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RESUMO

Uma das grandes dificuldades existentes para se avaliar corretamente os efeitos de

contaminação externa e interna por alguns radionuclídeos é a determinação da dose absorvida na

pele e em mucosas, induzida por elétrons com energia menor que 100 keV.

Neste trabalho é apresentada uma metodologia para a avaliação da dose absorvida e do poder

de freamento em absorvedores de VYNS (co-polímero cloreto de polivinila-acetato de poüvinila),

para os elétrons de conversão do 109Cd, com energias de 62,5 keV e 84-88 keV, utilizando um

detector proporcional pressurizado do tipo Ar,. Para garantir a reprodutibilidade das condições de

medida, uma das metades do detector foi utilizada para a obtenção do espectro de uma fonte fina

de 109Cd, sem absorvedor, e a outra metade, para a obtenção simultânea de espectros com

absorvedores de diferentes espessuras. A energia absorvida foi obtida pela diferença entre os

espectros sem e com absorvedor, armazenados em um micromputador acoplado aos sistemas de

processamento de sinais por uma interface tipo ACE. A massa e a espessura do VYNS foram

determinados utilizando-se procedimentos rotineiros da metrologia de radionuclídeos. Como o

VYNS tem características que o aproximam de um material tecido equivalente, os resultados

obtidos são coerentes com os conceitos dosimétricos e concordam com os citados na literatura.
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ABSTRACT

The evaluation of absorbed dose in the case of external and internal contamination due to

radionuclides is sometimes hard, because of the difficulties in the assessment of the absorbed dose

caused by electrons with energy less than 100 keV in skin and in mucous membrane.

In this work, a methodology for assessment of absorbed dose and stopping power in VYNS

(co-polymer of polivynyl chloride - acetate) absorbers, for the 62.5 keV and 84-88 keV energy

l09Cd conversion electrons, working with a 4TC proportional pressurized detector, is presented. In

order to assure the reproducibility of measurement conditions, one of the detector halves has been

used to obtain a spectrum of a thin 109Cd source, without absorber. The other half of the detector

was used in concomitance to obtain spectra with different thicknesses of absorber. The absorbed

energy was obtained subtracting each spectrum with absorber from the spectrum without absorber,

which were stored in a microcomputer connected to signal processing systems by a ACE type

interface. The VYNS weight and thickness were evaluated using common radionuclide metrology

procedures. As VYNS has characteristics similar to a tissue equivalent material, the results

obtained are consistent with dosimetric concepts and have a good agreement with those of the

literature.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

A estimativa ou o cálculo da dose absorvida por indivíduos ocupacionalmente

expostos ou indivíduos do público, em caso de acidentes, utiliza, com certo rigor,

a fração correspondente à interação da radiação gama. mas não trata a fração de dose

devida aos elétrons da mesma maneira. Isso porque, em função do uso mais freqüente

e tradicional das radiações gama e X para aplicações médicas, o conhecimento sobre

as interações de fótons com a matéria, e em especial com o tecido humano, e a

facilidade de detecção, tem recebido mais atenção que as interações de elétrons.

O uso crescente de aceleradores de elétrons para fins de radioterapia aumentou

a ênfase dada aos estudos da dosimetria associada de feixes de partículas carregadas.

No entanto, ainda que os fenômenos associados às interações de elétrons com

energias superiores a 0,2 MeV sejam razoavelmente conhecidos (ICRU Report 35,

1984), as interações de elétrons de energias menores com a matéria ainda não estão

suficientemente estudadas. Dentro do esforço de criar modelos que expliquem os

efeitos de elétrons de menor energia no tecido biológico (ICRU Report 36, 1983),

trabalhos mais recentes tem colocado em dúvida a abordagem da dosimetria

tradicional. Um número crescente de trabalhos têm analisado os efeitos de elétrons

de baixa energia, como os elétrons Auger, sobre as células, que têm sido

subestimados pela dosimetria convencional (BAVERSTOCK & CHARLTON, 1988).

Um dos aspectos que mais tem destacado a importância das interações desses



elétrons com a matéria é a característica de que estes elétrons depositam grande

quantidade de energia em volumes muito pequenos podendo assim causar danos às

estruturas básicas da matéria.

O conhecimento desses mecanismos é importante para a proteção radiológica

pois permitirá a estimativa de dose mais realista no caso de contaminação superficial

com radionuclídeos elétron-emissores. Esta contaminação pode ocorrer em casos de

acidentes radiológicos ou nucleares e nos procedimentos de manipulação de soluções

radioativas.

O estudo da absorção de elétrons monoenergéticos por camadas finas de

absorvedores tecido-equivalemes pode auxiliar no entendimento desses processos.

As maiores dificuldades residem nas técnicas e equipamentos a serem empregados.

A interação dos elétrons de baixa de energia com os materiais que fazem parte do

sistema de detecção limita os materiais e métodos a serem utilizados.

Um laboratório de metrologia de radionuclídeos, pela própria atividade de

calibração e medição para a disseminação de padrões, trabalha com técnicas que

buscam a exatidão e a precisão com uma prioridade maior do que os laboratórios de

rotina. Por esse motivo, as instalações, os equipamentos e os técnicos são preparados

de forma a atender a esses padrões. Em função disso, técnicas que lidam com

valores de grandezas de ordem muito pequena em relação às utilizadas normalmente

em outros laboratórios, como é o caso de espessuras da ordem de centésimos de

milímetros e massas da ordem de microgramas, constituem sua rotina.

O presente trabalho procurou utilizar técnicas derivadas de métodos diretos de

medição, usados em laboratórios primários de medida de atividade, buscando uma

ligação entre o processo de determinação de atividade e a dosimetria associada à t



atividade da fonte.

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma

metodologia que permita a avaliação da dose absorvida e do "stopping power" para

elétrons de baixa energia (abaixo de 0,1 MeV) para material tecido equivalente. O

método derivou do trabalho inicial de avaliar a dose absorvida pela variação na

detecção da atividade da 109Cd obtida pela medição dos elétrons de conversão,

detalhado no Apêndice A, utilizando o processo descrito por Troughton (1977). A

colocação de absorvedores finos sobre uma das faces de uma fonte fina feita com um

radionuclídeo emissor de elétrons monoenergéticos de baixa energia irá provocar a

absorção de parte da energia desses elétrons nesses absorvedores. Essa absorção

pode ser detectada e avaliada com um detector proporcional pressurizado 4~,

utilizando-se uma das metades (2n) como referência. Obtendo-se a massa e a

espessura do absorvedor pode-se estimar a dose absorvida no material e o "stopping

power" do material para aquela energia dos elétrons. Como resultados, além de

atingir os previstos inicialmente para este trabalho, propõe-se uma forma alternativa

de uso para o detector proporcional 4~ pressurizado.



CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1- ELÉTRONS COMO RADIAÇÃO

2.1.1- Características principais

A carga e massa do elétron são as responsáveis pelas principais características

da radiação constituída por essas partículas em relação às interações com a matéria.

A carga faz com que a probabilidade de interação com a matéria seja muito maior do

que para as partículas não carregadas. A massa, que é muito menor que a de outras

partículas carregadas, como o próton (me= 1/1836,16 . nip) e a da partícula a, torna

as interações mais sujeitas a maiores alterações na direção inicial no processo de

espalhamento.

Elétrons podem ser gerados de várias maneiras: pelos processos de decaimento

radioativo, onde podem ser emitidos a radiação p. os elétrons de conversão e os

elétrons Auger; por meio da emissão termoiônica, onde a energia transmitida aos

átomos libera elétrons que podem ser acelerados e colimados; e pelos processos de

interação de outras radiações com a matéria, como o efeito fotoelétrico, a geração

de pares elétron-pósitron e a produção de raios delta.

Para este trabalho são de interesse as emissões relacionadas com os processos

de decaimento radioativo.

2.1.2- Radiação beta

A emissão P é uma forma de ajuste da dinâmica e estrutura interna de um



núcleo atômico, na qual um isótopo de um elemento que tem excesso ou falta de

neutrons em relação ao isóbaro (mesmo número de massa A = neutrons + protons)

estável mais próximo busca compensar esse desequilíbrio. Quando há excesso de

neutrons, a emissão de uma partícula p' (elétron) aumenta a carga do núcleo,

diminuindo o número de neutrons. Quando há falta de neutrons, a emissão de uma

partícula {3" (positron ) diminui a carga do núcleo e aumenta o número de neutrons.

Uma das principais características da radiação P é a distribuição contínua do

espectro de energia dos elétrons emitidos. Esses espectros são característicos do

processo de decaimento do nuclídeo e têm um limite superior em energia,

denominado energia máxima, que é característico do radionuclídeo (EVANS, 1969,

pp. 539). Para cada transição uma única partícula P é emitida. A diferença de

energia que ocorre na emissão dessas partículas é carreada pelo neutrino, que tem

massa de repouso e carga elétrica igual a zero.

2.1.3- Elétrons de conversão

Um núcleo em estado excitado pode passar espontaneamente para um outro

estado de menor energia, emitindo um raio y com energia hu igual à diferença entre

as energias dos dois estados, ou então, transferindo a energia para um elétron das

camadas K, L, ..., do mesmo átomo. O elétron é ejetado com uma energia cinética

hu - EK; hu-EL,...; onde Ej,, EL, ..., são energias de ligação dos elétrons nas camadas

K, L ,..., respectivamente. Este processo é chamado de conversão interna e ocorre

no próprio átomo onde foi gerado. Pensou-se durante algum tempo que a energia de

transição nuclear era emitida primeiramente como radiação gama, a qual interagia

com o elétron atômico, ejetando-o exatamente como faria em relação ao processo de



interação com o elétron de outro átomo. Mostrou-se entretanto que essa explicação

é incorreta e que o processo de conversão interna é causado pela interação direta de

um núcleo com seus elétrons circundantes. Em qualquer caso, a carga nuclear não

muda numa conversão interna de modo que esse processo não constitui um

decaimento [3 (KAPLAN, 1962, p.291;pp.351-353).

A probabilidade de conversão interna, Pe, relativa a probabilidade de emissão

do raio y, Py, é dada pelo coeficiente de conversão interna, a, que é igual a Pe/PT.

O coeficiente de conversão interna total é a soma dos diferentes coeficientes de

conversão nas diferentes camadas, de forma que a = aK +ctL + aM + , onde a^ =

PKe / PT, ... Os valores numéricos totais dos coeficientes de conversão interna variam

nos limites mensuráveis de IO"5 a IO5 (MANN et alli, 1991, p.24).

Os elétrons emitidos por esse processo são monoenergéticos e suas energias são

características do radionuclídeo.

2.1.4- Elétrons Auger

Em alguns casos, a busca de equilíbrio do núcleo com falta de neutrons se faz

pelo processo denominado captura eletrônica, que consiste na captura pelo núcleo

de um elétron orbital, normalmente um elétron da camada K, podendo ocorrer

também para outros níveis, com menor probabilidade. Nesse processo e no processo

de conversão interna, é criada uma vacância na estrutura eletrônica. A ejeção do

elétron da camada K, L, . . . . e a vacância deixada desestabilizam o equilíbrio

eletrônico, que é rapidamente (dentro de um tempo da ordem de 10"13s) restaurado

pelos mecanismos de preenchimento por elétrons de uma camada mais externa. Esse

preenchimento pode ser seguido pela emissão de um raio-X com a diferença de



energia, ou. concorrentemente, o raio-X pode ser substituído pela emissão de um

outro elétron de camada mais externa, denominado então elétron Auger. A energia

cinética desse novo elétron é igual à diferença entre a energia do raio-X que seria

emitido e a sua energia de ligação. A nova emissão pode criar outra vacância, e o

processo se repetir, com a emissão de energia na forma de uma sucessão de elétrons

Auger e raios-X. (KAPLAN, 1962, p.239; MANN et alli., 1991, pp.23-24). A soma

da produção de fluorescência o^ (a fração de raios-X emitido pela vacância na ié-

sima camada), e a produção de elétron Auger a; , é igual a um (co } + a s = 1). O

preenchimento de uma vacância com emissão de elétron Auger (inclusive as que

ocorrem no processo secundário) produz duas vacâncias posteriores nas camadas

mais externas, enquanto a emissão de raios-X (fluorescência) conserva o número de

vacâncias.

Os elétrons Auger são emitidos normalmente com energias pequenas, da ordem

de dezenas de eV a dezenas de keV e podem ser emitidos mais de um por

decaimento. A distribuição de energia é discreta, função dos níveis das camadas

eletrônicas envolvidas, e é característica do radionuclídeo.

Todos os processos nucleares nos quais os elétrons estão envolvidos são

acompanhados por "bremsstrahlung" interno de intensidade muito baixa e causam

"bremsstrahlung" externo.

2.2- INTERAÇÕES DE ELÉTRONS COM A MATÉRIA

2.2.1- Formas de interação

A transferência de energia se dá pela interação da radiação com a matéria. As

partículas carregadas perdem sua energia interagindo com um ou mais elétrons ou



com o núcleo do átomo, em função do campo elétrico coulombiano e das forças a ele

associadas. Não existe probabilidade de uma partícula carregada passar por um meio

material sem interação. Uma partícula carregada de 1 MeV de energia tem

tipicamente da ordem de IO5 interações antes de perder toda sua energia (ATTIX,

1986, p.160).

As interações de elétrons com a matéria, nos quais a partícula perde sua energia

cinética ou é defletida de seu rumo original, envolvem normalmente quatro tipos

principais de interação (EVANS, 1979, pp.567-568):

- colisões inelásticas com os elétrons de ligação atômica - é o mecanismo

predominante pelo qual uma partícula carregada rápida (com energia muito maior

que as energias da agitação do equilíbrio térmico) perde sua energia cinética em um

absorvedor. Como resultado dessa colisão, um ou mais elétrons atômicos

experimentam a transição para um estado ligado (excitação) ou para um estado livre

(ionização).

- colisões inelásticas com os núcleos - em uma colisão direta, sem captura,

com o núcleo, a partícula carregada incidente invariavelmente experimenta uma

defleção. Em algumas dessas deflexões é emitido um quantum de radiação

("bremsstrahlung") e a correspondente quantidade de energia cinética é perdida pela

partícula incidente. A probabilidade de uma excitação nuclear em uma colisão sem

captura também existe mas é geralmente muito pequena e só ocorre com elétrons de

alta energia.

- colisões elásticas com um núcleo - em um espalhamento elástico nuclear,

a partícula incidente é defletida mas não gera radiação e nem excita o núcleo. A

partícula incidente perde somente a energia cinética requerida para a conservação
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do momento entre as duas partículas. Para elétrons, a probabilidade de ocorrência

de espalhamento nuclear elástico é alta.

- colisões elásticas com elétrons atômicos - uma partícula carregada incidente

pode ser elasticamente defletida no campo dos elétrons do átomo atingido. A

energia e o momento são conservados, e a transferência de energia é normalmente

menor que o nível mais baixo do potencial de excitação dos elétrons, de forma que

a interação é realmente com o átomo como um todo. Tais colisões são significantes

somente para o caso de elétrons incidentes com energias muito baixas (menores que

0,1 keV).

As interações podem ser analisadas de outra forma (ATTIX, 1986, pp. 161-164):

definindo um parâmetro de impacto b como a distância que uma partícula carregada

passa em relação ao núcleo de um átomo de raio atômico a com o qual interage, as

interações coulombianas das partículas carregadas podem ser caracterizadas em

termos do tamanho relativo desse parâmetro de impacto em relação ao raio atômico.

Três tipos de interação tornam-se dominantes dependendo da relação entre 6 e a.

Se b muito maior que a, a partícula passa distante do átomo e sua interação

ocorrerá com todo o átomo, podendo provocar distorções no mesmo, excitar para

um nível energético mais alto ou algumas vezes ionizá-lo pela ejeção de um elétron

da camada de Valencia. O efeito líquido é a transferência de uma quantidade muito

pequena de energia (alguns poucos eV) para um átomo do meio absorvedor.

Considerando que valores grandes para b são claramente mais prováveis que

interações em que o elétron penetre no raio atômico, as interações desse tipo,

chamadas de colisões suaves ("soft"), são muito mais numerosas, sendo responsáveis

por aproximadamente metade da energia transferida para o meio absorvedor.



Quando a distância b é da ordem das dimensões atômicas, torna-se mais

freqüente a interação da partícula incidente com um elétron individual da camada

eletrônica do átomo, o qual é então ejetado com uma energia cinética considerável.

Esse processo é chamado de interação "dura" ou Hde pancada" ("hard or knock-on

collision"). Apesar da probabilidade relativamente pequena de ocorrência desse tipo

de interação, a quantidade de energia gasta nesse processo pela partícula incidente,

embora menor, é geralmente da mesma ordem de grandeza das outras interações. O

elétron ejetado irá desenvolver sua própria trajetória, interagindo com outros átomos

e transferindo sua energia. Além disso, a vacância formada pela ejeção desse elétron

irá provocar a emissão de elétrons Auger ou raios-X característicos no processo de

desexcitação do átomo.

Finalmente, quando o parâmetro de impacto de uma partícula carregada é muito

menor que o raio atômico, a interação da força coulombiana ocorrerá principalmente

com o núcleo. Em praticamente todos os casos, exceto em aproximadamente 2 a 3%

dessas colisões, o elétron é espalhado elasticamente, não ocorrendo emissão de raios-

X ou excitação do núcleo. Somente uma quantidade insignificante de energia é

perdida para satisfazer a conservação do momento nessa colisão. Embora esse não

seja um mecanismo importante para efeito de transferência de energia para o meio,

é importante porque altera a trajetória do elétron incidente, fazendo-o seguir um

caminho tortuoso. Considera-se freqüentemente, por simplicidade, que as interações

de espalhamento podem ser tratadas separadamente em relação àquelas que se

referem a perda de energia.

Para elétrons de baixa energia em materiais leves, as interações que mais

interessam são as chamadas interações suaves. A produção de radiação
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eletromagnética ("bremsstrahlung") pode ser considerada desprezível.

2.2.2- Poder de freamento

No material absorvedor, a partícula em movimento é freada e finalmente levada

ao equilíbrio térmico pela ação combinada desses diversos tipos de interação. Em

geral, cada partícula incidente pode experimentar um número de colisões de cada

tipo.

Cada tipo de interação de uma partícula com um átomo é descrita segundo as

leis das probabilidades. Da teoria de colisão pode-se obter as probabilidades de um

tipo particular de colisão, sua perda de energia e mudança de direção do movimento

da partícula incidente. Após a primeira colisão essas probabilidades podem ser

aplicadas à segunda colisão, então à terceira e assim por diante. Esse método é

aplicado dentro dos processos computacionais de simulação (NELSON et alli, 1985).

A maioria dessas interações somente transfere individualmente uma fração muito

pequena da energia cinética da partícula incidente e o processo pode ser considerado

como se a partícula fosse perdendo lentamente sua energia, em um processo

semelhante ao do atrito, referido como "aproximação da desaceleração contínua"

("continuous slowing-down approximation"-CSDA). Nesse processo, à medida que

o elétron perde sua energia nas interações diversas, está sujeito a influências na

direção de seu movimento. O resultado final é que o caminho que o elétron percorre

ao atravessar um absorvedor é muito tortuoso. Partículas idênticas (mesmo tipo,

energia e direção e sentido de movimento) atravessando um determinado material não

atingem a mesma profundidade e o caminho percorrido não é reto, devido ao

espalhamento causado pelas interações. Isso ocorre principalmente para os elétrons,
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por causa de sua pequena massa e de sua carga. A distância percorrida

("pathlenght") ao longo da trajetória total da partícula pode ser de 1,2 a 4 vezes a

espessura de absorvedor atravessada (EVANS, 1979, p.611). Cada partícula

individualmente tem um processo totalmente aleatório de interações, o que faz com

que para cada uma a distância percorrida e a profundidade alcançada no meio

absorvedor sejam completamente individualizadas. Entretanto, por causa da grande

quantidade de interações sofridas na sua desaceleração, a distância percorrida por

uma partícula de um determinado tipo e energia em um meio absorvedor tende a um

valor esperado, para uma população muito grande de partículas idênticas. Esse valor

esperado é denominado alcance ("range"), segundo Attix (1986, pp. 180-185).

Quando uma partícula incidente com energia cinética T atravessa um absorvedor

que contém A" átomos/cm3, cada um com Z elétrons por átomo, o valor esperado para

a perda de energia por unidade de comprimento de caminho dT/dx (em erg/cm ou

6,242 x IO5 MeV/cm) será (EVANS, 1979, p.571):

f = *zj Qdo (2A)

onde Qmax e Q,in são respectivamente os valores limite máximo e mínimo de

transferência de energia por interação, da é a probabilidade de interação dada pela

seção de choque diferencial <P(Q)dO e dx refere-se ao caminho total percorrido no

absorvedor.

A partir da aproximação de Bohr que considera a velocidade orbital do elétron

ligado ao átomo muito pequena em relação à velocidade da partícula incidente, Bethe

desenvolveu uma fórmula para a perda de energia para uma partícula por unidade
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de comprimento percorrida no meio com o qual está interagindo. Começando com

os cálculos com o átomo de hidrogênio como absorvedor, Bethe usou como

potencial de espalhamento o potencial couiombiano entre a carga nuclear estacionaria

e o elétron de ligação e dois outros termos representando a energia coulombiana

entre a partícula em movimento e o elétron atômico ligado. A solução foi extendida

para átomos contendo Z elétrons substituindo o campo couiombiano do núcleo por

um campo com (Z-l) elétrons. O tratamento não-relativístico foi depois ampliado

para partículas com velocidades da ordem da velocidade da luz. A fórmula

desenvolvida por Bethe (EVANS, 1979, p.581) para interações suaves tem a seguinte

forma (em erg/cm):

dx mQV2 I2 (1-p2)

onde:

T = energia cinética da partícula

ze = carga elétrica da partícula incidente;

m0 = massa de repouso da partícula incidente;

V = velocidade da partícula incidente;

N = número de átomos por cm3

P = V/c , c velocidade da luz;

I = média geométrica dos potenciais de ionização e excitação do material,

característico do material, determinado empiricamente;

H = máxima transferência de energia considerada na interação.
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Essa fórmula pode ser adotada como uma forma geral aproximada para a perda

total de energia por ionização para elétrons, porque:

- as expressões mais complicadas obtidas com inclusão dos termos referentes

às colisões duras diferem percentualmente muito pouco em relação aos valores que

consideram a limitação da energia máxima transmitida em H = Qmax = T/2 (colisões

suaves).

- as outras incertezas existentes nas teorias também são dessa ordem de

grandeza.

- as colisões duras são muito raras e contribuem muito pouco para a perda de

energia mais provável, sendo de menor importância na determinação de dT/dx .

De fato, quando comparando teoria e experimento é comum considerar somente

colisões suaves na qual a transferência máxima de energia é da ordem de 1 keV a 10

keV. É importante notar que, embora as colisões duras sejam pouco freqüentes,

quase metade da energia é perdida nesse tipo de colisão, uma vez que é grande a

transferência de energia nesse tipo de interação. Isso significa que o valor médio de

perda de energia dT/dx irá exceder o valor mais provável de perda de energia.

Assim, utilizando-se a limitação de H=T/2 para elétrons de todas as energias,

obtem-se um resultado bastante preciso para elétrons de todas as energias, exceto

para os elétrons extremamente relativísticos (T>10 MeV).

Para ser considerado o termo total para perda de energia (dT/dx ) deve incluir

também a perda de energia pelas colisões inelásticas com o núcleo, com a perda de

energia por interação com o campo nuclear coulombiano, gerando o raios-X de

freamento (ou freiamento, ou frenamento, ou, ainda, "bremmstrahlung"). No entanto,

podemos analisar a relação entre as perdas por ionização e as perdas por radiação.
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A grosso modo, as perdas por ionização variam por unidade de comprimento l/B2 e

assim são maiores paras partículas mais lentas. Por outro lado, as perdas por energia

aumentam com o aumento da energia. Para altas energias (T » moc
2 para elétrons),

a perda radiativa começa a se tornar comparável à perda por ionização. Para baixas

energias a perda por radiação pode se tornar desprezível em relação à perda por

ionização.

A razão entre a perda radiativa e a perda por ionização pode ser expressa por

(EVANS, 1979, p.610):

(dT/dx) . mr
 : T

2fi = Z (-L) ( í ) (2.3)
n K L400mQc2

Considerando o elétron incidente com energia de 100 keV, em meio leve (Z ~

6), temos m0 = ?4 (massas do elétron e da partícula incidente, no caso também

elétron), Z= 6 (carbono), T= 0,1 MeV e moc
2= 0,51 MeV. Nesse caso o valor da

razão é inferior a 0,1 % e as perdas radiativas podem ser desprezadas em relação às

perdas por colisão.

A razão (dT/dx ) recebe o nome de poder de freamento (do inglês "stopping

power", traduzido também por poder de freiamento, poder de frenamento ou poder

frenador). Se dividida pela densidade do meio absorvedor recebe o nome de poder

de freamento de massa.

Outra notação da fórmula do poder de freamento (ATTIX, 1986, p.167),

incluindo a divisão pela densidade do material absorvedor, é dada (em MeV cm2/g)

por:
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[In ( —°——) -p-] (2.4)
P2 /2(1-P2)

onde;

C= ~íNAZ/A)rQ
: = 0,150 Z/A cm2/g, no qual NAZ A é o número de elétrons por

grama do meio absorvedor, e r0 = 2,818 x IO"13 cm é o raio clássico do elétron. (3

representa a razão v/c, onde v é a velocidade da partícula, e c a velocidade da luz.

A divisão do poder de freamento pela densidade é muito conveniente porque a

variação dessa razão é bastante pequena.

2.2.3- Efeitos do estado físico nas perdas por ionização

A perda por ionização de uma partícula rápida carregada é maior em uma

substância no estado gasoso que para igual massa da mesma substância no estado

condensado (EVANS, 1979, pp.587). A teoria das perdas por colisão normalmente

assume que cada átomo é independente do outro. Essa afirmativa é verdadeira para

gases em pressões moderadas. Em substâncias condensadas aparecem novos

fenômenos. Eles surgem inicialmente do resultado do acoplamento entre diferentes

colisões e são devidos principalmente à condutividade do meio e à polarização do

meio pela carga em movimento. Esses fenômenos são desprezíveis se P « 1, mas

tornam-se significantes quando P aproxima-se muito de 1. Se a partícula está se

movendo em alta velocidade, o campo efetivo é maior atrás que à frente da direção

do movimento A partícula em movimento polariza os átomos próximos na proporção

de seu campo efetivo. Assim, existe uma assimetria na polarização que discrimina os

átomos mais distantes que de outra forma estariam sujeitos à transferência de
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energia. Essa polarização só é efetiva quando os átomos estão mais próximos que o

parâmetro de impacto para colisões suaves, o que só ocorre no material condensado

ou em gases à pressão muito alta. O efeito reduz as perdas por colisões suaves para

partículas muito rápidas. Para partículas com velocidade baixa em metais esse efeito,

apesar de pequeno, não é zero (~ 0,1 ) por causa dos elétrons de condução no

denominado efeito de polarização de energia zero (ATTIX, 1986, p. 172-173 ).

2.2.4- Efeitos das ligações químicas nas perdas por ionização

Como as ligações moleculares causam pequenas alterações no potencial médio

de excitação e ionização /. era de se esperar alterações no valor do poder de

freamento de partículas na interação com um determinado material na forma

molecular quando comparado com o poder de freamento para interação com o mesmo

material na forma atômica. A observação experimental tem demonstrado que mesmo

para grandes alterações na forma química, como a combinação do oxigênio e do

hidrogênio para a formação de água, as alterações no potencial / são muito pequenas,

inferiores a 1%. (EVANS, 1979, p.588).Por esse motivo, o poder de freamento de

uma mistura pode ser encontrado pela adição do poder de framento dos átomos

componentes. Para cálculos mais precisos, o ICRU Report 37 (1984), fornece valores

tabulados de poder de freamento para elétrons e protons em um grande número de

substâncias, incluindo tecidos humanos e materiais substitutos.

2.2.5- Relação entre energia de elétrons monoenergéticos e profundidade

alcançada no absorvedor.

Para elétrons monoenergéticos a absorção é praticamente linear para energias
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superiores a 200 keV. Se a razão de contagem (número de partículas) é colocada em

uma escala linear em função da espessura do absorvedor, a curva se aproxima à uma

linha reta em quase toda a espessura do absorvedor com uma pequena cauda no final

da curva (ver Figura 2.1). Para elétrons monoenergéticos abaixo de 200 keV a curva

do transmissão relativa e absorção se desvia mais e mais de uma linha reta à medida

que a energia decresce (KAPLAN, 1962, p.290).

As relações entre a profundidade alcançada por um feixe de elétrons

monoenergéticos em um absorvedor e sua energia são dadas por relações semi-

empíricas.A espessura do material requerido para reduzir a ionização ou a contagem

a zero é uma quantidade razoavelmente bem definida. Resultados reprodutíveis são

obtidos pela extrapolação da porção intermediária da curva de absorção (Figura 2.1)

até o eixo. Esse valor extrapolado Ro é denominado profundidade de penetração

extrapolada (segundo Attix) e para baixas energias de elétrons varia com E2

(EVANS, 1979, p.623).

Para energias entre 0,01 MeV a aproximadamente 3 MeV, Katz e Penfoíd

propuseram a seguinte fórmula empírica (EVANS, 1979, p.625):

Ro (mg/cm2) = 412En (2.5)

com n = 1,265 - 0,0954 In E

onde E é a enereia do elétron em MeV.
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FIGURA 2.1: Curva de transmissão para elétrons monoenergéticos (KAPLAN,

1962, p.290)

2.2.6- Absorção do espectro contínuo de raios P

Uma curva típica de transmissão para um espectro contínuo de raios P difere

grandemente daquela mostrada para elétrons monoenergéticos. E que a absorção

para partículas P pode ser representada por uma curva exponencial. O caráter

aproximadamente exponencial é uma conseqüência acidental da forma do espectro

P que representa, além do processo de absorção e de espalhamento, a distribuição

contínua do espectro de energia dos elétrons e as diferenças entre o espalhamento

e a absorção de elétrons que têm diferentes energias iniciais.

Para o espectro contínuo P, um gráfico da transmissão logarítmica versus a

espessura do absorvedor tem aproximadamente a mesma forma que a curva linear de

transmissão dos elétrons monoenergéticos. A curva de transmissão é freqüentemente

próxima da exponencial na maior parte de seu comprimento e pode ser representada

por:
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onde I/Ie é a fração do número de contagens detectada após a radiação p ter passado

através de uma espessura x do material absorvedor e / í é o coeficiente aparente de

absorção para um espectro particular. Se a densidade de um absorvedor é p, é

encontrado experimentalmente que o coeficiente de absorção de massa fi/p é quase

independente da massa atômica do absorvedor, crescendo somente um pouco com o

aumento de Z. O fato marcante sobre a atenuação exponencial do espectro P é que

o coeficiente de absorção de massa parece ser determinado unicamente por Emsx.

Iniciando o processo com uma radiação que tem o espectro com Emax em 1 MeV, e

absorvendo metade da radiação, a radiação remanescente mantém o coeficiente de

absorção característico do espectro (3 original.

2.3- ABSORÇÃO DE ENERGIA PELA MATÉRIA

A energia cedida por uma radiação ionizante para uma matéria de massa m em

um volume é definida como (ICRU Report33,1980, p.12; ICRU Report 51,1993,p.4):

( 2 ' 7 )

onde:

EiH é a energia radiante incidente no volume, isto é, a soma das energias

(excluindo as energias de repouso) de todas aquelas partículas ionizantes carregadas

e não carregadas que entram no volume;

Eout é a energia radiante emergente do volume, isto é, a soma das energias
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(excluindo as energias de repouso) de todas as partículas ionizantes carregadas e

não-carregadas que deixam o volume;

EQ é a soma de todas as alterações (quando aumenta: sinal positivo; quando

diminui: sinal negativo) da energia de repouso dos núcleos e das partículas

elementares em qualquer transformação nuclear que ocorra no volume.

2.4- DENSIDADE SUPERFICIAL

As espessuras usadas em medidas de absorção são dadas normalmente em

unidades de g/cm2, mg/cm2, ou ug/cm2 do absorvedor. A espessura multiplicada pela

densidade, é chamada de densidade superficial, e é usada como medida da espessura.

Este uso apresenta algumas vantagens práticas. O alcance de uma partícula carregada

depende não somente de sua energia inicial, mas também do número de elétrons com

os quais colide na sua passagem através do absorvedor. Esse número depende da

densidade de elétrons por unidade de massa e, portanto, da relação entre o número

atômico Z e o número de massa A. Apesar desta razão decrescer dos elementos

leves para os pesados, o efeito na variação na espessura de absorção não é grande.

Assim, para parar um elétron com 1 MeV de energia são necessários 400 mg/cm2 de

alumínio (Z/A = 13/27= 0,48) e 500 mg/cm2 de ouro (Z/A = 79/197 = 0,40)

(KAPLAN, 1962, p. 289). Para materiais orgânicos essa relação é mais complexa, em

função das ligações moleculares e outros fenômenos, mas permanece a utilidade da

notação da espessura como densidade superficial.
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2.5- INTERAÇÃO DE ELÉTRONS COM O TECIDO HUMANO OU

MATERIAIS EQUIVALENTES

Elétrons atravessando o tecido humano têm dois processos principais,

dependentes da energia, que são as colisões eletrônicas e a produção de

"bremmstrahlung" (ICRU Report 44. 1989). Até 500 keV, as colisões eletrônicas são

predominantes. À medida em que a energia aumenta, o efeito do "bremmstrahlung"

aumenta. Para o músculo, a perda por "bremmstrahlung'1 cresce de 1% para 47% da

perda total de energia quando a energia aumenta de i MeV para 100 MeV. Para

energias inferiores a 500 keV, o efeito do "bremmstrahlung" é muito pequeno quando

comparado às perdas por ionização

Uma análise mais profunda dos mecanismos do processo de interação de

elétrons com materiais orgânicos, como os do tecido humano, que resulta na perda

de energia é extremamente complexa, devido ao grande número de diferentes

interações resultando na perda de alguns eV (ICRU Report 44, 1982). A radiação

ionizante deposita a energia em quantidades discretas que resultam das interações

que ocorrem com o meio pelo qual passa. Essas quantidades não estão uniformente

distribuídas no volume irradiado. Além da energia média depositada por unidade de

massa, o número de locais onde a radiação foi depositada, sua magnitude e sua

distribuição espacial devem influenciar os efeitos da radiação nas estruturas

biológicas. Radiações que diferem no número, no tamanho e na distribuição dos

locais de deposição de energia podem, dessa forma, causar efeitos diferentes. Isso

é observado no caso dos efeitos biológicos e é quantificado normalmente em termos

da eficácia biológica relativa ("relative biological effectiveness" - RBE). O

entendimento das diferenças entre as radiações inicia-se em uma descrição apropriada
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de como a energia é depositada, o que requer informações detalhadas dos caminhos

gerados em um meio irradiado. Uma descrição detalhada de todas as interações que

ocorrem em um meio irradiado é extremamente complicada e virtualmente

impraticável para fins de interpretar os efeitos da radiação.Da mesma forma, uma

descrição completa das estruturas biológicas em um organismo irradiado é também

igualmente impraticável (ICRU Report 36.1983). Por esse motivo procuram-se fazer

aproximações, utilizando fatores de qualidade que procuram introduzir correções nas

possíveis estimativas de danos causados pela radiação. Os modelos que tentam

explicar de uma forma mais aproximada essas interações ainda estão em

desenvolvimento, utilizando técnicas mais avançadas da biologia molecular.
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CAPITULO 3

METODOLOGIA

3.1- DETERMINAÇÃO DA ENERGIA ABSORVIDA

Ao analisar o espectro em energia de um feixe de elétrons monoenergéticos.

após incidir sobre um absorvedor de material leve, com espessura insuficiente para

absorve-los totalmente, pode-se esperar duas conseqüências: a diminuição do número

de contagens, em função dos elétrons absorvidos pelo material ou totalmente

refletidos: e deslocamento do espectro para região de menor energia causado pela

perda de energia por espalhamento de parte dos elétrons transmitidos. Analisando

comparativamente os dois espectros, antes e depois da interação dos elétrons com

o absorvedor, pode-se calcular a variação na energia. Essa diferença encontrada é

devido à interação dos elétrons com o absorvedor e representa basicamente a

energia absorvida pelo material nas interações.

Para medir esse efeito é necessário que o sistema esteja calibrado em energia,

de forma que os efeitos da colocação do absorvedor possam ser observados no

espectro e suas diferenças possam ser mensuradas.

Em cada espectro, para a região no intervalo de energias E, a En, a energia total

Etot será dada por

Em=fN(E)dE (3.1)
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onde N(E) é o número de contagens no intervalo dE.

Considerando que as contagens são agrupadas por faixas de energias, uma

aproximação desse valor será dada por:

J = l £

onde Ni é o número de contagens no intervalo E^ a 2 ^ .

A energia absorvida será dada pela diferença entre as energias obtidas para os

dois espectros na região de interesse.

3.2- ESTIMATIVA DE DOSE ABSORVIDA

Dose absorvida é o valor esperado da energia cedida à matéria por unidade de

massa em um determinado ponto (ATTIX, 1986, p.26). Pode ser definida em termos

da quantidade de energia cedida e, como:

D" iê <3-4>
am

onde de é o valor médio da energia cedida pela radiação ionizante à matéria de

massa dm (ICRU Report 51, 1993; ICRP, 1991). A dose é dada normalmente em

Gray (J/kg).

Se camadas muito finas, da ordem de R9 /100 (ver Item 2.2.5), de um material

forem submetidas a um feixe de elétrons, pode-se estimar o valor médio da dose

absorvida dividindo-se o valor da energia absorvida nessa quantidade de material pela
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sua massa m.

Para isso prepara-se o material em estudo em camadas finas, as quais são

sobrepostas consecutivamente, alterando a espessura do material.

A dose absorvida D para uma camada de massa Am do material absorvedor,

será então dada por:

D - Eslabl E°;abl (3.5)
Am

onde E^gis é a energia obtida do espectro sem absorvedor e Ee/ais é a energia do

espectro com absorvedor.

3.3- ESTIMATIVA DO PODER DE FREAMENTO

O poder de freamento pode ser definido como o valor esperado para a taxa de

perda de energia por unidade de trajetória (ou caminho) percorrida de uma partícula

carregada com energia cinética T em um determinado meio (ATTIX, 1986, p. 165).

O poder de freamento é função do tipo de partícula, de sua energia cinética e do

meio absorvedor. Dividindo esse valor pela densidade do meio, pode-se obter o

poder de freamento de massa (ou mássico), que é representado por (ICRU Report

33, 1980; ICRU Report 46,1992):

(S/p) = 1 A (3.6)
p dx

onde dE é a variação na energia, dx o caminho percorrido e p a densidade do

material. O poder de freamento de massa é dado normalmente em unidades de
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MeV.cnr/g ou J.nr/kg (1 MeV.cnr/g = 1,602 x 1CTU J.nf/kg).

Utilizando-se a espessura do material absorvedor e considerando a energia

absorvida obtida no item 3.2., pode-se fazer uma estimativa do poder de freamento

para uma energia média dos elétrons envolvidos nas interações.

A estimativa do valor médio do poder de freamento pode então ser obtida por:

<3"7)

onde A"^ é o número de partículas incidentes, estimado pelo número de contagens.

AE é a variação na energia de todas as partículas. Ax é a espessura e p a

densidade do material.

3.4- UTILIZAÇÃO DO DETECTOR PROPORCIONAL 4ic

O detector utilizado para este trabalho é um detector proporcional pressurizado

4TC, utilizado para medições diretas da atividade de radionuclídeos, sendo bastante

adequado para a medição de elétrons de conversão na faixa de dezenas a centenas

de keV.

Um dos aspectos críticos que surge na utilização desse equipamento é a

calibração em energia quando a operação não é contínua. A variação em apenas

alguns pontos percentuais na pressão afeta a relação "altura do pulso-energia",

alterando a calibração efetuada.

Para se colocar um absorvedor em um sistema pressurizado com suporte de

fonte com posicionamento fixo. como é o caso da maior parte dos sistemas

pressurizados, é necessário despressurizá-lo para abrir e depois retornar à pressão
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de operação. Com isso torna-se difícil retomar as condições de pressurização

anterior, a não ser que se tenha um sistema de referência de pressurização de alta

precisão, e a calibração anterior não pode ser utilizada.

Aproveitando a característica de um detector que atua com um ângulo de

detecção de 4TT esfero radianos, pode-se considerar o detector dividido em duas

metades, cada uma com 2~ esfero radianos de ângulo de detecção, e, utilizando uma

das metades do detector como referência, comparar o valor da energia medida nessa

metade com o valor medido na outra metade, onde são colocados sucessivos

absorvedores entre a face da fonte e o eletrodo de detecção.

A vantagem deste processo é que a metade do detector utilizada como

referência está sujeita às mesmas condições de tensão, pressão e de radiação de

fundo que a outra metade onde está a face da fonte onde são colocados os

absorvedores. Dessa forma, o espectro obtido para a metade do detector utilizado

como referência pode servir de padrão de calibração em energia para o espectro

transmitido independentemente de ter ocorrido alguma variação na pressão em

relação a medição com outro absorvedor.
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CAPITULO 4

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.1- O RADIONÜCLÍDEO UTILIZADO

4.1.1- Características gerais

Com o objetivo de facilitar o processo de avaliação da interação dos elétrons

com a matéria, decidiu-se pela utilização de um radionuciídeo emissor de elétrons de

conversão em seu processo de decaimento. A vantagem principal é que esses elétrons

são monoenergéticos (ao contrário da radiação P, que se distribui em uma faixa de

energia) o que facilita a análise das variações de energia devido ã absorção e ao

espalhamento.

Em função da faixa de energia de interesse e da facilidade de obtenção, foram

escolhidos para o trabalho os elétrons de conversão provenientes do processo de

desexcitação do estado metaestável da lwAg, no decaimento do I09Cd para a 109Ag,

com energias principais de 62,52 keV (41.2%) e 84,228 a 84,683 (45.3%) .

O 109Cd é um radionuciídeo amplamente utilizado na excitação de fiuorescência

pois fornece um dos poucos pontos úteis para calibração e eficiência na faixa dos 88

keV para fótons. Sua meia vida é de 462,6 dias e se desintegra por captura eletrônica

para um estado isomérico de 109Ag. O estado metaestável dd09 Ag decai para o

estado estável, pela emissão de raios-y de 88,034 keV ou, alternativamente, pela

emissão de elétrons de conversão de 62,520 keV e de 84,228-84,683 keV. Durante

29



5/2 + -162.6 dás

109Cd
48 61

7/2* 8 8 - 0 3 4 » 39,80 s

7ec

1/2*

109 eaável

47^62

FIGURA 4 .1 : Esquema de decaimento do 109Cd.

TABELA 4 .1 : Radiações emitidas no decaimento do I09Cd para 109Ag.

109Cd

Emissão

elétrons:

e.AJOL

fótons:

x L

X K C 2

XRCI

XK(5

Probabilidade

0,865

0,134

0,058

0,186

0,353

0,114

Energia (keV)

1,8-3,8

17,8-18,7

2,6o,7

22

22,2

24,9-25,5

1 0 9 mAg

Emissão

elétrons:

eCÍ:

eCL

eCMN

fótons:

xL

XRC2

XKCI

X K P

Y

Probabilidade

0,787

0,071

0,417

0,440

0,106

0,053

0,099

0,187

0,06

0,037

Energia (keV)

1,8-3,8

21,0-22,2

62,5

84,2-84,7

87,3-88,0

2,6-3,7

22,0

22,2

24,9-25,5

88.03
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o processo de desexcitação. são emitidos elétrons Auger, na faixa de energia de 1,8-

3,8 keV e de 17,79 a 25T50 keV, e raios-X, mais intenso na faixa dos 22 keV. O

esquema de decaimento do 109Cd é mostrado na Figura 4.1. A Tabela 4.1

(LAGOUTINE, 1982; NCRP, 1985) apresenta as intensidades de emissão das

diversas radiações no processo de decaimento.

O decaimento do 109Cd obedece a seguinte seqüência: o núcleo do cádmio faz

uma captura eletrônica, podendo ser um elétron da camada K (PK=78%), da camada

L (PL=17%) ou da camada M (PN1=4%). O núcleo torna-se um núcleo de 109Ag, em

um estado excitado metaestável 109mAg, com meia-vida de 39,8 segundos. O processo

de captura eletrônica, ao tirar um elétron de uma camada interna da estrutura

eletrônica e alterar a carga do núcleo, cria um desequilíbrio que é restaurado pela

transição de elétrons das camadas mais externas para as vacâncias das camadas mais

internas, sendo os excessos em energia compensados com a emissão de raios-X

característicos e pela emissão de elétrons Auger. Esse processo é rápido (ordem de

10"13s) e essas reações ocorrem na camada eletrônica. O núcleo, que está no estado

da 109mAg, carrega um excesso de energia pela captura eletrônica, que é

descarregado para restabelecer o equilíbrio. Esse ajuste pode ser feito de duas

formas: pela emissão de uma radiação y (PT=3,7%) com a diferença de energia do

estado metaestável do Ag para o estado estável (88 keV), ou pela transmissão da

energia a um elétron das camadas internas da estrutura eletrônica (PK = 41,7%; PL

= 44,0%; PXÍN = 10,6%), no processo de conversão.
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4.1.2- Preparo das fontes

Para os detectores proporcionais 4TT. as fontes são normalmente montadas sobre

um filme plástico, recoberto com uma camada metálica para garantir a uniformidade

nos campos gerados pelos anodos (WATT, 1964, p. 225). A fonte e o suporte fazem

pane do sistema detector por princípio de construção e operação.

As fontes são preparadas com a deposição de gotas da solução padrão de 109Cd

em HC1, sobre um filme de VYNS metalizado com ouro, extendido em uma arandela

de metal (latão ou aço inoxidável).

As fontes finas foram preparadas a partir de uma solução de 109Cd originária do

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN). O valor nominal para

a atividade específica da solução na data de referência (07/05/92) é de 1,0898 MBq/g

(29,456 uCi/g). Para as medições foram utilizadas duas fontes: a fonte A, com

massa de 0,017605 mg e fonte B com massa 0,013232g.

suporte com
fonte

arandela com
absorvsdor

fonte

3.80 cm

acsorvecor

T fonte

suporte

FIGURA 4.2: Arandelas com filmes de suporte e absorvedores
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4.1.3- Controle de qualidade das fontes

A homogeneidade na espessura dos filmes utilizados para suporte e para

absorvedores é verificada pela coloração observada pela refração da luz do dia em

sua superfície (WATT, 1964, p.224). Os suportes com irregularidades no filme de

VYNS são descartados para evitar possíveis rompimentos de fontes no interior do

detector e conseqüente contaminação. No processo de deposição da solução com o

radionuclideo sobre os filmes são descartados os filmes com uma distribuição muito

heterogênea na superfície para diminuir possíveis problemas de auto-absorção. A

massa de material depositado em cada fonte é calculada por pesagem diferencial

utilizando uma balança Mettler modelo M5 calibrada e aferida, com leitura em 10^g,

com incerteza menor que 0,5% para pesagens diferenciais, conforme experimentos

realizados no LNMRI. A atividade da fonte é confirmada pela calibração utilizando

o método direto de determinação de atividade por contagem de elétrons de conversão

como mostrado no Anexo A. O processo de preparação de filmes e das fontes é

apresentado de forma mais detalhada no Anexo B.

4.2- MATERIAL ABSORVEDOR

4.2.1.Características gerais

Para um material poder representar o tecido humano, e de forma mais particular

a pele, deve ter algumas características (ICRU Report 44, 1989). A composição deve

ser razoavelmente homogênea e livre de impurezas e sua composição se aproximar

do tecido da pele, onde os elementos predominantes são O (64,5% em massa), C

(20,4%) e H (10,0%). Deve ser relativamente livre de elementos com Z acima de 20,
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para evitar a produção de raios-X de fluorescência. Além de preferencialmente

flexível, sua densidade deve estar na faixa de 1,093-1.190 g/cm3, com valor médio

de 1,110 g/cm3. Por atender razoavelmente a essas características, foi escolhido o

VYNS, copolimero cloreto de polivinila-acetato de polivinila, utilizado normalmente

em laboratórios metrológicos com o suporte de fontes finas na forma de filme.

O VYNS tem em sua composição C, H, O e Cl. Sua densidade na forma física

utilizada em laboratório foi determinada a partir da massa e do volume de três

amostras como sendo de 1,1315 ± 0,0083. Sua preparação é feita com todos os

procedimentos necessários para se obter baixo nível de contaminação por outros

elementos. A ciclohexanona na qual o pó de preparação é diluído é de pureza

laboratorial e a água sobre a qual o filme é distendido é bidestilada.

A preparação dos absorvedores foi feita utilizando várias camadas do filme.

Esses camadas foram selecionadas pela sua uniformidade.

4.2.2- Absorvedor metalizado

Utilizando a fonte A, primeiro conjunto de medidas foi realizado com

absorvedores metalizados, seguindo o procedimento usual do laboratório que

metaliza todos os filmes para assegurar a uniformidade no campo elétrico do detector

proporcional. Os filmes utilizados como camadas de absorvedores tiveram suas

espessuras e a de metalização previamente determinadas.

4.2.3- Absorvedor sem metalização

Em uma segunda fase, decidiu-se pela não metalização dos absorvedores, para

evitar a influência da camada de ouro no processo de absorção. Segundo Watt (1964.
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p.226), estando a base da fonte metalizada, não é necessária a metalização dos

absorvedores. embora a mesma fosse recomendada em rotina de calibração.

Foi utilizada a fonte B. O filme de suporte da fonte e os absorvedores foram

pesados previamente. Foram efetuadas as medições para essas fontes, com a obtenção

dos espectros em separado para cada anodo (referência e com absorvedor).

4.2.4- Colocação dos absorvedores sobre as fontes

Os absorvedores de VYNS e VYNS metalizado são montados pela colocação

individual de camadas de filmes sobre as fontes. À medida em que são colados os

filmes sobre as camadas anteriores são obtidas espessuras maiores de absorvedores.

Cada camada é colada sobre a anterior com etanol e, uma vez colada, não pode ser

removida. Para separar a arandela que suportava o filme que constituiu a camada do

absorvedor, é utilizada a acetona. Após a colocação de cada camada de filme, a fonte

com o absorvedor deve ser deixada em dessecador pelo tempo de 24 horas, para

evitar interferência da acetona e do etanol no processo de detecção.

4.3- SISTEMA DE MEDIÇÃO: O DETECTOR PROPORCIONAL

PRESSÜRIZADO

4.3.1- Características gerais

O detector utilizado é um detector proporcional 4n pressurizado, cilíndrico,

com dois anodos de fio de tungstênio recoberto com ouro, baseado em projeto

existente no Laboratório do BIPM (Bureau International des Poids et Mesures -

Paris). Trabalha com fluxo gasoso, utilizando a mistura Argônio (90%)-Metano

(10%), conhecida por P-10. O fluxo de gás é introduzido por uma cânula de alumínio
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com aberturas e o escoamento é feito pela base. A pressurização é regulada por um

sistema de fluxo contínuo em borbulhamento, com válvulas tipo agulha e válvulas de

chave. Tem a base em aço, sob a qual é montada a câmara em polietileno especial (de

nome comerciai "trovidur"), em formato cilíndrico. Dentro do cilindro de poiietileno

é montada uma câmara em duralumínio. Atravessando essas duas câmaras estão

montados os anodos, de tungstênio recobertos com ouro, com espessura de 70

micra, isolados por teflon, conforme mostra a Figura 4.3. A tensão é aplicada na

estrutura da câmara metálica, através de contato na base da câmara. A tensão

utilizada varia entre 5.600 e 6.000 volts. Os pré-amplificadores são montados junto

à base, na própria estrutura do detector. As câmaras são encapsuladas por um

cilindro em aço, que se acopla ã estrutura da base por rosqueamento, fazendo a

vedação.

O detector foi projetado para operar a pressões de até 20 bar (1 bar = 0,986923

atm), tendo sido testado com pressões até 15 bar. Sua faixa de operação foi de 9

a 10 bar para garantir a eficiência de 100% na detecção dos elétrons.

A gaveta, conduzindo a fonte fina, entra por uma abertura que atravessa a base

e as câmaras e se ajusta de forma a fonte ficar na região central do cilindro,

conforme pode ser visto na Figura 4.4.
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FIGURA 4.3: O detector proporcional

FIGURA 4.4: Câmara do detector com a gaveta de suporte da fonte.

4.3.2- Modo de operação

Existem duas formas de operação de detectores de radiação: modo corrente e

modo pulso. No primeiro caso, é medida a média da corrente produzida pela

radiação no detector em um intervalo de tempo. No segundo caso, cada quantum de
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radiação é registrado separadamente, após sua interação. Neste caso, dependendo da

característica do detector, a amplitude do sinal relativo à radiação detectada pode

levar outras informações, como por exemplo, ser proporcional à energia da radiação.

Os detectores proporcionais utilizam o fenômeno da multiplicação no gás para

amplificar a carga representada pelo par de íons original criado dentro do gás.

Trabalhando no modo pulso, as amplitudes dos pulsos, proporcionais à energia da

radiação geradora da ionização, são consideravelmente maiores que os pulsos

originais e portanto podem ser utilizados para trabalhar com radiações de baixa

energia.

O processo de multiplicação após a ionização inicial é conhecido por formação

de avalanche. A multiplicação no gás é uma conseqüência do aumento do campo

elétrico para um nível suficientemente alto. Para valores baixos do campo elétrico,

os elétrons e os ions positivos criados pela radiação incidente simplesmente se

deslocam para seus respectivos eletrodos coletores. Durante a migração dessas

cargas muitas colisões ocorrem com moléculas neutras do gás. Por causa de sua

baixa mobilidade, os íons positivos ou negativos adquirem pouca energia entre as

colisões. Os elétrons livres, entretanto, são facilmente acelerados pelo campo

aplicado e podem adquirir uma energia cinética suficientemente grande antes de

interagir por colisão. Pelo fato da energia média do elétron entre colisões crescer

com o aumento do campo, há um valor limiar do campo onde ocorrerá a ionização

secundária. O elétron liberado nessa ionização secundária também será acelerado

pelo campo existente e participará em processos de novas ionizações, causando uma

cascata de elétrons, que constitui o processo conhecido como avalanche de

Townsend. Sob condições apropriadas o número de eventos de ionização secundária
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pode ser mantido proporcional ao número de pares de ions primários formados, com

o número total de ions centenas de milhares de vezes superior (KNOLL, 1979,p. 183).

4.3.3- Eficiência

O uso de detectores proporcionais foi ampliado com a utilização dos detectores

proporcionais 4TC. Esses detectores medem a radiação, emitida por uma fonte

colocada em seu interior, em um ângulo sólido 4~ esfero radianos, permitindo uma

eficiência de 100% para as radiações cuja energia seja toda dissipada no interior da

câmara de detecção. A construção de detectores proporcionais 4it pressurizados

permitiu sua utilização para a medição com alta eficiência dos espectros de radiação

de elétrons de conversão emitidos e das radiações associadas ao processo de

desexcitação (elétrons Auger e raios-X). O uso principal tem sido na medição direta

(ou absoluta) da atividade de radionuclídeos para fins metrológicos, por métodos de

coincidência P-y, usado em conjunto com detectores de iodeto de sódio ou de

germânio, onde a radiação P é medida no proporcionai e a radiação y no outro

detector (NCRP, 1985, p.100 ).

Os detectores proporcionais 4~ pressurizados a alta pressão foram

essencialmente desenvolvidos para a medida absoluta de isótopos que decaem por

captura eletrônica. Foram particularmente úteis para detecção de elétrons de

conversão interna, pois com a pressão adequada, a energia total da partícula é

absorvida dentro do volume sensível do detector (LEGRAND, 1973), e portanto com

alta eficiência de detecção.

Para a pressão e volume do detector utilizado, a eficiência para elétrons de

conversão do 109Cd pode ser considerada 100%, enquanto que a eficiência para y é
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de 2,5%, sendo esses os valores adotados para equipamentos e pressões semelhantes

na intercomparação promovida pelo BIPM (RATEL, 1987). O alcance de elétrons

de 85 keV em argônio à pressão de 10 bar é da ordem de 0,6 cm enquanto a menor

distância possível da fonte à parede interna da câmara de duralumínio é superior à

1,2 cm.

4.3.4- Formação dos espectros

Os pulsos originários do processo de detecção são coletados em um sistema

multicanal de análise dentro de um intervalo de tempo. O sistema multicanal é

constituído por uma interface ACE acoplada a um microcomputador. A informação

acumulada constitui uma distribuição onde a abcissa, em uma escala linear, seleciona

os pulsos por amplitude, enquanto a ordenada indica o número de pulsos com

amplitude dentro de cada intervalo de classificação. O espectro assim obtido pode

ser relacionado com a distribuição de energias das radiações detectadas. No detector

proporcional, esse espectro é uma distribuição contínua, com picos existentes em

algumas regiões, devido aos fenômenos associados à detecção. Ao ser processado

pelo analisador multicanal, os pulsos com amplitudes representando as energias são

classificados para contagem nos correspondentes intervalos de armazenamento.

4.3.5- Resolução

Uma das propriedades importantes de um detector na espectroscopia de

radiações é sua resposta a uma fonte monoenergética de radiação. A avaliação dessa

resposta é dada pela resolução do detector. Quando essa resposta se distribui em

torno de um valor, com baixa dispersão, significa que o detector tem condições de
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discriminar melhor as energias envolvidas. Alguns detectores sólidos como o de

Germânio e o de Silício-Lítio, têm resolução melhor do que o detector proporcional,

mas são usados somente para raios-X ey . As principais influências na resolução de

um detector proporcional pressurizado são as flutuações nos processos de

multiplicação que produzem os pulsos, além da variação estatística existente devido

a flutuações na ionização das moléculas do gás detector pela partícula incidente. A

resolução típica medida para um detector proporcional com boas condições de

funcionamento é de 13,2 % para 5,9 keV, a pressão normal (KNOLL, 1979, p.201).

Com o aumento de pressão a resolução tende a perder em qualidade, isto é, aumenta

em valor. Para o detector proporcional utilizado neste trabalho, a resolução foi da

ordem de 13% para o pico de 86 keV.

4.3.6- Linearidade

O detector proporcional pressurizado tem uma resposta em altura de pulso

bastante linear para o intervalo de 10 a 110 keV. A calibração com o espectro do

109Cd oferece três pontos para verificação desse comportamento: o pico de raios-X

e os dois picos dos elétrons de conversão.

4.3.7. Estabilidade

Uma das maiores dificuldades na operação do detector proporcional

pressurizado consiste em manter a estabilidade do sistema de pressão, uma vez que

o sistema é crítico em relação a esse parâmetro. Para a colocação de cada amostra

o sistema necessita ser despressurizado. Depois de colocada a amostra o sistema

deve permanecer com fluxo gasoso pelo intervalo de pelo menos 30 minutos para

41



garantir o escoamento do ar da câmara de detecção.

É recomendada a existência de um sistema de referência para manutenção da

pressão constante. O detector proporcional pressurizado utilizado trabalhava com

um sistema de controle com sensor de membrana e liberação do fluxo de gás por uma

válvula eletro-mecânica. A atuação do sistema de controle automático gerava um

ruído na rede elétrica que afetava as contagens dos diversos sistemas de medidas do

laboratório e teve que ser desativado. A desativação do sistema obrigou a que o

controle fosse feito por nível de abertura das válvulas de agulha. O controle do fluxo

de gás passou a ser regulado pela comparação da posição de um dos picos de

referência do espectro no multicanal com posições anteriores. A estabilidade do

sistema era avaliada pela permanência da posição do pico de referência em relação

aos espectros anteriores.

4.4- INSTRUMENTAÇÃO - DIAGRAMA DE BLOCO E DESCRIÇÃO

A instrumentação utilizada consiste de:

- Contador proporcional 4~ pressurizado;

- Fonte de alta tensão FLUKE modelo 410 HV Power Suply com fornecimento

de tensão de até 10 kV, com instabilidade menor que IO"3.

- Amplificadores (2) EG&G ORTEC modelo 572

- Placas (2) EG&G ORTEC Spectrum ACE MCA modelo 916 MCB

- Microcomputadores (2) PC 386 de 40 MHz com 4 Mb de memória RAM

Para processamento, armazenamento e análise dos espectros obtidos com os

multicanais, é utilizado o "software" ADCAM 100 MAESTRO II - Emulation

Software da ORTEC.
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Para a obtenção do espectro total, é utilizado também o somador ORTEC

modelo 433A - Dual Sum and Invert.

O diagrama de blocos da instrumentação é mostrado na Figura 4.5. É mostrado

o esquema alternativo utilizado para a obtenção do espectro total. Nesse caso, os

pulsos dos anodos são somados antes de serem processados pelo multicanal.

xé-ampífcaòor

amplificador
interface

píaca ACE

micro
computador

somador

esquema
alternativo:

espectro total

xé-ampíficador

amplificador

micro
computador

interface
placa ACE

FIGURA 4.5: Diagrama de blocos do esquema experimental
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4.5- PROCESSAMENTO DOS SINAIS

4.5.1- Espectro de amplitude dos pulsos

O espectro em energia para elétrons e raios-X para o 109Cd de um detector

proporcional An pressunzado é apresentado na Figura 4.6. Nesse espectro podem ser

vistos os picos referentes aos raios-X na região de 22,5 keV, o pico dos elétrons de

conversão de 62,52 keV e o pico dos elétrons de conversão de 84-86 keV.

62,5 keV

22,5 keV

... 85,0 keV

Milken 2Í6 = 63.609 keV GmtK 9871

FIGURA 4.6: Espectro do 109Cd obtido com urn detector proporcional Ar.

pressurizado

Na região inferior do espectro, em torno de 10 keV, estão também as contagens

referentes aos pulsos gerados pelos elétrons Auger e raios-X de baixa energia. Existe

um "vale" muito bem definido entre a região do pico dos raios-X de 22,5 keV e dos

elétrons de conversão de 62,5 keV.

4.5.2- O espectro obtido com os pulsos coletados em cada anodo

O detector possui dois anodos coletores, cada um em uma metade do detector.

A fonte fica colocada sobre a gaveta, entre os dois anodos. Cada um dos anodos
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capta pane dos elétrons das ionizações primárias e secundárias provocadas no gás

pela radiação e pode ser utilizado separadamente como detector. Trabalhos utilizando

as medições feitas em cada anodo em separado para determinação da auto-absorção

de fontes e da absorção da radiação em suportes têm sido registrados (MC NAIR.

1961; GARFINKEI, 1962) embora não sejam comuns.

O espectro obtido pela distribuição dos pulsos coletados por um anodo (2~) é

apresentado na Figura 4.7. Como pode ser observado, o espectro referente a um

anodo difere do espectro obtido com os pulsos somados dos dois anodos. Conforme

apresentado no Apêndice E, o espectro obtido a partir dos pulsos coletados em um

anodo apresenta na região inferior a 50 keV um grande número de contagens

referente ao retroespalhamento (''back-scattering") dos elétrons provocado pelo gás

pressurizado, fazendo com que os mesmos sejam refletidos de uma metade para outra

do detector. Nesse caso, parte dos pulsos referentes à ionização provocada por um

elétron no gás é coletada em um anodo do proporcional e outra parte no outro

anodo. Quando os sinais são processados simultaneamente através de um somador,

o pulso total é reconstituído com a energia total correspondente.

No espectro referente a um anodo também podem ser observados o pico dos

raios-X de 22,5 keV e os picos dos elétrons de conversão de 62,5 keV e de 84-86

keV. Na região inferior do espectro, em torno de 10 keV, além das contagens

referentes aos pulsos parciais dos elétrons retroespalhados estão também as

contagens referentes aos pulsos gerados pelos elétrons Auger e pelos raios-X de

baixa energia.
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FIGURA4.7: Espectro do 109Cd obtido com os pulsos coletados em um dos dois

anodos do detector

4.5.3- Terminologia

Com a finalidade de evitar a repetição exaustiva da descrição de termos que

serão referenciados no texto, será adotada a partir deste ponto a seguinte

terminologia:

absorvedor: camada ou camadas do material que se deseja estudar, colocadas

sobre uma das faces da fonte, de modo que fique entre a fonte e um dos anodos do

detector proporcional.

espectro: espectro obtido pela representação em um analisador multicanal

da distribuição por energia (abcissa) do número de contagens por canal (ordenadas)

das amplitudes dos pulsos obtidos em um determinado intervalo de tempo para um

dos dois anodos do detector proporcional ou para a soma de ambos.

espectro I ou do absorvedor: espectro obtido a partir dos pulsos detectados
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no anodo situado na pane superior da câmara de detecção do detector proporcional,

onde está a face da fonte que está coberta com absorvedor, e que corresponde ao

espectro da radiação transmitida após atravessar o absorvedor.

espectro II ou de referência, espectro obtido a partir dos pulsos detectados

no anodo situado na parte inferior da câmara de detecção do detector proporcional,

onde está a face da fonte apoiada sobre o filme de suporte e sem absorvedor, e que

define a Intensidade da radiação incidente, sendo por esse motivo utilizada como

referência.

espectro total, espectro obtido a partir dos pulsos coletados nos dois anodos

do detector proporcional (4~) e processados simultaneamente pela composição em

um somador de pulsos.

4.5.4- O uso do espectro de referência

Conforme é apresentado no diagrama de blocos da Figura 4.2, são montados

dois circuitos independentes de detecção, onde cada anodo é tratado como se fosse

de um detector. Os pulsos são amplificados e analisados em um analisador

multicanal. em um determinado tempo de contagem, sendo obtido um espectro

correspondente .

Para se obter a comparação dos dois espectros é necessário que a calibração

seja a mesma para os dois espectros. Como o pico dos raios-X não tem sua posição

no espectro alterada pela colocação de absorvedores, ele é utilizado como referência

para assegurar a correspondência entre os espectros I e II, principalmente quando

se está trabalhando com somente um analisador multicanal e existe um intervalo de

tempo entre a medição feita para o espectro tipo I e para o espectro tipo II. Para
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isso. é necessário que seja assegurada a perfeita coincidência entre o pico de raios-X

do espectro do absorvedor com o pico de raios-X do espectro de referência, em

termos de região do espectro observado no multicanal.

Com a finalidade de confirmar o comportamento dos raios-X e dos elétrons

foram utilizados absorvedores de alumínio. Como o interesse no fenômeno era mais

qualitativo do que quantitativo, foram utilizadas folhas de alumínio de uso comum.

Para estimar a quantidade de folhas necessárias para absorção do espectr, a espessura

média aproximada de 1,13 x IO"3 cm foi determinada pela pesagem em balança de

precisão utilizando diferentes amostras da folha de alumínio com áreas pré-definidas.

Como é mostrado na Figura 4.8, pode-se verificar no espectro I obtido no

muiticanal que, com o aumento da espessura do absorvedor, o pico dos raios-X de

22,5 keV se sobressai em relação aos dos elétrons de conversão, cujos picos se

deslocam para regiões de menor energia.

O espectro de referência é utilizado para calibrar o multicanal, utilizando como

pontos de calibração a energia do pico dos raios-X (22,5 keV) e a energia de um dos

picos dos elétrons de conversão (62,52 keV e 85,02 keV). Essa calibração é então

transferida para o espectro com absorvedor (ver Apêndice C).

No caso do uso de um único multicanal, os ajustes para calibração devem ser

feitos com o espectro de referência gravado imediatamente antes e a manutenção da

calibração deve ser verificada imediatamente depois de obtido o espectro do

absorvedor. comparando com um novo espectro obtido a partir do anodo de

referência. Esses ajustes são feitos com uma fonte sem absorvedor, para verificar a

simetria de amplificação dos dois canais, regulando o nível de amplificação dos sinais

de um dos anodos até que os picos dos raios-X coincidam perfeitamente.
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No caso do uso de dois multicanais, isso pode ser conseguido comparando o

espectro obtido em um dos multicanais com o obtido simultaneamente no outro,

utilizando a função de comparação de espectros. O uso simultâneo de dois

multicanais evita que flutuações na pressão do gás entre uma medição e outra variem

as condições de detecção da referência em relação ao outro anodo.

IHAP J E T • 34 -

RX- 22Jke\

22.598

e-"

2-136 Harkor: 94 -

RX - 22.5 keY

22.596

i-

i

?«w Courts:

- - -

2393

(a) sem absorvedor (b) com 1 absorvedor

rurter:

S X - 22.5 keY

- 22.598 teAl Courts: 1566

(c) com 2 absorvedores (d) com 3 absorvedores

FIGURA 4.8- Espectros do 109Cd obtidos com um anodo no detector proporcional

pressurizado utilizando absorvedores de alumínio.
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4.5.5- Radiação de fundo

Dentro do processo adotado, a radiação de fundo contribui igualmente para o

espectro de referência e para o espectro com absorvedor. Como o processo de

cálculo envolve diferença entre as contagens dos dois espectros, a tendência é que

esses valores se anulem.

Foram realizadas medições para a radiação de fundo nas diversas condições de

trabalho. A radiação de fundo detectada no equipamento utilizado foi muito pequena

em relação à atividade das fontes utilizadas: o total das contagens para o intervalo

do espectro de 10 keV a 200 keV comparado com as contagens típicas das medidas

no mesmo intervalo resultou em uma contribuição da ordem de 0.01%. Esse valor

está superestimado em relação ao processo utilizado, pois representa o maior valor

possível, uma vez que essa contribuição será dada pela diferença entre a radiação de

fundo nos dois espectros, o que teoricamente tende a zero. Por esse motivo, não se

considerou a radiação de fundo no trabalho. Para intensidades menores de fonte,

entretanto, o valor da radiação de fundo pode ter alguma influência, embora pelo

método utilizado sua tendência seja de anular-se.

4.6- PROCESSAMENTO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

4.6.1- Avaliação da energia absorvida

4.6.1.1- Transformação do número de contagens por intervalo em energia

A quantidade de energia absorvida pode ser estimada pela análise da variação

do espectro antes e após a colocação do absorvedor. A variação do espectro pode

ocorrer por dois motivos: pela absorção dos elétrons no absorvedor ou pelo
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espaihamento. No primeiro caso. o número de contagens irá diminuir, uma vez que

o elétron não irá emergir e, portanto, não será detectado. No segundo caso. ocorrera

um deslocamento dos elétrons para niveis de energia mais baixos no espectro, uma

vez que parte de sua energia foi dispendida no absorvedor. Para o material utilizado.

a variação é devida basicamente aos elétrons de conversão e a elétrons Auger na

faixa de 22 -26 keV, uma vez que os raios-X interagem muito pouco.

Para se contabilizar as variações em energia de um espectro para outro, a região

de interesse é dividida em intervalos de 5 keV, a partir de 10 keV até 200 keV. O

procedimento é feito para o espectro de referência e para o espectro obtido com o

absorvedor. Esses espectros são analisados dois a dois da seguinte forma:

- o número de contagens por intervalo de 5 keV é multiplicado pela energia

do ponto médio do intervalo para obtenção da energia média acumulada no intervalo:

- os valores das energias médias dos intervalos são somados em todo o

espectro para a obtenção da energia total acumulada para aquele espectro;

- o valor da energia absorvida para cada par de espectros é o resultado da

subtração do valor obtido para o espectro com absorvedor do valor obtido para o

espectro de referência.

Para cada conjunto de medições (ou pares de espectros I e II) realizadas com

uma espessura de absorvedor é calculada a média e o desvio padrão.

Para a divisão do espectro em faixas de energia foi utilizada uma versão do

software desenvolvido por CONTI (1994). Além de possibilitar a calibração de

espectros obtidos e processados com o "software" MAESTRO II da ORTEC, esse

programa foi adaptado para somar as contagens acumuladas nos canais em faixas de

5 em 5 keV e gravar um arquivo para cada espectro analisado.
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Para cada espectro, o arquivo assim obtido é transferido para uma planilha

eletrônica (Lotus), onde cada par "espectro I - espectro II" foi processado como

descrito anteriormente.

A panir desses dados é calculado também o valor do percentual de energia

absorvida, obtido pela divisão da energia absorvida pela energia total obtida do

espectro de referência.

4.6.1.2- Normalização dos dados

O tempo de contagem para os dados obtidos com absorvedores metaíizados foi

normalizado para 300s, que foi o intervalo de tempo utilizado na maior parte das

medições. Os valores das energias absorvidas foram normalizados utilizando a razão

entre os valores das referências, como forma a compensar variações diversas, entre

as quais a referente ao decaimento do radionuclídeo. Para a fonte com absorvedores

não metaíizados os tempos de contagem foram sempre 600 s. Da mesma forma que

para a outra fonte, as energias absorvidas foram normalizadas utilizando a relação

entre as referências. A normalização das energias absorvidas para as fontes A e B em

separado levou a uma normalização entre elas, uma vez que a diferença entre os

valores das referências utilizadas é de 1%.

4.6.1.3- Absorvedor metalizado

Foram realizadas medições com a fonte A com 6 absorvedores, constituídos

pelas camadas de VYNS metalizado com ouro.

As medições foram realizadas com um único multicanal (espectros não

simultâneos;. Os espectros foram selecionados seguindo as seguintes condições:
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- os espectros dos picos da região do raios-X de 22 keV serem superponíveis;

- as medições terem sido realizadas em seqüência ou com pouco intervalo de

tempo entre elas;

- não existir deslocamento aparente nos espectros, devido a possível

instabilidade no sistema.

Nessa fase, a utilização de um único multicanal e problemas com vazamento de

gás no detector, fizeram com que fossem aproveitados 17 pares de espectros entre

os mais de 100 pares medidos. Os espectros utilizados atenderam aos requisitos de

coincidência entre o pico dos raios-X para o espectro de referência e o espectro

obtido para a face com o absorvedor e de pouco intervalo de tempo entre as medidas.

4.6.1.4- Absorvedor sem metalização

Foram realizadas medições com a fonte B, tendo sido utilizados 10

absorvedores constituídos de camadas de VYNS (não metalizado).

Foram utilizados dois multicanais simultaneamente. O detector foi desmontado

e foram eliminados os vazamentos, com a substituição de pane do sistema de saída

de gás por outros componentes que permitiram melhor acoplamento entre eles. Esse

procedimento permitiu maior controle na obtenção dos espectros, aumentando o

rendimento na obtenção de dados para o trabalho.

Para cada absorvedor foram coletados de 5 a 7 espectros de cada "metade" do

detector pelo seu correspondente anodo. Para evitar possível influência da placa de

processamento dos sinais e do microcomputador, os espectros I e II para cada

absorvedor foram processados de forma distribuída para cada um dos multicanais

(aproximadamente 50% de cada tipo em cada multicanal).
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Em alguns casos, a coincidência dos pico de raios-X do espectro de referência

com o do espectro obtido para a face com o absorvedor não foi a desejada; nessas

situações adotou-se o seguinte procedimento:

- foi tomado, no conjunto de medições realizadas com aquele absorvedor. um

outro par de espectros (referência - absorvedor) com as características

desejadas de boa coincidência do pico de raios-X do espectro de referência

com o do espectro do absorvedor;

- para esse outro par, foi calibrado, baseado na referência, o espectro do

absorvedor;

- os valores em energia encontrados para os picos mais definidos do espectro

do absorvedor foram transferidos e utilizados para calibrar o espectro do

absorvedor para o primeiro par;

- a calibração do espectro de referência do primeiro par foi feita de forma

independente.

4.6.2- Estimativa da Dose Absorvida

A dose absorvida é estimada pela divisão da energia absorvida pela massa

correspondente do absorvedor. O cálculo da massa do absorvedor é descrito com

maiores detalhes no Apêndice E. Este procedimento foi feito para cada um dos

absorvedores, para a fonte A e para a fonte B.

4.6.3- Estimativa do Poder de Freamento

A estimativa do valor do poder de freamento para um valor médio da energia

das partículas é feita fazendo-se a divisão da energia absorvida pelo número de
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partículas e pela espessura do absorvedor. Foi calculado considerando cada uma das

fontes e cada absorvedor.

4.7- INCERTEZAS ASSOCIADAS AO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.7.1- Incertezas intrínsecas ao processo

4.7.1.1- Retroespalhamento dos elétrons no gás de detecção

Como é mostrado no Apêndice B, ao se utilizar espectros de anodos separados

para o cálculo da atividade pelo método de contagem dos elétrons de conversão,

ocorre um aumento de 3,6% na atividade, que representa o acréscimo de pulsos

individuais que são contados duas vezes em função do retroespalhamento dos

elétrons no gás de detecção, para o intervalo de energias acima de 30 keV (valor do

corte em energia utilizado para cálculo das contagens). Esse valor é compensado em

parte ao se considerar que para cada pulso dividido pode corresponder um simétrico

na outra metade do detector. Nesse caso, a energia total não seria alterada, uma vez

que no caso de uma subdivisão as partes estariam com energia menor, a soma dos

pulsos parciais reconstituiria o valor total da energia.

Dois fatos complicadores ocorrem nesse processo. Primeiro, a energia dos

pulsos parciais pode estar em grande parte dos casos abaixo dos 10 keV, que define

a região de estudo, significando então uma perda real da energia no processo, uma

vez que esses pulsos não são computados, embora exista uma compensação ao se

utilizar o espectro de referência. Segundo, essa relação pode variar à medida em que

se coloca os absorvedores, uma vez que aumenta o retroespalhamento causado pelo

próprio absorvedor. Uma avaliação mais detalhada do problema requer a realização

de novos experimentos com essa finalidade específica.
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4.7.1.2- Absorção de elétrons Auger

Os elétrons Auger que participam do processo são aqueles provenientes do

estágio inicial do decaimento do 109Cd. com probabilidades de ocorrência de 86.5%

para 1,8-3,8 keV e 13,4% para 17,8 -18,7 keV. e aqueles provenientes da

desexcitação da 1WmAg, com probabilidades de 78,7% para 1,8-3,8 keV, e 7,1 % para

21,0-22,2 keV. Os mais prováveis (86,5 e 78,7%) estão na faixa de energia abaixo

de 10 keV e portanto não devem ser considerados. Portanto, os que tem influência

são os de 17,8-18,7 keV (13,4% de probabilidade) e 21,0-22,2 keV (7,1%).

4.7.1.3- Linearidade e incerteza na calibração

Um dos procedimentos críticos dentro da metodologia proposta é a calibração

em energia do espectro de referência que servirá de base para a avaliação da energia

para o espectros da fonte com absorvedor. Isso ocorre porque cada referência é

calibrada separadamente. Para verificar a linearidade e a variação possível dentro da

calibração, foram analisados 20 espectros. Os espectros foram escolhidos conforme

foram obtidos ao longo do trabalho. Cada espectro foi determinado com pressão e

alta tensão específicas. Entre os diversos espectros, a alta tensão aplicada variou de

5.750 a 5.900 V; a pressão variou de 9,4 bar a 10 bar. Os valores mais utilizados

foram de 5.900 V para a tensão e 9,5 bar para a pressão.

Foi calculado o seguinte parâmetro:

(ch2

(£,

(chx

- CK)

~chx)
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onde

£ , é a energia dos raios-X (22.59 keV);

Ej e £, são as energias dos elétrons de conversão (respectivamente 62,52 e

85.02 keV),

chx é o canal no espectro correspondente ao pico de raios-X e

chj e ch2 são os canais correspondentes aos picos dos elétrons de conversão.

Esse valor expressa a variação na calibração caso fosse realizada com os picos

de 22,59 keV e de 85.02 keV ou se fosse realizada com os picos de 22,59 keV e de

62,52 keV. Essa variação é também uma expressão da linearidade, pois compara a

relação energia canal para um intervalo (22,59 a 62,52 keV) com outro intervalo

(22.59 a 85,02 keV). Para esses 20 espectros obteve-se a média de 0,0012, com o

desvio padrão da amostra em 1,02%. O fator fé mostrado na Figura 4.9.
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FIGURA 4.9: Variação na calibração: relação entre energia por canal para

calibrações com os picos de 22,59 e 85,02 keV e 22,59 e 62,52 keV.
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Os resultados confirmam a linearidade cia relação energia canal nos intervalos

de interesse. As variações que ocorrem devem ser atribuídas às variações na escolha

do canal exato em que cada pico é considerado, uma vez que a resolução do detector

proporcional nem sempre fornece uma definição precisa.

4.7.2- Incertezas estatísticas

4.7.2.1- Incertezas na avaliação da dose absorvida

A estimativa da dose média absorvida D para uma camada de massa Am do

material absorvedor, é calculada pela expressão:

D = — (4.2)
Am

onde AE é a variação na energia obtida do espectro e Am é a massa do absorvedor.

Por propagação das incertezas (TAUHATA & ALMEIDA, 1994, pp.88-97):

sn = D. [_L_.5A-:——si]2

W ^ (Am)2 ^

onde

s j£ incerteza na energia (experimental), e

s ^ incerteza na massa do absorvedor (obtida conforme Apêndice C).

4.7.2.2- Incertezas na avaliação do poder de freamento

A estimativa do poder de freamento de massa médio é obtida por:
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(S/p) = - L ^ (4.4)
pA Ax

onde AE é a variação na energia, p a densidade do material. .V é o número médio

de eventos de detecção registrados, e Ax. o caminho percorrido, que é dado pela

espessura do absorvedor.

Utilizando propagação das incertezas:

ç — Ç f c- ** — ç- r * — C 1 \^«^/
s [

S p 2 " N2p2 " Ar2 " (A£)2 (A*):

onde ,

5̂ , incerteza na densidade (calculada no Apêndice E).

Sj£ incerteza para a energia (obtida experimentalmente),

5V inceneza para o número de eventos (obtido experimentalmente),

Sjj. incerteza para a espessura (calculada no Apêndice E).
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CAPITULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1- ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO

As medições feitas para a fonte com absorvedores metalizados mostram um

comportamento linear da diminuição do número relativo de contagens em função da

espessura, conforme se pode observar na Figura 5.1. O comportamento linear pode

ser comparado ao da Figura 2.1 referente à absorção de elétrons monoenergéticos.

As espessuras dos absorvedores em relação àquele gráfico se encontram na faixa

inicial, onde o comportamento é linear. Isso ocorre apesar de os elétrons em análise

não serem monoenergéticos, mas uma combinação de duas energias principais (62,5

e 85 keV, com probabilidades de 41,7% e 45,6%. respectivamente), junto com os

pulsos parciais dos elétrons espalhados.

Como pode ser observado, a curva não passa pelo ponto (0;100). Isso é

explicado pela existência de uma camada de filme metalizado que serve de suporte

à fonte e que fica entre a fonte e o anodo utilizado como detector de referência. A

intersecção da reta ajustada com o eixo deve indicar, em ug/cm:, a espessura desse

suporte. De fato, apesar de não se ter esse valor determinado previamente, o valor

obtido pela intersecção é de 61,1 ug/cm2, dentro da ordem de grandeza dos valores

normalmente utilizados para a espessura de filmes de suporte de fonte metalizados

com ouro.
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FIGURA 5.1: Absorção relativa de elétrons em função da espessura do absorvedor

(VYNS+Ouro)

Para os absorvedores metalizados não foram indicadas as incertezas, porque

o número de repetições foi relativamente pequeno, de dois a três valores por ponto.

Os valores indicados são a média dessas medições no detector proporcional para cada

ponto.

A Figura 5.2 mostra o resultado da medida da absorção para o absorvedor só

com VYNS. Pode-se verificar o mesmo comportamento linear para a absorção dos

elétrons. As barras de erro referem-se basicamente à variação (um desvio padrão) no

processo de medição com o detector proporcional. As variações referentes à

propagação das incertezas na determinação das demais grandezas e descritas no item

4.7.2 alteram a incerteza em menos de 1%.

A distância apontada pela intersecção da reta ajustada com o eixo superior
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indica um vaior de 29,1 ug/cnr. Como pode ser visto no Apêndice E. o valor obtido

do calculo da espessura do supone de VYNS para essa fonte somado à espessura do

ouro de metalização é de 33,3 ug/cnr.
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FIGURA 5.2: Absorção relativa de elétrons em função da espessura do absorvedor

(VYNS)

5.2- ENERGIA ABSORVIDA

A energia absorvida foi considerada igual a diferença entre a energia incidente

e a energia transmitida, uma vez que a contribuição de possível "bremsstrahlung" é

muito pequena para a faixa de energia dos elétrons e para o tipo de material

(constituído de elementos leves).

A energia média para os pulsos coletados pelo detector proporcional no anodo

de referência é de aproximadamente 53 keV, obtida dividindo-se a energia média
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total no intervalo de 10 a 200 keV. pelo número médio de contagens, para cada uma

das fontes. Esse valor, bastante abaixo dos 62.5 e 85 keV dos elétrons de

conversão, é resultante dos pulsos parciais originados nos espalhamentos dos

elétrons no gás pressurizado e que induzem a contagens de eventos que ocorrem na

região abaixo de 50 keV, além da contribuição dos elétrons Auger da faixa dos 22

keV. O comportamento para essas espessuras de absorvedores mostrou-se linear para

o absorvedor com camadas de VYNS metalizado com ouro, conforme mostra a

Figura 5.3.
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FIGURA 5.3: Energia transmitida em função da espessura do absorvedor (VYNS -

ouro)

Para o absorvedor constituído somente de VYNS. A forma linear de ajuste foi

menos evidente, como pode ser observado na Figura 5.4.

Apesar da relação espessura-densidade ser compensada em parte pelo uso da
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espessura em unidades de ug/cnr, a energia transmitida é menor para a mesma

espessura de VYNS e ouro em relação ao absorvedor de VYNS. Por exemplo, para

300 ug/cm2 de VYNS e ouro a energia transmitida é 90.7 % da energia de referência;

para os mesmos 300 ugycnr de VYNS esse valor é de 93.6 %. Esse deslocamento

pode ser devido a diferença das espessuras dos suportes das fontes, que não foi

determinada.
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FIGURA 5.4: Energia transmitida em função da espessura do absorvedor (VYNS)

5.3- DOSE ABSORVIDA

A dose absorvida foi estimada para os absorvedores com VYNS metalizados e

para os absorvedores constituídos somente de VYNS. O valor da espessura de ouro

foi obtido pela leitura no metalizador. Esse valor foi somado diretamente à espessura

calculada para cada camada de VYNS. Não foi feita a conversão para espessura
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linear equivalente em VYNS.

A Figura 5.5 mostra a estimativa de dose absorvida para diferentes espessuras

dos absorvedores. As duas retas ajustadas têm a praticamente a mesma inclinação

(0,254 para absorvedores metalizados e 0,284 para os não metalizados), significando

que o aumento na dose em relação ao aumento da camada linear de absorvedor

ocorre quase na mesma proporção, independentemente de um absorvedor ser

constituído somente de VYNS e o outro de VYNS com camadas de ouro. Isso é

explicado pelo fato de que maior quantidade de energia é absorvida para uma

determinada espessura no absorvedor com camadas de ouro, mas, como a massa do

ouro é maior por unidade de espessura e, como a dose varia com o inverso da

massa, esse efeito acaba sendo compensado.
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FIGURA 5.5: Comparação das doses absorvidas para absorvedores de (VYNS - Au)

e (VYNS)
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5.4- PODER DE FREAMENTO

Pelas características do VYNS, tais como densidade, composição e estrutura

química, era de se esperar que seu poder de freamento (dEdx) tivesse valor

aproximado ao do poder de freamento determinado para a pele e da ordem dos

valores encontrados para plásticos de densidade semelhante. Considerando a energia

média para as radiações detectadas da ordem de 50 keV. a Tabela 5.1 mostra valores

de poder de freamento determinados para alguns materiais (ICRU Report 44, 1989;

ICRU Report 37, 1984).

Para a estimativa do poder de freamento do VYNS, a espessura do suporte da

fonte foi descontada da espessura dos absorvedores.

A Figura 5.8 apresenta valores calculados de poder de freamento para diferentes

espessuras de absorvedor. Pode ser visto que os valores aumentam com o aumento

da espessura. Normalmente o valor do poder de freamento é apresentado nos

gráficos como um valor constante em função da energia da partícula para um

determinado material. Para elétrons de baixa energia, é esperado que, com a

diminuição da sua velocidade, aumente a perda de energia por distância percorrida

no material absorvedor. Pela extrapolação para Ax => 0 procurou-se estimar o valor

para o poder de freamento do VYNS.

Com a finalidade de avaliar os valores possíveis para o poder de freamento,

foram feitas extrapolações utilizando-se ajuste linear e quadrático. Utilizando o

ajuste linear (r=0,898) o valor extrapolado encontrado foi de 0.452. Fazendo-se o

ajuste quadrático (1^=0,943), o valor encontrado foi de 0,665. Comparando-se esses

valores com os valores da Tabela 5.1, observa-se que estão dentro da ordem de

grandeza esperada.

66



1.5 -

>
CD

1.0 -

I
Q.
CD

• Q .

Q.
O

CO

/

' ' a j us te drear

s£-
"50keV"

CO
1 2

Espessura do abscrvedor (p

FIGURA 5.8: Estimativa do poder de freamento para o VYNS.

TABELA 5.1: Valores do poder de freamento total para alguns materiais.

MATERIAL

1. Pele

2. Músculo

3. Osso

4. Gordura

5. SK2

6. Mix-D

7. Cloreto de Poiivinila

8. Alumínio

9. Ouro

S/p(MeV nr kg"1)

50 keV

0,655

0,655

0,576

0,676

0,655

0,694

0,576

0.505

3,102

60 keV

0,575

0,575

0,506

0,593

0,575

0,609

0,506

0,445

2,327
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CAPITULO 6

CONCLUSÕES

Os resultados da estimativa do poder de freamento para o VYNS, dentro da

ordem de grandeza esperada, os valores obtidos para a espessura do absorvedor

utilizando a absorção da radiação, e os valores obtidos para a dose estimada para as

espessuras dos absorvedores mostram que o procedimento experimental dentro da

metodologia apresentada é viável para o estudo da absorção da energia de elétrons

de conversão por absorvedores finos.

A utilização do detector proporcional pressurizado como dois detectores

independentes, um deles atuando como referência, permite acompanhar as variações

ocorridas durante o processo de medição, fazendo com que sejam diminuídos os

erros ocasionados por influências externas. Além disso, o procedimento experimental

utiliza métodos, processos e equipamentos utilizados em rotinas metrológicas, que

trabalham com alto grau de precisão e exatidão.

Com essa metodologia podem ser realizados experimentos trabalhando com

espessuras muito finas de absorvedores, da ordem de nm (ou ug/cnr), possibilitando

um estudo detalhado do processo de absorção de energia e consequentemente da

dose absorvida associada, e do poder de freamento para radiações de baixa energia.

Esses estudos podem ser realizados com outros materiais de interesse, bastando que

os mesmos possam ser laminados.

Além disso, o aprofundamento do trabalho irá permitir um melhor conhecimento
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do processo de detecção dos detectores proporcionais pressurizados, das interações

das radiação com o gás pressurizado, com os filmes finos de suporte e cobertura,

e com a camada de metalização. levando a um aperfeiçoamento nos fatores de

correção a serem introduzidos em processos metrológicos de determinação da

atividade.

As principais limitações que a metodologia oferece no momento estão mais

ligadas ao seu próprio processo de desenvolvimento. Deverão ser realizados

trabalhos adicionais para seu aperfeiçoamento e para uma quantificação mais

detalhada de alguns parâmetros, como por exemplo, o espalhamento de elétrons no

gás pressurizado.
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APÊNDICE A

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE UMA AMOSTRA POR CONTAGEM

DOS ELÉTRONS DE CONVERSÃO

A.l- METODOLOGIA

O método de medida de atividade de radionuclídeos pela contagem de

elétrons de conversão relatado por Troughton (1977) se aplica para alguns

radionuclídeos que decaem por processos onde os elétrons de conversão podem ser

contados separadamente. É um método direto, não necessitando de comparação com

referências, sendo por isso utilizado em laboratórios primários nos processos

metrológicos para a obtenção de padrões. Este é um dos métodos utilizados no

Laboratório da Supervisão de Metrologia de Radionuclídeos, do Laboratório

Nacional de MetrologiaTdas Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e

Dosimetria (IRD) /CNEN, onde este trabalho foi desenvolvido.

Detectores proporcionais pressurizados Ar. são bastante utilizados, como

mostra a intercomparação promovida em 1986 pelo BIPM para a determinação de

atividade do l09Cd, onde. dos 18 laboratórios participantes, II usaram esse tipo de

detector. Quatro laboratórios usaram o método relatado a seguir, devido a sua

simplicidade, sua precisão, sua pouca variabilidade e por lidar com o evento mais

freqüente no processo de decaimento do 109Cd, a emissão dos elétrons de conversão

(RATEL, 1987). Por esse motivo foi o método escolhido inicialmente para a

dosimetria de elétrons de baixa energia, pois possibilita uma medição precisa dos

elétrons de conversão interna.

O método baseia-se na utilização de um detector proporcional Ar. contendo
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um gás corn pressão suficiente para garantir a absorção xotai da energia dos elétrons

de conversão interna. A resolução obtida com uma mistura de 90% de argônio e 10%

de metano em pressão da ordem de 10 atm, é de 13% para energia de 85 keV. O

método objetiva a contagem exclusiva dos pulsos dos eiétrons de conversão interna,

selecionados acima de um nível de discriminação. O 109Cd decai por captura

eletrônica para o 109Ag, e este decai para o estado fundamental por uma transição

Y de 88 keV, cuja fração de conversão interna é de 96,3%. O núcleo filho 109mAg tem

uma meia-vida de 40 s. de forma que, em equilíbrio, as taxas de transformação

nuclear são iguais, mas os dois radionuclídeos não decaem em coincidência, em

função da longa duração do estado metaestável, não permitindo, assim, utilizar o

método de coincidência para determinação da atividade.

A base do método utilizado é a contagem por unidade de tempo de todos

elétrons de conversão de uma fonte fina, excluindo-se os eventos de captura

eletrônica. Na Figura 4.6 pode ser visto o espectro do I09Cd obtido com o

processamento em um multicanal dos pulsos originários de um detector proporcional

4~ pressurizado. Acima dos 30 keV forma-se um "vale" onde as contagens são

praticamente iguais a zero. Após esse vale estão os picos referentes aos elétrons de

conversão. A contagem é feita no início do vale. Ainda que seja necessário um

conhecimento do coeficiente de conversão interna total (a), o resultado não depende

criticamente do valor usado para a.

Em geral, a taxa de contagem total corrigida para "back-ground" e por perda

por tempo morto, Np, de uma fonte fina de 109Cd para um contador 4TI pode ser

escrita
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A 3 _ _ g K- - 0 - £->€s] +
 63y

AT " e (1 + a) (1 - a) y^'1}

onde Nt é a taxa de desintegração do 109Cd, epY é a sensibilidade do contador 4~ para

fótons de 88 keV, e, é a eficiência para detecção para elétrons de conversão da

transição no 109mAg, es representa a eficiência para detecção de raios-X e de elétrons

Auger emitidos durante o preenchimento de uma vacância na camada atômica criada

pelo processo de conversão interna, e ec é a eficiência para detecção de transições

de captura eletrônica no 109Cd.

Segundo Troughton: "... não é prático se medir ou se estimar as eficièncias

es e ec porque elas contém componentes devido aos raios-X e aos elétrons Auger

de diferentes camadas atômicas K, Ll5 L^, M, etc. Mas ambas efícièncias tornam-se

zero se a resposta do contador 4n é linear com a energia e se as mesmas estão

abaixo do nível de discriminação" . Então :

(A.2)
,V0 (1 + a)

Se todos os elétrons de conversão são contados. e{ é igual a 1.Utilizando o

valor de 26.4 ± 0,5 comumente recomendado para a e 0.025 para o valor da

eficiência para y de um contador proporcional pressurizado (RATEL, 1987) tem-se:

27.4 . Ne, ,. _.
Nn = : 2 ou N = 1,036897ÍV» (A.3)

0 (26,4 . 1 + 0,025) ° ?

Dessa forma, a partir da taxa de contagem dos elétrons de conversão, pode-se
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determinar a atividade da fonte.

A.2- INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para a medida de atividade pelo método da taxa de contagem dos elétrons de

conversão é utilizada a instrumentação apresentada no diagrama de blocos da Figura

A.1:

1. Fonte de alta tensão FLUKE modelo 410 HV Power Supply com

fornecimento de tensão de até 10 kV e instabilidade menor que IO'3.

2. Detector proporcional 4~ pressurizado;

3. Somador ORTEC 433A (Dual Sum and Inverter);

4. Amplificador EG&G ORTEC modelo 572

5. Monocanal ORTEC 551 (Timing Single Channel Analizer);

6. Contador IEN 10028;

ou, alternativamente:

5. Placa interface para microcomputador EG&G ORTEC Spectrum ACE

MCA modelo 916 MCB;

6. Microcomputador PC AT-386; com "software" de análise de espectros

MAESTRO II.

Como o objetivo é contar os elétrons de conversão após a região dos 30 keV,

podem ser montadas duas alternativas de instrumentação. Na primeira, com auxilio

de um monocanal e um contador ("sealer"), seleciona-se a região de contagem acima

dos 30 keV, e registra-se as contagens. Na segunda armazena-se o espectro no

multicanal e. com o auxílio de um aplicativo ("software1') analisador de espectros,

seleciona-se e processa-se a região de interesse, obtendo-se as contagens, que são
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levadas às fórmulas para obtenção das atividades.
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FIGURA A. 1: Diagrama de blocos da instrumentação para a determinação da

atividade pelo método de contagem de elétrons de conversão

A.3- RESULTADOS OBTIDOS

Com a finalidade de verificar o método e de realizar testes com a

intrumentação, foram realizadas medidas de atividade para a solução padrão n° 7,

proveniente do IPEN. O valor nominal para a atividade específica da solução na data

de referência (07/05/92) é de 1.089.872 Bq/g (29,456 uCi/g). O valor encontrado foi

de 1.080.096 Bq/g (29,192 uCi/g), o que representa uma diferença inferior a 1% do

valor nominal. Os valores obtidos com as medições realizadas pelo método de

contagem de elétrons de conversão são mostrados na Figura A.2, após as devidas

correções para a data de referência.
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FIGURA A.2: Resultado das medições para determinação da atividade do 109Cd

pelo método de contagens de elétrons de conversão.
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APÊNDICE B

RETROESPALHAMENTO DE ELÉTRONS NO GÁS PRESSURIZADO

B.l- DIFERENÇA ENTRE O ESPECTRO TOTAL E A SOMA DOS

ESPECTROS DOS ANODOS ANALISADOS ISOLADAMENTE

A medição da absorção de elétrons de conversão utilizando o método de

contagem de elétrons de conversão com o detector proporcional 47i pressurizado,

seria feito conforme descrito no Apêndice A. No entanto, ao serem acrescentados os

absorvedores verificou-se uma modificação no espectro que resultaria em uma

medida da atividade um pouco imprecisa, por não permitir uma boa definição da

região de corte para contagem da taxa de elétrons de conversão. Isto levou a

modificações no procedimento metodológico.

Em uma análise mais detalhada do processo, com a obtenção do espectro

referente a cada uma das metades do proporcional (semicilindros com cada um dos

dois anodos), verificou-se que os espectros parciais diferiam do espectro obtido com

os pulsos dos dois anodos somados. A Figura B.l mostra os espectros obtidos com

um anodo e o espectro total (este último reforçado com uma linha mais grossa),

obtidos simultaneamente, em uma mesma escala. A soma dos espectros dos dois

anodos não resulta no espectro total como pode ser visto na Figura B.2. O espectro

da soma dos espectros de dois anodos tem o pico na região dos 20 keV com maior

número de contagens e não chega a formar um "vale" acentuado na região entre 30

e 50 keV, tem o pico na região dos 60 keV um pouco maior e deslocado para a

direita e o pico na região dos 85 keV muito menor e mais à direita.
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FIGURA B.I: Sobreposição dos espectros de um anodo e total para o 109Cd no

detector proporcional
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FIGURA B.2: Sobreposição dos espectros total e o resultante da soma dos

espectros dos dois anodos processados separadamente para o 109Cd no

detector proporcional
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Uma análise dos resultados mostrou que:

- o espectro total não é a soma dos espectros dos anodos em separado;

- a soma das taxas de contagem dos eventos dos espectros parciais para uma

energia superior a 20 keV é sempre superior a taxa de contagem nas mesmas

condições para o espectro total;

- os três picos existentes nos espectros parciais têm contagens decrescentes,

isto é, são maiores os picos para energia mais baixas; os três picos existentes no

espectro total são crescentes (ver também Figura 4.6).

Duas explicações surgiram para o fato: a primeira seria que, no processo de

passagem da 1G9mAg para a109 Ag várias radiações são emitidas quase simultanea-

mente, como elétrons Auger e raios-X caracteristicos, em cascata, na faixa de 20

keV, uma vez que o tempo de desexcitação (10"13s) é muito pequeno em relação ao

processo de detecção. Essas radiações poderiam resultar em pulsos que se

comporiam na faixa de 45 a 60 keV, quando processados em conjunto, no espectro

total ou na faixa acima dos 85 keV, quando compusessem com o elétron de

conversão de 62,5 keV. As energias que seriam detectadas nas composições dos

raios-X são apresentadas na Tabela B.l.

Dentro dessa hipótese, como o espectro parcial é referente a um detector 2~,

não coleta todas as radiações simultâneas, fazendo com que somente parte das

radiações emitidas sejam mostradas, enquanto o espectro total superpõe os pulsos

simultâneos, diminuindo o número de contagens.
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TABELA B.l: Composições possíveis de energias na transição da 1&9™Ag para a

109 Aa.

XKe2(22,0)

XKcl (22,2)

XK=I (22,2)

44,2

66.4

XKp (24,9-25,5)

46.9-47,0

47,1-47,7

A segunda hipótese foi a de que, uma vez que o detector trabalha com gás

pressurizado, a pressões da ordem de 10 atm, este representa uma barreira para os

elétrons, com alta probabilidade de retroespalhamento, o que faria com que parte da

energia de cada elétron retroespalhado fosse contada em uma metade e outra pane

no outro, uma vez que o elétron espalhado daria origem a dois pulsos, que seriam

juntados no momento da soma no circuito de processamento dos sinais.

Como o gás de detecção é o argônio-metano, em uma proporção de 9 para

1, e a pressão no detector é da ordem de 10 atm, pode-se estimar o alcance dos

elétrons no detector. Utilizando a fórmula de Katz e Penfold (EVANS. 1979. p.625)

para o alcance R de elétrons monoenergéticos com energias entre 0,01 MeV e 3

MeV, os valores aproximados de R em cm para o argònio a 10 atm (densidade =

16,6 mg/cm3) para as energias de 62,5 keV e 85 keV são 0,36cm e 0,61 cm,

respectivamente. Se por um lado isso garante a eficiência do detector, ao fazer com

que esses elétrons percam sua energia no interior da câmara de detecção, demonstra

a significativa probabilidade de retroespalhamento do elétron no gás.

Watt e Ramsden (1964. pp.236-239) analisaram o retroespalhamento para

diversos materiais de suporte de fonte e mostraram que dependendo do número

atômico Z do elemento, o percentual de partículas p retroespalhado pode ser alto.
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até um ponto de saturação. A Figura B.3 mostra o comportamento do retro-

espalhamento para radiação (3 de alta energia em um gráfico onde as abcissas

representam a densidade superficial e as ordenadas indicam o percentual de

retroespalhamento. As linhas mostram o comportamento do retroespalhamento para

chumbo, cobre e aluminio. A curva para o argònio foi estimada, somente para efeito

de avaliação.

(Z=82)

(Z=29)

(Z=18)

(Z=13)

FIGURA B.3: Retroespalhamento de partículas P do 106Rh em suportes de fontes

de alumínio, cobre e chumbo (WATT e RAMSDEN. 1964, p. 237).

Por esse gráfico, o valor do percentual retroespalhado para essa radiação no

argônio (1 cm de argônio a 10 atm = 16,6 mg/cnr) se situa em torno dos 8%.

A atividade de uma mesma fonte calculada com valores de taxa de contagem

de elétrons de conversão pelo método relatado no Apêndice A, utilizando a soma dos

valores calculados com os espectros parciais (3 medições) e com o espectro total (4
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medições), resultou em uma diferença da ordem de 3.5%, (respectivamente. 30.131

= 0,017 e 29.071 = 0,068) em função do maior número de contagens obtidos com os

espectros parciais para energias acima de 30 keV.

Para verificar a influência do retroespalhamento em elétrons, sem a

interferência dos raios-X existentes no processo de decaimento do l09Cd, foram

processados os espectros total e dos anodos em separado para o 14C, que é emissor

(3 puro (energia máxima = 156,475 keV; energia média = 49,469 keV).

A Figura B.4 mostra:

(a) a superposição dos espectros total e o espectro soma dos espectros

parciais;

(b) a diferença entre os espectros mostrados na região em que o número de

contagens no espectro soma é maior que no espectro total, e,

(c) a diferença entre os espectros na região em que o espectro total é maior

que o espectro soma.

Pode-se notar que (b) ocorre em uma região de menor energia que (c) e que

o número de contagens é maior em (b) que em (c) indicando que pulsos de maior

energia são subdivididos em um número maior pulsos de menor energia, evidenciando

a segunda hipótese.

A comparação dos números de contagens entre os diversos espectros indicou

um valor da ordem de 15% para o percentual retroespalhado a partir da energia de

10 keV para a radiação (3 do 14C. O experimento deve ser repetido para uma análise

quantitativa melhor.

Concluindo: os resultados indicam a existência de retroespalhamento no gás

de detecção. O grau em que esse processo influencia a metodologia apresentada neste
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trabalho deve ser avaliado por meio de trabalhos adicionais, embora em uma primeira

aproximação espera-se que os efeitos sejam compensados, uma vez que o que se

perde em uma metade é complementado pela contribuição do espalhamento na outra

metade. Não está descartada a possibilidade de ocorrência de sobreposição no

processamento dos sinais provenientes do detector, podendo ocorrer composições

de contagens dos pulsos de raios-X emitidos na desexcitação da camada eletrônica

da 109Ag com os pulsos da detecção dos elétrons de conversão, embora as indicações

são de que esse evento tenha uma probabilidade muito pequena em relação ao

retroespalhamento.
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Harter: 3 3 = S3.975 teU ú n t e : 1426

(a)

feriser: 358 = 69.97S keV Courts: 8

(b)

darter: 3S8 = 69.375 kaU Camts: 86

(C )

FIGURA B.4: Composição de espectros do UC obtidos com o detector

proporcional: (a) superposição dos espectros total e o espectro

soma dos espectros parciais; (b) diferença entre os espectros na
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região em que o número de contagens no espectro soma e maior que

no espectro total: (c) diferença entre os espectros na região em que

o espectro total é maior que o espectro soma.
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APÊNDICE C

SOFTWARES (APLICATIVOS) PARA DETERMINAÇÃO DAS

CONTAGENS POR INTERVALO DE ENERGIA

C l - O USO DO MAESTRO II

O Maestro II é um aplicativo destinado principalmente ao processamento de

espectros obtidos de análises realizadas com detectores de Germânio. Acompanha

normalmente a placa ACE da ORTEC que serve de interface entre o sistema de

medidas e o microcomputador, adaptando-o para exercer as funções de um

multicanal.

O Maestro II foi utilizado neste trabalho para várias finalidades. A primeira

delas é para o armazenamento das contagens, em forma de espectros em energia.

Esse armazenamento permite o posterior processamento dessas imagens, com funções

como comparação, calibração, contagens por faixas de energia, etc.

As funções mais utilizadas foram, além do armazenamento dos espectros, a

função de comparação (COMPARE) e a função de calibração (CALIBRATION).

A função de comparação(teclas ALT-F; ALT-C) permitiu verificar e controlar

a estabilidade do sistema de pressurização, pela comparação de espectros obtidos em

diferentes momentos. O sistema era considerado estável quando o pico de referência

não tinha sua posição alterada em relação aos espectros anteriores.

A função de comparação também foi importante para verificar a coincidência

dos picos de raios-X do espectro da metade com absorvedor em relação ao espectro

de referência.
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A outra função muito utilizada foi a função de calibração (teclas ALT-C.

ALT-C). Para a transferência da calibração de um espectro armazenado para outro

foi utilizado o seguinte artificio:

calibra-se o espectro de referência;

soma-se o espectro a transferir ao espectro de referência utilizando a

função STRIP (teclas ALT-C, ALT-P) com fator de soma menos um (-

1)-

subtrai-se o espectro de referência da soma, utilizando-se a função

STRIP com valor um (1).

C.2- UTILIZAÇÃO DO SOTFWARE MC

Este aplicativo, desenvolvido por Conti (1994), é um "software" de análise

de espectros, permitindo entre outras funções calibrar, analisar, calcular áreas e

procurar picos e comparar com bibliotecas de espectros. Foi adaptado pelo autor

para este trabalho, e tem como função principal dividir o espectro em faixas de

energia de 5 keV de largura, no intervalo de 10 a 200 keV, somando as contagens

dentro de cada intervalo. Seu processamento foi utilizado da seguinte forma:

o espectro de referência é chamado (opção USUÁRIO, ESPECTRO).

é calibrado (opções FUNÇÕES, CALIBRAR);

é gravado um arquivo (opção IMPRIMIR, RESULTADO, nome do

arquivo), no formato texto (*.txt), com as informações por intervalo de

energia do espectro:

o espectro com absorvedor a ser analisado é chamado, mantendo-se a

calibração anterior:
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é feito o mesmo procedimento de gravação para o espectro com o

absorvedor.

Cada um dos arquivos gravados é chamado pelo aplicativo Lotus (OPEN:

formato "txt", COMBINE, opção para arquivo formatado), e colocado em uma

planilha, já preparada, onde é processado. Nessa planilha os valores das contagens

por intervalo de energia são multiplicados pelo valor da energia média do intervalo.

Os espectros são processados dois a dois (referência e absorvedor), sendo obtidas

as informações referentes a diferenças de contagens, diferenças de energia e relações

percentuais entre esses valores e os valores totais da referência.
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APÊNDICE D

PREPARAÇÃO DE FONTES E ABSORVEDORES FINOS

D.l- PREPARAÇÃO DOS SUPORTES DAS FONTES E DOS ABSORVEDORES

O filme de VYNS é obtido pela diluição do po de VYNS em ciciohexanona,

formando um líquido viscoso, que é espalhado e "puxado" sobre a superfície de um

recipiente com água bidestilada. Nessa deposição o filme se forma e se espalha pela

superfície.

O filme e montado sobre arandelas de aço inoxidável com 1,6 cm de diâmetro

interno e 4.0 cm de diâmetro externo, feitas de forma a se ajustarem perfeitamente

ao suporte da fonte no detector. As arandelas para os absorvedores têm 2.8 cm de

diâmetro interno e 3,8 cm de diâmetro externo e são feitas de modo a facilitar a

transferência dos filmes para as fontes sobre as quais são colocados os absorvedores.

As arandelas são numeradas e previamente pesadas.

A coleta da porção de filme a ser utilizada como suporte ou absorvedor é feita

manualmente colocando a arandela diretamente sobre o filme que flutua na superfície

da água. Ao entrar em contacto com a arandela o filme adere ao metal. A seleção da

área a ser utilizada é feita pela observação da homogeneidade e tonalidade da cor da

luz difratada no filme sobre a superfície da água. A espessura e uniformidade do

filme dependem desses parâmetros. Assim que o filme se liga ao metal, é recortado

e retirado o excesso. A arandela com o filme é armazenada em lugar seco.

D.2- METALIZAÇÃO

Após a secagem, o filme a ser utilizado como suporte da fonte passa por um



processo de metalização com a deposição de uma camada de ouro. Esse processo tem

a finalidade de garantir a condutibilidade na superfície do suporte, de forma a

diminuir possiveis penurbações no campo elétrico formado dentro do detector.

A metalização é feita no equipamento Auto 306 Vacuum Coater with Diffusion

Pumping System - Edwards. Ocorre por um processo de deposição a vácuo, por

vaporização e ionização do ouro. com dispositivo de controle da espessura (média)

da camada de ouro.

Esse processo foi utilizado em um dos conjuntos de absorvedores.

D.3- PREPARAÇÃO DAS FONTES

As fontes são preparadas pela deposição de gotas da solução padrão de 109Cd

em HC1 (IN), com o auxílio de um picnômetro. sobre a parte central do filme, nos

suportes. A atividade desejada é obtida aproximadamente calculando-se a quantidade

de gotas necessárias sobre o suporte, em função da atividade específica da solução

e o peso aproximado de cada gota. Após a colocação da solução radioativa é

adicionada uma gota de Catanac ou Ludox, para melhorar a distribuição dos cristais

depositados pela superfície da fonte, de forma a torná-la mais homogênea, evitando

concentração dos mesmos. A quantidade de material depositado em cada fonte é

calculada por pesagem diferencial no picnômetro que está sendo utilizado para

armazenar a solução durante o processo de preparação. As fontes são armazenadas

em dessecador para evitar que a umidade interfira no processo de medição com o

detector proporcional. A atividade posteriormente é confirmada com a calibração da

fonte.
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APÊNDICE E

DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA E DA MASSA DOS ABSORVEDORES

E.l- DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DO VYNS

Foram preparadas três amostras de VYNS com o filme utilizado normalmente

no processo de confecção de suportes de fontes e absorvedores. As massas dessas

três amostras foram determinadas usando uma balança de precisão (10"* g). Foram

obtidos os seguintes resultados:

m,= 0,2740

m2= 0,2749 m = (0,2744 ± 0,0004) g

m3= 0,2743

As amostras foram então mergulhadas individualmente em uma bureta graduada

com água bidistilada, à temperatura de 22°C. O volume de água foi determinado pela

massa deslocada. Foram obtidos os seguintes resultados:

m(H20)!= 0,2333

m(H20);= 0,2498 m(I i O) = (0,2420 ± 0,0083) g

m(H2O)3= 0,2429

A densidade da água ã 22°C é de 0,99780 g/cm . O volume deslocado foi

calculado dividindo-se a massa de água deslocada pela sua densidade. O valor obtido

foi de (0,2425 ± 0,0083) cm3. A densidade do VYNS encontrada foi de:

PVYNS= (1,1315 ± 0,0083) g/cm3.

E.2- DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DOS FILMES

O cálculo da espessura dos filmes de suporte da fonte e dos filmes que
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constituem os absorvedores é dado por:

m \ 4 m 1
espessura x = —. = —.—.—

^ p _{d)2 ~ p d2

onde m = massa do filme

d = diâmetro externo do suporte da fonte (4,00 cm) ou absorvedor (3,80 cm)

p = densidade do VYNS

Filme de suporte da fonte:

O filme de suporte da fonte é montado sobre uma arandeia plana circular feita

com latão ou aço inoxidável. O diâmetro externo da arandeia é de 4.0 cm e o interno

de 1,6 cm.

O suporte metálico da fonte é pesado antes e após a colocação do VYNS. Por

diferença determina-se a massa do filme. Dividindo-se a massa pela área total do

suporte (12,566 cm2), determina-se a massa média por unidade de área do

absorvedor.

Divide-se a massa por unidade de área pela densidade do VYNS (1,1315

g/cm3) e obtém-se a espessura média do filme .

Para o filme metalizado é necessário acrescentar o valor da camada de ouro.

que é obtido diretamente do metalizador em nm. A espessura do ouro em nm pode

ser convertida para ug/cnr multiplicando-se por sua densidade (19,32 g/cm ) e

dividindo-se por 10.

Para cálculo da espessura do suporte da fonte B, na estimativa do poder de

freamento do VYNS, foi utilizada a soma das densidades superficiais do VYNS e do
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ouro. que depois foi convertida para espessura linear equivalente do VYNS. Foram

obtidos os seguintes dados:

- massa da arandela sem o VYNS = 0.800878 g:

- massa da arandela com o VYNS = 0,801105 g;

- massa do VYNS = 0,000127 g;

- espessura do VYNS = 10,106 ug/cm2 ou 89,3 nm

- espessura do ouro: 12,0 nm (leitura no metalizador) ou 23.184 ug/cnr.

- espessura total do filme de suporte: 33,290 ug/cm2 ou 294,2 nm em

equivalente em VYNS.

Filme para absorvedores:

Para os filmes utilizados como absorvedores, o procedimento para o cálculo da

espessura foi o mesmo que para o filme utilizado como suporte. Neste caso o

diâmetro externo é de 3,8 cm, e a área pela qual a massa é dividida, é de 11.341 cnr.

As Tabelas E.I e E.2 apresentam a espessura calculada para os absorvedores

utilizados.

E.3- INCERTEZA NA ESPESSURA DO VYNS

A incerteza sx na espessura dos filmes utilizados para os absorvedores pode ser

obtida aplicando as fórmulas de composição de incertezas (TAUHATA & ALMEIDA.

1994, pp.88-99) à expressão:

4 777 1
espessura x - —.— —

" P i / 2
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que resulta em:

onde:

sd = incerteza no diâmetro (0,01 cm),

sp = incerteza na densidade (0,0083 g/cm3),

sm = incerteza na massa (0,5 %), e

m = massa do absorvedor

d = diâmetro da arandela do abson'edor (3,80 cm)

p = densidade do VYNS (1,1315 g/cm3)

Os valores das incertezas na espessura para os absorvedores de VYNS são

apresentados na Tabela E.2.

E.4- MASSA DOS ABSORVEDORES PARA ESTIMATIVA DA DOSE

Para a estimativa da dose, a massa do absorvedor é a massa exposta à radiação,

que é a que ocupa a área interna (vazada) do suporte da fonte. A massa do

absorvedor é a soma das massas dos filmes que constituem as camadas que o

compõem. A massa mD exposta de cada filme é obtida pelo seguinte cálculo:

—2
mt (E.3)
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onde m. = massa do filme considerando toda a arandela (experimental).

dj= diâmetro interno da arandela de suporte da fonte (1,60 cm).

d.= diâmetro externo da arandela do filme da fonte (4,00 cm ) ou do

absorvedor (3.8 cm)

Para os filmes metalizados, a massa do ouro é calculada pela multiplicação da

densidade do ouro pelo volume, dado pela espessura do ouro obtida

experimentalmente, multiplicada pela área do círculo interno da arandela de suporte

da fonte.

As Tabelas E.I e E.2 apresentam a massa calculada para os absorvedores

utilizados.

5. Incerteza na massa do absorvedor de VYNS

A incerteza sm na massa dos filmes utilizados para os absorvedores pode ser

obtida aplicando as fórmulas de composição de incertezas à expressão:

d}
-m

2 l

que resulta em:

t de Am,

onde:

mD = massa para cálculo da dose

sd = incerteza no diâmetro (0,01 cm),

94



s_. = incerteza na pesagem da massa total (0,5 %),

m = massa exposta do absorvedor,

m. = massa total do absorvedor,

d;= diâmetro interno da arandela de suporte da fonte (1,60 cm).

d. = diâmetro externo da arandela do absorvedor (3,8 cm)

Os valores das incertezas nas massas para os absorvedores de VYNS são

mostrados na Tabela E.2.

TABELA E.l: Massa e espessura dos absorvedores metalizados

Absorvedor

1

2

4

5

6

massa (ug)

148

242

348

532

659

776

espess. (nm)

401,9

649,2

947,9

1510,3

1823,3

2091.1

espess. (ug/cnr)

73,48

120,39

173.10

264.75

328,00

386.12
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TABELA E.2: Massa e espessura dos absorvedores não metalizados

Absorvedor

1

-\

-\

4

>

6

7

8

9

10

massa fug)

172=3

217=4

256=5

299=5

342=6

386=7

426=7

475=8

515=9

557=10

espess. (um)

757,5=3,8

953,0=4.8

1124,5=5,6

1314,6=6.6

1501,7=7,5

1695,7=8,5

1871,8=9,4

2087,7=10,4

2263,0=11.3

2450.0=12,2

espess.(ug.cm:.)

85,71=0.43

107,84=0,54

127,24=0,64

148,75=0,74

169,91=0,85

191,87=0,96

211,80=1.06

236,22=1,18

256.06=1,28

277.22=1.39
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