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RESUMO

Com a aquisição do acelerador de partículas RDS-111 o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN)

passou a produzir o F-18 para obtenção da fluordesoxiglicose (FDG), um radiofármaco de grande

utilização em exames de tomografia por emissão de pósitrons (PET), uma técnica bastante avançada

que possibilita a obtenção de imagens de alta resolução para diagnósticos em medicina.

Para a detecção e medição da radiação gama emitida durante a produção do F-18 em condições

rotineiras de operação, i.e., corrente de 30 µA e tempo de operação de 120 minutos, utilizou-se um

detector portátil de germânio hiperpuro (HPGe) acoplado a um sistema eletrônico de aquisição de

dados com 4096 canais. Para obter-se um amplo espectro de energia de 0,1 a 20 MeV, foram

realizadas medições com diferentes ganhos de amplificação. A energia média ponderada da

radiação gama, calculada a partir dos espectros de energia dos raios gama obtidos, foi de 1,59 ±
0,05 MeV. Paralelamente, foram realizadas medições com um monitor MIR 7026 e também com

detectores termoluminescentes (TLD) de LiF:Mg,Cu,P para calcular as taxas equivalente de dose

ambiente H*(10) da instalação.
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1. INTRODUÇÃO

Seguindo as recomendações da International Commission on Radiological Protection (ICRP) [1],

que tratam sobre todos os aspectos básicos e práticos de proteção radiológica, iniciou-se um

programa de monitoração ocupacional da produção de F-18 no acelerador de partículas adquirido

pelo Instituto de Engenharia Nuclear (IEN).

A finalidade do presente trabalho foi realizar um levantamento radiométrico do ciclotron

Radioisotope Delivery System (RDS) Modelo 111, utilizando a técnica de espectrometria de raios

gama com detector de alta resolução para a determinação das energias das radiações emitidas

durante a operação desse acelerador e, assim, calcular nos pontos medidos com TLD, os valores de

taxa de equivalente de dose ambiente H*(10) utilizando-se o fator de conversão apresentados na

ISO 4037 -3 [2]. Dessa forma, pretende-se contribuir na elaboração de um efetivo controle sobre os

procedimentos e práticas adotados nas instalações do ciclotron [3-4], para a garantia dos requisitos

estabelecidos nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear [5].

2. MATERIAL E MÉTODOS

Em vista da ausência de informações sobre as radiações gama provenientes da produção de F-18,

tanto no manual de operação do RDS-111 quanto na literatura, realizaram-se diversas medições

radiométricas na circunvizinhança do acelerador com um detector de germânio hiperpuro de alta

resolução (HPGe) para a determinação da energia média ponderada das radiações e calcular as

doses em equivalente de dose ambiente H*(10), através dos kermas obtidos por dosimetria

termoluminescente com detectores de LiF dopados com Mg, Cu e P (TLD-100H).

Para efeito de comparação, foram também realizadas monitorações com o Monitor Inteligente de

Radiação MIR 7026. As medições foram realizadas em três pontos da instalação, sendo dois na sala

do ciclotron: um próximo à porta de entrada do salão do RDS-111 e o outro na outra extremidade

do salão (localizado a um metro acima da canaleta por onde o F-18 é remotamente transportado à

célula de processamento químico); o terceiro ponto na sala do operador.

2.1. Sistema de espectrometria gama

A radiação gama proveniente da produção do F-18 no acelerador RDS-111 foi detectada e medida

com um detector portátil de germânio hiperpuro Modelo GEM 15190-P, do tipo POP TOP,

fabricado pela ORTEC, e acoplado a uma cadeia nuclear eletrônica da CANBERRA apresentada na

figura 1.

O sistema de aquisição de dados foi composto por uma placa multicanal de 4096 canais e do

programa GENIE-2000 da CANBERRA [6].

Com a finalidade de medir raios gama com energias na faixa de 100 a 20000 keV, de modo a obter

um espectro de energias mais abrangente, foram realizadas três grupos de medições variando o

ganho de amplificação da altura do pulso.

As medições realizadas durante a produção do F-18 ocorreram em condições rotineiras de operação

do RDS-111, i.e., irradiação do alvo com prótons de 11 MeV, corrente de 30 µA e tempo de

operação de 120 minutos.

Para as análises dos espectros gama obtidos foi empregado o programa ANGES [7], porém como

este programa não reconhece o formato dos espectros obtidos pelo programa GENIE 2000, cuja

extensão é “CNF”, foi utilizado um outro programa denominado CNF2SPE, para criar arquivos

com extensão “SPE” [8]. Os dados referentes às energias e suas respectivas taxas de contagens

foram transcritos para uma planilha do programa EXCEL. Nessa planilha, a radiação de fundo foi

subtraída dos dados obtidos durante a produção do F-18 e as energias média ponderadas, calculadas

com suas respectivas incertezas padrões do tipo A [11].

A calibração do sistema de espectrometria de raios gama foi feita através da opção "Tools" do

programa ANGES utilizando-se os espectros obtidos, para cada ganho de amplificação, com as

fontes padrões de Eu-152 e Co-60 adquiridas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
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 FIGURA 1. Sistema de espectrometria gama.

(1) Detector HPGe Modelo GEM 15190-P do tipo POP TOP ORTEC.

(2) Fonte de Alta Tensão Modelo 3106D Canberra

(3) Amplificador Modelo 2022 Canberra

(4) Placa de Aquisição dos Dados, com programa Genie 2000 Canberra

(5) Computador pessoal

(6) Osciloscópio Modelo TDS 220 Tektronix

2.2. Dosimetria termoluminescente com LiF

Os detectores utilizados foram os “super sensíveis” cristais de fluoreto de lítio dopados com

magnésio, cobre e fósforo [9], em forma de pastilha da Harshaw Chemical Company, sob a

designação de TLD-100H, com dimensões de (3 x 3 x 0,9) mm. As características destes detectores,

assim como o perfil de temperatura e tempo de leitura, foram descritas anteriormente [10]. Os

detectores foram tratados e avaliados em um leitor Harshaw, Modelo 5500, utilizando o programa

TLD-SHELL.

As incertezas associadas aos resultados foram baseadas na combinação das incertezas padrão do

tipo A e B [11], multiplicada pelo fator de abrangência k=2, fornecendo um nível de confiança de

aproximadamente 95%, em conformidade com a recomendação da ICRP [12].

2.3. Monitoração com Monitor Inteligente de Radiação – MIR 7026

O monitor MIR modelo 7026 foi desenvolvido no IEN, cujas dimensões são (180 x 57 x 110) mm,

e está baseado no microcontrolador INTEL 80C32. Esse equipamento possui internamente um

detector Geiger-Müller (LND 713 com filtro de compensação de energia) para se efetuar medições

de taxa de exposição de radiação gama e raios X, entre o nível correspondente à radiação de fundo

(0,04 mR/h na instalação) até a taxa de exposição de 5 R/h. Para as medições realizadas com o MIR

7026, foi utilizada uma incerteza padrão do tipo B de ± 20% em toda faixa de operação do

equipamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Espectrometria gama com HPGe

A energia média ponderada, calculada a partir dos espectros de raios gama obtidos durante o

funcionamento do RDS-111 (já subtraída a radiação de fundo), foi de 1588  ± 54 keV. Na figura 2

mostra-se o espectro obtido com um ganho de amplificação normalmente utilizado no laboratório,



4

onde se observa entre outros, o fotopico do raio gama de 511 keV (aniquilação do β+
) e o "prompt"

gama de 2223 keV da reação H(n,γ).

Os espectros obtidos com o ciclotron desligado permitiram estimar a energia média ponderada da

radiação de fundo (BG) que foi de 842  ± 52 keV. Os fotopicos mais intensos foram os de 239 keV,

1461 keV e 2614 keV que correspondem respectivamente ao Pb-212, K-40 e Tl-208.

Os espectros obtidos com outros ganhos de amplificação do sistema estão apresentados nas figuras

3 e 4. Observa-se uma contribuição acentuada de raios �� FRP� HQHUJLDV� VXSHULRUHV� D� � MeV, as

incertezas são de ± 0,002 MeV, que são oriundas de desexcitações nucleares do tipo "prompt"

provenientes das reações nucleares (p,n) e (n,γ) e também de outras reações (p,p´), (n,n´) e por

retroespalhamento dos fótons. Por conseguinte, suas energias elevadas conduzem a uma alta

produção de elétron-pósitrons (“produção de pares”), que associada aos pósitrons resultantes do

decaimento do F-18 produzido, contribuem com uma taxa significativa de raios gama com energia

de 511 keV.

1HVVHV� HVSHFWURV�� RV� SULQFLSDLV� UDLRV� �� �prompt" detectados foram devido à reação nuclear dos

nêutrons com ferro: 4219 keV, 5921 keV, 6019 keV, 7280 keV, 7631 keV, 7645 keV e 9300 keV;

podendo se observar seus respectivos "picos de escape" simples e duplo de: 5410 keV - 4899 keV,

5508 keV - 4997 keV, 6769 keV - 6258 keV, 7121 keV - 6609 keV, 7135 keV - 6624 keV, e 8790

keV - 8280 keV. Outros gamas "prompt" de 596 keV, 868 keV, 608 keV, 3539 keV e 3913 keV são

devido à interação dos nêutrons com o cristal do detector de germânio. E ainda com menor

intensidade, os fótons de 7918 e 7863 keV provavelmente provenientes respectivamente das reações

nucleares com o zinco e cobre.

FIGURA 2 - Espectros de raios gama obtidos com o detector HPGe, com um ganho de

amplificação x 100, durante medidas realizadas no salão do RDS-111.

3.2. Monitoramento das instalações do ciclotron RDS-111

Para avaliar a presente metodologia, os valores obtidos em H*(10) foram comparados aos valores

de dose equivalente obtidos com o MIR 7026, uma vez que estão envolvidos fótons de alta energia

e as medições foram realizadas a longas distâncias da fonte. Para comprovar isto foram realizadas

medições com uma câmara de ionização SMARTION Modelo 2120, que fornece as medições em

H*(10), a uma distância de 1,5 e 3 m do portão do depósito de rejeitos radioativos do IEN. Os

resultados com esse monitor foram iguais aos obtidos com o MIR 7026.
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Na tabela 1 mostram-se os resultados encontrados durante o monitoramento do ciclotron RDS-111

com TLD-100H e com o monitor MIR 7026, ainda apresenta-se uma projeção anual desses valores

considerando-se um tempo de ocupação de 1,5 h/dia.

Como anteriormente citado, os valores obtidos com TLD estão apresentados em taxa de equivalente

de dose ambiente H*(10). Na conversão desses valores obtidos em kerma, foi utilizado o fator de

1,19 [2] para os pontos 1 e 2 considerando a energia média ponderada de 1588 keV (salão do

acelerador); e para o ponto 3 (sala do operador), que seria relativo à radiação de fundo (BG), o fator

aplicado foi de 1,15 [2], conforme a energia média ponderada de 842 keV.

FIGURA 3 - Espectros de raios gama obtidos com o detector HPGe, com um ganho de

amplificação x 30, durante medidas realizadas no salão do RDS-111.

FIGURA 4 - Espectros de raios gama obtidos com o detector HPGe, com um ganho de

amplificação x 10, durante medidas realizadas no salão do RDS-111.
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No cálculo de propagação das incertezas para determinação da incerteza combinada desses

resultados foram considerados os seguintes parâmetros: a incerteza na dose; a relativa ao

desvanecimento a 200C; aquela devido ao fator de calibração, e a referente ao fator de sensibilidade.

Não foram feitas as correções para o desvanecimento, já que não fica simples estabelecer um valor

de correção, dada a dificuldade de se estimar a temperatura média a que ficaram expostos os

dosímetros durante as medidas.

Pode-se observar nessa tabela que estatísticamente, para as medições realizadas na entrada do salão

do RDS-111, não há diferenças significativas entre os resultados obtidos com o TLD 100H e o MIR

7026.

Porém, como era de se esperar, existe uma grande diferença entre os resultados (3 a 4 vezes) para a

canaleta, por onde o F-18 passa até a célula de processamento químico ao final da irradiação, e isto

se deve a que as medidas realizadas com o monitor MIR ocorreram somente durante a produção do

F-18 e, por este motivo não registraram o momento da transferência desse radionuclídeo.

O resultado de 0,9 µSv/h, obtido com TLD, para a sala do operador, indica que houve algum evento

extraordinário não associado à operação do ciclotron, mas provavelmente ao manuseio de "janelas"

irradiadas do RDS-111 próximo ao ponto três, como já ocorrido em uma outra ocasião.

TABELA 1 - Monitoramento radiométrico nas instalações do ciclotron RDS-111.

TLD 100H
H*(10)

MIR 7026
H Período de

 Amostragem
Ponto

(µSv/h) (mSv/a) (µSv/h) (mSv/a)
T(*)

  Entrada  6,6 ± 1,8  2,5 ± 0,7 4,2 ± 0,8 1,6 ± 0,4 Nulo

  Canaleta   15,2 ± 4  5,7 ± 1,5 5,0 ± 1,0 1,9 ± 0,4 Nulo
14/11/2003 à

15/12/2003

  Sala de

  Operação BG BG BG BG 1,5

  Entrada 8,2 ± 2,4  3,1 ± 0,9 5,2 ± 1,0 2,0 ± 0,4 Nulo

  Canaleta  27,1 ± 8,0   10,2 ± 3,0 7,1 ± 1,4 2,6 ± 0,5 Nulo
08/04/2004 à

14/07/2004

  Sala de

  Operação    0,9 ± 0,3    0,3 ± 0,1 BG BG 1,5

 (*)
 Tempo de Ocupação (h/dia).

4. CONCLUSÕES

No presente trabalho verificou-se que os níveis de dose durante a produção de F-18 no ciclotron

RDS-111 do Instituto de Engenharia Nuclear estão dentro dos limites estabelecidos pela norma

CNEN-NN-3.01 [5]. No cálculo das taxas equivalente de dose ambiente H*(10) dessa instalação

foram utilizados os valores dos kermas obtidos através da dosimetria termoluminescente com

detectores de fluoreto de lítio dopados com magnésio, cobre e fósforo, e da energia média

ponderada da radiação gama determinada por espectrometria de raios gama com detector de alta
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resolução de HPGe. Os resultados encontrados através desse método estiveram de acordo com as

medições realizadas com o MIR 7026, constatando-se dessa forma que esta pode ser muito útil e

adequada, principalmente na monitoração do transporte do F-18 à célula de processamento químico,

quando as doses podem alcançar valores mais elevados.

Uma vez já identificadas as energias da radiação gama envolvidas na produção de F-18 fica mais

simplificada a determinação dos níveis de equivalente de dose ambiente com detectores TLD para

os próximos monitoramentos ocupacionais, desde que não haja mudanças nas condições de

irradiação e do material irradiado. Assim, o serviço de proteção radiológica do IEN passa a contar

com mais uma ferramenta para avaliação das condições ocupacionais dos trabalhadores.
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