados e% dosimetria (Ri81). A

figura 1X1,4 mostra a curva de emissão para uma exposição

de 3 rnCAg (10R) a uma fonte de Cs.

Adquirido* na TELE DYNE. ISOTOPES.
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4) Tratamentos Térmicos

Os doslmetros termoluminescentes podem ser utili-

zados repetidas vezes. Para Isto é importante adotar um pro

cedimento de aquecimento controlado ("annealing") adequado

(R181). Os dosimetros são aquecidos antes e depois das irra

diações. O aquecimento feito antes da irradiação, chamado

de pré-tratamento térmico, devolve ao dosímetro as condi-

ções existentes antes da sua anterior exposição â radiação

gama, estabilizando e esvaziando completamente as armadilhas

apôs a sua leitura. O aquecimento feito apôs a irradiação ,

chamado de pós*tratamento térmico, visa eliminar os picos

pouco estáveis da curva de emissão. O dosímetro é aquecido

a uma temperatura inferior à da leitura (R181).

Para a eliminação do sinal residual dos dosime-

tros CaSO4:Dy, bai-ta aquecê-los por mais de 10 min a 400 C.

Mas, estando incorporados a teflon, não podem ser aquecidos

a esta temperatura, pois seriam danificados. Então, eles de

vem ser aquecidos a 300°C durante 3h (pré-tratamento térmi

co) • Além disso, quando virgens, devem ser aquecidos duran-

te 15h a 300°c, para evitar que escureçam após repetidas

medidas (R181).

Para eliminar os picos instáveis da curva de emis

são de CaSO.rDy,' basta aquecer os dosimetros durante 15 min

a 100°c, antes da leitura dos mesmos (pós-tratamento térmi-

co) (Ri81).
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S) Desvanecimento

Em Medições ambientais, os doslmetros chegan a

ficar expostos 2 radiação térmica solar por longos períodos,

provocando um ausento da tenperatura dos mesmos. Isto acar-

reta, antes das leituras, na liberação de elétrons de suas

armadilhas e a conseqüente emissão de luz pelos dosímetros.

Estas perdas de informação são denominadas desvanecimento

("fading"). A luz tanto natural, quanto, artificial, bem como

a umidade, podem produzir desvanecimento. Para evitar a in-

fluência da luz basta proteger os doslmetros com materiais

opacos. Por sua vez, os materiais protetores podem afetar

os desvanecimentos, já que o tipo e a cor dos materiais de-

terminam as temperaturas máximas a que chegam os dosimetros,

quando expostos 2 radiação térmica solar (Ge82).

Os deavanecimentos dos dosímetros termoluminescen

tes, em geral, e dos de CaSO.:Dy, em particular, tem sido

estudados por pesquisadores, nas mais variadas condições de

temperatura e umidade (Ya71, Bec74, Ant82).

A figura III.5 indica os desvanecimentos do

CaSO^sDy, em teflon, em relação a 1 dia de armazenamento a

25°C e com 20 min a 100°c como põs-tratamento térmico. Em

comparação com o LiF:Mg,Ti e o C*F2:Dy, o CaSO^rDy apresen-

ta as menores mudanças nas leituras das doses, na faixa de

25°C a 50°C, umidade relativa de 50%, e o menor desvaneci-

mento a 50°C, entre 15 e 20%, apôs um ano (ver figura III.5),

enquanto que para o LiF:Mg,Ti é de 30% e para o CaF2
íDy é
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de 45% (Pi81).

As figuras III.6 e III.7 mostras a variação da

resposta temoluminesoente dos dosimetros de CaSO.xDy ••

função da temperatura e da umidade, respectivamente, para

60 dias de armazenamento numa câmara climática. Os resvsita-

dos são relativos âs condições de 20°C e 75% de umidade re-

lativa. O decréscimo da resposta com a temperatura cheç* •

20% a 50°C (75% de umidade relativa), enquanto que com *

umidade, ele chega a 17%, a 95% de umidade relativa e a

30°c <Ant82). i

O controle da temperatura e umidade, numa medição

de radiação ambiental, ao ar livre ou em habitações, é

geral impraticável. Apesar de ser possível estimar os

necimentos dos dosimetros utilizados em medições ambientais

a partir das informações obtidas em outras experiências (fi

guras III.5 a III.7), um quadro mais real do desvanecinwnto

£ fornecido pelo uso, nos locais das medições, de dosíme-

tros de controle previamente irradiados (Bec74).

6) Sensibilidade

A sensibilidade de um dosímetro termoluminest«*nte

pode ser definida como.a quantidade de luz emitida por uni-

dade de radiação absorvida e por unidade de massa do mate

rial. Em medidas ambientais, dá-se, pois, preferência a do-

simetros com alta sensibilidade, pois as medidas ambientais

correspondem, em geral, a baixas doses (6e82). Na tabela XII.1
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são aostradas as sensibilidades de vários tipos de dosine-

tros. Elas são relativas à sensibilidade do dosímetro de

LiF comercial (TLD-100). Os valores não são exatos jã que

dependem de fatores tais ecos a sensibilidade espectral

da leitora, dos tratamentos térmicos aplicados aos mate

riais, da forma física e da variação de sensibilidade entre

os grupos de dosimetros (Ge52).

Tabela III. 1: Sensibilidade de vários materiais termolumi-
nescentes relativas â sensibilidade do LiF
(TLD-100) (GeS2).

MATERIAL TERMOLUMIMESCZNTE SENSIBILIDADE RELATIVA

LiF (TLD-100) 1
CaF2:Mn 3 - 1 0
CaF2:Dy 30
CaSO4:Dy 20
CaSO4:Mn 70
Li,B4O7:Mn 0,3

7) Auto-irradiação

Os materiais dos dòsímetros termoluminescentes

bem como os materiais ' utilizados com eles podem conter

pequenas quantidades de elementos radioativos, levando a

(*)
Cristal, impureza e material de matriz.

(**)
Filtros de energia e os materiais utilizados para proteger os dos£
metros da luz, água, etc.
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auto-irradlaçao dos dosímetros. Ê preferível que ei

das as medições com os dosímetros a auto-lrradiaçab seja

a menor possível (Ge82).

8) Curva da Resposta em Função da Exposição

Em geral, a curva da resposta de um dosímetro ter

moluminescente em função da exposição apresenta uma região

linear, uma supralinear e uma de saturação (R181). A re-

gião linear é a mais cômoda para uso em dosimetria, pois ne

Ia há uma relação linear entre a termoluminescência do dosl^

metro e a exposição. Ma região supralinear, a resposta ter-

moluminescente não é proporcional â exposição. Desde que se

conheça a curva de resposta é possível realizar medidas de

exposição nesta região. A região de saturação não tem util.i

dade em dosimetria. A saturação está provavelmente associa-

da a diminuição do número de armadilhas disponíveis para a

captura de elétrons (Ri81).

A relação entre a resposta termoluminescente e

a exposição, nos dosímetros de CaSOjSDy, é linear até

7,7xio mCAg (3,Oxio3R).e supralinear entre este valor

e 2,6 x io4 nCAg (10 R). A exposição mínima detectável é

de 5,2 x IO'5 BCA5 (2,0 x 10"4R) (Y«71f Ri81).

'Em alguns casos, a curva da rasposta poda aprasantar una ragiio sub
linaar, na faixa da pequenas exposições. *~



9) Dependência Angular • Fontes d»

•a calibração, a irradiação dos dosf—tro» é

it» unidirecional enquanto qus- nos campos de radiação

naturais» a Irradiação poda abranger todas as direções. Dm

critério padrão para uso em madiçõe» ambientais é que a res

posta media ao longo de dois planos de rotação do dosinetro

não deve diferir mais do que 10% da resposta na direção de

callbração (Ge82). As fontes coerueente utilizadas para a ca

libração dos dosimetros utilizados em medições ambientais'

são: *°Co, que emite raios gama de 1,17 e 1,33 Mev; 137cs ,

22c
que emite raios gama de 0,66 Mev e o °Ra, que emite raios

gama com energia média de 0,83 Mev (fonte selada) (Be80 ,

Ge82).

10) Espectro de Emissão

O espectro de emissão, intensiâade luminosa ver

sus comprimento de onda, da luz emitida pelos doslmetros de

CaSO.tDy apresenta dois máximos situados a 4780 e 5710 %

(T«71, R181).

11) Cuidados Experimentais

Certos cuidados devem ser tomados ao se utilizar

doslmetros termoluminescentes em medições ambientais. Deve*

se evitar (P181):
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1) Sujeira nos dosímetros, jã que uma camada superficial de

alguns microgramas da poeira poda afetar os sinais fome

cidos pelos dosímetros. Eles devam estar rigorosamente

limpos, bem como os filtros e embalagens em que são colo

2) O atrito excessivo entre os dosímetros e as pinças utili

sadas para manuseá-los, que pode provocar alterações nas

leituras dos doslnetros.

Ho caso dos doslmetros de CaSOjiDy o efeito do

atrito na resposta termoluminescente ê baixo, cerca de 1/30

do efeito sobre os doslmetros de LiF (Ya71).

Em suma, os resultados fornecidos pelos doslme-

tros são afetados, basicamente, pelos seguintes fatores:

a) os próprios dosímetros: tipo de cristal, impurezas, mate

rial de matriz, procedimento de fabricação, reprodutibi-

lidade , homogeneidade e o histórico de irradiação

• aquecimento (irradiações e aquecimentos precedentes)

do grupo de doslnetros utilizado nas medições.

Indica a capacidade da um dosímetro fornecer o mesmo resultado para
uma mesma exposição.

(**)
' Ind ica a capacidade de todos os dosímetros de um mesmo grupo apreseni

tarem o mesmo resultado quando recebem a mesma exposição. ~"
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b) o tipo. de leitora utilizada, eat particular a. fotomulti-

plicadora e o filtro de luz.

c) o procedimento de leitura: taxa de aquecimento, tempera-

tura maxima e a forma de aquecimento (uniforme ou não) .

d) o procedimento de aquecimento: pré e pôs-tratamento tér-

mico.

e) o procedimento adotado para com os dosímetros: como são

irradiados (calibração), o tipo de filtro de energia, co

mo são manuseados, exposição à água, luz, etc.

As irradiações para calibração e medição de desva

necimento foram feitas neste trabalho usando uma fonte de
60 - (*)

CO, modelo F-125 da Atomic Energy of Canada Ltd. , de

forma cilíndrica, com atividade de 5,2 x10 Bq (1,4 Ci) na

ocasião das medições.

Para os aquecimentos a 300°c foi utili2ado um for

no Termolyne, modelo 1300, e para os aquecimentos a 100°C ,

uma estufa Thelco, modelo 26, da W.H. Curtin * Co. } Após

cada aquecimento, os dosímetros eram resfriados naturalmente

dentro de um armário fechado, de maneira que a exposição ã

luz fosse a menor possível. Para os aquecimentos a 300°c o

(•)
Cedida gentilmente por empréstimo pelo Departamento de Metrologia
(DEHET) e pelo Departamento de Monitoração Individual (DEMIN) do Ins
tftuto de Radioproteçio e Dosimetria (IRD). ~*
Equipamentos cedidos gentilmente por emprestino pelo Departamento de
Monitoração Individual (DEMIN) do Instituto de Radioproteçio e Dosi-
raetria (IRD).
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resfrlamento teve duração de 30 min e para os aquecimentos

a 100°C, 5 min.

As leituras dos dosimetros foram feitas em leito-

ras Teledyne 7300 C . Elas fornecem leituras integradas .

Nestas leitoras, a passagem de um fluxo de nitrogênio atra-

vés da câmara de aquecimento dos dosimetros retira da mes-

ma o oxigênio e assim minimiza os sinais luminescentes es-

púrios, durante a leitura. Além disso, o fluxo de nitrogê-

nio é utilizado na refrigeração da câmara de aquecimento

(R181) . o tempo de aquecimento, durante as leituras, foi

de 12s, a uma taxa de, aproximadamente, 25°c por segundo.

A leitora possui uma prancheta que proporciona um

aquecimento uniforme em toda a área do dosímetro. O fato

de nem toda a superfície de um dosimetro estar em contacto

com a prancheta, devido a deformações no disco de teflon as

quais podem ser produzidas durante o aquecimento, chega a

ocasionar uma variação de até 10% na resposta termolumines-

cente (Ha80).

Como as leitoras Teledyne 7300C podem também ler

doslmetros de LiF: Mg, Ti, foi sempre verificado, antes das

leituras, se os controles estavam devidamente ajustados pa-

ra a leitura de dosímetros de CaSO.:Dy em teflon.

(*)
Equipamentos cedidos gentilmente por empréstimo pelo Departamento
de Monitoração Individual (DEMIN) do Instituto de Radioproteçio e
Dosimetria (IRD).
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III. 2 - Cristal de Mal (TI) Acoplado a um Analisador Multi-

canal.

As principais características do cristal de

NaI(Tl)são (Kn79):

a) pode ser fabricado com as mais variadas dimensões.

b) possui elevada eficiência de detecção.

c) apresenta uma resposta linear para energias acima de 600

kev e um aumento de resposta para energias entre 30 e

600 kev, em virtude de seu número atômico efetivo (o nu-

mero atômico do iodo é 53) ser maior do que o do ar

(Sp81). Como conseqüência, a probabilidade de ocorrência

de efeito fotoelétrico é maior no cristal do que no ar ,

para esta faixa de energia .

d) o tempo de decaimento da componente fluorescente de luz

emitida pelo cristal é de 230 ns. Ele é grande o bastan-

te para tornar o cristal pouco prático apenas nas aplica

ções de altas taxas de contagem.

e) a fosforescencia, com tempo de decaimento característico

de 0,15s contribui com 9% de toda a luz emitida pelo de-

tector.

(*)
Ver Apêndice A.
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f) o comprimento de onda médio da luz emitida é de 4100A*.

9) pode ser danificado por choques mecânicos e por mudan-

ças bruscas de temperatura. Ê um material higroscõpico e

a influência da umidade sobre o mesmo deve ser reduzida.

0 sistema de detecção utilizado neste trabalho

para obter os espectros gama está esquematizado, de uma for

ma simplificada, na figura III.8. O cristal de Nal(Tl) con-

verte a radiação gama em luz. A luz ê captada por uma foto-

multiplicadora, que a converte em pulsos, eletrônicos. A fo-

tomultipli cadora é alimentada por uma fonte de alta tensão

estabilizada. 0 pré-amplificador acopla a saída da fotomul-

tiplicadora com a entrada do ampliflcador linear. Este, por

sua vez, fornece aos pulsos eletrônicos que ai chegam a am-

plificação necessária para que possam ser analisados no mui

ticanal e com isto formar o espectro gama. A impressora trans

põe para uma fita de papel os dados do espectro gama. Para

proteger todo o sistema, durante as medições, das flutua-

ções da corrente da rede elétrica, foi utilizado um estabi-

lizador de corrente alternada.

As especificações dos dispositivos que aparecem

na. figura III.8 são:

i) cristal de Nal(Tl): cristal cilíndrico, 4x4 polegadas ,

série EA-785, fabricado pela Harshaw Chemical Company.
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li) fonte de alta tensão estabilizada: modelo TCH3000 fa-

bricada pela Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletrõni

cos Ltda.

lii) muiticanal: analisador de 400 canais, série 0,317 ,

fabricado pela Technical Measurement Corporation (TMC).

iv) impressora: série 4667, fabricada pela TMC.

í

v) estabilizador de corrente alternada: veta color, onda

corrigida, modelo 6/11, fabricado pela Veta Eletropatent

S.A.

III.3 - Locais de Medições(#)

. As medições foram feitas no setor D do prédio Car

deal Leme e ao ar livre, no campus da Pontifícia Unlversida

de Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), no bairro da Gávea.

O setor D foi construído em 2 etapas. A primeira

etapa, do subsolo ao 59 andar, terminou em 1961. A segunda,

do 69 andar ao Decanato do CTC, terminou em 1970.

A construção é de concreto errados cimento (mistu

ra de calcário queimado cora argila), bzfzs. e areia, coa fer

ro servindo de estrutura. Na época da ccs-struçãb o concre-

to fora fabricado com 3 partes de areia e uma de cimento. 0

cimento utilizado era das marcas Barrese e Paraíso. A brita

foi obtida da pedreira do Corte do Can tocaio e a areia foi

(*)
As informações foram gent i lmente cedioaf p e a Prefeitura do Campus
da PUC/RJ.
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T*bela XXI.2: Comextãrio sobre os números mostrados na figu-

ra ZCZ.9.

NUMERO COMENTÁRIO

i

X Edifício da Amizade (alas Kennedy e Cardeal Frings).

2 Ediflcic Cardeal Leme (Setores A, B, C, D, E)

3 Laboratório Van de Graaff

4 Institutes Tecnológicos

5 Rio Dat£2entro (RDC)

6 Edifício Residência de Padres

7 Solar Grandjean de Montigny

8 Artes

9 IAG (Instituto de Administração e Gerência)

10 Ambulatório Mêdico-Assistência Social-Departaroento
de Econczia

11 Colégio Teresiano

12 Casa de força do RDC

13 Ginásio de esportes

14 Quadra de tênis

15 Marcenaria

16 Concha acústica

17 Depósito de materiais

16 Institute de Tsicologia

19 Instituto de Psicologia

20 Correios e Telégrafos

21 CUF e DCE - Casas I e II

22 D.A. Ademar Fonseca e C A . Eduardo Lustosa - Casas III
e IV
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Trb«la I I I . 2 : Continuação

FQMERO COMENTÁRIO

23 ' D.A. Tiradentes e Escola de Educação Física - Casas
V • VI.

24 D.A. Jackson Figueiredo e D.A. Galileu Galilei -

Casas VII e VIII.

25 Patrimônio - CREDÜC - Casas IX e X

26 Laboratório de Mineralogia - Casa do terreno n9 205

27 NEURB - Casas XIX e XX

28 Departamento de Publicações - TEP-CAC - Casa XVIII

29 CCE

30 AFPUC

31 Mecânica dos Solos

32 Depósito

33 Auditório

34 Guarita

35 Casa de bomba-compressor

36 Viveiro de aves

37 Monumento de N.S. Aparecida

38 Casa de Medição

39 Caldeira-aquecedor

40 Lavanderia

41 Oficinas de Manutenção

42 Depósito

43 Laboratório de Marinocultura
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Tabela III.3: Comentários sobre os locais das medições ao

ar livre. Campus da PUC/RJ.

SÍMBOLO LOCAL DE MEDIÇÃO
i

Al Estacionamento próximo ao campo de futebol e à

casa de força do Rio Datacentro (RDC).

A2 Estacionamento em frente ao prédio do RDC e atrás
da residência de padres.

A3 Morro atrás do prédio dos Institutos Tecnológicos

A4 Estacionamento junto ao correio

A5 Estacionamento situado próximo â entrada da PUC
pela Rua Marquês de São Vicente.

A6 Estacionamento com saída para a Avenida Padre Leo-
nel Franca.

A7 Estacionamento próximo â Ala Kennedy do Edifício da
Amizade.

A8 Jardim das Araras



Vebela III.4: Locais no prédio Cardeal Leme S«tor D,

foram feitas as medições.

onde

LOCAL SÍMBOLO USO PRINCIPAL

Teto

Decanato do CTC

Sala 1151L

Sala 1051L

Sala 951L

Sala 849L

Sala 751L

Sala 651L

Sala 549L

Sala 449L

Sala 349L

Sala 251L

Sala 149L

Pilotis

Subsolo

PT

PD

Pll

PIO

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

PI

PP

PS

Ar livre

Coordenadoria Administrativa

Diretor do Depto. de Filosofia

Diretor do Depto. de Educação

Diretor do Depto. de Engenharia

Industrial

Depto. de Matemática - Professores

Depto. de Matemática - Professores

Depto. de Física - Professores

Depto. de Física - Professores

Depto. de Física - Professores

Depto. de Física - Laboratório

Depto. de Educação - Sala de Aula

Depto. de Engenharia Mecânica -

Professores

Bar das Freiras

Depto. de Física - Professores

Observação: 0 Prédio Cardeal Leme é o número 2 da figura III.9

Ver também a tabela III.2.
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TLhela ill.5: Dinensões e ventilação dos locais das medições.

LOCAL DIMENSÕES

COMP x LARG x ALT

(VOLUME)

OBSERVAÇÕES SOBRE A VENTILAÇÃO

DAS SALAS

PD 4,82x4,30x2,90

(60,1)

Verão, sala fechada com ar condi

cionado. Restante do ano, janela

aberta. A noite, todo o ano, sa-

la fechada.

Pll 3,82x4,29x3,07

(50,3)

Todo o ano, sala fechada, sem ar

condicionado, dia e noite. Só com

muito calor, uso do ar condicio-

nado.

PIO 3,78x4,50x3,03

(51,5)

Verão, porta e janela abertas ou

sala toda fechada com ar condido

nado. Restante do ano, porta e ja

nela abertas. A noite, todo o ano,

fechada.

P9 3 , 6 8 x 4 , 4 3 x 3 , 1 3

(51,0)

De outubro de 1984 a julho de 1985 -
sa la fechada. De dia com, e â n o i -
t e sem ar condicionado. A part ir de
julho de 1985 - dia e noite, janela fecha
da e porta aberta; ccãsionalirsnte durante
o dia, ar condicionado ligado.

P8 3,63*4,28x3,05

(47,4)

Verão, sala fechada com ar condi

cionado ou janela aberta. Restan

te do ano, janela aberta. A noi-

te, todo ano, sala fechada.
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LOCAL DIMENSÕES

COMP x LARG x ALT

i ffl x m x m

(VOLUME)

OBSERVAÇÕES SOBRE A VENTILAÇÃO

DAS SALAS

P7 3,70x4,34x3,05

(49,0)

Todo o ano, janela fechada e

porta aberta. As vezes, ar condi,

cionado ligado. A noite, sala fe

chada.

P6 3,77x4,29x3,10

(50,1)

Todo ano, janela um pouco aberta

e porta aberta. A noite, sala fe

chada.

P5 3,70x4,43x3,02

(49,5)

Todo ano, sala toda fechada, com

ar condicionado. A noite, sala

fechada.

P4 3,70x4,43x3,02

(49,5)

Verão, janela aberta ou sala fe-

chada com ar condicionado. Res-

to do ano, janela aberta. A noi-

te, todo o ano, sala fechada.

P3 3,70x5,90x3,02

(65,9)

Todo ano, porta fechada e janela

aberta. A noite janela com uma

frincha. Gontacto constante com

a sala 347L, pertencente ao labo

ratõrio.

P2 3,78x4,32x3,10

(50,6)

Todo o ano, sala fechada, dia e

noite; can aulas, ou janela aberta,

ou sala fechada com ar condicio-

nado.
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Tabela III.5: Continuação

IOCAL DIMENSÕES OBSERVAÇÕES SOBRE A VENTILAÇÃO

DAS SALAS

COMPx LARG x ALT

(VOLUME)

PI 3,52x4,47x3,10 Verão, fechada com ar condiciona

(48,8) do ou janela aberta. A noite, to

do o ano, fechada.

SUBSOLO 4,39 * 5,77 x 3,10 ' Sala da medição eu constante con

(78,5) tacto can o corredor e sala do me

didor de corpo inteiro. Mas, to-

do o ano, as portas e janelas fi

caa fechadas, dia e noite.

(*) Dimensões apenas da sala da medição
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getlrada do rio Guandu.

As paredes são de lajota (barro compacto ooziâo

no forno) revestida COB argamassa (cimento • saibro - doze

partes de saibro para uma de cimento). As espessuras das

paredes internas do setor D (paredes entre as salas e as

s entre as salas e o corredor) estão entre 12 e 15<

Já as das paredes externas (para o exterior do prédio) es-

tão ea torno de 2 Sen.

A figura III.9 sostra a planta do campus da Uni-

versidade, COB os pontos onde foram feitas as medições ao

ar livre (locais Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8) e a tabe-

la, III.2 indica o que cada número da figura III.9 represen-

ta. A tabela III.3 fornece comentários sobre os locais das

medições ao ar livre.

A figura III.10 mostra o esquema do setor D com

as salas onde foram feitas as medições. A tabela III.4 for-

nece o uso principal dos locais no setor D do prédio Cardeal

Leme onde foram feitas as medições, e a tabela III.5 forne-

ce as dimensões e algumas observações sobre a ventilação das

salas.

III.4 - Medições com Dosímetros

A utilização dos dosímetros termoluminescentes de

CaSOjsDy seguiu as seguintes etapas (realizadas na ordem in

dicada):
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j) Seleção

D Medições ambientais

3) Avaliações dos dados

i Antes da seleção, os dosímetxos <estando ainda

virgens) foram aquecidos durante 15h a 300°C, para evitar

qoe escurecessem apôs repetidas irradiações. A seguir, fo-

ram marcados ã lápis para identificação.

O procedimento utilizado em todas as irradiações

dos dosioetros foi o seguinte:

1) Aquecimento durante 3h a 300°C (pré-tratamento térmico)

2) Irradiação

3) Aquecimento durante 15 min a 100 C (pôs-tratamento térmi

co)

4) Leitura

A seleção dos dosímetros foi um procedimento pa-

ra verificar a reprodutibilidade e a homogeneidade de um

lote de 278 doslmetros de CaSO4:Dy.

Foram realizadas três irradiações, por meio de ex
- 60

posição a uma fonte de Co, sempre na mesma configuração

geométrica (figura III.11). As exposições foram de

3xio* mC/kg (1R>. Os doslmetros foram irradiados dentro

d« uma placa de lucite, a 2m da fonte. A placa de lucite

(figura III.12) fora utilizada para satisfazer a condição

de equilíbrio eletrônico e além disso, permitir que até

V«r Apêndice B.
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*Q0 dosimetros fossem Irradiadas ao mesmo tempo.

Quanto menor for o fator de reprodutibilidade de

^ doslmetro mais reprodutlvel ele será. Os fatores de re-

produtibilidade foram calculados a partir das 3 leituras de

cada doslmetro (L. .) e utilizando as expressões:
*3

3 L

A 3

3 V*

±
0.

e f„, »-ix 100 (3.1)
L
i

onde: L * leitura média das 3 exposições, de 3 xlO mCAg

(IR) cada, do doslmetro i e

f_. - fator de reprodutibilidade (%) do dosímetro i.

Foram considerados reprodutíveis os dosimetros que

apresentaram fatores de reprodutibilidade iguais ou menores

que 3% (R181). Dos 278 dosimetros, 175 satisfizeram esta

condição.

Para as medições ambientais, os 175 dosimetros

foram divididos em dois grupos: em um deles, os dosimetros

foram acondicionados em monitores (figura III.2) e no outro,

foram acondicionados em sacos plásticos pretos. Os grupos

foram formados com o auxilio do histograma (figura III.13)

obtido a partir das leituras médias (adimensionais) das

três exposições de 3 *10 raCAg (IR) de todos os 278 dosl-

metros. Dos 175 dosimetros selecionados, o grupo dos monito

res foi formado pelos dosímetros mais próximos do centro do
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histograma. Os restantes, formaram o grupo dos dosltaetros

em sacos plásticos pretos.

Os dosimetros em monitores foram utilizados da

seguinte forma:
i

a) 3 em cada local de medição.

b) 4 para medir os desvanecimentos das leituras dos doslme

tros.

c) 2 para medir as exposições que os dosimetros receberam ,

tanto durante a colocação como durante a retirada dos

mesmos, dos locais das medições.

d) 10 como dosimetros de calibração.

Nas salas, os monitores foram pendurados nas pare

des por fios de arame e pregos conforme está ilustrado na

figura III. 14. As faces dos monitores (e portanto, dos dos_I

metros) ficaram perpendiculares ao teto e ao chão das salas.

No piIotis, eles foram colocados em baixo do balcão do Bar

das Freiras '.

Os dosítnetros nos sacos plásticos pretos, foram

utilizados da mesma forma que os dosimetros nos monitores ,

exceto que nao foram feitas as medições de desvanecimento * .

0 posicionamento dos dosTmetros nas salas e no Bar das Freiras foi
•stabelecído em comum acordo com os ocupantes destes locais.

(**)
'Ver Apêndice B.
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Prx salas os sacos ficaram presos âs paredes com fitas cre-

pe conforme ilustra a Figura III.15 .

Ao ar livre, no campus, os monitores foram pendu-

rados em arvores a 4m do chão (com as faces perpendicula

res ao dhão), dentro de sacos plásticos transparentes (as

atenuações das radiações ambientais por estes sacos foram

consideradas desprezíveis) para dar uma proteção adicional

aos dosímetros contra a água das chuvas. A figura III.16 i-

lustra a configuração destes monitores. Para diminuir a umi

dade em torno dos monitores, un pouco de silica-gel foi co-

locado dentro de cada saco. Três monitores no local A3 ,

foram utilizados para medir a exposição a lm do solo

No telhado do prédio apenas 2 monitores puderam ser coloca

dos, cada ura num tubo de PVC a lm de altura, com as faces

paralelas ao chão. Os sacos plásticos pretos foram coloca-

dos em árvores, a 4m do chão, na maneira mostrada na figu-

ra III.17.

Nas salas (exceto a 951L), os monitores foram co-

locados numa mesma parede próximos uns dos outros e ao ar

livre (exceto no jardim das araras - local A8), foram colo-

cados numa mesma árvore, próximos uns dos outros. Na sala

951L, 2 monicores foram colocados afastados um do outro, nu

ma mesma parede, enquanto que o monitor restante foi coloca

do numa outra parede. No jardim das araras cada monitor foi

(*)
0 posicionamento dos dosímetros nas salas e no Bardas Freiras foi
estabeleci do em comum acordo com os ocupantes destes locais. Ao *r
l ivre a altura de 4m foi para evitar o furto dos dosímetros.
A exposição a lm do solo ao ar livre pode ser utilizada para obter
• dose nas gonodas.
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colocado numa árvore diferente. Em todos os locais os sacos

plásticos pretos ficaram próximos uns dos outros e dos monî

tores.

A tabela. III.6 fornece as localizações das pare-

des (norte, sul, leste ou oeste) em que foram colocados os

doslmetros.

Os doslmetros ficaram ncs locais durante aproxima

damente 4 meses e meio (21/9/84 a 6/2/85), tempo suficien-

te para que as leituras fornecidas tivessem valores bem acî

ma das leituras de fundo (isto é, leitura obtida, sem exposi^

ção), de modo a conduzir a resultados (taxas de exposição

ao ano) ipais confiáveis e a erros estatísticos menores.

Os doslmetros receberam radiação natural entre a

salda do forno a 300°C e a colocação nos locais das medi-

ções ambientais. Da mesma forma, entre a salda dos locais

das medições ambientais e a colocação no forno a 100°C

Estas contribuições, aqui chamadas de exposições de coloca

ção e de retirada, respectivamente, devem ser subtraídas da

exposição bruta de cada dosímetro (correspondente ã ra-

diação natural recebida entre a salda do forno a 300°C e a

colocação no forno a 100°C). Além disso, ao mesmo tempo em

que registravam as exposições ambientais , os dosiipetros

perdiam informações (desvanecimentos), decorrentes, básica

mente, das temperaturas dos locais das medições. As exposi^

'vtrot significado- da exposição, ambiental bruta, no Apêndice
C. -

(**\
Exposições das satãs do setor D do prédio Cardeal Leme e dos locais
ao a r l i v r e , no Campus da PUC/RJ.
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Tabela III.6: Localizações das paredes ei* que foram coloca

dos os doslmetros.

LOCAL LOCALIZAÇÃO

PD

Pll

PIO

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

PI

PS

NORTE

OESTE

LESTE

1 MONITOR E SACOS PLÁSTICOS-OESTE;
2 MONITORES - SUL
OESTE

LESTE

SUL

SUL

SUL

NORTE

OESTE

LESTE

LESTE

Observação: As escolhas das paredes e das posições dos
doslmetros nas mesmas foram tomadas em co-
mum acordo entre o experimentador e os o eu
pantes das salas.
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ções correspondentes a estas perdas de Informação (exposi-

ções de desvanecimento) devem ser acrescidas â exposição

(*)
parcial de cada dosímetro.

Para medir as exposições durante a colocação fo-

ram utilizados 2 dosimetros. O procedimento adotado foi o

seguinte:

1) Aquecimento a 300°C dos 2 dosimetros, junto com os dosí-

metros utilizados para medir as exposições ambientais.

2) Colocação dos dosimetros nos locais das medições. Os do-

simetros foram colocados por etapas. Enquanto um dosise

tro ficava na sala 454L junto com a maior parte dos de-

mais, os que iam sendo colocados eram acompanhados pelo

outro dosimetro. Devido âs dificuldades de acesso aos Io

cai8 em que os dosimetros foram expostos a colocação dos

mesmos durou 11 dias.

3) Imediatamente apôs o término da colocação os 2 dosime-

tros foram aquecidos a 100°C e lidos.

Para medir as exposições de retirada, os mesmos 2

dosimetros foram utilizados. O procedimento adotado foi o

seguinte: *

1) Aquecimento dos 2 dosímetros a 300 C.

<*> Ver o significado da exposição ambiental parcial, no Apêndice C.
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2) Retirada dos dosimetros dos locais das medições. Um dosit

metro acompanhava os doslmetros que iam sendo retirados

enquanto o outro acompanhava os doslmetros que já tinham

sido retirados, e que ficavam na sala 454L. A retira-

da de todos os dosimetros durou apenas 1 dia.

3) Aquecimento a 100°C e leitura dos 2 doslmetros, junto com

os dosimetros utilizados nas medições ambientais.

Os procedimentos adotados para medir as exposi-

ções de colocação e retirada acima descritos, foram os me£

nos, tanto para os doslmetros em sacos plásticos pretos co-

mo para os dosimetros utilizados em monitores.

Para medir os desvanecimentos das leituras dos

dosimetros utilizados em monitores foi feito o seguinte:

1) Irradiação de 4 dosimetros pela fonte de Co mostrada

na figura III.11. A exposição recebida por estes dosi-

metros foi de 3 x ío"1 mCAg (IR).

2) Apôs a irradiação os 4 doslmetros foram colocados nos Io

cais das medições, sendo que 2 na sala 449L e 2 no local

Al que está identificado na figura 111,9. Estes locais

foram considerados representativos quanto âs temperatu-

ras do interior e do exterior do prédio, respectivamente.
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3) Ao fia das medições ambientais, os 4 doslmetxos foram re

tirados, aquecidos a 100°C e lidos, junto oom todos os

dosimetros utilizados nas medições ambientais.

No mesmo dia que saiam do forno de 100 C, os dosí

metros eram lidos. No dia 3/10/84, foram lidos os dosime-

tros utilizados para medir as exposições de colocação e no

dia 11/2/85 foram lidos os dosimetros em monitores utiliza

dos para medir as exposições ambientais, de retirada e de

desvanecimentos. Para cada dia de leitura foi obtido um

fator de calibração . Isto teve por finalidade obter uma

independência quanto ã leitora a ser utilizada já que havia

3 leitoras no DEMIN mas uma mesma leitora nao ficava

sempre disponível. Todas as exposições de calibração foram

de 3 x 1O~ mCAg (IR) obtidas com a fonte de Co mostra-

da na figura III.11. O fator de calibração fornece a rela-

ção entre a exposição de 3 x 10 mCAg (IR) e as leituras

fornecidas pelos dosimetros de calibração. Ê utilizado na

conversão das leituras fornecidas pelos dosimetros utili-

zados para obter as exposições ambientais, de colocação ,

de retirada e de desvanecimento em exposições (em mC/kg ou

em mR). Os dosimetros utilizados para obter estas exposi-

ções foram lidos junto com oe ãOKÍJP.&trop ás calibração.

(*)
Ver Apêndice C.
Departamento de Monitoração Individual do Instituto de Radioproteçio
e Dosimetria (IRD).
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Os dosímetros en sacos plásticos pretos utiliza

dos para medir as exposições ambientais e de retirada foram

lidos no dia 8/2/85.

O tempo T em que cada dosímetro ficou exposto â

fonte de Co foi calculado por meio dás expressões:

X - XQ e !/2 (3.2)

T - ~ (3.3)
X

onde: X = taxa de exposição em mC/kg.min (mR/min) a 2m da

fonte, no dia da irradiação.

X «taxa de exposição em mCAg.min (mR/min) a 2m da

fonte, obtida em sua calibração.

D « número de dias entre a irradiação do dosimetro e

a calibração da fonte de Co.

Tjy2 *
 1 9 2 4»* dias = neia-vida do Co.

X* * exposição do dosimetro (3 * 10* mC/kg ou IR).

T * tempo de exposição io dosimetro ã fonte de Co

para que recebesse 3 * 10 mCAg (IR) •

60A fonte de Co foi calibrada com uma câmara de

ionizaçao de 600 CC e um eletrômetro NPR. A câmara de ioni-

zação foi colocada a 2m da fonte, nas mesmas condições de

irradiação dos doslmetros e mediu a taxa de exposição XQ .

Esta câmara de ionizaçao ê um padrão secundário e a calibra

ção foi feita pelo Departamento de Metrologia (DEMET), do
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instituto de Radloproteção e Dosimetria (IRD).

Os tempos de duração dos tratamentos térmicos

(pré e pôs) e das exposições ã fonte de Co foram controla

dos por meio de cronômetros.

i Os doslmetros e a leitora apresentam uma leitura

residual (leitura de fundo). Para obtê-la, 4 doslmetros (os

vais reprodutlveis) foram, no mesmo dia (23/11/84), aqueci

dos a 300°C, a seguir a 100°C e então lidos. A média das 4

leituras ê para ser subtraída das leituras ambientais, de

colocação e de retirada.

III.5 - Medições com Cristal de Nal(Tl)

Em todos os locais o cristal foi colocado num tri

pé a In do chão. Nas salas o cristal ficava no centro das

mesmas. Mas, a relação geométrica entre as posições das fon

tes e do cristal foi diferente nas salas 849L e 149L, nos

pilotis e no subsolo, pois: a) na sala 849L, o cristal não

ficou no centro da sala devido ã presença de uma parede dî

visor ia; b) na sala 14 9L, as mesas próximas ao centro da

sala reduziram a área de chão abrangida pelo cristal, além

do que a proximidade delas do cristal provavelmente afetou

o campo de radiação no local em que o cristal estava situa-

do. Nas outras salas as iresas ficaram mais afastadas; c) na

área dos pilotis não há * paredes e o teto está mais aci-

ma do chão do que nas salas, além disso, o cristal ficou

próximo ao balcão e ã maquina de refrigerantes, no Bar das
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Freiras; d) no subsolo, a sala utilizada era maior do que

as outras, conforme pode ser observado na tabela III.5.

Ao ar livre, por não haver teto nem paredes, a

relação geométrica entre as posições das fontes e do cris

tal foi totalmente diferente das salas. Os locais em que

foram feitas as medições ficavam próximos ãs árvores onde

foram colocados os dosXmetros termoluminescentes. No local

A3 (morro atrás do prédio Cardeal Leme) o chão não era pla-

no e o cristal ficou a meio metro do chão. Como medida do

limite de detecção do equipamento, ou de ruído total, foi ;

obtido um espectro gama, dentro de uma blindagem de ferro e

chumbo construída para contagem de radiação gama de corpo

inteiro, situada no subsolo do setor D do prédio Cardeal Le

me. A câmara de corpo inteiro atenua acentuadamente os

raios gama externos a ela e, por esse motivo, a medição feî

ta em seu interior foi utilizada para estimar o ruído total

do equipamento.

Em todos os locais as medições duraram 2h, tempo

suficiente para que os espectros obtidos fossem razoavelraen

te definidos e para permitir que mais de uma medição fosse

feita por dia. Não foi feito ajuste de ganho no equipamento,

entre os diversos locais das medições, para que as medidas

fossem realizadas com o equipamento sempre nas mesmas condî

ções. *
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Figura III. 1 - Curva de dependência energética da resposi
ta do D-CaS04:Dy - 0,4 (Ri81, Ant82).
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Figura III.2 - Monitor utilizado no presente trabalho. Em
•cima, vista de cima; em baixo, vista late-
ral.



-68-

K)

tf
10'

2

60,
Co

- POLIETILENO (7mg.cm**)
2 - NYLON ( 5.6 mm )

3 - PLÁSTICO ( 2.1 mm ) + COBRE ( 0.6 mm)

4 - NYLON ( 1.9 mm ) + COBRE ( 9.5 mm)

i I I Ml

10* 10s

ENERGIA EFETIVA ( k «V )

Figura III.3 - Curva de resposta em função da energia
da radiação para dosimetros termolumi-

• nescentes D-CaSO4:Dy - 0,4 colocados
sob diferentes materiais (Cun77).
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Figura III.4 - Curva de emissão do CaS04:Dy. Picos:

80°C (I)r 120°c (II) e 220°C (III).

(Ya71).
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Figura III.5 - Desvanecimentos do CaSO4:Dy em Teflon

(Bu76, Pi81).
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Figura III.6 - Resposta do D-CaSO^rDy - 0,4 em função da
temperatura (Ant82).
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Figura III.7 - Resposta do D-CaS04:Dy - 0,4 em função da
umidade relativa (Ant82).
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Figura III.8 - Esquema do sistema de detecção utilizado na
obtenção dos espectros gama.
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Figura III.9 - Planta do Campus da PUC/RJ indicando os locais
das medições ao ar livre (Al, A2, A3, A4, A5 ,
A6, A7, A8>. As denominações dos prédios apre-
BentadQS pelos nú^rns M e 1 «43) mostrados
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Figura III.10 - Esquema do setor D do prédio Cardeal Lere (entre as linhas tracejadas)

com os locais em que foram feitas as medições. Localização n9 2 da

Figura II 1.9. Ver também Tabelas II 1.2 e III.4.
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Figura III.11 - Esquema das irradiações dos doslmetros, com
uma fonte de s0Co. Fonte situada a 2 m
dos doslmetros. Incidência do feixe, perpen
dicular aos dosímetros. Irradiações feitas
nas etapas de seleção dos doslmetros de ava
Ilação das leituras (obtenção dos fatores
de calibração) e para obter as exposições de
desvanecimentos.
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Figura III.12 - Placa de lucite (vistas de lado e de frente)

onda foram irradiados os dosls«tros na eta-

pa de seleção.
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Figura III. 14 - Monitor colocado numa parede de tuna
sala.
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Figura III.15 - Saco plástico preto numa parede de
uma sala.
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Figure 111,3.6 - Monitor colocado numa árvore,
• ao ar livre.
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Figura III.17 - Saco plástico preto numa árvore ao
ar livre.



CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

IV. 1 - Resultados com Dosimetros de CaSO4:Dy Utilizados em

Monitores.

A tabela IV.1 fornece as exposições finais de

todos os dosimetros ambientais utilizados em monitores, o

tempo (em horas) de cada medição ambiental e a taxa anual

de exposição de cada local.

A média aritmética de todas as taxas anuais de

exposição obtidas ao ar livre no Campus da PUC/RJ, inclusi-

ve no teto do prédio Cardeal Leme, é igual a

(2,53 ±0,13) * 10~2vC/kg.a (98 ± 5 mR/a).

A tabela IV. 2 fornece as razões (R) entre a taxa

anual de exposição de cada local com a média das taxas

anuais de exposição dos locais ao ar livre. Considerando que

as razões nos locais entre o subsolo e o 59 andar são iguais

a 2, nos locais P6, P7, P8 e Pll são iguais a 2,5 e nos

locais P9; pio e PD são iguais a 3, a exposição média (X)

de um indivíduo que passa uma fração f do ano num dos lo-

cais do prédio e o restante do ano ao ar livre é fornecida

(*)
Ver o significado destas exposições ambientais no Apêndice C.
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Tabela IV. 1: Exposições f i n a i s dos dosímetros, tempo de
cada medição e taxa anual de exposição em cada
l o c a l .

268
269

64
66
63

71
67
74

118
119
134

115
HI
114

138
139
137

142
141
140

210
217
211

202
208
203

31
38
39

U EXPOSIÇÃO FINAI

10"2 jijicg (nR)

0,93
1,01

2,58
2,79
2,63

2,30
2,45
2,19

2,58
2,58
2,61

2,81
2,68
2,84

2,43
2,50
2,37

2,22
2,01
2,32

2,09
2,45
2,40

1,78
, 1,99

1,99

1,73
1,75
1,75

(36)
(39)

(100)
(108)
(102)

(89)
(95)
(85)

(100)
(100)
(101)

(109)
(104)
(110)

(94)
(97)
(92)

(86)
(78)
(90)

(81)
(95)
(93)

(69)
(77)
(77)

(67)
(68)
(68)

10

PT

PD

P l l

PIO

P9

P8

P7

P6

PS

P4

3053,0 2,79 ±1,39 (108 ±54)

3210,9 7,28 ±0,77 (282 ±30)

3210,6 6,32 ±0,90 (245±35)

3193,8 7,10 ±0,13 (275 ±5)

3210,5 7,59 ±0,57 (29* ±22)

3195,8 6,68 ±0,44 (259 ±17)

3195,5 5,99 ±1,08 (232 ±42)

3148,2 6,45 ±1,34 (250 ±52)

3148,0 5,24 ±C,S3 (207132}

3238,8 4,72 ±0,13 (183 ±5)
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Tebela IV.1: Continuação

IOCAL DUSlMJlK) EXPOSIÇÃO FINAL TEMO TAXA ANUAL CE EXPOSIÇfc

, 1Ò"2 nC/kq (a« 10 nCAg.a

P3

P2

PI

PP

PS

A2

A3

A4

A5

181
175
174

136
116
135

54
53
56

59
60

274
273
275

15
16
17

161
149
167

171
169
168

193
195
194

201
189
196

1,50 (58)
1,44 (56)
1,86 (72)

1,65 (64)
1,81 (70)
1,78 (69)

1,81 (70)
1,81 '70)
1,94 (75)

1,52 (59)
1,63 (63)

1,73 Í67)
1,96 (76)
1,94 (75)

0,83 (32)
0,&0 (31)
0,65 (33)

0,93
0,50 í3

'Vi)

C,?5 '25;

?;•;

3168,3 4,41 ±1,55 (171 ±60)

3193,7 4,80 ±0,57 (186 ±22)

3214,3 5,06 ±0,52 (196 ±20)

3211,4 4,31±1,86 (167±72)

3031,1 5,42 ±0,90 (210 ±35)

3312,1 2,19 ±0,26 (85 ±10)

3192,2 2,53 í 0,83 (98 ±32)

3174,8 2,79 ±0,26 (108 ±10)

3143,5 2,35 ±0,57 (91 ±22)

3142,8 2,55 ±0,83 (99 ±32)
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Tabela IV.1: Continuação

LOCAL IX)Kltfc'JK> EXPOSIÇfiD FINAL ÓMO TRXA ANtM. EE EXPOS3Ç»)

10"2 nCAg (nW h 1O~2 nCAg.a

AS

A7

A8

A31M

251
219
220

261
252
253

267
262
263

176
182
173

0,95
0,77
0,98

0,75
0,72
0,93

0,93
1,16
1,01

0,75
0,72
0,88

(37)
(30)
(38)

(29)
(28)
(361

(36)
(45)
(39)

(29)
(28)
(34)

3144,4 2,53 ±0,77 (98 ±30)

3144.2 2,22±0,77 (86 ± 30)

3119.3 2,89 ±0,83 (112 ±32)

3174,8 2,17 ±0,57 (84 ±22)

A31M - Mpfücnps no l o c a l A3 a 1 retro do s o l o .
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Tabela IV.2: Razões entre a taxa anual media de exposição

de cada local e a média das taxas anuais de ex

posição ao ar livre.

( LOCAL RAZÃO

PD 2,85

Pll 2,47

PIO 2,78

P9 2,97

P8 2,62

P7 2,34

P6 2,53

P5 2,09

P4 1,85

P3 1,74

P2 1,88

PI 1,97

PP 1,69

PS 2,12



-84-

pela expressão:

X - |fR + (l-f)|XA (4.1)

onde* XA = 2,53 x 10"
2 mCAg (98 mR) = exposição anual média

do ar livre.

A figura IV. 1 fornece os valores de X como função

de f para os três valores de R (2; 2,5; 3) considerados.

A distribuição t de Student foi aplicada nas ta-

xas anuais de exposição. O nível de confiança indica, neste

trabalho, a probabilidade de que um resultado a ser obti-

do numa repetição da medição nas mesmas condições esteja sî

tuado numa faixa de: valores, denominado intervalo de con-

fiança* O nível de confiança adotado para as taxas anuais

de exposição foi de 95% e os intervalos de confiança e3tão

indicados na tabela IV.1.

Os intervalos de confiança para as taxas anuais

de exposição são expressos por:

± ti (4.2)

onde: X_ • taxa anual de exposição num dado local L*

t • valor critico da variável t da distribuição de

Student que limita o intervalo de confiança dese

jado.

i » desvio-padrão da média.
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Os desvios-padrão da média e os

t«) foram calculados pelas expressões:

(4.3)

L lX»4 ~ *»'_•» Ai A

onde: ÜL^ s taxa anual de exposição fornecida p»-U> dosímetro

i utilizado num dado local L.

N = número de doslmetros utilizados nua <âado local

L. .

Em cada local, o grupo de doslmetros utilizados

aonitores constituiu uma amostra. Os graus de liberdade

aaostras (v) são iguais a N-l.

Os valores da variável t da distribuição de

são tabelados como função do grau de liberdade da

e da probabilidade p definida pelo nível de confian

. Para 95% de confiança, p «• 0,975 e alguns do» valores

-_ que forar utilizados neste trabalho são (An74, Ta83):

tp - 12,706 para v * 1 (N - 2)

t - 4,303 para v« 2 (N - 3)

tp '« 2,060 para v- 25 (N - 26, total dos doslme-

tros em monitores ao ar livre).
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A figura IV. 2 fornece a variação da taxa anual de

exposição (tabela IV. 1) em função da altura (a partir do

nível do solo). Acompanhando as barras de erro, percebe-se

um aumento das taxas anuais de exposição, com a altura

Percebe-se também flutuações sobrepostas ao aumento.

A tabela IV. 3 fornece as taxas anuais de exposi^

ção e os respectivos desvios-padrãb. As taxas e os desvios,

estão traçados em função da altura (a partir do nível do

solo), na figura IV.3.

Na figura IV. 2, as grandes barras de erro em P3 e

P6 decorrem, de forma preponderante t da dispersão dos valo

res fornecidos pelos doslmetros destes locais (conforme po-

de ser visto pelos desvios-padrão, mostrados na tabela IV.3)

e em PP, a razão principal foi o fato de ter tido apenas

2 doslmetros medindo no local. Não considerando os locais

P3 e PP, observa-se que a média do ar livre (MA) esta bem

abaixo dos valores das taxas, dentro do prédio.

Testes de hipóteses (Ta83) foram aplicados aos

resultados para verificar a igualdade entre:

a) as taxas anuais de exposição dos diferentes Io

cais.

b) a« taxa* anuais de exposição a lm e a 4m do

sol? no local A3.

c) os desvanecimentos dentro do prédio e ao ar

livre.
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Tabela IV. 3: Taxas anuais de exposição e respectivos

vios-padrão.

des-

LOCAL

PD
Pll

PIO
P9
P8

P7
P6

PS

**
P3

P2
PI

PP
PS
MA

TAXA ANUAL DE EXPOSIÇÃO

-2 A

10 nCAg»& (mR/a)

7,28 (282)

6,32 (245)

7,10 (275)

7,59 (294)

6,68 (259)

5,99 (232)

6,45 (250)

5,34 (207)

4,72 (183)

4,41 (171)

4,80 (186)

5,06 (196)

4,31 (167)

5,42 (210)

2,53 (98)

DESVIO-PAPRAO

S

IO"2 BCA9-* (•*/»)

0,31 (12)

0,36 (14)

0,05 (2)

0,23 (9)

0,18 (7)

0,44 (17)

0,54 (21)

0,34 (13)

0,05 (2)

0,62 (24)

0,23 (9)

0,21 (8)

0,21 (8)

' 0,36 (14)

0,34 (13)

MA - Média do ar livre.
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Os testes de hipóteses indicaram: ,

a) existência de S grilos dist intos de l oca i s , a saber:

GRUPO'i: Locais: PD, PIO e P9; XG - (7/33 ±0,21) x IO*2 mCAg.a

(284 ±8 mR/a). s - 0,28 x io~ 2 mCAg.a (11 mR/a).

GRUPO II : Locais: P l l , P8, P7 e P6; X « (6,35 ±0,28) x io~* nC/kg.a.

(246 ± 11 mR/a). s = 0,44 x io~ 2 mCAg-a (17 mR/a) .

GRUPO III : Locais: P5 e PS; XQ • (5,39 ±0,34) x io~ 2

(209 ± 13 mR/a) . s * 0,31 * 10~2 mCAg-a (12 mR/a).

GRUPO IV: Locais: P4, P3, P2, Pi e PP; X » (4,67 ±0,23) * IO"2 mCAg.a

(181 i 9 mR/a). s • 0,39 x IO*2 mCAg.a (15 mR/a).

GRUPO V: Locais: PT, Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8;

XG - (2,53 ±0,13) x i o ~ 2 mCAg.a (98 ± 5 mR/a).

• » 0,34 xio"2 mCAg.a (13 mR/a).

onde: X * t&xs. inual média de exposição do grupo e

b) diferença tsx taxas anuais de exposição a 4m e a lm do

solo (A3L£ „ no local A3. As taxas são:
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4m: (2,79 ±0,26) * 10~2 mCAg.a (108 ± 10 mR/a)

s • 0,10 * 10~2 mCAg-a <4 «R/«> •

a las (2,17 ±0,57) * 10~2 mCAg.a (84 + 22 «R/a).

,s - 0,23 * 10"2 mCAg.a (9 mR/a) .

c) diferença nos desvanecimentos dos doslmetros ao ar l i -

vre e dentro do prédio. Os desvanecinentos são:

ar l ivre (obtido no local Al): 9% (s = 3%).

no prédio (obtido no local P4): 1&% (s » 2%).

IV. 2 - Resultados da Espectrometria Gama

A figura IV.4 mostra o espectro gama do local P4

(sala 449L), podendo ser considerado um espectro t ípico ob-

t ido com o cr is ta l de Nal(Tl) acoplado a um analisador mui-

t lcanal . Em todos os espectros gama, obtidos tanto ao ar

l i vre como nas sa las , • os mesmos fotopicos estiveram presen

t e s , a saber: 0,9111 Mev do 228Ac; 1,4608 MeV do 40K e

2,6147 Mev do 2 0 8 Tl .

A tabela IV. 4 fornece as contagens C- nos fotopi

cos de 1,4608 e 2,6147 Mev e a tabela IV.5, as respectivas

razões R^ Os .valores das contagens C. e das razões i^ fo-

obtidos de acordo com o procedimento descrito no Apêndl

(*)

Este Apêndice apresenta o motivo de nio terem sido calculado* C e
R̂  para o fotopico ao *28AC (0,91(I Mev). L
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Ubela IV.4: Contagens, relativas aos picos de 1,4608 MeV do
40 208

K e 2,6147 do Ti, obtidas de espectros gana

(e utilizando a expressão D.2 do Apêndice O)
resultantes de medições de 2 h de duração, com

i

um cristal de Mal (Ti). Os locais foram os oesmos em

que foram feitas as medições com os dosimetros ter

moluminescentes de CaSO<:Dy, mantendo-se por isso

mesmo, os mesmos códigos de identificação das tabe

las III.3 e III.4 do Capítulo IIx.

LOCAL

•

PT

PD

P l l

PIO

P9

P8

P7

P6

P5
*

P4
P3

P2

Pi

PP

FOTOPICO

1 , 4 6 0 8 Mev - 4 0 K 2

_ CONTAGEM
(x IO5)

0,742 ±0,034

1,210 ±0,040

1,114 ±0,038

1,022 ±0,039

3,085 ±0,040

0,661 ±0,039

1,081 ±0,037

1,135 ±0,040

1,389± 0,034

1,196 ±0,034

1,295 ±0,035

1,086± 0,038

0,564± 0,034

0,803 ±0,034

,6147

(

1,68

2,51

3,82

5,03

4,80

1,49

3,87

3,42

2,64

2,39

2,46

1,26

0,87

1,99

MeV - 208Tl

* IO4)

±0,16

± 0,20

±0,20

±0,20

±0,20

±0,19

±0,18

±0,18

*0f16

±0,16

±0,15

±0,16

±0,14

±0,15
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Trbela IV.4: Continuação

LOCAL

PS

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Cl

1 , 4 6 0 8 Mev -

(* IO5)

1 , 0 2 3 ±

0,545±

0,812±

0,891±

0,841±

0,689 1

1 , 0 0 8 ±

1,132 ±

0,496 1

0,015t

0,037

0,024

0,027

0,029

0,025

0,026

0,026

0,030

0,027

0,006

FOTOPICO

« K 2.

CONTAGEM

6 1 4 7 Mev - **0BTl

( X

1,85 ±

2,17 ±

2,60±

3,051

1,83 1

2,36 1

1,77 1

1,43 1

3,38-1

0,04 1

IO4)

0,15

0,12

0,13

0,14

0,11

0,12

0,12

0,13

0,15

0,03

Cl - Câmara de corpo inteiro

Observação:
*

Os probifeaa» apresentados pele •«ruipasento (ver Apêndice D)
na obtenção dos espectros gama dos locais das medições, de-
sestimularam a conversão das contagens desta tabela em expo
sições. Além disso, a comparação destas exposições cos os va
lores fornecidos pelos dosímetros teriam que levar en conta
as diferenças decorrentes: a) dos diferentes posicionamentos
dos dosimetros e do cristal de Nal(Tl) em cada locai de me-
dição e b) das diferentes épocas do ano em que foras feitas
as medições com os dosimetros e com o cristal de NaI(TI) .
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Tabela IV.5: Razões entre as contagens de cada local, com

as contagens da câmara de corpo inteiro, para

as energias de 1,4608 e 2,6147 Mev.

IJOCAL.

PT

PD

P l l

PIO

P9

P8

P7

P6

PS

P4

P3

P2

PI

PP

PS

Al
w

Kl

A3

A4

A5

A6

A7

1,4608 Mev

49,5 ±21

80,7 ±34

74,3 ±31

68,1 ±29

205,7±88(

44,1±19 ,

72,1± 31,

75,7± 32,

92,6± 39,

79,7± 34,

86,3± 37,

72,4 ± 31,

37,6 ±16,

53,5 123,

68,2 ±29,

36 f3±15,

54,1 123,

59,4 125,

56,1124,

45,9±19,

67,2l 28,

75,5 1 32,

-4 ÕK

, 3

, 7

,9

, 3

,2

, 1

rO

,5

,7

,2

,1

,1

3

,1

3

7

3

5

1

8

8

4

«L

2,6147 Mev - 208Tl

43,1134,0

64,4 150,6

97,9 176,8

129,01101,0

123,1196,4

38,2 l 30,3

99,2 177,8

87,7 ±68,8

67,7±53,1

61,3±48,1

63,1±49,5

32,3 ±25,6

22,3 ±17,8

51,0 140,1

47,4 1 37,3

55,6 143,6

66,7152,3

78,2 161,3

46,91 36,8

60,5147,4

43,4± 35,6

36,7 128,9
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Uma distribuição de Poisson foi aplicada nas con

tagens da tabela IV.4. O motivo para que se utilize tal dis

tribuição ê que ela representa, estatisticamente, o decai-

mento nuclear (Ev55), que resulta, em última análise, nas

contagens registradas no analisador multicanal acoplado ao

cristal de Nal(Tl). Uma distribuição de Poisson também foi

aplicada nas razões da tabela IV. 5. O nível de confiança a-

dotado em ambas as tabelas foi de 95%. Os desvios-padrão fo

ram obtidos por (Ev55):

(4.5)

onde: s * desvio-padrão

c » contagem de um canal ou de um conjunto de canais

que abrangem um dado fotopico no espectro gama.

Os desvios-padrão foram propagados nas expressões

D2 e D3 do Apêndice D e no final, multiplicados por 1,96 '.

A análise estatística consistiu de testes F (Le78)

aplicados sobre os valores das tabelas IV.4 e IV.5. Como

conseqüência foi constatada a existência:

i) de 2 grupos, para o caso do K, a saber:

GRUPO I: Locais: PD, Pll, PIO, P9, P7, P6, P5, P4, P3, P2 ,

PS, A6 e A7.

(*)
Este valor permite obter o intervalo deconfiança associado ao nível
de confiança de 35% para uma distribuição normal (An 74).
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GRÜPO II: Locais: PT, P8, Pi, PP, Al, A2, A3, A4, AS %

li) de 4 grupos, para o caso do TI, a saber:

GRUPO 1: Locais: Pll, PIO, P9, P7 e P6.

GRUPO II: Locais: PD, P5, P4, P3, PP, Al, A2, A3, AS « AS

GRUPO III: Locais: PS, PT, A4 e A6.

GRUPO IV: Locais: P8, P2, Pi e A7.

Mo caso do K, os valores das contagens CL e das
208

razoes R_ sao maiores no grupo I e no caso do TI, os va-

lores decrescent do grupo I para o grupo IV.

IV.3 - Discussão

Os resultados qualitativos, obtidos com os dosl

aetros terooluminescentes de CaSO4:Dy em sacos plásticos pie

tos e con o cr i s ta l de Nal(Tl) parecem não discordar das

taxas anuais de exposição obtidas coro os dosíroetros termolu

ftinescentes de CaSO4:Dy em monitores.

Apesar dos resultados (as contagens CL, da tabela

IV.4 e as razões ^ da tabela IV.5) obtidos com o cristal

*' Ver Apêndice B.
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de Nal(Tl) também não indicaren os mesmos grupos» eles mos-

tram, entretanto que os locais onde são calores as taxas

anuais de exposição , isto é, os locais P9 e PIO, perten

cem ao grupo de locais com as maiores concentrações de K
208e TI. As figuras IV.5 a IV. 11 fornecem a temperatura (má

xima e mínima), precipitação, evaporação e o número de

dias de chuva, no Aterro do Flamengo e no Alto da Boa Vista,

bem como a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar ,

no Aterro do Flamengo, nos anos de 1984 e 1985 . Nas

figuras também estão indicadas as épocas em que foram fei-

tas as medições com o cristal de Nal(Tl) e com os dosímetros

termoluminescentes de CaSO.:Dy.

Considerando que, nas épocas das medições, as

condições climáticas da PUC/RJ apresentaram valores próxi-

mos, ou mesmo intermediários, aos obtidos no Aterro do Fia

men<
220.

- 222
roengo e Alto da Boa Vista, a liberação de Rn e filhos ,

Rn e filhos do solo e dos materiais de construção deve

ter sido maior na época da medição com os dosímetros termo-

luminescentes de CaSOjsDy do que na época em que foram rea-

lizadas as medições com o cristal de Nal(TI), devido âs

diferenças na temperatura e na pressão entre as duas épo-

cas.

Outros fatores que podem afetar as exposições nas
»

•bias são:

Obtidas cornos dosfmstros tarmotuninascantas da CaSO îDy utilizados
am monitoras.

(**)
Inforirações gantlimante cadidas paio Instituto Nacional da Mataoro-
logla.



-96-

.*.) as condições de ventilação das salas nas ocasiões das

medições. Os locais menos ventilados foram: Pll, P9 ,

P5, P2 e PS.

li) as diferentes quantidades de radiação que penetram nas

salas: raios cósmicos e radiação gama das salas imedia

tamente vizinhas.

As fontes de radiação garoa presentes nos mate-

riais de construção do prédio constituem-se nos responsa

veis principais pelas exposições nas salas, mesmo conside-

rando-se os fatores i e ii mencionados acima.

Os desvanecimentos nas respostas dos dosímetros

tenaoluminescentes de CaSO4:Dy nos locais P4 e Al são, pro-

vavelmente, diferentes. Uma provável explicação para o va-

lor maior obtido no local P4 reside nas possíveis variações

diárias na temperatura e umidade, provocadas pelo uso de ar

condicionado. Outra explicação seria a temperatura mais ele

vada da sala, do que ao ar livre, devido ao fato de que a

sala permanece totalmente fechada â noite, nos fins de sema

na • nos feriados. As temperaturas das paredes também podem

influenciar, já que os monitores ficaram em contato com as

nessas,

Uma possível explicação para a diferença entre as

anuais de exposição a 4ro e a lm, no local A3, envolve

diversos fatores, como por exemplo, a topografia do local e

as distribuições de 4l

u « Th no solo.

40
as distribuições de K e dos radionuclídeos das séries do
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Figura IV. 1 - Exposição média em um ano recebida por um indi

víduo, em função da fração do ano que ele pas-

sa numa das salas do setor D do prédio Cardeal

Leme (PUC/RJ) e o restante do ano ao ar livre

(ver expressão 4.1).
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CAPITULO V

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho conduzem ãs

seguintes conclusões:

- (*)
1) Apesar das contribuições de outros fatores ,

são as concentrações dos radionuclldeos naturais nos mate-

riais de construção as que mais contribuíram para as exposi^

ções nas salas do setor D do prédio Cardeal Leme, na PUC/RJ.

2) As diferenças nas taxas anuais de exposição en

tre as salas do subsolo ao 59 andar e do 69 andar ao Decana

to do CTC, no setor D do prédio Cardeal Leme da PUC/RJ, de-

correm basicamente das diferentes procedências dos mate-

riais utilizados na construção, já que estas duas regiões

foram construídas em épocas diferentes. Os valores correspon

dentes às medidas efetuadas desde o 69 andar até o Decana-

. to do CTC (no 129 andar) foram maiores do que aqueles cor-

respondente* âs medidas desde o subsolo até o 59 andar. Ob-

servou-se ainda que os valores correspondentes a estas últi

nas medidas foram maiores do que os obtidos ao ar livre

(*)
Tais como a radiação de fontes externas às salas (raios cósmicos e
raios gama de fontes naturais situadas nas salas imediatamente vízj_
nhas) e as condições climáticas e de ventilação das salas durante"
as medições.
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Portanto, fisicamente, há 3 regiões: subsolo ao 59 andar ,

69 andar ao Decanato do CTC e ar livre. Os grupos obtidos

com os valores fornecidos pelos dcsimetros de CaSO4:Dy em

monitores e em sacos plásticos pretos e pelo cristal de

Nal(Tl), indicados neste trabalho ', resultam de cálculos

estatísticos. No caso dos dosímetros de CaSOjzDy, os grupos

formados indicam a existência das 3 regiões pois eles são

subdivisões das mesmas. No caso do cristal de Nal(Tl) , os

grupos formados não indicam a existência das 3 regiões

No entanto, em virtude dos probler.as apresentados pelo equi^

pamento , não foi possível utilizar os dados obtidos com

o cristal de Nal(Tl) para confircar ou infirmar a existên-

cia das 3 regiões.

3) 0 cristal de Nal(Tl) acoplado a um analisador

multicanal serviu* neste trabalho, apenas para indicar

quais os radionuclídeos presentes no solo do campus da

PUC/RJ e nos materiais de construção das salas do Setor D

do prédio Cardeal Leme, na PUC/RJ. Os mesmos radionuclídeos

(principalmente o 40K, 228Ac e 08Tl, estes dois últimos da

232
série do Th) estão presentes tanto no solo ao ar livre

como nos materiais de construção das salas.

Resulta deste trabalho que os doslmetros termolu-

minescentes de CaSO4:Dy em monitores, bem como a técnica a-

qui utilizada, podem ser convenientemente empregados para

( * } V e r Capítulo IV • Apêndice B.
x 'Ver Apêndice D.
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medir as contribuições de diferentes materiais de constru-

ção para as taxas anuais de exposição. Informações decor

rentes das medições conjuntas destes dosímetros com detecto

res plásticos de traços1 ' poderão ser obtidas. Para tanto

basta acrescentar aos resultados obtidos neste trabalho con

os dosímetros, aqueles das medições com os detectores plás-

ticos feitas na mesma ocasião e nos mesmos locais das medi

çoes com os dosímetros .

(*) - 222
Sao utilizados para medir as concentrações de Rn no »r.

(**)
Após as exposições os detectores plásticos foram enviados para a Ale_
manha Federal (Karlsruhe Nuclear Research Center) gara análise. Os ns
soltados não estavam disponíveis na ocasiio da redação deste trabalho7



APÊNDICE A

A INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA

Os mecanismos mais importantes de interação da

radiação gama com a matéria são: absorção fotoelétrica ,

espalhamento Compton e produção de par elétron-pôsitron

Nestes processos, ocorre uma transferência total ou parcial

das energias dos fótons para os elétrons do meio material .

Os fótons ou desaparecem totalmente ou são espalhados, ao

contrário do que ocorre com as partículas carregadas que ,

ao interagirem com a matéria, perdem energia continuamente,

excitando e/ou ionizando vários átomos até atingirem a

energia de repouso (Ka58, Kn79).

No processo de absorção fotoelétrica, representa-

do de forma simplificada na figura A.l, '̂ n fõton incidente

interage com um átomo do meio material, sendo totalmente

absorvido. A energia cedida ao átomo permite a ejeção de

um fotoelétron de uma das camadas eletrônicas do átomo

Desde que a energia cedida ao átomo seja suficiente, a ori-

gem mais provável do fotoelétron é a camada K. 0 fotoelé

tron é liberada coro a energia E dada por (Ev55, Ka58 ,

Kn79)

E « hv - E, (A.l)
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onde: hv « energia do fôton Incidente

E. » energia de ligação do fotoelétron à canada ele-

trônica a que pertencia.

i com a liberação do fotoelétron o átomo fica num

estado excitado eletrônico.A desexcitação se processa com a

emissão de um ou mais raios-X ou com a emissão de um elé-

tron Auger (Ev55, Kn79).

0 processo de absorção fotoelétrica ê o modo pre-

dominante de interação da radiação gama com a matéria para

fÓtons de baixa energia e, além disso, seu efeito é aumenta

do em materiais com elevado numero atômico (Kn79). Esta é

a razão para o aumento da resposta dos dosímetros de

CaSO4:Dy e cristal de Nal(Tl) para fõtons de baixa energia .

A grosso modo, a relação entre a probabilidade de absorção fo

toelétrica por átomo ( T ) , a energia do fõton incidente (E )

e o número atômico do meio material (Z) é (Ev55, K?*3, Kn79):

T « Const x -*— (A.2)

com n entre 4 e 5 para fõtons com energias entre 100 keV e

3 Mev (Ev55) e m e igual a 3 para energias menores que 500

keV e igual a 1 para energias maiores (KaS8).

No espalhamento Compton, representado de forma

simplificada na figura A.2, o fõton incidente cede, em geral,

parte de sua energia a um elétron de um átomo do meio mate

rial. 0 fõton tem sua trajetória desviada por um ângulo e.
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A sua energia após a interação (hv*), cuja expressão é obti

da a partir das leis de conservação do momento linear e da

energia, é dada por (Ev55, Ka58, Kn79):

I hv* - ^ (A.3)
l+(hv/a c^)(1-cosO)o

onde: hv = energia do fõton incidente

m e = energia de repouso do elétron (0,511 Mey)

0 elétron, inicialmente em repouso, desloca-se na

direção dada pelo ângulo •, a partir da direção do fõton in

cidente, com energia ( E ) dada por (Ev55, Ka58, Kn79);

» * hv-hv' • hv

2
hv/ni c (1-cose)

°
l-Mhv/m c2) (1-cose)- o

(A.4)

Todos os ângulos de espalhamento ( 0 ^ 8 <_ ») são

possíveis. Das expressões (A.3) e (A.4), para 6 = 0 , hv'*hv

e E . • 0, isto ê, o elétron adquire muito pouca energia e

o fõton espalhado tem, aproximadamente, a mesma energia do

fõton incidente. Já para 0 « w, o fõton espalhado tem a me£

ma direção do fõton incidente, mas o sentido oposto. A ener

gia transferida ao elétron é máxima e este se desloca na

mesma direção que a do f'ton incidente. As energias do fõ-

ton espalhado (hv1) e do elétron (E ), são dadas por:

- hv/(l + 2hv/moc
2) (A.5)
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V Ie I
2hv/m c 2

°
1 + 2hv/in c2

O

(A.6)

* A probabilidade de espalhamento Compton por átomo

do neio material diminui gradualmente com o aumento da ener

gia e aumenta linearmente com Z, pois depende do número de

elétrons disponíveis como alvos (Ev55, Ka58, Kn79).

Na produção de par elétron-põsitron, representada

de forma simplificada na figura A. 3, um fõton, com energia

minima de 1,02 Mev, que ê a energia de repouso do par, in te

rage com o campo nuclear de um átomo. O fõton desaparece e

um par elétron-põsitron aparece em seu lugar. O excesso de

energia do fõton acima de 1,02 Mev é distribuído como ener-

gia cinética entre o positron e o elétron conforme a expre£

são (Ev55):

+ E e . - hv - 2 m o c
2 (A. 7)

onde: E + « energia cinética do positron

E _ « energia cinética do elétron

hv * energia do fõton incidente
2 „

m e » energia de re JOUSO do elétrono

A variação da probabilidade de produção de par

por núcleo con a energia do fõton incidente e com o número

atômico do meio material é mais complicada do que nos casos
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£os efeitos fotoeletrico e Compton, mas ela varia, aproxima

damente, com o quadrado do número atônico do seio material.

Além disso, na prática, ela ê muito baixa até a energia do

fóton se aproximar de 2,04 Mev, sendo, portanto, a produção

de par predominante para raios gama de alta energia (Ev55 ,

Ka58, Kn79).

A importância relativa da absorção fotoelêtrica ,

espalbamento Compton e produção de par ê mostrada na figura

A. 4. A curva â esquerda corresponde ã região em que â absor

ção fotoelêtrica e o espalhamento Compton são igualmente

prováveis e a curva â direita corresponde à região em que

o espalhamento Compton e a criação de par elétron-pôsitron

são igualmente prováveis. As duas curvas demarcam as re-

giões em que cada processo predomina sobre os demais (Ev55,

Kn79).
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Figura A.I - Efeito fotoelétrico (Ev55, Kn79)

Figura A-2 - Efeito Conpton (Ev55, Kn79).

Figura A.3 - Produção de par elétron-pósitron (Ev55)
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Figura A.4 - Importância relativa da absorção foto-
elétrica, espalhamento Compton e pro-
dução de par, em função da energia do
gama incidente (hv) e do número atômi-
co (Z) do material (Ev55, Kn79).



APÊNDICE B

RESULTADOS OBTIEC5 COM OS DOSlKSTBDS DE

CaSO.:Dy UTILIZADOS EM SACOS PLÁSTICOS PRETOS

Apenas resultados qualitativos foram obtidos com

as leituras fornecidas pelos dosimetros expostos em sacos

plásticos pretos (spp).

A tabela B.l fornece as médias dos produtos das

leituras pelos inversos cos fatores de sensibilidade**' dos

doslmetros de cada local utilizados em spp e os respectivos

desvios-padrão. A tabela B.2 é análoga a tabela B.l, mas

refere-se aos doslmetros utilizados em monitores. Em ambas

as tabelas, os desvios-padrão foram calculados pelas ex-

pressões :

N

1 V fsl
N - l

1/2
(B.l)

{ * )
Os f a t o r e s de s e n s i b i l i d a d e foram o b t i d o s por C.2 onde L e i média
das l e i t u r a s médias C. de todos os dosímetros u t i l i z a d o s em spp.
Ver a d e f i n i ç ã o de L . J no Apêndice C.
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Tabftla B.I: Médias dos produtos das leituras pelos Inversos

dos fatores de sensibilidade dos dosimetros ter-

noluminescentes de CaSOjtDy de cada local, útil:!

zados em spp e os respectivos desvios-paarão..

LOCAL MÉDIA DO PRODUTO DESVIO-P/DRSO

(« 10»)

0,04

0,10

0,02

0,06

0,01

0,11

0,05

0,09

0,09

0,06

0,03

0,01

0,03

0,09

0,27

0,06

0,16

0,02

PD

Pll

PIO

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

PI

PP

PS

Al*

A2

A3

A4

(x 104)

1,76

1,63

1,80

1,83

1,60

1,60

1,66

1,17

1,11

1,10

1,26

1,33

1,42

1,32

0,55

0,80

0,69

0,75
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Tabela B.I: Gontlnuaçao

LOCAL MEDIA DO PRODUTO DESVIO-PADRÃO

(x 104)

AS 0,68

A6 0,76

A7 0,65

A8 0,81

MA 0,71

(x

0 ,

o.
o.
o.
o.

io4)

23

04

21

02

15

MA - média do ar livre
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B.2: Médias dos produtos das leituras pelos inversos

dos fatores de sensibilidade dos dosimetros ter-

•oluminescentes de CaSO4:Dy de cada local, utili^

zados em monitores e os respectivos desvios - pa-

drão.

LOCAL MÉDIA DO PRODUTO DESVIO-PADRÂO

PD

Pll

PIO

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

PI

PP

PS

Al •

A2

A3

A4

A5

(* IO4)

1,37

1,20

1,34

1,43

1,26

1,14

1,22

1,02

0,92

0,87

0,93

0,98

0,84

' 1,03

0,52

0,59

0,64

0,56

0,59

0,

o,

o,

0,

0,

o,

o.
o,
o,

o,
o,

o,
o,

o,
o.

o,

o,
o,

o,

IO4)

05

,07

01

04

03

07

10

06

01

11

03

04

03

06

01

07

02

05

06
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Tabola B.2: Continuação

1

LOCAL

A6

A7

A8

MA

MEDIA DO PBODUIO
(x 104)

0,60

0,54

0,67

0,59

DESV
(x

0

0

0

0

IO-P/
104)

,06

,06

,07

,07

MA - media do ar livre



-123-

onde: L. » leitura do dosimetro i.

£ . • fator de sensibilidade do dosímetro i.

N - numero de doslmetros num dado local.

(L/f ) * valor médio do produto das leituras pelos in

í versos dos fatores de sensibilidade dos do-

slmetros de um dado local.

s • desvio-padrão.

A aplicação do teste de hipóteses para verificar

a igualdade entre os valores da tabela B.l, indicou a exis-

tência de 5 grupos de locais:

GRUPO I: Locais: PD, PIO e P9

GRUPO II: Locais: Pll, P8, P7 e P6

GRUPO III: Locais: P2, Pi, PP e PS

GRUPO IV: Locais: P5, P4 e P3

GRUPO V: Locais: Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

Do subsolo ao 59 andar, os grupos são diferentes

dos respectivos grupos obtidos com os doslmetros utilizados

em monitores. No entanto, os grupos obtidos com os doslme-

tros utilizados em spp e os grupos obtidos com os doslmetros

utilizados em monitores mostram que, no que diz respeito aos

níveis de radiação gama, existem 3 regiões distintas: (i)

subsolo ao 59 andar, (ii) 69 andar ao Decanato do CTC e

(iii) ar livre. As diferenças entre estas regiões decorrem,

provavelmente, das diferentes concentrações de K, U e
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232

Th nos materiais de construção do setor D do prédio Car-

deal Leme e no solo do campus da PUC/RJ.

A aplicação do teste de hipóteses para verificar

a igualdade entre os valores das tabelas B.I e B.2, local a

local, indicou a igualdade apenas nos locais Al, A3, A5 e

A7. Em todos os outros locais, os produtos das leituras pe

los inversos dos fatores de sensibilidade dos dosímetros u-

tilizados em spp foram maiores que os respectivos produtos

obtidos com os dosimetros utilizados em monitores. Os aumen

tos foram de 20 a 40%, mas nos Pilo tis, foi de 70%. Estes

resultados bem como as diferenças entre os grupos III e IV

obtidos pelos dosimetros utilizados em spp e os respectivos

grupos III e IV obtidos pelos dosimetros utilizados em
tores não puderam ser explicados jâ que não foi possível

determinar a influência de cada um dos fatores que atuaram

nos dosimetros utilizados em spp. Alguns desses fatores fo-

ram:

1) Contribuição dos fótons com energias abaixo de

70 kev nas respostas dos dosimetros utilizados em spp. Para

determinar essa contribuição seria preciso conhecer os es-

pectros gama dos locais das medições . No entanto estes

não puderam ser d<?terminados completamente devido aos defei

tos apresentados pelo equipamento utilizado

(*)
Apresentados no Capítulo IV.
Ver Apêndice 0.
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2) Provável não ocorrência do equilíbrio eletrõnl

co nos doslmetros utilizados em spp durante as medições

Quando a radiação gama interage com um meio material ionlzan

do-o, resulta no aparecimento de elétrons rápidos, chamados

de elétrons primários. Estes, por sua vez, podem perder e-

nergia por ionização dando origem a elétrons secundários

Mum dado volume de material, elétrons colocados em movimen-

to podem atingir a energia de repouso fora do volume enquan

to que elétrons colocados em movimento fora do volume podem

atingir esta energia no interior do mesmo. Quando, no volu-

me considerado, o número de elétrons colocados em movimento

é igual ao número de elétrons que atingem a energia de re-

pouso, ocorre então o equilíbrio eletrônico neste volume.

Num material há uma região de crescimento do número de elé-

trons que são colocados em movimento. £ a região de cresci-

mento ("build up"). Esta região começa na superfície e tem

uma espessura igual ao alcance médio dos elétrons no meio

material. Além desta região vem a de equilíbrio eletrônico.

A rigor a exposição pode ser obtida apenas quando ocorre o

equilíbrio eletrônico (Jo71).

Por não dispor de um número suficiente de dosíme-

tros, os desvanecimentos dos dosímetros utilizados em spp

não foram medidos como no caso dos dosímetros utilizados em

monitores. Os valores obtidos con estes últimos são prova-

velmente diferentes dos valores para os spp pois os monito

res e os sacos pretos por serem de materiais diferentes ,

absorvem diferentes quantidades de calor.



APÊNDICE C

CONVERSÃO DAS LEITURAS FORNECIDAS PELOS

DOSlMETROS TERMOLUMINESCENTES DE CaSO4:Dy UTILIZADOS

EM MONITORES EM TAXAS ANUAIS DE EXPOSIÇÃO

Para converter em taxas anuais de exposição as

leituras fornecidas pelos dosímetros, as seguintes quantida

des foram calculadas:

1. Exposição Individual (X̂ )

As exposições individuais foram obtidas pela ex-

pressão:

onde: L̂  • leitura do dosimetro i .

f . « fator de sensibilidade do dosimetro i .

f * fator de calibraçao dos dosímetros.

* í*)
Os fatores de sensibilidade foram calculados a

partir da seguinte expressão:

Os dosímetros de um mesmo lote, ou seja, dosímetros que foram fabrj_
cados ao mesr .empo, podem apresentar resultados diferentes quando
recebem a mesma exposição, pois eles não são absolutamente idênticos.
Os fatores de sensibilidade permitem eliminar as diferenças nos re-
sultados provocadas pelas diferenças entre os dosímetros decorrentes
do processo de fabricação dos mesmos.
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(c-2)

onde: L. s média das leituras do doslmetro j r de 3 exposi-

ções de 3 x 10 mCAg (IR) â uma fonte de 60Co ,

i conforme ilustrado na figura III.11.

L « média aritmética das leituras L. de todos os do-

slnetros utilizados em monitores neste trabalho.

Os fatores de calibração resultam de:

(C.3)

sendo que:

(C.4)

v K- I M VV
onde: X • exposição de calibração = 3 x 10" mCAg (IR) .

I»_ * leitura de calibração do dosímetro K.

f * fator de sensibilidade do dosímetro K.

M = número de dosímetros de calibração utilizados.

A leitura de fundo (470 ±171) foi subtraída das

leituras fornecidas pelcj» dosímetros ambientais e os resul-

tados foram convertidos em exposições brutas pela expressão

(Cl). Estas exposições ambientais são neste trabalho assim

denominadas por não considerarem o desvanecimento dos dosí-
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metros ambientais nem as exposições recebidas pelos mesmos

durante a colocação e a retirada dos locais das medições

O fator de calibração para os dosimetros ambien

tais» de desvanecimento e de retirada ê igual a

(1,68"±0,03) xio"6 mCAg(í6»5 ±0,1) * 10~3 mR) obtido por

10 dosímetros de calibração, para o dia 11/2/85, quando os

dosimetros ambientais, de desvanecimento e de retirada fo-

ram lidos.

2. Exposições de Trânsito: Exposição de Colocação e Exposi-

ção de Retirada.

Para obter a exposição de colocação de cada dosí-

metro ambiental foi feito o seguinte:

a) subtração da leitura de fundo (470 ± 171) das

leituras fornecidas pelos dosimetros de colocação 7 e 47.

b) obtenção do fator de calibração para o dia das

leituras dos dosimetros de colocação (3/10/84). O valor é

(1,65 ±0,08) xlO"6 mCAg((6,4 ±0,3) x 10~3 mR).Este fator

foi obtido utilizando 4 dosimetros de calibração.

c) obtenção da média das exposições fornecidas pe

los dosimetros de colocação 7 e 47. Cada exposição foi obti^

da utilizando a leitura, o fator de calibração (itens a e

b acima) e o fator de sensibilidade na expressão (Cl) .
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d) divisão da média das exposições pelo teapo en-

tre a saída do forno a 300°C e a colocação no forno a 100°C,

dos dosímetros de colocação 7 e 47. O valor obtido correspon

de à taxa de colocação.

e) multiplicação da taxa de colocação pelo teapo

entre a saída do forno a 300°c e a colocação no local da me-

dição de cada um dos dosímetros ambientais. O valor obti-

do ê a exposição de colocação de cada dosímetro ambiental .

Para obter a exposição de retirada de cada dosíme

tro ambiental foi feito o seguinte:

a) subtração da leitura de fundo (470 ±171) das

leitura? fornecidas pelos dosimetros de retirada 7 e 47.

b) obtenção à& média das exposições fornecidas pe-

los dosímetros de retirada 7 e 47. Cada exposição foi obtida

utilizando a leitura (obtida no item anterior) , o fator de

calibração do dia das leituras dos dosimetros de retirada

(11/2/85) e o fator de sensibilidade na expressão (Cl).

c) divisão da média das exposições pelo tempo en-

tre a salda do fome a 30C°C c a colocação no forno a lOC^C,

dos dosímetros de retirada 7 e 47. O valor obtido correspon

de â taxa de retirada.

d) multiplicação da taxa de retirada pelo tempo en

tre a saída do local da medição e a colocação no forno a
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100°C de cada um dos dosímetros ambientais. 0 valor obtido

t a exposição de retirada de cada dosímetro ambiental.

As exposições de colocação e de retirada são sub-

traídas das exposições brutas e com isto são obtidas as expo

Bicões parciais (X .) de caída um dos dosímetros ambientais .

Estas exposições são assim denominadas aqui neste trabalho por

não considerarem os desvanecimentos dos dosímetros ambien-

tais.

3. Contribuições de Desvanecimento

As contribuições de desvanecimento foram obtidas

da seguinte forma:

1) As leituras fornecidas pelos dosímetros de des-

vanecimento 170 e 156 (local P4) e 148 e 153 (local Al), Os

fatores de sensibilidade destes dosímetros e o fator de cali

br ação, do dia 11/2/85, foram aplicados em (Cl) para obter

as exposições dos dosímetros de desvanecimento. A seguir ,

foram obtidas as médias destas exposições (5L.) para cada Io

cal em que foi medido o desvanecimento. Como o que cada dosí̂

metro de v»esvan«ciir>ent-.o fornece é o que ele ganha menos o

que ele perde, então:
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onde: X_ s exposição media de desvanecimento do local em

que este foi medido (P4 ou A l ) .

X * exposição de 3 x 10 m C A g (IR) $ dada aos dosime

tros de desvanecimento pela fonte de Co, con-

forme ilustrado na figura III.11, antes deles i-

rem para os locais das medições (P4 e A l ) .

X_ s exposição média ambiental bruta, obtida a par-

tir dos valores fornecidos pelos doslmetros am-

bientais 31, 38 e 39 utilizados no local P4 e 15,

16 e 17, utilizados no local Al.

2) Divisão da exposição média X pelo tempo da me

dição ambiental, no local em que foi feita a medição de de£

vanecintento. 0 resultado corresponde â taxa média de desva-

necimento do local. Foi considerado que a taxa média de dest

vanecimento, obtida no local P4, seria também a taxa de to-

dos os locais no prédio, exceto no teto. Neste último e em

todos os locais ao ar livre, a taxa média de desvanecimento

seria a taxa obtida no local Al.

3) Multiplicação da taxa média de desvanecimento

pelo tempo da medição ambiental num dado local L. O valor

obtido, X , corresponderia ao valor jnédio das *xoo»içõe« de

desvanecimento fornecidas pelos dosimetros de desvanecimen-

to, se estes estivessem neste local.
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Os valores de X_ foras obtidos por:

m *D
 T

L (C.6)

onde: Xp « taxa média de desvanecimento do local onde foi

medido o desvanecimento (P4 ou Al).

T • tempo da medição ambiental no local L, em horas.

Foi considerado que a exposição média de desvane-
cimento X corresponderia a uma percentage» (P.) das exposi

i« l i -

ções que seriam recebidas pelos dosimetros de desvanecimen-

to» se estes estivessem no local L, ou seja:

100 5
P_ - **- ÍC.7)
L

onde X . = exposição ambiental bruta, fornecida pelo dosíme

tro i.

Esta percentages!, por outro lado, foi associada ã

exposição final (verdadeira) recebida pelo doslroetro ambien

tal i (X_.). Esta exposição recebe esta denominação, neste

trabalho, porque ela considera o desvanecimento e as exposi

çõe» de colocação e de retirada recebidas pelos dosímetros

ambientais. Além disso, é a partir das exposições finais

que as taxas anuais de exposição são obtidas aqui. O produ-

to da percentagem PL, dividida por 100, pela exposição am-

biental final corresponderia ã exposição associada ao desva
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-cinento do dosímetro i e com isto:

100
(C.8)

n 100-PL

onde X_. é a exposição parcial do doslmetro i.

O desvanecimento, após aproximadamente 4 meses e

•elo, foi de 9% ao ar livre e de 19% no prédio. Estes valo-

res foram obtidos utilizando (C.7) e fazendo X_ = 3L e

*Bi * *R o n d e *n ® d a d o pela expressão (C.5) . Para o prédio,

5L e X_ foram obtidos no local P4, enquanto que para o ar

livre, foram obtidos no local Al.

4» Taxas Anuais de Exposição

A taxa anual de exposição, fornecida por cada do-

slmetro ambiental i (*_.) foi obtida por:

• m T Fi ir 9)

^ * \

onde: Ta = 8766 h/a * número de horas num ano.

A taxe anual <te exposição num ôaâo local L, foi

obtida de :

JL - I -^ (C.10)
A i-1 N
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ondc: X, « taxa anual de exposição no local L.

N * número de doslmetros utilizados no local L.



APÊNDICE D

DETERMINAÇÃO DAS POSIÇÕES, CONTAGENS E DAS RAZÕES

' ENTRE AS CONTAGENS DOS FOTOPICOS OBSERVADOS NOS

ESPECTROS GAMA OBTIDOS, AQUI NESTE TRABALHO, POR

UM CRISTAL DE NaI (TI) ACOPLADO A IM ANAUSADOR MUUCECANAL

As posições dos canais correspondentes aos máxi-

mos foram definidos, em todos os espectros, com o auxilio

da expressão (Sa64):

Di " Z

que fornece aproximadamente a 1- derivada, no canal i (D.),

do espectro suavizado, obtida a partir das contagens nos

canais vizinhos (C,,* Ci_i' Ci+i' Ci+2* * E s t a expressão re

sulta da derivada do melhox traçado para o espectro, o qual

é obtido por meio do método dos mínimos quadrados, a partir

de um polinômio de 39 grau, utilizando 5 pontos. A expres-

são foi aplicada ncs canais próximos aos possíveis locais

dos fotopicos de 1,4608 e 2.6147 Mev. A mudança de sinal (de

positivo para negativo) indicava os canais correspondentes

aos máximos em que os fotopicos estavam situados. Com as

localizações destes fotopicos, foi obtida a reta de calibra

çao energia versus canal. Em cada espectro, o canal do â
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228

no do fotopico do AC foi localizado com o auxilio da

expressão (D.I) e a energia correspondente (0,911 Mev), foi

determinada com a reta de calibração energia versus canal.
As contagens foram obtidas pelo método da área

i

total (Tr75), expressa pela equação:

u (CM + C_)

I c. - — H E (D.2)
J-P 3 2

onde: C_ ~ contagem total de (u-p) canais no entorno do fo-

tópico com energia E, do espectro do local L.

CJ * contagem no canal j.

p e u: canais das extremidades do fotopico.

C e C : contagens dos canais das extremidades do fo-

topico.

Por este método a obtenção da contagem C L conduz

a um erro elevado caso o fotopico não esteja muito acima da

linha de base do espectro. Por esta razão é que aqui nesta

trabalho não foi calculada em nenhum espectro a área refe-
228

rente ao fotopico do Ac (0,911 Mev).

Para determinar os canais correspondentes aos li-

mites inferiores e superiores desses fotopicos, foram consi
î» duas faixas de energia, para todos os espectros

(Be72) :

1,32 a 1,60 Mev, com centro em 1,46 Mev para
40

fotopico do * W K e
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2,48 a 2,75 Mev, com centro en 2,61 Nev para

fotopico do 208Tl.

As energias acima foram, então, convertidas em ca

nais, com o auxilio da reta de calibração correspondente ã

cada espectro.

Os principais problemas apresentados foram, a sa-

ber: a) o ruído eletrônico presente nos 100 primeiros ca-

nais de todos os espectros, exceto naqueles obtidos na cama

ra de corpo inteiro e nos locais Al e A8; b) deformações nos

fotopicos nos locais PT, PD, P8 e Pi, possivelmente provo-

cados por flutuações na corrente elétrica ; c) descontinui

dade nos espectros dos locais A2, A3, A4, A5, A6, A7 e PP

possivelmente provocadas por algum defeito no amplificador

linear. Tais problemas impediram que se obtivesse as taxas

de exposição a partir dos espectros gama. Assim sendo, es-

ta tese apresenta apenas resultados qualitativos baseados

na razão (R.) entre a contagem do fotopiro de energia E no

espectro do local L (C_) e a contagem do fotopico com mesma

energia no espectro da câmara de corpo inteiro (Cr?, pois

esta última pode ser considerada o local de radioatividade

mais baixa entre aqueles pesquisados, jã que sua blindagem

impede que os raios garoa emitidos por fontes localizadas nas

paredes, no solo e no teto atinjam o detector . A razão R-

ê expressa por:

- -£ D.3)

Fortes o bastante para não terem sido atenuadas pelo estabilizador de
corrente alternada.
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