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RESUMO

Desenvolveu-se um novo dosímetro de radiação X e y, eficiente inclu-

sive em baixas doses (destinado portanto principalmente à dosimetria pes-

soal), mediante prensagem a frio de fluorita (CaP.:natural) misturada a

cloreto de sódio (NaCl) químico, ambos sob forma de minúsculos cristais

(pó), na proporção ponderai respectiva de 3:2. Puderam-se obter assim pe-

quenas pastilhas cilíndricas (2,5 mm de raio e 1,0 mm de altura) com esta

bilidade mecânica satisfatória, sensibilidade adequada (exposição mínima

detectável de 1,0 pC/kg *v 4 mR) e dependência conhecida com a energia da

radiação incidente (o que permite determinar esta última coir. excelente

acuidade). As leituras de cerca de cem dosímetros irradiados simultanea-

mente com uma mesma exposição forneceram uma distribuição com desvio pa-

drão de cerca de 7% do valor médio. Os principais inconvenientes do novo

dosímetro, quais sejam a higroscopicidade e a fotossensibilidade, puderam

ser adequadamente contornados mediante uma embalagem hermética empregando

lona plástica preta.

Já há algum tempo, o dosimetro vem sendo regularmente empregado em

escala comercial pelo Laboratório de Dosimetria do Instituto de Física

(USP, São Paulo), paralelamente ao LiF (TLD-100), tendo apresentado resul

tados bastante coerentes. Em testes de intercomparação realizados pelo

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), os máximos desvios ocorridos na determinação das

exposições atingiram 10,4%; a estimativa dos valores da energia da radia-

ção incidente, no entanto, foi excelente, mesmo quando o dosímetro havia

sido exposto a campos de energias efetivas distintas.

Além da detalhada descrição dos dispositivos, equipamentos, métodos

e medições que permitem o estabelecimento' de todas as propriedades mencio

nadas no primeiro parágrafo, descrevem-ce na parte inicial deste trabalho

os fundamentos dos mecanismos básicos da radiotermoluminescencia e da do-

simetria pessoal, bem como as principais características do fluoreto de

cálcio natural, conforme cuidadosamente levantadas por cientistas brasi-

leiros.
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INTRODUÇÃO

A KadiotvwolumineAtincAA (RTL), que pode ser aproximadamente descrita

como "emissão de luz por determinados materiais quando submetidos a con-

dições de temperatura crescente", é um fenômeno conhecido já hâ mais de

três séculos, embora o desenvolvimento de seu estudo tenha ocorrido pra-

ticamente nos últimos quarenta anos. No aspecto teórico, o marco inicial

costuma ser considerado o trabalho de Randall e Wilkins em 1945, enquan-

to Daniels, na primeira metade dos ?:»os 50, pode ser colocado como pio-

neiro na pesquisa experimental empregando RTL. Um notável desenvolvimen-

to se verificou na década de 60, com a exploração da radiotermolumines-

cência para a dosimetria de radiação, a que se associa intimamente o no-

me de .Cameron, nos EUA.

0 Brasil apresenta, na região de Criciúma - SC, grandes reservas de

fluorita (CaF.mat) que exibe una intensa KIT. em seu estado natural; o apro

veitamento, para fins dosimétricos, de amostras de procedência européia

desta substância, vinha sendo tentado pela firma belga MBLB. Deve-se a

Shigueo Watanabe, do Instituto de Física da ÜSP e do Instituto de Pes-

quisas Energéticas Nucleares (ex-Instituto de Energia Atômica), a inicia

tiva para o estudo sistemático das propriedades básicas da fluorita bra-

sileira, consubstanciado principalmente nas teses de doutorado de Okuno'

e de Cruz" (1970/72). Adicionalmente, já na época e ainda nos dias de ho-

je, uma apreciável quantidade de artigos e dissertações vinham e vem sen

do produzidos por esse grupo inicial ou por pessoas a ele ligadas tempo-

rária ou definitivamente; em quase todos estes trabalhos há referência à

fluorita e, em muitos, ela constitui o assunto principal.

Tanto Okuno como Cruz encerram suas conclusões com afirmativas simi

lares, que apontam definitivamente o emprego dosimétrico da fluorita;

"Finalmente, os resulCAdoc apresentados permitas propor a utilização

da fluorita verde como dosímetro da radiação gama, X e ultra violeta."1

"Os resultados permitem concluir que a fluorita violeta pode ser uti-

lizada como dosímetro das radiações Y « ultravioleta."11

Estas propostas de utilização concretizaram-se na produção, alguns

anos mais tarde, de uma pastilha prensada a frio a partir da mistura de

CaF.snat (verde) e KC1, ambos sob forma de minúsculos cristais (pó). A
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trlturaçâo da flúorita era indispensável para obter homogeneidade, mas co
mo esta substância, quando em pó, não ê passível de compactação por pren-
sagem a frio, foi necessário adicionar o cloreto de potássio con a função
de aglutinante.

Infelizmente, experiências subseqüentes revelaram que, embora bastan
te eficiente cm medições de curto prazo, o novo dosimetro acumulava um s_i
nal RTL significativo sobre períodos de tempo da ordem dos normalmente
adotados em dosimetria de rotina, o que acabou inviabilizando seu emprego
para esta finalidade. A causa do acentuado sinal espúrio foi identificada
como sendo a presença, na composição isotõpica natural do potássio, de
0,0112% do nuclideo radioativo 4 0 K , cujo decaimento excitava a RTL da fluo-
rita. Felizmente, então, a inadequabilidade não se devia a esta última
substância, mas sim, ao excipiente empregado.

O problema, então, era definir outro aglutinante, produzir una nova
pastilha e levantar suas características; nos Capítulos Terceiro e Quar

to deste trabalho, referentes à parte experimental, estão descritos a so-

lução encontrada e o caminho que a ela conduziu.

Dois outros capítulos acabaram se impondo quando da organização defi
nitiva desta dissertação. O Primeiro, relativo à radiotermoluminescencia,
visa a apresentar uma introdução a este fenômeno de forma rigorosa, conso
lidada e didática, a fim de prover os eventuais interessados em um estudo
inicial do mesmo de uma boa referência em português. Pontos a destacar
são a cuidadosa discriminação entre as diversas manifestações luminosas
na matéria, a apresentação com base nas diferenças entre as fenomeno?.o-
gias "coletiva" e "localizada" e, neste contexto, a correlação com radio
termocondutividade.

Um espirito similar levou à inclusão do Capitulo Segundo, abordando
a Oosimetria em geral, o emprego dosimétrico da Radiotermoluminescencia e
as propriedades da fluorita brasileira. A intenção, novamente, foi a de
produzir um texto didático acerca destes assuntos, descrevendo e justifi-
cando os procedimentos pertinentes e incorporando as mais recentes reco-
mendações internacionais acerca de proteção radiológica e de grandezas e
unidades a serem empregadas em medidas de radiação. Além disto, foram des
tacados os resultados obtidos pelos pioneiros da RTL no Brasil, e é tota^
mente impossível evitar um respeitoso e agradecido aplauso â dedicação,
paciência e seriedade cientifica dos mesmos.



CAPITULO 1 2 - RADIOTERMOLUMNESCÊNCIA

1.1 - INTRODUÇÃO

Certamente não hã área de pesquisa capaz de envolver um número tão
grande de ramos do conhecimento c i e n t í f i c o como a dos fenômenos lumines-
centes. Nela, f í s i c o s e químicos com maior inclinação para trabalhos ma-
temáticos podem desenvolver os ainda incipientes modelos teóricos e pro-
ver a compreensão dos mecanismos microscópicos envolvidos; para os que
preferem dedicar-se a trabalhos experimentais, cabe levantar dados e e s -
tabelecer modelos empíricos que possam corroborar ou contestar as previ-
sões da teoria . Já ingressando ligeiramente no campo das aplicações, apa
rece o interesse da e" ". * . • setor para o qual a luminescência indubi
tavelmente, possui um grande potencial .*

Mas não apenas no grupo das chamadas "ciências exatas" a luminescên
cia apresenta implicações. A medida que (como será visto) e la se re lac io
na com radiação ionizante, passa a envolver-se com bio logia , medicina e
odontologia (radiodiagnõstico, proteção radiológica, danos de radiação,
radioterapia). Há ainda aplicações à geologia, â h i s tór ia e a arqueolo-
gia., através do uso para datações, e até no campo jurídico a luminescên-
cia tem aparecido para estabelecer, por comparações e de forma não des-
trutiva, a origem de amostras de procedência desconhecida.

Considerando tudo i s t o , é de fato muito pequeno o espaço dedicado â
luminescência nos cursos regulares de graduação em f í s i c a . Rápida consul
ta aos l ivros tradicionalmente ut i l izados nos n íve i s intermediário (como
em Estrutura da Matéria) ou mesmo avançado (Introdução â Fís ica do Esta-
do Sólido), revela que o tratamento do tema pouco vai além da dist inção
entre fosforescência e fluorescência - e em geral num contexto bastante
particular de espectros atômicos. A única exceção encontrada - d iga-se ,
a bem da verdade, que casualmente - é a obra de Sproula , colocada em pri
meiro lugar na série de referências; é sintomático que ela não constitua

* A título de consideração marginal, cumpre notar qoe a instalação de laboratórios de
pesquisa na área de luminescência envolve custos acessíveis a instituições de pequeno e
nedio porte. Associando tal característica com a interdisciplinaridade a que alude o
texto, e lembrando que se trata de um canpo de pesquisa ativo e atual, esta área constî
tui a opção natural para núcleos que, distantes dos grandes e tradicionais centro* cíe£
tíficos, pretendam desenvolver trabalhos úteis, férteis e capazes de aglutinar e manter



aparição rotineira em bibl iografias de d i sc ip l inas e trabalhos.

Há algumas causas plausíveis para que o assunto seja tão parcimonio
samente tratado: talvez i s t o aconteça por e l e const i tu ir um campo de pes
quisas relativamente recente e atual , de modo que carece do que se pode-
ria chamar "maturidade didática"; ou devido a, sob o ponto de v i s t a mate
mático-teórico, e l e não possuir ainda uma fundamentação s a t i s f a t ó r i a ; ou,
uma vez que e l e envolve quase todas as áreas da F í s i c a , com incursões
profundas na Química e na Tecnologia, serem tantos os que a e l e se dedi^
cam que ninguém o queira assumir. . .

Seja por que for, o estudo dos fenômenos luminescentes é praticamen
te f e i to apenas em pós-graduação e , desta forma, suas fontes são a r t i -
gos, coletâneas e obras de circulação res tr i ta como t e s e s , apost i l es e
dissertações. Trata-se então de um tema de acess ibi l idade limitada e , em
decorrência, f i ca just i f icada a inclusão de um capitulo especi f ico sobre
o assunto neste trabalho.

1.2 - MANIFESTAÇÕES LUMINOSAS NA MATÉRIA

Constitui fato t r i v i a l constatar que, em circunstâncias as quais
nem sempre necessitam ser particularmente e s p e c i a i s , os corpos emitem
luz; cabe ã Física dist inguir as variedades destas manifestações lumino-
sas, c l a s s i f i c á - l a s e estabelecer os pertinentes modelos.

Como primeiro e mais comum caso de emissão de luz , pode-se colocar
a Aadcaçõo tínmica, cuja descrição matemãtico-teõrica deve-se a Max Planck,
que a concluiu em fins do século XIX. Trata-se então de um fenômeno bas-
tante bem conhecido e apresenta, como caracter í s t icas bás icas , as depen-
dências, na temperatura, tanto da energia to ta l irradiada (Stefan-Boltzmann)
como da distribuição da mesma pelos comprimentos de onda (Planck). On par
t icular , o máximo da densidade de energia emitida, em função da freqüên-
cia, ocorre para valores cada vez maiores desta última quando a tempera-
tura aumenta (Hien), fato que se constata facilmente a partir das mudan-
ças de coloração observadas durante o aquecimento de , por exemplo, uma pe
ça de metal. O aspecto mais relevante deste fenômeno, considerando a ex-
planação a seguir, é, no entanto, o fato de o fornecimento de energia ao
corpo, de modo a manter ou reproduzir o seu estado térmico, const i tu ir
condição necessária • suficiente para que a luminosidade ocorra em sua

unida una equipe de pesquisadores. Com base nestas idéias, sugeridas pelo Dr. Sadao
Isotani (IFUSP), o autor deste trabalho vem implantando na Escola Federal de Engenha-
ria de Itajubá, 2 qual está profissionalmente vinculado, ama Área Interdisciplínar de
Pesquisas que compreende os Laboratórios de TermoiumincscêBcia e Termocondutívídadc,
Cristalografia, Absorção Óptica Infravermelha e Absorção Óptica Visível/Ultra-violeta.
t óbvio que tem havido inestimáveis contribuições da constante interação com o Crupo
de Dosinwtria do IFUSP, liderado pelo Or. Shigueo Watanabe.
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forma característica. Esta espécie de manifestação é denominada -òtcaiufea-
cinda e segue, como deve ter ficado claro, de vibrações de natureza tér-
mica: pode então ser associada ã energia cinética dos constituintes Intl.
mos dos corpos.

Outro grupo de emissões luminosas, que se sobrepõe ao espectro tér-
mico acima descrito, pode ser, de certa forma, relacionado ã energia po-
tencial capaz de ser absorvida na estrutura microscópica das diversas
substâncias. A caracterização do envolvimento de energia potencial fica
estabelecida a partir do tempo mínimo decorrido entre causa e efeito, is
to é, entre a excitação e a manifestação luminosa: tal tempo deve ser da
ordem dos valores típicos correspondentes aos estados excitados de áto-
mos e moléculas (M.0 s). Admite-se, então, que a energia, recebida pe-
la substância sob uma determinada forma, provoque o aparecimento de esta
dos mais elevados na mesma os quais, decaindo após um tempo de vida que
depende de múltiplos fatores (temperatura, natureza da excitação, histó-
ria e constituição da amostra etc.), são a causa direta da emissão de
luz. Não há, neste caso, uma passagem da energia pela forma comumer.te dfe
signada "agitação térmica".

Em nítido contraste com o fenômeno da incandescência, a luminosida-
de envolvida nos processos ora em discussão corresponde â recuperação de
parte de uma energia que, originalmente, é transferida ao corpo sob for-
ma essencialmente não-térmica: em geral, a amostra a recebe de campos
elétricos, de ações mecânicas ou de radiação ionizante. Mais ainda, a dis-
tribuição espectral da radiação luminosa desta espécie abrange, em geral,
uma faixa de freqüências bastante diferente do máximo correspondente ã
incandescência, a qualquer temperatura em que ambas se façam presentes;
em outras palavras, em completa divergência relativamente à radiação <;é£
mica, a máxima eraissividade luminescente ocorre, via de regra, em regiões
não só distintas da máxima absorvância, como também em faixas onde esta
última é eventualmente nula; e, por fim, tem-se que não b»sta simplesmen
te reproduzir o estado térmico na substância para observar a repetição
do fenômeno, estando necessariamente envolvido algum procedimento adicio
nal.

As emissões de luz que se enquadram na descrição dada nos dois últi
mos parágrafos são identificadas pelo nome tuminucincÃA.

0 tempo característico de permanência da energia na forma potencial
tem ainda uma extrema importância para a distinção entre as manifestações
luminescentes e a radiação de Cerenkov e certos fenômenos de espalhamen-
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to de lux com alteração de freqüência (Raman, Brillouln). Nestes casos,
embora o aspecto geral possa assemelhar-se ao da luminescência, o inter-
valo de tempo entre causa e efeito corresponde a uma oscilação do campo
eletromagnético, da ordem de 10 s.

Dentre as modalidades de emissão acima- será particularmente exami-
nado o grupo das luminescentes, cujas características mais especificas
passam a ser descritas.

1.3 - FENÔMENOS LUMINESCENTES

A fim de sistematizar o exame da Luminescência, é necessário dispor
de um critério que permita (i) constituir grupos por afinidade e (ii) dis
criminar estes grupos com clareza. A diretriz mais promissora parece ser
a de tomar como base as características relevantes do fenômeno, estabele
cidas a partir de trabalhos experimentais, e isto é o que será feito a
seguir.

Quanto à permanência ou não da manifestação luminosa após ser remo-
vida a excitação, as substâncias luminescentes são catalogadas, respecti
vãmente, em io&ioxuccntu e (CuofttAceitteò. Há dois motivos, porém, que mos-
tram ser este um critério insatisfatório: em primeiro lugar, não existe,
em cada caso, um correspondente mecanismo microscópico biunivocamente as
soei ado; e, em segundo, esta classificação pressupõe que excitação e anis
são ocorram concomitantemente, e isto nem sempre ê satisfeito. Lembrando
que a luminescência exige que a energia primariamente transferida ao neio
ativo passe pela forma potencial antes de ser reemitida, não é difícil
aceitar que tal passagem possa envolver uma meta-estabilização por tem-
pos relativamente grandes, da ordem de até anos ou séculos! Deste modo,
há casos de luminescência que não se enquadram nestas duas categorias.

Uma classificação alternativa, apresentada na Tabela 1.1, parte da
forma pela qual a energia é inicialmente comunicada â substância lnines
cente. A principal critica que pode ser feita a esta opção reside no fa-
to de se adotar um critério eminentemente cxtznno ao meio emissor de luz,
ou seja, a forma da energia incidente, para estudar um processo franca-
mente inti/Lno ao mesmo, isto é, como esta energia é absorvida, armazena-
da e reemitida. Com certeza, então, não se trata de uma via "natural" pa
ra o estudo da luminescência, embora, dada a peculiaridade ou importância
tecnológica de certos fenômenos do grupo (eletroluminesconcia, por exem-
plo) , ela chegue ás vezes a ser seguida.

A tendência atualmente dominante parece ser, no entanto, a de corre
lacionar o fenômeno com a estrutura intima das substâncias que o exibem.
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RÊHCIA DE ENBKIA

Ralos Catõdicos

Luz/Ultra-violeta

Radiarão Ionizante

Ações Mecânicas

Reações Químicas:
a. de combustão
b. em organismos vivos

Caapo Elétrico

KNoramtto

Catodoluminescência

Fotoluminescência

Radioluminescência

Tribolumincscência

Quimiluminescência:
a. Candoluminescência
b. Biolustinescência

Eletroluminescência

Tabela I.I - C&u*c£icflçio dot Itttômcno* itmintACtute* dt

acomdc com a {o*m pniméutia. dt cncAoczaçio.

De imediato, há o fato de que ele se manifesta preferencialmente nos só-

lidos de baixa condutividade elétrica (isolantes, semicondutores) mas es

te seria ainda um critério muito geral e incompleto, uma vez que tam-

bém o vidro e certos polímeros o podem apresentar. O que se mostra riais

promissor, na atualidade, é admitir que as propriedades microscópicas de

terminantes da luminescência possam revelar-se similares para combina-

ções químicas de uma dada família. Assim, têm-se procurado distinguir afl

nidades separadamente entre, por exemplo, os compostos do grupo II-VI, ou

entre os halogenetos, ou, ainda, entre as substâncias orgânicas etc . Es-

ta nova sistematização vem acontecendo com prejuízo da mais antiga, que

dava preferência ao critério da Tabela 1.1.

Já foi citada a totalidade das manifestações luminescentes sem to-
car em te.KmotuminKAci.ncia. A causa de tal omissão é o fato de esta <ter uma
denominação decorrente de uma dimensão do fenômeno não diretamente consî
derada acima. Disse-se apenas que a energia de excitação podia ficaz du-
rante até séculos estabilizada (sob forma potencial) no meio emissor de
luz, e justamente com relação a este tempo é que a designação ttimo apa-
rece. Ocorre que a tvHptAatuM. da substância luminescente apresenta enor-
me correlação com a estabilidade da energia inicialmente absorvida e, fre
qfentemente, apenas ao variar o estado térmico do corpo em estudo é que
a luminosidade aparece. Daí, fala-se em fe^noluminescência quando a tem-
peratura de erissão ê superior 2 de excitação e na raramente citada lumi,
nescência dt tet frúamento em caso contrário.' Aparece ainda a designação
c*40luminescência se o resfriamento acaba por chegar a temperaturas mui-
to inferiores a ambiente normal.

0 emprego de prefixos como elemento distintivo de fenomenologias d£
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versas, porém, já é utilizado para a composição da Tabela 1.1 e, embora
não seja o caso da -teAmoluminescência, pode levar a ambigüidades. Consi-
derando, por exemplo, o fato de ser possível desencadear o processo lumi
nescente também por incidência de luz, a regra do último parágrafo condu
ziria ao nome ^o-tcluminescência, anteriormente empregado num contexto de
energização primária. A dificuldade vem gerando combinações do tipo n.a
dio{,otolwninzAcinda (por exemplo) e, em termos de nomenclatura, esta é com
segurança a opção mais rigorosa e clara; s ignif ica que a energia comuni-
cada à amostra por radiação ionizante [nÃdio) é liberada por iluminação
[loto] da mesma. Outras combinações de interpretação óbvia seriam tribo-
termoluminescência, eletrofotoluminescência, quimitermolundnescêncía etc.

Embora nada vincule a denominação "termoluminescência" com a forma
de transferência in ic ia l de energia, costuma-se usá-la somente associada
com excitação por radiação ionizante, provavelmente em decorrência das
aplicações do fenômeno â dosimetria. Caberia, no entanto, encorajar com
firmeza a alteração para radiotermoluminescência (KTL), ao menos no cam-
po cientif ico, onde as exigências com a linguagem são maiores que na tec
nologia.

IA - RESULTADOS EXPERIMENTAIS TÍPICOS

Em função do discutido na secção anterior, pode-se depreender com
facilidade o que é necessário para um estudo s is tenát ico da RTL: a possjL
bilidade de variar a temperatura da amostra de maneira conhecida, simul-
taneamente observando a luz que a mesma emite. A representação esquemati
ca de uma aparelhagem que satisfaz ta i s condições está apresentada na
Figura 1.1. Uma fonte prove a energia para o aquecimento da amostra (A)
sobre o porta-amostra, ao qual está ligado o terwopar (B) cujo s inal ,
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registrado em função do tempo no
traçador de gráficos, fornece a
curva de variação de temperatu-
ra. A Iu7. que a substância venha
eventualmente a emitir, após ul-
trapassar um conjunto adequado de
filtros e colimadores (C, D),des
tinados a reduzir os efeitos da
radiação térmica, incide numa vai
vula fotomultiplicadora, sendo
transformada em corrente e lé tr i -
ca, amplificada e lançada no ou-
tro canal do registrador. Por mo
tivos óbvios, amostra e fotomul-
tiplicadora devem permanecer num
compartimento totalmente a prova
de luz.

O resultado de uma varredura segundo valores crescentes da tempera
tura de uma amostra qualquer é denominado CUAVCL dl ejnii&ão iadLo£esmotumin<u>ce.nie.
iglovo-ciiAvc) e tem o aspecto i lustrado na Figura l . I I . A comparação en-
tre as emissões luminescente (linha cheia) e térmica (parte tracejada)
ilustra alguns dos pontos de dist inção discutidos na Secção 1.2.

Interpondo um monocrcnador entre a amostra e a fotomultiplicadora, de mo
do a selecionar o comprimento de onda que esta última recebe, é possl^
vel obter duas curvas adicionais para o estudo e compreensão da RTL:
( i ) a curva de emissão tApzcüiai, que se consegue mantendo a temperatura da amos
tra fixa em um valor ligeiramente inferior à do pico luminescente, de forma a ga-
rantir a persistência da luz emitida por um tempo suficientemente longo e possibi.
l i tar uma varredura em comprimento de onda. Diferentemente da "glow-curve", que
se relaciona à desestabilização da energia potencial armazenada, ou seja, ã ativa-
ção do processo RTL, a curva espectral informa sobre a conctiuão do mesmo, i s t o é,
sobre as energias envolvidas nas transições que determinam a deAixcÂtacÕo
&inat da substância examinada.
( i i ) a curva de emissão monocAomatiza, cuja única diferença em relação a uma
"glow-curve" ordinária é o fato de a detecção da luz emitida se limitar a um
determinado valor de comprimento de onda. Caso consideremos que este último e£
tá associado a um czntfio de. twninticinda, isto é, a uma região do meio mate
ria l onde a desexcitação ocorra, esta curva informará, por exemplo, a respeito da
permanência ou não deste centro sob condições de temperatura crescente.

Nas secções a seguir, estão apresentadas as principais soluções ma
temáticas para a descrição dos picos das curvas de emissão RTL.
* MBLE: Manufacture Beige da Lamps et Material Eleetronique S.A. - Bruxelas, Bélgica.



1.5 - A DESESTABILIZAÇÂO DA ENERGIA ARMAZENADA •

O mecanismo básico admitido par- licação da RH, é o de que a radia
ionlzante provoca o aparecimento de c .is e buracos em níveis de energia c«
respondentes a estados excitados meta-estáveis (armadilhas ou"tnapsi, a partir
quais a recombinação ou ê proibida ou apresenta una probabilidade muito peqi
na. Torna-se assim necessário o fornecimento de uma energia adicional à sul
tância de modo a libertar os portadores dos'traps" desestabilizando a energia arn
zenada sob forma potencial e permitindo a ocorrência das recembinações c
serão, eventualmente*, acompanhadas de emissão de fótons luminescent.es

Limitando o tratamento a uma única espécie de armadilha, é raze
vel tecer as seguintes hipóteses acerca da probabilidade de que o por
dor - admitamos um elétron - escape da mesma numa certa temperatura T:
( i ) embora armadilhado, o elétron não deixa de interagir com o restante do mat
r ia l , ocasionalmente recebendo do mesmo a entugia de. ativação E necessária pa
escapar do "trap" ; i s t o se aplica a una fração e~E'OT do total de partículas ap:
sionadas (k é a constante de Boltzmann), e sugere que o número de libertações de
ser proporcional a esse valor através de um fator A a detarminar:

a = A e - E ' k T (

Já no instante seguinte (isto é, após algumas poucas colisões térmicas, cuja fr
qüêncía é da ordem de 10 Hz numa rede cristalina), a oportunidade de escape •
portador estará perdida e e l e retornará â situação de armadilhamsnto, a men'
que, adicionalmente, aconteça o que se estabelece em ( i i ) e ( i i i ) a seguir,
( i i ) A excitação do portador não representa uma nova posição somente p
ra e le próprio, mas também afeta todo o restante do meio material , que <
verá assumir uma configuração adequada ã modificação ocorrida. A proba!
lidade w de que t a l estado venha a se estabelecer pode ser expressa
termos da entropia S do sistema na forma:

w = e S / k V

0 fator A que aparece em (1) passa a ser dado então em função de outr<
A1, levando a uma nova expressão para o número de portadores libertado:

, A » A ' e S / k = » o » A ' e S / k e - E A T <

( i i i ) Finalmente, aceitando que as condições favoráveis de energia e ei
tropia se tenham estabelec ido, é necessário que as coordenadas de pos
ção e momento do portador sejam t a i s que realmente o afastem da armad
lha. A fim de levar na devida conta mais es te aspecto do fenômeno, coi
vêm invocar a teoria das taxas absolutas das reações químicas/conforma o
solidada por Eyring em 1935'. A idé ia básica é que entre a situação in:

* A palavra "eventualmente" dá conta do fato de a nyaior parte das recombinaçõe» acon'
cerem via relaxaçâo térmica, envolvendo fonon» e não fõtoni; ver Secçao 1.6.
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ciai (a presença mútua dos reagentes na quínri

ca) o portador armadilhado, nessa discussão) e

a final (o aparecimento dos produtos da rea-

ção; o portador libertado) exista um estado

designado complexo ativado (correspondente ao

portador na "saída" do "trap"),associado ao má-

ximo da barreira de energia que separa as con

dições reinantes antes e depois do processo

(Figura l.III). Neste estado ativado, o porta

dor ainda está na área de influência da arma-

dilha, somente podendo exibir um movimento o£

cilatõrio, o qual é limitado pelas barreiras

laterais da mesma; na química, Eyring traba-

lhou igualmente sobre a hipótese de uma vibra

ção entre as possibilidades de progressão (pro

dutos - ou liberação) e retorno (reagentes - ou recaptura) , caracterizar»

do a situação em termos da função de partição do oscilador harmônico. Des

ta forma, conseguiu caracterizar graus de liberdade eminentemente intzK-

no& ao sistema em estudo* de uma maneira matematicamente simples.

Algumas aproximações e as estimativas dos valores numéricos que vi-

riam a figurar na função de partição, conduzem a um A* da ordem de kT/h,

onde h é a constante de Planck. Deste modo, o número de portadores passa

a ser:

g l .III - A idéia do

titado ativado no ptocu-

40 de dz4>aAmadWiame.nto de

um poHXadoi.

kT
••••«•«Ml

h

eS/k e-E/kT

0 coeficiente proposto em (4) tem as dimensões de freqüência e

lor, â temperatura ambiente, é cerca de 10 Hz.

(4)

seu va-

Ocorre porém que na maior parte não só das investigações experimen-

tais mas também, como será visto adiante, das proposições teóricas, o va

lor de a é escrito de maneira simplificada em função de um fator de fre-

qüência constante s:

-E/kT
(5)

aproximações

o » s e

A justificativa estaria na não validade das estimativas
que tornam plausível o coeficiente kT/h.

Valores experimentais de s o situam entre lCr Hz e 10 Hz, o que l e -
va a crer que a proposta (4) contém uma apreciável parcela da verdade.

* A Teoria das Colisões, anterior 3 de Eyring, já considerava o» graus de liberdade ejç
ternos (crantlações) das moléculas reagentes em um processo químico*



?««*»>./ Àí>»

12

1.6-0 MODELO DE COORDENADAS DE CONFIGURAÇÃO

Encarando a RTL como fenômeno tocaUzado

num meio cristalino, pode-se descrevê-la em

termos de diagramas de coordenadas de configu

ração. Em sua versão mais simples, tal diagra

ma tem o aspecto mostrado na Figura l.IV. An-

tes de se irradiar o material, o portador per

manece oscilando em torno do mínimo da curva

inferior. Ao receber energia, ele é excitado

para o nível (curva) superior, o que ocorre

num intervalo de tempo suficientemente peque-

no para que se considerem fixas as coordena-

das de configuração (de acordo com o Pnindpio

de. fttanck-Condon): o processo corresponde, as-

sim, a uma linha vertical no diagrama. Uma vez atingido o estado excita-

do, acontece uma relaxação térmica para as vizinhanças do mínimo da cur

va, de onde se dará o retorno ao estado inicial mediante a emissão de luz;

segue-se uma nova relaxação, rumo à situação original. Pcde-se notar que

a freqüência de excitação supera a de emissão, havendo um dalocaniznto con

forme expresso pela Regia de Síofeei.

Uma justificativa formal, conquanto semi-qualitativa, pode elucidar

o aspecto proposto para as curvas da Figura l.IV • Admitamos a hamilto-

niana do portador (suposto um elétron) mais rede:

f« CMtifã* •*••

1 .IV - VioQKcma. de

Cooicíenados de Con$iguAa-

cão ducAívindo um ceittto
localizado dt tumini&cln-

cút no m&Lo cAlòtatíno.

H T r • V(r,R) (6)

*e e Tr s**° o s operadores energia cinética do elétron e dos lons da rede,

respectivamente, enquanto V(r,R) é a energia potencial do conjunto em fun

ção das coordenadas r (do elétron) e R (dos ions). Tenta-se uma solução

^ob forma de produto,

¥ . *(r,Ro)f(R) (7)

f(r,Ro) é a solução exata para o problema em que o elétron se encontra no

tstado fundamental e os íons guardam suas posições de repouso R :

• V(r,Ro)]ip E(Ro)i|» (8)

Com respeito â hamiltoníana total, falta ai a descrição das vibrações

U rede, que pode ser expressa em função de coordenadas normais (P?Q), que

(escrevam coletivamente o campo cristalino (e não mais o comportamento in

lividual dos íons)s

,2H -
2i j

(9)
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Notando que * não ê função de P. e 0.. pode-se obter a energia potencial

do estado fundamental em termos das coordenadas da rede:

E(R) E(Ro) • ~

Ela co. responde â curva inferior da Figura l.IV.

(10)

a examinar agora o estado excitado do elétron. Designamos

a nova t.ergia por E*(R), dada por E(R) acrescida de uma parcela AE(R)

que expandimos em série nas coordenadas Q.:

E*(R) = E(R) * AE(R) *

E ( V *i ttjQ] • • 1

e. e e.. sao as derivadas parciais de &E(R) relativamente aos Q . Despre
J J K K

zando termos de ordem superior na expansão de AE (R) e empregando uma trans

formação linear* adequada, é possível reescrever E*(R) com novas coorde-

nadas Q!, de modo que não apareçam produtos cruzados. Fica fácil concluir,

então, a existência de um mínimo para esta energia:
E*(R) = E(R ) • AE(R ) • £

o " 2 j • .Ql (12)

(13)

Este valor de Q! estabelece a nova posição de equilíbrio para o porta

dor, obviamente distinta (em geral) da que ele apresentava enquanto per-

manecia no estado fundamentai.

A fim de mais bem identificar a forma da curva E* (R) em relação ã

de E(R), pode-se transladar a primeira de Q! introduzindo

!* * Qj -

E*(R) E*(R*) • ^ (14)

i
Vê-se então que o estado excitado distingue-se do fundamental não só pe-
lo diferente valor de equilíbrio das coordenadas mas também por apresen
tar uma curvatura alterada pelo acréscimo de e . . ao coeficiente do termo
quadrático.

Como foi dito a princípio, o formalisroo desenvolvido meramente juiti
licA o ajpccfo geral da Figura l.IV, e não pode ter a pretensão de consti-

* por exemplo, o método de diagonalizaçao de Lagrange. (Wylie12)
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tuir um tratamento nem ao menos aproximado do problema. Ê difícil acei-

tar, por exemplo, que a energia do elétron independa do movimento dos

íons da rede, como foi assumido em (9) e (10)...

O grande mérito dos diagramas de coordenadas de configuração não se

: perde, felizmente, em função das objeções levantadas no parágrafo ante-

rior. Ele é, de fato, eminentemente qualitativo e se traduz na clareza e

í na propriedade com que tais diagramas ilustram as circunstâncias em que

t a relaxação dos portadores, uma vez libertados do "trap"> ocorra com predo

{ minãncia da transição luminescente sobre a térmica e vice-versa.

Consideremos a Figura l.V. As três curvas de energia lá apresenta-

das correspondem aos estados bundamtrvtal (U_), de anmadWiame.r.to (u.) e de

libe/iaçào (U ) do portador, onde o último deve ser entendido como aquele

• de onde o retorno luminescente a U_ tem uma probabilidade muito grande.

Sob condições de armadilhamento, a partícula ocupante do nível U

estará oscilando em torno do mínimo respectivo, podendo a amplitude de

oscilação ser aumentada através do fornecimento de energia ao material

(aquecendo-o, por exemplo). O resultado que se seguirá irá depender do

posicionamento relativo das curvas U_, U. e UT , distinguindo-se as situa

ções:

( i) a partir do mínimo de üA, o encontro com Up - ponto X - precede a

intersecção com U, - ponto Y (Figura l.V.a). O portador, ao atingir o

ponto X, entra no estado fundamental c desexcita termicamente; tcm-so,

então, predominância da relaxação através de fõnons, sem a ocorrência de

emissão de luz, a qual somente aconteceria a partir de um improvável in

gresso da partícula em U^.

(ii) em relação ao extremo de üA, a intersecção com Uj, - ponto Y - está
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Mais próxima que o encontro co» Up - ponto X (Figura l.V.b). Neste caso,

a salda do portador do "trap" se dará preferencialmente para UL, sendo se-

guida de uma transição luminescente para Up.

Na grande maioria das substâncias, mesmo naquelas que apresentam lu

toinescência bastante intensa, a relaxaçãb térmica ê acentuadamente predomi-

nante. Parece assim muito sensato admitir que Y esteja iimput mais dis

tante do mínimo de U. do que X, embora em alguns casos a proximidade en-

tre X e Y seja suficiente para que uma quantidade apreciável de partícu-

las ultrapasse o encontro de U. com U_ e acabe ingressando em U,.
Ar I#

1.7 - 0 MODELO DE RANDALL E HILKINS

Certas características não claramente evidentes, embora plenamente

justificáveis, colocam o modelo elaborado há cerca de quarenta anos por

Randall e Wilkins cano perfeitamente adequado para descrever o apareci-

mento de um pico de RTL a partir de uma patologia localizada no meio cr is

talino, patologia esta tão bem ilustrada pelos diagramas de coordenadas

de configuração. As proposições básicas do modelo, que vieram a ser em-

pregadas também em alguns outros, envolvem as concentrações de portado

res nos diversos níveis e as variações temporais destas concentrações em

função das transições que os portadores podem efetuar; a cada espécie de

transição é atribuída uma determinada probabilidade.

As alterações no tempo de qualquer das concentrações escrevem-se co

mo a soma de diversas parcelas, cada uma constituída dos três fatores se

guintes:

(i) a concentração de estados iniciais disponíveis;

(ii) a concentração de estados finais não ocupados;

• (üi) um coeficiente que tanto dá a probabilidade da transição considera

da como transforma as concentrações acima também e«n probabilidades: a de

existir a partícula, no estado inicial e a de ela ser aceita, no final.

Isto posto, admitindo por simplicidade que os portadores sejam so-

mente elétrons, reportamo-nos ã secção anterior e à Figura l.VI para a

identificação dos níveis L (luminescente), A (da armadilha) e F (funda-

mental) e estabelecemos:

n •» concentração de elétrons em L (liberados);

a * concentração de elétrons em A (armadilhados);

a •» coeficiente de probabilidade para a transição A • L (liberação);

B •* coeficiente de probabilidade para a transição L •*• A (recaptura);

Y * coeficiente de probabilidade para a transição L •*• F (luminescência).
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(16)

Os diversos valores unitários que apare

cem em (15) e (16) decorrem do fato de

se estar considerando a RTL como fenôme-

no localizado: os elétrons que ocupam um

dado nível têm probabilidade um de serem

aceitos em qualquer outro estado de seu

próprio "trap"f pois o mesmo certamente es

tara desocupado.

Há duas hipóteses essenciais admiti

das por Randall e Wilkins para resolver o sistema (15), (16):

li) não há recaptura (ou esta é desprezível), o que implica 6 * 0 ;

(ü) a amostra é submetida a aquecimento linear no tempo, com taxa

••s-
A part ir de ( i i ) , podem-se s u b s t i t u i r a s derivadas por ou tras , com

a temperatura como var iáve l independente:

dn dT dn _ dn
dt * dt dT dT

e igualmente para da/dt . Introduzindo e s t a s h i p ó t e s e s :

_ * a a - Y n

dT

(17)

(18)

(19)

* dT dT

Deve-se considerar, agora, a hipótese adicional de que a variação do número

de elétrons no nível L é muito menor do que a verificada no nível A. Em

outras palavras, a concentração n é"alimentada"das armadilhas e"consumi-

da" pelas transições luminescentes de um modo tal que permanece pratica-

mente estacionaria. Isto acarreta dn " 0, .ou dn « da e o primeiro termo

no parênteses pode ser desprezado. Fica:

q É S . _ y n . - I
dT

(20)

A luminescência I , por tanto , é dada por (-q . da /dT) ; mas e s t a quanti

dad« aparece er.pressa em (19) em função de o e do p r ó p r i o a. Usando ( 5 ) ,



17

como fizeram Randall e Wilkins:

q — • - as
dT

A dependência de da/dT com a caracteriza a cinética de 19 ordem, que tam

- bêm se justifica fisicamente: há m elétrons disponíveis para transições

! luminescentes mas, sendo o fenômeno localizado, cada um deles só tem uma

possibilidade de se recombinar: a de fazê-lo dentro de seu próprio cen

tro. A taxa de recombinações fica proporcional, assim a m-l = m, o que se

) traduz em uma cinética de primeira ordem.
•
; Rearranjando (21) e integrando:
Í ,

1 ^ « - 1 e-E/kT dT = * a = a exp - f* S .-"'«•«•l (22)
a q ° I JT q I

j v o '
i

: Como de (20) e (19) a intensidade luminescente I é o a:
i I = a s exp - -̂- exp - f ̂  e"E/kTtdT'

• l KTJ [ i^q
(23)

: A forma típica dos picos de Randall e Wilkins é a de um início sua

vemente ascendente, determinado pela primeira exponencial, seguido de um

decréscimo relativamente mais acentuado, condicionado pela segunda (Figura l.VIII).

1.8 - ALGUMAS EXTENSÕES DO MODELO DE RANDALL E WILKINS

A determinação experimental dos parâmetros* do modelo de Randall e

i Wilkins freqüentemente revela inconsistências, cuja eliminação muitas ve

: zes bem sucedida consiste, numa primeira instância, em considerar efei-

• tos, aspectos ou variações desprezadas nas hipóteses inicialmente acei-

tas. Criam-se, assim, as extensões do modelo, algumas das quais são des-

critas a seguir.

Uma tentativa muito válida, inspirada na Teoria de Eyring e na Equa

Cão (4), ê adotar uma dependência linear na temperatura para o coeficien

te da exponencial em (21).

, 5S . - a . - T e ' ^ áft . _•:».-«/** dT (24)
d T • a q

A i n t e n s i d a d e l u m i n e s c e n t e I * a a f i c a :

a s1 Texp - 5- - f il T» e"E/kT' dT1
» kT J<n a

(25)
kT i

o
* diverio» métodos experimentais para t obtenção dos parâmetros estão descrito* cm
Nanbi*, em Scharman* e em Okuno'; valores numéricos para a fluorita natural, determímt
do* neste último trabalho estão apresentados na Secção 2.6.
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i Outra adaptação ê o chamado Uodtto de Voii Rico*1*, que admite a exis-

itência de duas espécies de armadilhas, independentes entre si e com oner

gias de ativação muito próximas. Cada pico teria o comportamento descri-

to por Randall c Wilkins, e o resultado observado corresponderia â super

iposição das emissões devidas a um e a outro. Matematicamente, tem-se

li a01 exp . f l . fT ÜL dT1 exp
C

kl
dT1

(26)

Ê comum adotar-se s. = s. no emprego deste modelo.

Se um pico pode resultar de armadilhas com duas diferentes profundjL

jdades E. e E , por que tais profundidades não podem ser três, ou quatro,

|ou dez ou ... infinitas? Nesta última hipótese, haveria uma distribuição

«continua de "traps" num determinado intervalo (E ; E. ) e a solução matemá-

itica do problema será denominada, coerentemente, UodeJLo Continuo1''.

l Admitindo que cada estado de energia possa ser descrito independe-

i«.emente pelo tratamento de Randall e Wilkins, como se fez no Modelo de

is Picos, o número de portadores (6a.) no nível E. será dado por (22):

T s ^-E/kT'

T-f — e dT1 (27)

Integrando o lado direito em dE sobre a faixa de energias (E ; E. )
considerada, ter-se-á ã esquerda a densidade total de cortadores armadilhados.

(6a.) exP dE (28)

A continuação exige alguma hipótese a respeito da distribuição (6a)
"traps"ocupados pelos valores da energia, por exemplo uma distribui-

rão gaussiana:

/2f o exp
(E -

/ÊTa
exp

2a'

< E - V 2 fT s
2o 'T q

dT1 dE

(29)

(30)

í-embrando ainda uma vez que a i n t e n s i d a d e é I « a a f

%2

1 - — 2 — e
Mo

-E/kT < E - V
JT q

dr- dE (31)
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Nas expressões (23), (25), (26) e (31) apenas se apresentara» os

Modelos, sem nenhuma tentativa de explorá-los em busca de algum resulta

I do especifico. Caminhos interessantes para isto existem, no entanto, des

tacando-sc: ( i ) a pesquisa do máximo de intensidade, calculado através

de (dl/dT) = 0; (ii) a comparação de observações efetuadas com diferen-

tes taxas de aquecimento q; (iii) o estudo de decaimento isotérmico da

RTL, em que se integra no tempo t e não (como foi feito) na temperatu-

ra T (esta deve permanecer constante num valor T ) e outros. A expecta-

tiva dos resultados de cada procedimento pode ser encontrada em Nambi*,

Scharmann', Okuno' ou desenvolvida pelo próprio interessado a partir

das expressões matemáticas anteriormente apresentadas.
-Elétron

Centro de
Luminescent: ia

1 .Vil - A &e.iwmnologia

do pnoccao nadiotvunolumint^

cwte. com paòtagem do eJLêXnon

pela banda de. condução da 4ub£

tâncÀa &ob cotuideAação.

1.9 0 MODELO DE GARLICK E GIBSON

O tratamento matemático do proble-
ma da RTL segundo Carlick e Gibson dis -
tingue-se basicamente do de Randall e
Hilkins ao admitir que a liberação dos
portadores se dá para a banda de condu-
ção do cr is ta l e não para um nivel mais
elevado da própria armadilha. 0 fenôme-
no deixa então de ser tocatizado, deven-
do-se encará-lo mais propriamente como
cotvUvo, isto é, abrangendo largas extensões
do meio material. Além disso, é introdu
zida uma probabilidade de recaptura &,

igual a da transição luminescente y, que leva a um fator de recaptura

R = B/Y = 1*.

No que diz respeito ao equacionamento, o fato de os (digamos) elé-

trons libertados poderem se movimentar pelo cristal destrói a correspon

dência entre portadores, armadilhas e centros de recombinação, de forma a

não mais t^r óbvia a aceitação da partícula en outros estados que não os

da banda de condução. Ê necessário introduzir devidamente, nas diversas

parcelas de (15) e (16), as concentrações de centros (a*) e de armadi-

lhas desocupadas (A-a) (onde A é a concentração total de "traps" existentes):

dn
dT

oa - 8n (A-a) - yna* • o a - Y n (A- a) - Y na*

• £ • • $ n (A - a) > - a a + Y n ( A - a )

(32)

(33)

apenas para relembrar, em Randal 1-Wílkin«, S - 0 - ^ R - 0 .
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(34)

Considerando a neutralidade do cristal covo UM todo ê certo que de

ve haver igual quantidade de buracos e de elétrons:

a* » n* a (35)

Encarando a banda de condução COMO estado excitado, o elétron per-

maneceria na meaaa por cerca âe T ^ « IO"9 s, que é o taqpo característico pari

que ele ocupe e desocupe um estado quãntico. Usando T para o tempo de

armadilhamento, x << x. OU T » T. reduziria a duração da luminescêna oc a bc —
cia para aquela ordem de grandeza. Na prática, a emissão de luz ocorre

por tempos da ordem de segundos, o que induz a aceitação de T » t. .

Fica extremamente plausível, antão, a hipótese de que poucos portadores

estão, a cada instante, na banda de condução, de modo a se poder colo-

car n << a em (35), com reflexo imediato em (34):

(36)

Retornando a (33) , obtém-se n para substitui-lo em (36):

a a
Tf A

qS-- (37)

0 aparecimento de a2 estabelece, para este modelo, uma cinética de

29 ordem. Intuitivamente, pode-se justificá-la considerando que, para ca

da um dos m elétrons liberados dos "traps", há pelo menos m buracos povo-

ando os centros de recombiração, de modo que a transição luminescente

ganha uma probabilidade proporcional a m-m = m .
• - - • • • 2

A intensidade de luz emitida, combinando (36) e (37), é I*yna=aa /A,

com V determinada mediante integração de (37):

(38)

1 • i (*• e-E'kT'dT' -
k La

I . £ e-
E/«

1 • — - -E/kT1 dT

(39)

Neste caso, o termo entre colchetes é que define a parte descender»

te da "glow-curve"; verifica-se que esta se alarga e ganha um aspecto mais

simétrico, devido a um decréscimo mais lento que r.o caso da cinética de

primeira ordem (Figura l.VIII).
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1.10 - RADIOTERNOCONDUTIVIDADE

Viu-se nas secçòes anteriores que

o fenômeno da RTX. pode ou não envolver

passagem dos elétrons pela banda de

condução. Uma Maneira de investigar

tal passagem ê pesquisar um pico de

condutividade elétrica ou de *&fcott*m9_

tonátfividãdt. (RTC), o qual, aparecendo

em principio na mesma temperatura em

que ocorre a emissão de lux, viria con

firmar a idéia do fenômeno coletivo,

com o envolvimento de elétrons livres;

a ausência do pico RTC, por outro la-

do, reforçaria m hipótese de uma lumi-

nescência local ixada em um determinado

centro, ao qual o portador permaneceria

vinculado durante todo o processo.

Em casos como o do LiP na Pigu

ra l.IX, a correlação entre RTL e RTC

chega a ser impressionante e torna-se

muito interessante examinar o desempe-

nho dos principais modelos formulados

para a primeira na descrição da últi

Uma vez que o Modelo de Randall e Wilkins foi construído sob a hipóte

*e de localização da RTL, convém reexaminar suas bases para verificar se é

^xigida alguma adaptação para aplicá-lo ã RTC. De fato, sendo esta última

4» fenômeno necessariamente coletivo, é indispensável introduzir a concen-

tração de estados finais disponíveis a* na segunda parcela de (18) de modo

pue, em lugar de (Y n), passa-se a h n a * ) . Pode-se ver que isto em na-

a altera o desenvolvimento posterior da Secção 1.7.

Por outro lado, a condição de neutralidade, lembrando que n << a.

escrita:
a* • n • a * a (40)

ista maneira, pode-se determinar n a partir de (211 • de (20) modificada
tia introdução de a » a*:

7 — • - yna* » - Y » «
' dT

dT

n
» t-E/kT
Y

(41)
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Então a condutividade, escrita em fun

ção da mobilidade u dos elétrons de

condução, da carga e dos mesmos e de

sua concentração n fica:

o « ne y = e (42)
° Y

Esta condutividade monotonicamente

crescente com a temperatura, além da

óbvia inconsistência com as evidên-

cias experimentais, acarreta também

contradição com (40) pois implica um

n que, aumentando sempre, deixará fa-

talmente de satisfazer n << a.

0 mau resultado da aplicação do

modelo de Randall e Wilkins à RTC vem

reforçar a idéia de que, em sua forma

160 mais simples, ele deva descrever bem

mais adequadamente a luminesência lo-

calizada no meio material. A tentativa

de empregá-lo numa fenomenologia dis-

tinta exige cuidadoso exame das cir-

cunstâncias* e as adaptações que se

fizerem necessárias.

A descrição da RTC segundo Garlick e Gibson felizmente não traz as

mesmas dificuldades. Basta substituir n de (37) na expressão da condutivi

«Jade, usando em seguida o valor de a obtido em (38).

KO 140
Temperatura (K)

I . I X -
{tinha cheia) e tacUoteAmocondutivida

dl {tinha tracejada) de. um cfüJ>ttxL de.

LtF .cwiacUado com tato* X. Taxa de.

3 K/min. (Scfia/toiann6)

o = ne w =o
"oV -EAT

YA l ^ C Se-^'dT'
(43)

0 correto comportamento de (43) relativamente a existência do máximo na

iémica de conáttivldade.** mostra que há pelo menos coerência em empre-

na hipótese de se considerar a RTL como fenômeno coletivo.

* por exemplo, a introdução de um dopante que favoreça o aparecimento de centros de
recoabinacão contribui para esvaziar a banda de condução e preservar n « a. Hat esta
Wicun&tânda exige uma adaptação do tratamento matemático.

'* com este nome para a curva RTC e visando a jima uniformização na linguagem, a
'< emissão RTL poderia ser denominada cutva WvnxitO. dl tumínticinda.

curva
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1.11 - OUTROS MODELOS E TRATAMENTOS MATEMÁTICOS DA RTL

Neste capitulo, dispensou-se ao problema da radiotermoluminescência

tratamento matemático bastante cuidadoso e profundo, mas limitado a

•penas um dos picos da curva do emissão. Ocorre que o emprego da RTL pa-

ta fins de dosimetria de radiação, que constitui o tema principal do pre

tente trabalho, envolve na quase totalidade das vezes justamente o estu-

fo e a análise de um único pico (chamado pico doòimãOu.co). Neste contexto,

* abordagem atingiu uma extensão adequada e a continuidade certamente

tonfiguraria uma extrapolação impertinente.

Não se deve descartar de imediato, no entanto, a possibilidade de

rosseguir a discussão no mesmo nível, enfocando outras características

f propriedades da RTL, de modo a compor uma obra completa e abrangente

(obre o fenômeno; este capitulo poderia ser então aproveitado sem a ne-

tessidade de alterações substanciais. Um esboço de tal continuação e as

"dicações de algumas das fontes de consulta serão apresentadas a seguir.

Ainda com respeito a um só pico radiotermoluminescente, há trabalhos

!ue admitem possível uma cinêtica de ordem fracionária, justificável fe-

enologicamente pela presença de impurezas doadoras de buracos ou de

létrons na substância luminescente. Nesta linha, os valores da ordem de

nética e da energia de ativação da armadilha são determinados a partir da

peratura para a qual ocorre o máximo de intensidade da curva de emissão e das

>as temperaturas correspondentes â metade deste máximo, uma no trecho

scendente e outra no descendente. As abordagens oriqinais são de Halperin e

annerls e Grossweiner16, mas o assunto é tratado também por Nambi'' e por Zanetic17.

Em ponto algum, até agora, buscou-se explorar as características do

pictA.0 da RTL. Um caso notável, em que é possível explanar muito bem a

momenologia envolvida, é o de substâncias que apresentem impurezas de

irras raras, como CaF, e CaSO,. Constata-se que os comprimentos de onda

itidos correspondem exatamente às desexcitações dos ions de carga 3*

fqueles elementos (Nambi* ; Merz e Pershan11).

A necessidade de se explicarem os múltiplos picos de uma curva de

issão RTL completa impõe a consideração de "traps"que apresentem dife-

ntes profundidades, discutidas por exemplo por Simmons e Taylor1', e/ou

inclusão de buracos como partículas capazes de armadilhamento e desexcL̂

ão luminosa, como é feito por Hagston" .

Um aspecto da RTL acerca do qual nada se tratou até aqui é o da rc-

ão entre a exposição â radiação e a respectiva resposta luminescente.

a fins dosimétricos, é desejável que tal relação permaneça linear em
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ntorvüloa mint 1vamonte qrnndcs de valores de exposição (pelo monos,

t\n.\\ ri> nr'lrnr. tin r/ramlozo); fora denta rogião, podem-se observar ma-

; com comportamento iubtineaA, Isto ê, que apresentam a resposta

) tn.ii.-í lentamente que a dose, ou iupnatineaA, cm que a situação

e inverte. Enquanto a esperada sublinearidade possui a óbvia explicação

e uma saturação da substância luminescente, a supralinearidade, por con

igurar o inusitado, exige hipóteses mais elaboradas, destacando-se:

i) o modelo da cuacâo dt oAmadWtíU* (Zimmerman21), que propõe a geração

e"traps"adicionais pela própria radiação incidente;

ii) o modelo das aAmdWxai de competição* (Suntharalingham22) segundo o

uai, na fase linear, haveria o preenchimento privilegiado de armadilhas

rofundas, correspondentes a picos de alta temperatura; este processo

consumiria uma apreciável parcela dos portadores resultantes da irradia-

ão, de modo que poucos restariam para os rasos "traps" do pico dosimétri-

o. Somente após a saturação das armadilhas profundas (admitindo que

Ias existissem em menor quantidade) todos os elétrons seriam capturados

•elas mais rasas, o que se traduziria no comportamento supralinear.

lii) o modelo da -inte/tação de. tAaçoò (Claffy23, Attix2") que preconiza a l.i

litação espacial de toda a fenomenologia radiotermoluminescente (ioniza

',ào, captura, liberação, transição luminosa) aos tfia^oò que a radiação

leixa na substância envolvida. Os traços se manteriam separados para va-

ores baixos de dose, mas com o aumento desta apresentariam intersecções,
1 que elevaria sensivelmente a possibilidade de recombinações dos porta-

lores desarmadilhados, dando assim origem â supralinearidade;

iv) o modelo exotÍMiico (Nakajima25'26), cuja maior inovação consiste em

evar em conta um aumento localizado de temperatura ao longo dos traços

Ia radiação ionizante incidente - a tempzAatu/ia íxotímica. - ã qual se so-

laria a de irradiação; a configuração local, neste caso, corresponderia

uma temperatura resultante dada pela soma de ambas. As expressões mate

táticas dai determinadas possibilitam interpretações que, a nível qualita

ivo, concordam com resultados obtidos em diferentes procedimentos expe-

imentais envolvendo a investigação da relação entre a dose de radiação

i resposta RTL.

Finalmente, devem-se mencionar as obras de aparecimento recente on-

le a RTL é tratada já de um modo mais consolidado e completo. Nestes ter

«58, tem-se o trabalho editado por Braunlich27, para a Springer, o lí-

rro de Chen e Kirsch", da Pergamon, e o da Horowitz29 para a CRC.

1 Okuno* discute a aplicabilidade deste modelo â fluorita verde.



CAPÍTULO 22 - DOSIMETRIA RADIOTERMOLUMINESCENTE

2.1 - O RISCO DE RADIAÇÃO

Na última década do século XIX aconteceram as primeiras descobertas
de radiações ionizantes - os raios X, a, B, y - e, quase tão rapidamente
como foram identificadas suas vantagens na radiologia e na investigação
cientifica, ocorreu a constatação de que o uso descuidado das mesmas pode
ria levar a conseqüências até fatais para o ser humano. Precauções elemen
tares, tais como colimação de feixes e uso de vidros e luvas contendo chum
bo, já eram tomadas em muitos hospitais por volta de 1905. . Os registros
apontavam, porém, no inicio dos anos 20, mais de uma centena de óbitos de
correntes de anemias e de moléstias malignas (especialmente da pele) reco
nhecidamente provocadas por exposição â radiações ionizantes. Estas últi-
nas constituíam, então, um risco. Que circunstâncias deveriam estar satis
feitas para que valesse a pena corrê-lo?

A natureza do risco que as radiações ionizantes representam para o
ser humano pode ser compreendido sem muita dificuldade. Como indicado pe-
lo próprio nome, o efeito desta espécie de radiação é produzir ions, ou
seja, destruir (local ou coletivamente) o equilíbrio de cargas no meio material
no qual incida ou através do qual se esteja propagando. E as conseqüências de
tal destruição são fortemente influenciadas pela estrutura do próprio meio.

Como casos mais simples, têm-se as substâncias cujas moléculas apre-
sentam pequeno número de átomos, eventualmente até um único, como hidrogê
nio, nitrogênio, hélio. A ionização, ai, sempre terá caráter tocai., pois é
a molécula que ficará primariamente carregada*, mas também será perfeita-
mente AÍVCMZVII, no sentido que a simples recuperação da carga perdida res
taurará exatamente a configuração originalmente existente. Os efeitos da
radiação, portanto, caracterizam-se por uma ionização transitória a qual,
uma vez neutralizada, não deixará qualquer conseqüência sobre a substân-
cia envolvida. £ importante, ainda, ressaltar que o retorno acontece es-
pontaneamente, condicionado apenas ã disponibilidade da carga necessária.

Um pouco menos simples seria o caso de um fraguien^o de metal/ que de
ve ser imaginado, aqui, como puro, ideal em termos de estrutura e bom con

* »«m prejuízo da discussão mantida nesta seccão, podem ser excluída» as radíaçõc» cap£
«ts de produzir transformaçôaa noò nãctcoi dos átomos.

25
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autor de eletricidade. A ejeção de elétrons LLvMl do mesmo afetará o equi

librio cotcXÀvo de cargas no material como um todo; por outro lado, haven-

do a remoção de elétrons t< garfo*, o efeito será caracter 1sticamente lo-

cal. Em um c outro caso, no entanto, a reposição das cargas retiradas tam

bv.m é espontânea e promove o retorno perfeito à situação original; nova-

mente, tem-se um processo capaz de ser revertido sen conseqüências, mera-

mente através do reestabelecimento do equilíbrio de cargas que a radiação

alterou.

A descrição já se complica bastante ao se passar de ura condutor ideal

puro para outra substância que, por exemplo, seja semicondutora e apresen

te impurezas. Mesmo havendo cargas disponíveis para restaurar a distribui

cão reinante antes da irradiação, ela não necessariamente se reconstitui

rá espontaneamente. 0 material acabará por atingir ama nova situação de

estabilidade (ou meta-estabilidade), apresentando então um dano de nadiação

quando comparado à sua condição inicial. 0 efeito de tal dano, em subs tin

cias inorgânicas em geral, consistirá em modificações nas propriedades elé-

tricas e ópticas das mesmas (por exemplo, tornando-as capazes de emitir

?uz, como discutido no primeiro capitulo) mas não irá alterar suas identi

dades: continuará a tratar-se da mesma espécie química.

A questão fica extremamente mais dramática quando o ansio material irradiado

apresenta as longas e complexas macrcmoléculas constituintes dos seres vivos. Uma

imagem didaticamente ilustrativa, embora um tanto grosseira, consiste em

comparar tais moléculas gigantes a torres que se podem construir usando domi

nós: colocam-se inicialmente duas peças sobre as respectivas faces laterais maio-

res, a uma distância adequada entre si; em cima destas, dispõem-se mais duas, fazen

do as extremidades coincidir can as dos primeiros dominós, mas transversal,

mente com relação a eles; e assim por diante até obter una longa e alta edificação.

Remover um dominó qualquer corresponderá, então, a "ionizar" a torre.

Tratando-se de uma peça no topo da mesma, a simples recolocação reproduz^

rá a forma original. A medida, porém, que o dominó é retirado de posições

mais próximas à base, toda a estrutura - ou parcelas apreciáveis da mes-

ma - entra em colapso, quebrando-se em peças individuais independentes ou

passan ;> a constituir novas estruturas, nem sempre compatíveis (em termos

âe convivência) com as já existentes. A reposição do dominó removido pou-

co efeito tem: o processo de recuperação (restauração) não é nem simples,

nem rápido, havendo casos onde ele é, inclusive, impossível. Transpondo as

conseqüências desta imagem pietórica para um organismo vivo, constituído

por muitas "torres-moléculas", a óbvia constatação é que a radiação ioni-

zante pode induzir moléstias graves que, quando não fatais, impõem um lento e

prolongado período de convalescença.

Ao longo dos séculos, o ser humano foi inventando e descobrindo arte
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fatos, técnicas, procedimentos e efeitos capazes de tornar mais confortá-

vel e mais longa a sua vida sobre a Terra. lm mídia, os resultados almeja-

dos foram atingidos mas, por vezes, um acidente aéreo custa muitas vidas,

ua medicamento causa choque anafilático, uma edificação desaba provocando a

»orte de muitas pessoas. As radiações ionizantes, pelas múltiplas aplica-

ções que apresentam na medicina, na engenharia e na investigação científi

ca, têm mais que justificada sua utilização por e para a humanidade. Há

que se ter consciência, no entanto, de que existe um risco envolvido, o

qual cumpre conhecer, respeitar e minimizar. Com tudo bem feito, sem le-

viandades, tal risco passara até mesmo a quase inexistir.

2.2 - A QUANTIFICAÇÃO DO RISCO DE RADIAÇÃO

Uma vez compreendidos qualitativamente os efeitos da radiação, a pró

xima e obrigatória etapa é a de transformá-los em números. Para tanto,

faz-se necessário constituir uir. conjunto conveniente de anandtiab, ir to é,

de aspectos característicos dos fenômenos envolvidos que sejam capazes de se ma-

nifestar can diferentes graus de intensidade e estabelecer para cada un deles uma

unidade, de. mzdida. Tipicamente, esta espécie de tarefa costuma ser desempe-

nhada por organismos internacionais especialmente constituídos e, no caso

especifico das radiações ionizantes, destacam-se:

li) ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurements,

instalada em 1925, cujos principais objetivos são recomendar grandezas e

unidades de radiação e radioatividade e sugerir procedimentos adequados pa

ra a mensuração destas grandezas.

Ui) ICRP - International Commission on Radiological Protection, que ini-

ciou suas atividades em 1928 e se preocupa em estabelecer um sistema cla-

ro e bem definido de linguagem e conceitos e fixar, em função deste siste

•*, os limites para o emprego seguro de radiações ionizantes.

As tareias das duas comissões evidentemente se interligam bastante. As par

tes das conclusões de ambas que foram consideradas mais pertinentes a es-

te trabalho estão apresentadas a seguir12'33.

Papel dos mais importantes dentro da proteção radiológica é desempe-

nhado pela grandeza Voiz Ab4on.v-i.da D , definida como o quociente de d£ por

to? onde d€ é a energia média transferida pela radiação a uma quantidade

de matéria de massa dm:

D . & (1)
dm

A unidade para D, no Sistema Internacional, possui o nome especial anay:

Gy « J.kg"1
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Ainda é encontrada com bastante freqüência a unidade rad para D, mas

hâ uma recomendação da ICRU no sentido de não mais usá-la a partir de 1985:

rad « 10~2 J.kg"1 • 10~2 Gy
Em função da dose absorvida D, calcula-se para Linalidades de prote-

ção radiológica a doòt equivalente H através do produto da primeira pelo Fato*
it Q}MliJadt Q ri por K, que engloba todos os demais efeitos a considerar:

H - DQN (2)

A exemplo de D, H é expresso em principio em J.kg"1 , mas tratando-se
ãe dose equivalente, esta combinação é denominada especialmente SieunU:

Sv * j -kg" 1

Temporariamente, em principio até 1985, admite-se exprimir H em rera:
rem = 10~2 J-kg"1 = 10~2 Sv

Depreende-se facilmente destas considerações acerca de unidades que
os fatores Q e N são adimensionais. Este último, conforme recomendação do
ICRp, deve ser atualmente tomado como unitário. 0 fator de qualidade, no
entanto, atribui um peso ã dose absorvida em função das partículas carre-
gadas que a prod íem, visando a dar conta da maior ou menor efetividade bio
lógica* da radiação primária incidente e considerando ainda o respectivo
poder linear de freamento. Os valores correntemente sugeridos aparecem na

RADIAÇÃO PRIMARIA

Radiação X, raios y, elétrons

Neutrons térmicos

Neutrons, protons e partículas de carga unitária,
massa superior a uma unidade de massa atômica e

energia desconhecida

Partículas a e outras de carga superior a um (ou
de carga desconhecida), de energia r.áo determinada

Q

1

2-v3

10

20

Tabela. 2.1 - Vatoiu do fatoK de. Qualidade Q pana diveA&a* &o>mcu> dl nadia

cão piiniófUa incidente.. A unidade de. caAga í a dt um eJtí&ton**.

0 l imite máximo anual permissivel para a dose equivalente sobre todo
o corpo ("whole body"), para pessoas profissionalmente envolvidas com radia
Ção, é fixado pela ICRP em Hwb L « 0,050 Sv (5,0 rem). Admitindo uma irra
diação não uniforme, deve-se ter:

Hwb,L
" j í a dose equivalente numa particular espécie de tecido T e w um peso

*A fixação do valor de Q pelas comissões internacionais envolve etttapofaçõeA intuiti-
vas de dados experimentais acerca de efetividade biológica relativa (RBE) a situações
onde esta não c diretamente observável. Torna-se assim adequado estabelecer uma distin-
ção do denominação c símbolo entre ambos'2»".
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dâ conta do risco envolvido na irradiação do meswo. Valores recomenda
t

Idos para u estão apresentados na Tabela 2.II.

Adicionalmente, deve ser respeitado

um limite anual de 0,50 Sv para qualquer

tecido, exceto o cristalino, onde a dose equi-

valente anual não pode exceder 0,30 Sv.

No que dis respeito particularmente

às radiações X e y» para as quais se diri

ge mais especificamente esse trabalho, é

conveniente entrar em alguns deta.hes acer

ca da mensuração da dose absorvida D. Cui

dadosas e extensivas medições, realizadas

principalmente na segunda metade dos anos

50, permitiram o estabelecimento de fato-

res a partir dos quais esta última pode

ser obtida em função da grandeza expedição X,

definida através do quociente de dQ por

ãftr sendo dQ o valor absoluto da carga total dos ions ic um determinado

sinal, produzidos no ar, quando todos os elétrons (positivos e negativos)

liberados por fõtons na quantidade dm de ar são completamente detidos no

ar.

TECIDO

Gonadas

Mamas

Medula Óssea

Pulmões

Tirôide

Superficies Ósseas

Restante

0,25

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

Tabela 2. II - FatontA de. liico

a diveAAOA

di te.ci.do biológico?*.

dm
(3)

-1j Ko Sistema Internacional, X será dado em C.kg , embora temporariamente

ainda seja admitida a unidade rontgen:

R « 2,58.10"4 C.kg"1

0 fator 2,58 é exato, sendo encarado portanto como apresentando i n f i n i t o s
algarismos s i g n i f i c a t i v o s .

Além de uma dependência óbvia cem as unidades empregadas, o valor numérioo do
Vociente entre D e X varia bastante an função Io material irradiado e da energia (ou
*o espectro) dos fõtons do feixe primário, deva ido ser investigado e determinado pon-
to a ponto. Apenas para ilustrar, considerando D em rad, X em rontgen e fótons mono-
cromáticos de energia superior a 0,2 MeV, os valores da relação estão todos numa
faixa de 2% em tomo de 0,95, tanto para tecido ósseo compacto como muscular, embora o
valor exato para o primeiro não seja o mesmo válido para o segundo on cada energia "•".

Outra interessante e ú t i l propriedade da exposição X é permitir que,
• partir de uma quantidade suf ic iente de informações sobre uma irradiação
Por fonte pontual, e la possa ser calculada pela expressão:

X . L*A£ (4)
r
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é o tempo de irradiação e r a distância entre o objeto e a fonte; A é

• atividade douta última, dada pelo quociente de dN por dt, onde dN é o va

lor esperado do número de transições espontâneas, ocorridas a partir do

estado excitado de energia considerado, durante o intervalo de tempo dt.

A « ̂  (5)

dt

unidade adequada para A é s~ , a que, no presente contexto, se dá o no-
' especial de bicquvicZ

Bq - ."»
algum tempo, ainda, será admitido o emprego da antiga unidade cu4.ee:

Ci

A exemplo do que ocorre na equivalência entre rontgens e C.kg , este fa-

tor numérico é exato, de modo que apresenta infinitos algarismos signifi-

cativos.

Finalmente, tem-se a constante específica de radiação r, estabeleci-

da a partir da quantidade e da energia dos fôtons emitidos pela fonte e

coeficiente de absorção de massa-energia do ar. Não é difícil encon-

trar tabelas de valores de r para diversos nuclideos31"" , podendo ser ci

tados, como ilustração, os do 60Co e do 137Cs, fontes que chegaram a ser

empregadas no desenvolvimento deste trabalho.

60Co — r = 9,05.IO"15 C.kg-1.*.2

3,7.IO10 Bq

137Cs-*- T = 2,25.10

h.Bq

-15 C.kg^m2

h.Bq

Nada foi discutido até aqui acerca de exposições aQudcu de todo o cor
po de um ser humano à radiação ionizante, o que é muito d is t into de uma ir
radiação cxôtiica, conforme considerado nos limites anteriormente discutiãos. A Tabe-
la 2.III d* algumas indicações a respeito, em função dos valores de exposi^
Çâo(X) à radiação X ou y.

5,

2,

EXPOSIÇÃO AGUDA
ÍCkg-1]

0.10"3

5.IO"2

o,
0

- 1 , 0

_ 6 , 0

10

,15

X

. I O " 2

. I O " 2

EFEITO

Algumas alterações no sangue

Grave enfermidade, mas recuperação em
cerca de meio ano

Fatal para cerca de metade dos casos

100% Fatal

Tabela 2. TU» Indicaçõu gcAaá leZcUivM ao A c&tíXot dz uma ixpoAição X

[aguda) ã ladiação ionizantz X ou y t l
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2 .3 - DOSIMETRIA PESSOAL

A efetiva implementação e o respeito às limitações impostas na

Sccção 2.2 exigem medições que forneçam as informações necessárias acer-

ca de natureza e energia da radiação, de doses, de atividades e de ou

trás grandezas relevantes em cada situação. Efetuar ta is medições cons_

titui o objetivo da dosimetria de proteção radiolõgica*.

Podem-se distinguir duas frentes de atuação para a proteção radioló

9ica:

( i ) a pttvtntiva, na qual se incluem a dosimetria de área, a determi-

nação de radioatividade no ambiente (ar, água, alimentação) e as medi-

ções de contaminação. O principal esforço, n^ste caso, se dá no sentido

que não OCOUAOL contato com a radiação ou, caso c mesmo seja incontorná

vel, de que limites quantitativos sejam para ele estabelecidos (por exem

o em termos ae tempo de permanência na área, massa ou volume ingerido

etc);

a dt cont/LOle., abrangendo a dosimetria pessoal e a determinação de in

corporações. Aqui, parte-se da hipótese de que a irradiação é inevitável

• tanto busca-se proteger o individuo sujeito à exposição crônica, evi-

tando que os limites considerados seguros sejam ultrapassados, como pro-

curam-se avaliar os prejuízos já consumados por uma irradiação aguda, de

*>do a prover os subsídios indispensáveis para a orientação do tratamen-

to médico a ser seguido.

Embora descrita de maneira simplista como destinada a registrar a

dose "efetivamente recebida" pelo corpo, a dosimetria pessoal reveste-se

de aspectos bastante complexos os quais cumpre pelo menos identificar, a

fim de manter na consciência as aproximações feitas e os erros cometi-

dos. Em primeiro lugar, deve ser notado que o dispositivo dosimétrico ou

•toíge"(que contém muitas vezes mais de um dosímetro) é usado em um "local

representativo" do corpo e, assim, obviamente só registra a dose neste

local, o emprego de diversos"badges"distribuídos por todo o corpo certa-

mente forneceria uma média mais fidedigna, mas envolveria acentuados eus

tos e incômodos adicionais. Além disto, a absorção cm cada espécie de te

cido ou órgão é variável em função da natureza da radiação, da respecti-

va energia e da taxa temporal a que esta última é transferida. Em conse-

qüência, os projetos de "badges"e os procedimentos de análise de resulta-

' A determinação de dosei não se limita a proteção radiológica, aparecendo também de
fonu relevante n« radioterapia e em aplicações industriais. Embora o dosímetro que
(••envolvemos possa ser empregado com estas finalidades, a ênfase deste trabalho está
•» aspecto pessoal, razão pela qual nos restringiremos ao mesmo.
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• wrriM «•• üanttfcrc, a fim de possibilitar o cálculo das doses nos divor

SOB órgãos, isto supondo ainda um campo de radiação homogêneo* e uma ex-

posição isotrópica.

0 dosimetro cujo desenvolvimento deu origem a este trabalho, a exem

Pio da maioria dos atualmente existentes, destina-se a mensuração em com

pos de raios X e y. Salvo explicita menção em contrário, esta discussão

prosseguirá pressupondo somente este tipo de radiação.

Conforme Kiefer30 e outros estabeleceram em 1969, os requisitos de-

sejáveis para um dosimetro pessoal são os seguintes:

(i) pequenas dimensões, facilidade de uso, boa resistência mecânica e

baixo custo;

(ü) deve abranger a faixa de cerca de 10~ Gy (10~ rem) até aproximada^

"ente IO1 Gy (IO3 rem);

Üli) a resposta deve independer da energia dos raios X ou y; ou, se exis
tir dependência, deve haver um método para a determinação da energia efe

tiva; *

(iv) a resposta deverá ser razoavelmente independente da orientação do

dosimetro;

(v ) a dose determinada não poderá ter influência de outras radiações dî

ferentes da X ou y; a contribuição da radiação 0 ou de neutrons, se hou-

ver, deverá ser medida separadamente;

(vi) a resposta do dosimetro deverá ser independente do tempo decorrido

entre a irradiação e a leitura, ou seja, não deverá haver modificação da

resposta com o tempo (fading);

(vii) a resposta não deverá ser influenciada pelas condições ambientais

tais como calor, luz, umidade e ações mecânicas;

(viu) a leitura do dosimetro deve ser rápida, simples, de baixo custo e

suficientemente fidedigna.

De todos estes itens, o terceiro é o que mais exige atualização, no

sentido de que é altamente desejável uma dependência que possibilite a

determinação da energia efetiva e permita o cálculo da dose nos diversos

órgãos, conforme anteriormente referido. Para esta finalidade, o emprego

de filtros construídos a partir de materiais diversos, dotados ou não de

orifícios e apresentando espessuras variadas, tem-se mostrado particular

•ente eficiente.

UM doiimetría adequada de área poderia elucidar este aspecto.
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2 . 4 - SUBSTANCIAS RADIOTERMOLUMINESCENTES EMPREGADAS EH DOSIMETRIA

Considerando o exposto até aqui, nestes dois primeiros capítulos, o

fenômeno da radiotermoluminescência presta-se a obtenção de dosimetros pes_

soais. De fato, conhecida a função* (no sentido matemático) que relaciona

• dose de radiação (ou a exposição) à área subentendida por um determinado pi-

co da "glow-curve" a determinação quantitativa da prineira fica assegurada. Veri

fica-se, na prática, que a dependência pode ser estabelecida meramente com

» attuna do pico, desde que as condições de aquecimento possam ser bem re

Produzidas. Por outro lado, como inconveniente de relativa importância, de

»e-se mencionar que o processo de leitura acarreta a extinção da RTL, de

•odo que não é possível efetuar uma verificação do valor lido através de

repetição do aquecimento do dosímetro.

0 fato de o fenômeno RTL ser passível de exploração dosimétrica não

taplica que todas as 6ub&tãncÂM que o exibem possam ser empregadas para es

te fim; na verdade, as condições gerais,discriminadas na secção anterior

«exigidas de todoò os dosimetros pessoais, quando peULticiU&Uzadai para os

radiotermoluminescentes, impõe determinados requisitos adicionais. Em de-

corrência, a substãncia-candidata deverá apresentar:

(i) uma boa òznòibitidadt, i s to é, a relação entre a luz emitida e a dose

de irradiação terá de ser suficientemente alta para possibilitar a de-
—4

tecçao no limite inferior da faixa de medição (10 Gy), sem que as dimen
soes do dosimetro se tornem excessivas;

(U) uma KtpKodutibiJUdadt tal que a dispersão das respostas de vários dosíme
tros igualmente irradiados não exceda a tolerância fixada para a medição;

Kii) auiinda de òinal upwúo, isto é, de emissão de luz não decorrente de
exposição à radiação ionizante externa. A substância deverá, portanto, ex
cluir a possibilidade de luminescência induzida por ações mecânicas, inci
dência de luz ou absorção gasosa e não poderá, também, apresentar nuclí
deos radiativos em sua composição;

(iv) -independência da resposta com a taxa (temporal) de, dote., uma vez que difi
cilmente esta última é conhecida em dosimetria pessoal e, assim, não se
Pode levá-la em conta para uma eventual correção no valor medido;

(v) disponibilidade em quantidade Ju&í&íeile e processamento industrial sim
Pies, a fim de que o custo não se torne proibitivo.

Não é absolutamente surpreendente que nenhuma substância satisfaça
plenamente todas essas condições e mais as estabelecidas na secção ante-

• Eabora dzitjávtX, não é imp>iiòCÍndZ\>zt que tal função »cja linear.



SUBSTÂNCIA PICO(S) DOSI-
MÉTRICO (S)

FAIXA DE MEDI
CÂO

C.kg"1 E (Ri
SINAL ESPÚRIO

DEPENDÊNCIA
ENÉRGICA

(3.10 keV/Co60)
PERDA DE SINAL

INDUS-
TRIAL!
ZACAO

REFERENCIA

um pico entre

80°C e 11O°C*

10
-10

(10-6 10*)

induzido fortemente por
radiação eletromagnéti-
ca visível e UV

502 (24 horas) HARSHAW Catálogo do
Fabricante'7

157. ate 60S (10 horas)*
43'. ate 85Z (3 dias)*

Fovler
Utix*

CaSO^tDy

200°C

10~c

do"

10*

105)

induzido fortemente por
radiação eletromagnética
visível e UV M2.5

2% (um mês)
82 (seis meses)

HARSHAW

não observado (base men-
sal)

3% (ura mês) IPEN

Catálogos
dos Fabrican
tes17' "* ~

200°V 10 IO2

106)
sem referência 0,9 < 5Z (três meses) HARSKAW Catálogo do

Fabricante17

CaP2:MR

CaF2:Dy

260°C
10

do

-7
•10*

105)

induzido por ações mecâ-
nicas, absorção superfi-
cial de gases e, acen-
tuadamente, por radia-
cão eletromagnética vis!
l • uv. ~

6* -• 10Z (um dia)
demais dias, < II ou nu-
la para aquecimento len-
to e constante

HARSHAW
atalogo do
Fabricante17

EC * C Fowler *
Attix*

Scharnann
kieftr"

180°C 10

(10

b-9 IO"

106)

.uzido fortemente por
radiação eletromagnética
visível e UV.

M2,3 102 (24 horas)
16Z (14 dias)

HARSHAW
Catálogo do
Fabricante17

CaF,:nat
um pico entre
15<rC 190°C
e outro entre
240°C e300 C*

10

(10

-8
1 0 A

IO5)

induzido fortemente por
radiação eletromagnética
visível e UV.

MBLE

não mensurável

Fowler t
Attix''
Scharmann*

XFUSP Okunoft «9

UF:Hg 195°C
10-7 10

(10"3->3.105)

induzido por ações mecâ-
nicas, absorção superfi
ciai de gases e radia"
cão UV.

1,23 < 32 (um ano) HARSKAW

Catalogo do
Fabricante17

Fowler «
Attix1

Scharmann1

Kiefer1'

Tabtta. t.lV - Algum* cancLCtvCUtitoA doA iubòtâncÁM riali conutmetvte empugada* em do*<mtt\oò

* varia na faixa, provavelmente devido a diferenças na preparação, na composição ou na taxa de aquecimento empregada na leitura.
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«-I»IH;CIII;ÍH.-U tom de ser feitas necessariamente, em maior ou Menor
c, ainda assist, as opções não são Muitas. As principais proprieda-
algumas outras características das sais notáveis substâncias empre

ladas ca dosimetria radiotermoluainescente, estão apresentadas na tabe-
• 2.IV; dentre todas, o LiF ê com segurança o mais largamente utiliza-

Considerando que o enfoque da Tabela 2.IV se restringe a radiações
eletromagnéticas, e que é indispensável discriminar entre estas e as devi

à neutrons, torna-se extremamente importante a informação complemen
Ur de que experiências com LíF e CaP2 detectaram uma sensibilidade não
fesprezivel a neutrons térmicos; isto, em princípio, contra-indica a uti
Ização destas substâncias em campos mistos. No caso do LiP, a sens*Vili

decorre da presença de 7,5% do nuclldeo Li na composição isotópica
•aturai deste eleaento. Para contornar a difinilrtart», a HARSHAM preparou o LiF
tlO-600, com 95,6% de 6Li, e o LiF TLD-700, que tem apenas 0,07% do mes-
•- Assim o TLD-700 detecta essencialmente apenas raios X e Y, enquanto
TLO-600 permite a determinação da radiação total, sendo ainda particu-

larmente sensível aos neutrons; o emprego combinado de ambos possibilita
•cnsuração independente de cada espécie de radiação.

Outra interessante observação a ser feita, desta vez em favor do
nat é o fato de esta substância apresentar dois picos dosimétri-

cos em temperaturas diferentes. Assim, se o processo de medição se res-
tringir ao pico de temperatura mais baixa, o outro ficará preservado e
poderá servir para uma eventual verificação. Existe ainda uma outra al-
ternativa para esta mesma finalidade: a Pigura l.II revela picos adicio-
nais de alta temperatura no CaP,:nat; a incidência de luz visível ou ul
tra-violeta é capaz de transferir os portadores das armadilhas correspon
•ente» a estes picos para os picos dosimétricos. Através deste caminho,
•» trabalho adequado e cuidadoso permitirá também recuperar ou confirmar

valor de exposição já anteriormente obtido do mesmo dosímetro.

2.5 - DOSIMETRIA PESSOAL DE ROTINA EMPREGANDO RTL

0 objetivo da doiitutUúA dt fiotina é determinar a dose de radiação acu
•ulada por cada uma das pessoas controladas em períodos de tempo sucessi

de, normalmente, um mês. 0 correto desempenho de um trabalho des-
ta natureza, utilizando dosímetros RTL, envolve determinados procedimen-
tos os quais serão descritos a seguir.

Antes de incluir os dosímetros de um certo lote no serviço de roti-
é indiipzniávtl submetê-los a um processo de tzJUcionmtnto, que consis
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te em irradiá-los todos simultaneamente com uma mesma oxpuuiv«*o X u uie-
tuar as respectivas leituras. Era principio, todos deveriam fornecer res-
postas iguais, mas na prática obtém-se uma distribuição, que pode ser ca
racterizada por sua média X e o respectivo desvio padrão o . Repetindo o
processo e mantendo os dosimetros identificados, é possível eventualmen
te perceber um ou outro que apresente uma resposta sistematicamente alta
ou sistematicamente baixa; este terá provavelmente uma inomogeneidade de
fabricação e convém exclui-lo do lote.

Uma idéia que surge naturalmente é a de que separando o conjunto to
tal em, por exemplo, três grupos, o "alto", o "médio" e o "baixo" de
acordo com o valor da RTL observada, o desvio padrão em qualquer um des-
tes grupos possa ser menor que o do lote integral. Experiências específi
cas neste sentido, efetuadas com LiF (TLD-100) e a aparelhagem de le i tu-
ra do Laboratório de Dosimetria e Ultra-som do IFUSP*, não confirmaram
tal hipótese3'. Ela também não se verificou com respeito ao dosímetro a
base de fluorita» descrito no presente trabalho.

Una vez selecionados, os lotes entram num processo c íc l ico , cujo pc
ríodo é pelo menos o dobro daquele fixado para a monitoração do pessoal
controlado e que é composto pelas seguintes etapas:

( i ) tnatamento thmico

É bastante conhecido o fato experimental de a curva de emissão de
uma substância RTL ser fortemente dependente da h i s t ó r i a térmica da amojs
tra2 , a ponto de haver aparecimento, desaparecimento e deslocamento de
picos. Sob o ponto de v i s t a microscópico, i s t o corresponde a a l terações
na distribuição das armadilhas e x i s t e n t e s no meio material e pode ser en
tendido qualitativamente em termos de equ i l íbr io termodinâmico. Encaran-
do o dosimetro como um sistema, a colocação do mesmo em contato com ou-
tros sistemas, com os quais possa trocar ca lor , matéria (absorver gases ,
por exemplo) e t c , irá induzir al terações em seu estado de e q u i l í b r i o ,
de modo a aumentar a entropia g lobal . As modificações podem ser tais que p r i -
vilegiem a criação de algumas armadilhas e o desaparecimento de outras, como fun-
ção do tempo de relaxação associado aos processos microscópicos envolvidos. Um
aspecto importantíssimo, aqui, é que não ne.c<Uòa/U(umntz o incremento na quantida
de de "traps" relativos a um determinado pico exige o titabeJtccÁmznto de.&iniXÂ.vo do
tquilíbiLo termodinâmico, mas pode corresponder a uma con&igun.acao que ocorra
apenas por um intervalo de tempo limitado dunante. a. evolução do dosimetro
rumo à situação f inal na temperatura considerada. Podo-se otimizar, então, a
resposta radiotermoluminescente, mediante o estabelecimento de uma configura
çâo favorável ãs armadilhas associadas ao pico dosimótrico {e, eventualmente, h o s t i l
a qualquer outro 'trap" quo possa capturar uma parte dos portadores decorren-
tes da irradiaç.ío c reduzir, assim, a sensibilidade RTL),o que se obtón mantendo

* esta apaerlhagem está descrita no Capítulo J9.
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dosimotro a uma ivmpcAatu/ia 6em dctciminada por um intervalo de tempo
, e preservando a configuração que se venha a instalar através de um lapido AC.4 j*<ta

•eníe até a temperatura ambiente; este último procedimento, por acarretar uma acentua-
redução na mobilidade dos constituintes microscópicos da substância üa um pequeno

de tompo, tende a "congelar" os mesmos nas posições que vinham ocupando. As condi
«ões exatas deste processo de tAotmtnto iífmico diferem para cada substância e sua f i -
xação depende de um exaustivo trabalho experimental e as vezes também de . . . sorte.

Além de acentuar a sensibilidade e a reprodutibilidade individual de
cada dosímetro, o tratamento térmico deve ser ta l que também uniformize o
comportamento do con/unto de todos e l e s , já que a submissão a condições d_i
ferentes de exposição, leitura e outras eventuais circunstâncias, poderia
gerar falta de homogeneidade no lote .

(ii) embalagem

Hâ duas razões importantes pelas quais os doslmetros necessitam de

embalagens especiais. Em primeiro lugar vêm as de natureza intrínseca à

Própria* medição: para poder determinar posteriormente a dose em cada es_

Pécie de tecido do corpo, e para discriminar raios X e y de neutrons, se

for o caso, mais de um dosímetro e diversas combinações de filtros têm

de ser usados; é claro que este conjunto - o "badge"- deve apresentar um

9rau de estabilidade suficiente para preservar toda esta configuração. Em

segundo lugar verifica-se que o portador do "badge", e/ou seus amigos e fa

ailiares revelam muitas vezes grande curiosidade pelo conteúdo do mesmo,

o que pode levar a danos, deterioração ou até mesmo perda de dosímetros.

0"badge"ideal seria um que fosse muito simples de abrir, mas que exigisse

para tanto uma ferramenta especial, somente disponível n-> Laboratório do

serviço de dosimetria.

tiii) dibtnibuição

um certo lote de dosímetros devem ser d i s t r i ou íâo t , «ou io';üi.h *-• \AI:-.\:'>•••••. »

controlar, em substituição aos que vinham sendo uti l izados até aquela da-
ta. Ê importante que a troca ocorra simultaneamente em touos os pontos,
uma vez que diferenças no período-base prejudicam a uniformidade quando
da interpretação de resultados, representando, assim, um encargo adicio-
nal desnecessário. Além dis to , eventuais atrasos ou implicam um retarda-
mento na seqüência de processamento do lo te , praticamente parando todo o
•erviço, ou impedem que a fase seguinte - a leitura - se dê era uma só
etapa* para todos os dosimetros, o que novamente se ref lete em falta de ho
mogeneidade de resultados.

Para uma boa distribuição, deve haver um estabelecimento prévio da dei
tinação dos "badges", de modo que fiquem atendidas as seguintes finalida-

* o «ntído aqui atribuído â "etapa" e*tó abordado no item "leitura".
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des:

(a) tontAota dos uAuáfUo&, a que se destinará o. to a waior parcola ilo:i
doslmetros;

tb) do&ÃmeXAÀa cie wiea, coro o objetivo de aferir o nível de radiação em locais especl

oos (estes dosímetros permanecem {ixoò num ponto, enquanto os do grupo (a) devem acompa

«liM o usuário no exercício de suas atividades profissionais que envolvam radiação);

(c) ciniViolc de. frundo, não só a fim de detectar a radiação natural como tam-

bém para revelar comportamentos a t íp icos que possam ter sido induzidos

por falhas ou incidentes no tratamento térmico, no transporte a loca i s

distantes (quando for o caso) ou em outras circunstâncias que possam exer

cer influência sobre a fidedignidade do resultado f inal a nível de usuá-

rio;

(d) a.fa'A.ição, ou se ja , "badges" que serão irradiados sob condições controla

das e conhecidas, a fim de fornecerem um padrão em relação ao qual os va-

lores de dose de todos os demais serão determinados.

(iv) leJMifm

Ler os dosímetros significa aquecê-los controladamente, registrando

os respectivos valores de luz emitida. Os aspectos básicos da aparelhagem

são os que aparecem na Figura 1.1, mas a realização prática da mesma depen-

de fundamentalmente dos objetivos a atingir. Tratando-se de um laborató-

rio que vise â prestação de serviços em grande escala, a ênfase estará na

automatização e padronização, de modo a poder ser operado com rapidez c

sem exigência de pessoal qualificado a nível de ensino superior. Assim, os

áosímetros são montados em pequenas fichas, previamente identificadas, si.

nilares a cartões de crédito, as quais são diretamente inseridas no equi-

pamento. Este efetua a leitura,imprimindo o resultado de imediato através

de uma impressora ou armazenando-o numa memória para fornecer posterior-

mente o relatório completo referente ao lote.

No outro extremo, estão os laboratórios interessados principalmente

em materiais e métodos dosimétricos, nos quais o serviço de controle pes-

soal é apenas mais uma das experiências a que um novo procedimento ou uma

nova substância tem de ser submetido antes de atingir a escala comercial.

0 equipamento, agora, deve possibilitar a interferência do operador em ca

da fase, permitindo que se use material compactado ou em pó, que se vario

arbitrariamente a curva de aquecimento, que se coloquem máscaras e fil-

tros variados etc. A supervisão, necessariamente, deve ser exercida por

pessoa com formação superior e especialização no assunto e o processo to-

do, quando comparado â extrema automatização do que foi descrito no pará-

grafo anterior, ganha características nitidamente artesanais. £ este o ti
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po ideal de laboratório para serviços de dosiroetria vinculados a UnivcrsJ.

dades* e Centros de Pesquisa, como é o caso do Instituto de Física da USP.

Seja qual for o grau de sofisticação do equipamento, determinados cui

«lados básicos devem ser sempre tomados. Ê importante, por exemplo, que os

dosimetros de aferição não sejam lidos todos de uma vez, em seqüência,

*as que sua leitura se dê de uma forma distribuída ao longo de todo lote.

Hão é boa prática, também ler um certo conjunto de dosimetros em mais de

una etapa, o que se caracterizaria por uma interrupção de cerca de una no

ra ou mais na seqüência de trabalho; neste intervalo, flutuações de rede

de alimentação ou nas condições do ambiente poderiam introduzir distor-

ções nos resultados obtidos. Tratando-se de um equipamento mais "artesa-

nal", sujeito a uma intensa interação com o operador, é recomendável que

este permaneça o mesmo durante todo o processamento do lote; considerando

nn período de trabalho de seis horas, o lote, neste caso, não poderá ter

«ais que aproximadamente quatrocentos LiF (TIJV100) ou duzentos dos dosimetros

experimentais CaF. descritos neste trabalho. Ê claro que o processo auto-

matizado permite a constituição de conjuntos maiores, não só por pratica-

•ente independer de interferência humana como também pelo fato de, em ge

ral, gastar menos tempo de leitura por dosímetro.

v ) anãllie. dot>

0 ideal seria dispor de normas pormenorizadas que possibilitassem de

terminar, a partir de um conjunto suficiente de dados, quais as doses exa

tas absorvidas em cada região do corpo da pessoa monitorada. Atualmente,

seria impossível padronizar uma tal norma; a razão é a enorme diversidade

de técnicas, métodos e até materiais (filmes, RTL) empregados para dosime

tria no Brasil. Cabe então a cada laboratório estabelecer seus próprios

cálculos e procedimentos a fim de obter os resultados desejados e tem ha-

vido algum esforço da Comissão Nacional de Energia Nuclear no sentido de

tomar conhecimento e possivelmente consolidar as diversas técnicas; neste

sentido, a Comissão tem realizado tcAt&i dt itvteA.compoAa.ccio, nos quais irra-

dia'badges" fornecidos pelos Serviços de Dosimetria sob condições controla

das de exposição e energia; tais condições não são, obviamente, informa-

das aos responsáveis pelo serviço, a quem compete determiná-las a partir

dos próprios "badges"* A sistematização destes testes, sua avaliação e a

conseqüente troca de experiências certamente trarão significativos pro-

* entenJe-se "Universidade" como Instituição destinada a ViatWnitiA, dCAinvolveA e pte
Avft* o conhecimento e, assim, nâo há nela lugar para atividades rotineiras c para

procedimentos já normalizados c passíveis de exploração em escala comercial, mesmo que
o objetivo seja o de obter recursos para novas pesquisas; na realidade, a responsabi-
lidade pelo financiamento da pesquisa na Universidade não pode recair sobre ela mesma
•as sim, deve permanecer com as entidades governamentais para este fim existentes.



40

ressos rumo a uma maior fidedignidade do resultado final.

A relativa desarmonia neste campo, também, torna impicòcindívet a
«r.utenção de Serviços de Dosimetria vinculados a Universidades c Inst i -
tutos de Pesquisa em que a principal finalidade é o resultado cientifico

não o financeiro: somente nestes locais haverá destinação suficiente
te recursos materiais e humanos para as experiências indispensáveis v i -
sando ao aperfeiçoamento das medições e o estabelecimento definitivo das
normas pertinentes. Em outras palavras, a dosimetria de radiação é um
tampo aberto de oportunidades de pesquisa.

2 . 6 - A FLUORÍTA BRASILEIRA E SEU EMPREGO DOSIMÉTRICO

O Brasi l apresenta, na região de Criciúma - SC, grandes reservas de
fluorita (CaF-rnat), que exibe una intensa RTL em seu estado natural; o apro
veitamento, para f ins dosiinétricos, de amostras de procedência européia
testa substância,vinha sendo tentado pela firma belga MBLE. Deve-se a
Shigueo Watanabe, do I n s t i t u t o de F í s i ca da USP, e do I n s t i t u t o de Pes-
luisas Energéticas Nucleares ( ex - Ins t i tu to de Energia Atômica), a i n i c i a

a para o estudo s is temático das propriedades básicas da f luor i ta bra-
sileira, consubstanciado principalmente nas t e s e s de doutorado de Okuno'
*<teCruz39 (1970/72). Adicionalmente, já na época e ainda nos dias de ho-
je, uma apreciável quantidade de ar t igos a d i s ser tações vinham e vem sen
io produzidos por esse grupo i n i c i a l ou por pessoas a e l e l igadas tempo-
rária ou definit ivamente; em quase todos e s t e s trabalhos há referência â
fluorita e, em muitos, e la cons t i tu i o assunto pr inc ipa l .

Do trabalho de Cruz39 acerca da f luor i ta b r a s i l e i r a de coloração
violeta destacam-se as seguintes conclusões:

"I - A forma da curva de emissão observada varia com a exposição: pa-
ra valores de até *v 10 R aparecem seis picos de emissão TL, para exposi-
goes superiores a ̂  2,8 x 10 R nota-se o aparecimento de mais dois picos.

II - Efeitos dos recozimentos sobre a sensibilidade TL da fluoríta
violeta ã radiação y.

1) A fluorita violeta virgem acha-se sensibilizada* pela "dose natu-
ral" de radiação;

2) A sensibilização aumenta com a exposição sensibilizante até um má-
ximo. A sensibilização produzida pela dose natural coincide com esse máxi-
mo;

sensibilizar um fósforo c submetê-lo a uma exposição elevada, cujo efeito consiste
aumentar a sua sensibilidade â radiação nas exposições futuras. (Adaptado do origí-

ul).
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3) Os rccozimentos isotcrmico* realizados apôs a exposição sensibili-

Kante diminuem a sensibilidade TL da fluorica. A dioãnuiçno se intensifi-

ca se a temperatura c/ou o tempo de recoziaento aumenta»;

4) A sensibilidade pode ser readquirida se a amostra receber uma expo

sição elevada. Sc, todavia, o fósforo for recozido durante mais de duas ho

ras a 5O0*C, ou a temperatura mais alta, parte da sensibilidade não pode

ser recuperada, ainda que submetido â exposição referida.

Ill - A correlação observada entre a supralincaridade, a sensibilização

c as áreas residuais permitem sugerir a existência de uma competição entre

as várias armadilhas TL.

IV - Resposta TL ã radiação ultravioleta:

1) A radiação ultravioleta induz TI., cuja explicação mais plausível

ê a de transferencia das cargas capturadas nos centros profundos para as

armadilhas TL rasas. (...)

5) Observa-se que os recozimentos i so térmicos realizados, após uma ex

posição Y sensibilizante, reduzem a sensibilidade da fluorita ã luz de for

ma mais intensa do que à radiação y. A redução varia com o comprimento de

onda da luz incidente.

Os resultados permitem concluir que a fluorita violeta pode ser utiH_

zada como dosímetro das radiações Y e ultravioleta."

A fim de ilustrar o aspecto (I), a Figura 2.1 reproduz uma curva de

emissão do trabalho original. Os picos estão indicados por algarismos ro

manos e, para cada trecho, é informado o fundo da escala do amperímetro

empregado na leitura.

Já Okuno' estudou a fluorita verde, cujas características princi-

pais passam a ser apresentadas na linguagem da própria autora, com ape-

nas adaptações indispensáveis para a continuidade dos excertos destaca-

dos:

"A profundidade e o fator de freqüência das armadilhas corresponden-

tes aos picos 1, II e III da fluorita verde foram calculados pelos modelos

de Randall c Wilkins, de Dois Picos e Contínuo*, fornecendo os resulta-

dos que constam na Tabela 2.V. 0 Modelo Contínuo pareceu ser o mais

apropriado no caso, pois, embora os valores de energia de ativação e de fa

cor de freqüência fossem muito próximos aos obtidos pelo Modelo de Dois P_£

cos, as curvas calculadas com base no primeiro ajustaram-se bastante bem

* ver, a respeito, o Capítulo i9 deste trabalho.
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CURVAS OE EMISSÃO D* FLWORITA VIOLETA

CXFOSTA A IO*R. S,SXK>*ft C CXIO*R DA

PAWAÇÍO * 0 0 ' "

IO« .

uxioa
«xio**

20O

I0O

2 S
TEMPO OE AOUECIMENTO (MINUTOS)

Hgufia 2.1 - CuAvaA de tmibbão da ^tuotita violeta. Oi pico* c&tão

indicadoò poi algarUsmoò /iomano& e, pana cada tAtcho, c in^o/mado

o iundo da ticala do mpvCLmztAO emp-xtgado na

'tanto às do decaimento como às do deslocamento dos picos cora os tempos de

pós-recozimento (a menos do deslocamento do pico I, mas isto pode ter sido

influenciado pelas dificuldades experimentais decorrentes do rápido decai-

mento deste pico à temperatura ambiente).

Os efeitos das temperaturas e dos tempos de «cozimento pré e pós-ijr

radiação foram determinados. Ao que tudo indica, quanto maior for o tempo

ou/e a temperatura desses recozimentos, mais é afetada a sensibilidade da

fluorita. '

Quando a fluorita verde virgem é prê-recozida a 580°C por 10 minutos

e a seguir a 400oC por 2 horas, as respostas dadas pela altura do pico II

em função da exposição aos raios X de 20 keV efetivo e ã radiação gama da

fonte de Cs são supralineares, enquanto que, aquelas dadas pela altura

do pico III são sub-lineares. Por sua vez, ntcozendo-se a amostra virgem a

600 por tempo maior que 10 minutos, a resposta do pico III torna-se supra

linear.

A sensibilização do pico II foi conseguida, irradiando-se a fluorita
A 6

eoa uma exposição maior do que 10 R, e recozendo-se a seguir a 175 C que

mantém intacto o pico III . Por outro lado, a sensibilização do pico III pç>

de ser obtida analogamente, efetuando-se o pós-rccozimento intermediário

a 300°C, que ainda mantém as armadilhas profundas preenchidas.
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|\HODELO

\

II

III

RANDALL

K(cV)

0.5

1,3

1,6

E UILKINS

s(s"1)

1,2*104

1,2.1012

2,0-1012

El

0

0

1

(eV)

.75

.94

.53

DOIS PICOS

E2

0

0

1

(rV)

,80

.96

.71

sis'1)

8.108

2-108

2.101*

Eo

0

0

1

(cV)

,76

.96

.58

CONTÍNUO

O(e

o.

0,

o,

V)

05

05

09

s(s

8-

2.

2-

"!)

108

108

1011

Tabela 2.V - VatoieA da tntAgia de ativação E e. do ^atoi dt fa.qtiintia s

dai aimadühaò iiipon&ãveÃA peZoi divvuoi pico* da iluouiXa bnaòitzÍA&

veAdí. ata mtia latigiixa [na ottuta doò ponto* dt inflexão) da gauiiiana

que ca/iacXtKiza a ctút/ubutção dai anmadiZhaò em toino do vatox médio E ;

oi modelo* xeÇtriidoò tAtão diicutidoi no CcpUutc 1Ç.

Foi também apresentada uma formulação matemática para o modelo da RT1>

induzida pela radiação ÜV e as várias experiências realizadas vieram con-

firmar o modelo acima referido, i s to é, o preenchimento das armadilhas ra-

por transferência de elétrons de outras profundas.

Finalmente, os resultados apresentados permitem propor a utilização

da fljorita verde como dosíroctro da radiação gama, X e ultra v i o l e t a . ( . . . ) "

As conclusões finais dos dois trabalhos apontavam definitivamente o

emprego dosimétrico da fluorita, e este se concretizou alguns anos mais

tarde na produção de uma pastilha, prensada a frio a partir da mistura de

CaP2
:nat (verde) e KC1 na forma de minúsculos cr i s ta i s (pó). A trituração

da fluorita era indispensável para obter homogeneidade, mas como esta

substância, quando em pó, não é passível de compactação por prensagem a

frio, foi necessário adicionar o cloreto de potássio com a função de agiu

tinante.

As principais características* da pastilha eram: diâmetro de 13 mm

para massa de 300 mg; razão ponderai de 2:1 entre KC1 e CaP2 respectiva-

mente; boa sensibilidade e estabilidade mecânica suficiente; exposição mi

nina detectável de 2,5*10~6 C.kg"1 (10 mR); resposta linear entre

2,5-10~6 C.kg'1 e 2,5-10"3 C.kg"1 (10 roR e 10 R); desvio padrão de 7% do

valor médio para um conjunto de aproximadamente quatrocentos dosímetros

«xpostos a 3,17.10"* C.kg"1 (1,23 R) de radiação y do 60Co. 0 fato de se-

rem idênticas as curvas de emissão da pastilha e da fluorita em pó (Figu-

ras 2.II a e 2 . l i b ) evidenciavam a não influência do excipiente KC1.

* A dependência da resposta RTL desta pastilha com a energia da radiação «parece no Ca-
pítulo 49 comparada â do dosímetro cujo desenvolvimento está descrito no presente traba
lho.
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I ) 0.6*Cst«

3) g
4) 2.5#Cse«T'

1 0 -

S
<

100 ZOO
TEMPERATURA <°C)

(2.77 a)

300

TAXAS K AOUECIMENTO:

• UO.3*
210.6*
3) 1.0*
4) 1.5*
5)2.5»

•

C seg*1

C*cg*'
Ctcg*'
C»eg-'

1 .

A ;
/ ' I \
\l_ \ \

lk\ » l

/ \ n -
4 -

Z -

100 ZOO 300
TEfPERATURA (°C)

( 2 . 7 7 b )

2 . 7 7 - CUAVOA de emiA&ão da filuorUXa naXutiaX. veAdt na fiotuna de. minãòcu-
lo& CAÁJt>taLt> (pó) ( 2 . 7 7 a ) . Curvai de emi&òão de paòtUhaA doAúnêXAicaò de

$00 mg, a ba&e de f^tuoxlta ven.de. ( 2 . 7 7 b ) .

Infelizmente, experiências subseqüentes revelaram que, embora bastan
te eficiente em medições de curto prazo, o novo dosímetro acumulava um s_i
nal RTL significativo sobre períodos de tempo da ordem dos normalmente
adotados em dosimetria de rotina, o que acabou inviabilizando seu emprego
para esta finalidade. A causa do acentuado sinal espúrio foi identificada
como sendo a presença, na composição isotópica natural do potássio, de
0,0112% do nuclídeo radiativo 40K*, cujo decaimento excitava a RTL da
fluorita. Felizmente, então, a inadequabi1idade não se devia a esta últi-
«a substância, mas sim, ao excipiente empregado.

0 problema, então, era definir outro aglutinante, produzir uma nova
Pastilha e levantar suas características; a solução encontrada e o cami-
nho que a ela conduziu estão descritos nos próximos capítulos deste traba
lho e constituíram seu objetivo maior.

• 0 K tem meia vida de 1,28-10 anos e decai 12,4% por conversão interna e 87,6% por
f ,



CAPITULO 39 : PROCEDIMENTOS, DISPOSITIVO E EQUIPAMENTO

3 . 1 - INTRODUÇÃO

No decorrer da pesquisa, tanto foram utilizados os equipamentos
usualmente pertinentes à dosimetria radiotcrmoluminescente amo oportunidades
houve para desenvolver dispositivos especiais. Estes últimos tomavam por
base, em geral, algum similar jã existente e, a partir de considerações
de natureza essencialmente física, eram projetados para operar de um mo-

do mais eficiente. Passamos a descrevê-
los todos, em seguida, respeitando a or
dem cronológica com que tornaram neces-
sários ao longo dos trabalhos. 0 ponto
de partida para estes trabalhos seria a
disponibilidade de fluorita e cloreto
de sódio, já na granulação adequada e
misturados na proporção correta.*

CORPO

batente

DISCO

cabo

BASE

3.2 - 0 CONTROLE DA MASSA

A fim de garantir respostas radio-

termoluminescentes iguais para mesmas

condições de irradiação, é óbvia a im-

portância de os dosímetros apresentarem

massas idênticas. A morosa tarefa de

determinar quantidades uniformes de

pó através do emprego de uma balança

foi contornada mediante a utilização do

dispositivo representado na Figura 3.1.

0 disco é capaz de girar em torno do e^

xo a partir da manipulação adequada do

cabo. Este movimento é limitado pelo ba

.tente de modo que, em um extremo, o ori

3.1 - QiipoUtLvo utiUza-
do paia MúbonmizaK <u> mtuitu

do* doivntVioi.

* A proporção e seu estabelecimento estão discutidos no Quarto Capitulo.
45
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leio do disco esteja exatamente sob o depósito de pó; no outro» pre

isamonte sobre a salda. Assim, em cada ciclo de ida-e-voita, pode-se le

ar um volume praticamente constante de pó desde o depósito até a saída,

qual é colocada diretamente acima do cilindro pastilhador.

A quantidade de pó conduzida em cada movimento claramente depende

Ia espessura do disco e do diâmetro do orifício. A fim de obter dosime-

ros com massas totais diferentes, foi necessário confeccionar vários

iiscos, para o que a colaboração da TRW do Brasil S.A. - Fábrica de Válvulas -

inestimável. O dispositivo original, completado com um disco de

',5 mm, foi executado pela Oficina Mecânica do Departamento de Física Ex

perimental do IFUSP, a partir de idéia retirada de um catálogo come£

ciai" .

Para ilustrar a eficiência deste processo de obtenção de massas uni

formes, a Tabela 3.1 apresenta as massas médias e respectivos desvios-pa

de três conjuntos distintos de vinte e cinco dosímetros cada, em

?ue a proporção entre os constituintes (fluorita • compactante) é o prin

cipal elemento de diferenciação. A ordem de 2% para o desvio-padrão per-

centual é plenamente aceitável para fins dosimétricos, onde os erros, em

Çeral, estão em faixas bastante superiores.*

Uma questão interessante, que

não foi experimentalmente examinada,

diz respeito à qual das formas de

desvio-padrão (percentual ou absolu-

ta) permanece constante quando o dis

co é substituído para produzir pasti

lhas de massa total diferente. Pare-

ce bastante razoável admitir que va-

riar somente a up&iòuAa do disco pou

co altere o desvio-padrão absoluto,

enquanto é de se esperar que uma re-

dução no áÀJàmJüvD do orifício porta-

dor de pó acarrete uma melhor unifo£

CONJUNTO

I

II

III

MASSA

MÉDIA

9 6 , 8 mg

9 7 , 5 mg

9 7 , 8 mg

DESVIO PADRÃO

ABSOLUTO

1,7 mg

1,9 mg

1,8 mg

PERCENT

1,8%

2,0%

1,8%

3.1: MaAJas MétítaA e nupicti

wti duviot-padião pana conjunta rfe

vinte, c cinco doiimeXAo*,

o di&pot-Uivo da

fta 3.1.

midaãe das massas, v i s t o que, neste

é menor a superf íc ie de interação entre o pó transportado e o r e -

*anescente. Desta forma, conclui-se ser prefer íve l optar por d i scos rela

tivamente espessos (mais de três mil ímetros) , dotados de o r i f í c i o s não

•"ito grandes (quatro milímetros, no máximo) .

A t í t u l o de complementação, mencione-se ainda que, nas posições ex-

* una norma preliminar, preparada por solicicaçâo da Comiisão Nacional de Energia Nu-
clear, que trata de "Exigência* Específicas para Monitoração Individual por meio de Do
>í*etrof Tcrmolutninesccnte»" fixa tal faixa era 50% para exposições de até 12,9 PC/kf;
(50 mR) c em 20% acima deste valor; estabelece ainda tolerâncias adicionais de 20? v
30% em função de dependência angular e energética, respectivamente.
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tremas (batentes), o sistema era levemente percutido com uma barra metá-

lica, a fim de garantir o preenchimento completo do orifício do disco,

de um Indo, e seu esvaziamento total, de outro.

3 . 3 - 0 PAST1LHADOR E A PRODUÇÃO DE DOSíMETROS

Um pastilhador "simples" de fato faz juz ao qualificativo: é consti

tuido de somente três peças, o cilindro, o pistio e o contra-pistão. Exa

tamente assim era o dispositivo inicialmente disponível, de propriedade

da Oficina Mecânica do Departamento de Física Experimental do IFUSP, e

com ele foram feitas as primeiras experiências. Os dosíraetros produzi-

dos sob forma de pequenos dis-

cos, apresentavam diâmetro de

cerca de 12 mm e espessura de-

pendente da quantidade de pó em

pregada em cada caso. Por moti-

vos principalmente de estabili-

dade mecânica, o diâmetro acima

foi considerado muito grande,

sendo providenciada a fabrica-

ção de dois novos pastilhadores

conforme representado na Figu

ra 3.11 (novo diâmetro: 7,5 mm).

Como aperfeiçoamento, foi adi-

cionada uma base ao contra-pistão de forma a garantir seu perfeito posi-

cionamento quando da operação de prensagem. A execução dos dois instru

mentos foi gentilmente efetuada pela TRW do Brasil S.A. em sua fábrica

de válvulas (Santo André).

Completavam a parafernália

envolvida na produção de dosime

tros um suporte para o pastilha

dor (Fig. 3.Ill), usado para in

tròduzir o pó no mesmo, uma ba-

se para prensagem (Fig. 3.IV) e,

naturalmente a prensa. A se-

güôncia de operações era: com o

pastilhador no suporte, em posî

ção invertida, colocar o pó

usando o dispositivo descrito

na secção anterior. A seguir, ba

ter levemente no cilindro, empre-

gando una barra metálica até

F-ígu/ta 3. II - 0 paititliadoK

Tiguxa 3,111 - SupoMc empxegado no

pteciic/iúncuto do partilhado*.



figu,i& 3.1V - Bast auxitiaA, tUÂLLzada

na piemagam do& doiZmvbioò.

que, visualmente, fosse possível considerar a distribuição do pó como

uniforme. 0 contra-pistão era colocado, o pistão erguido manualmente até

onde possível e o pastilhador, não mais invertido, era levado à prensa.

Esta, de marca Beckman, pertence ao Laboratório de Alvos do Acelerador

Pelletron (IFUSP). Empregavam-se cerca de 4,5 a 5,0 [10 kgf/cm2) por

aproximadamente trinta segundos. O dosímetro era retirado colocando o pas

tilhador sobre a parte escavada da base e acionando novamente a prensa,

até que o pistão atravessasse totalmente o cilindro.

Com o emprego dos dois pastilhadores, o processo artesanal acima des

crito permitia a produção de um dosimetro a cada quarenta segundos, em mé

dia, considerando que periodicamente era indispensável proceder à limpeza

dos cilindros e pistões.

3.1 - TRATAMENTO TÉRMICO

Como visto no Capitulo Segundo, o recondicionanento de dosimetros radio-

termoluminescentes é feito através de tratamento térmico por tempo e tem-

peratura predeterminados, seguido de resfriamento rápido. No decorrer da

presente investigação, havia natural interesse em manter a identidade de

cada dosimetro ao longo de diversas seqüências tratamento/irradiação/lei-

tura, de modo que foi projetado especialmente o conjunto bandeja/bloco rc

presentado na Pigura 3.V. Especial atenção mereceu o aspecto d» resfria-
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3.1/ - A bandeja de Ktcoz-imtnto l o bloco de atumhUo

òohxe o qual 04 doòhncXAot ufaiavam.

mento, senão selecionada a mais fina chapa disponível tal que mantivesse

a forma durante o processamento térmico. A execução, em alumínio, foi

própria, utilizando instalações da Oficina Mecânica do Departamento de Fí

sica Experimental do IFUSP: partiu-se de duas peças idênticas, uma das

quais ficou como base, enquanto a outra recebia orifícios dispostos de

maneira a tornar minima a massa remanescente da chapa, isto é, as posjL

ções dos centros das regiões vazadas, onde seriam colocados os dosíme-

tros, foram calculadas para ficarem o mais próximo possível entre si. 0

princípio, bastante evidente, era o de minimizar a massa total bande-

ja • dosimetros, a fim de haver menos calor total a retirar para uma mes-

ma variação de temperatura.

Uma vez colocados os dosimetros sobre a bandeja, segundo uma dispo-

sição conveniente para manter sua identidade, o conjunto era introduzido

num forno mufla comum (Fornolab 15 cm x 15 cm x 25 cm) pré-aquecido a

(40015) *c. Como este último ê utilizado na dosimetria de rotina do IFUSP,

ê mantido permanentemente a esta temperatura e a tem verificada periodi-
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camente através de termopares. Apôs vinte minutos de recozimento, a ban-

deja era retirada do forno e colocada sobre uma chapa de cobre, e o bloco de alumí-

nio da Figura 3.V - finalmente apareceu sua utilidade - colocado entre as bordas sa-

lientes da bandeja. Virava-se tudo isto, até que o bloco ficasse por bai

xo e a placa de cobre por cima. Removia-se a seguir não sô esta última

como a própria bandeja e os dosimetros, que ordenadamente dispostos fica

vam esfriando sobre o bloco de alumínio, eram cobertos para evitar qual-

quer possível influência de exposição à luz. Atingiam, assim, uma tempe-

ratura próxima da ambiente com rapidez. Toda a operação, desde a abertu-

ra da porta do forno, consumia da ordem de trinta a quarenta segundos.

3 5 - A CAB1NE DE TRABALHO

No final da secção anterior, foi descrito o primeiro dos procedimen

tos impostos pela principal dificuldade envolvida no emprego dosimétrico

da fluorita, qual seja uma relativamente grande sensibilidade ã luz, principal

mente à de comprimento de onda mais curto, conforme relatado no Capitulo Segundo.

0 Laboratório de Dosimetria do IFUSP possui uma cabine especial no inte-

rior da qual desenvolvran*-sc todas os operaçõo:? cio ciclo trnt;unento tõrmino/irr.vii ,-J

ção/leitura que poderiam implicar luminescência foto-induzida. Em pai-Li-

cular, o tratamento térmico, a enüjalagem e a leitura ocorriam nesta instalação.

A cabine está localizada na sala onde funciona o laboratório, medin

do cerca de dois e meio metros de largura por dois metros de profundida-

de e também dois de altura. Lateralmente, tem duas paredes em comum com

a própria sala - ocupa, portanto, um canto desta última - sendo os ou-

tros dois lados passíveis de fechamento com cortinas em tecido preto. O

teto, no entanto, é o aspecto mais interessante: sobre u>na armação de ma

deira, colocaram-se chapas de plástico selecionadas a partir de cuidado-

sas observações experimentais*, de modo que fossem semi-transparentes so

mente para a luz vermelha. Embora nunca tivesse havido a preocupação es-

pecifica de determinar o espectro da radiação luminosa presente na cabi-

ne, efetuaram-se diversas comparações de leituras de dosimetros de fluo-

rita expostos com cortinas abertas e fechadas. Para tempos na ordem de

meia hora, os dosimetros submetidos à luz em cabine aberta apresentavam

respostas extremamente grandes enquanto os de cabine fechada eram prati-

camente indistinguíveis de outros não expostos de forma alguma.

3.6 - EMBALAGEM

Em todo período entre o recondicionamento térmico e a leitura,é evj.
cientemente necessário proteger os dosimetros contra umidade excessiva e

* realizadas pela Dra. Emico Okuno.
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l«z. Ambos os problemas foram resolvidos, durante a fase experimental,

•fcfiivóít do acondlcinnnmtmto individual das pastilhas em embalagens de Io
r«a plástica (nomo comercial) preta hermeticamente fechadas: trata-se de

um material flexível, com uma espessura entre 0,10 nun e 0,15 mm. Em fun-

ção da disponibilidade nas lojas fornecedoras, empregaram-se duas espé-

cies da lona, distintas quanto ao aspecto da superfície que se apresenta
va polida em uma delas e fosca na outra. Quanto a opacidade, ela foi verifica

ia através de varredura em um espectrofotômetro UV-VIS* que revelou to-

tal absorvãncia em todos os comprimentos de onda. Visualmente, foi impo£

sivel detectar transmissão de luz, tanto difusa como diretamente inciden

te a partir de fontes como lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Ape

ias a observação direta do sol revelou uma fraca mancha alaranjado-ave£

«olhada, cujo diâmetro era o do disco solar, no plástico de aspecto poli

for ou aproximadamente seu triplo, para a lona de superfície opaca. Este fato foi des

prezado uma vez que os dosimetros, em condições normais de uso recebem

uma embalagem adicional à de lona (o "badge") e não costumam ser expos-

tos à luz direta do sol. Além disto, o relativamente longo comprimento

<te onda transmitido (vermelho e alaranjado) não corresponde ao que induz

fototermoluminescência na fluorita.

Cortava-se a lona em fragmen-

tos retangulares medindo 20 cmx 4,5cm.

Ao longo da dimensão maior, dobra-

vam-se totalmente cerca de um e meio

centímetros, até que as superfícies

das partes dobrada e não dobrada en

trassem em contato. Cobrindo tudo

com papel celofane, e aplicando um

soldador com a ponta especial repre

sentada na Figura 3.VI.a, era pos-

sível obter minúsculos invólucros,

conforme mostra a Figura 3.VII.a,

com um lado aberto e os outros

três completamente vedados. 0 sol-

dador, um modelo comum de 1000 W fa

briçado pela Fame, tinha a tempera-

tura controlada pelo ajuste de um

um variac interposto entre ele e a

a rede. A tensão de alimentação, para obter soidagens rápidas e resisten

tes é, para o caso em exame, de 65 V.

* Specord UV-VIS, Fabricante VEB Carl ZCÍBÍ, Jena.

UQUKO. 3.1/1 - Pontai íip&ciali pcuia

nttoAUKioA no

de embalagem.
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F-cga/ia 5. VII - Embalagem doò dot>l>neXAO6: (a) -óivólucto* abeA

toi; (6) coCocação de4 do*2meA>io*i (c) Ĵ

Convém talvez mencionar que a atividade preparatória das embalagens

até a fase (a) da Figura 3.VII era (e deve ser) desenvolvida preliminar-

mente, e não acompanhava a etapa de acondicionamento definitivo dos dosí

netros,a qual ocorria imediatamente apôs o tratamento térmico.

Conforme relatado na Secção 3.4, as pastilhas resfriavam ordenada-

mente dispostas sobre um bloco de alumínio, cobertas, no interior da ca-

bine. A partir dai, eram pingadas e introduzidas nas sacolinhas plásti-

cas como esquematizado na Figura 3.VIl.b (quando conveniente, as tiras-in

vólucro eram identificadas com antecedência). Novamente utilizando celo-

fane e ferro de soldar, mas com a ponta da Figura 3.VI.b e uma tensão me

nor no variac (55 V), complementava-se o fechamento das embalagens, que

unhavam o aspecto representado em 3.VII.C.

A primeira vista, o procedimento aqui apresentado pode parecer doma

«iadamente complexo para funcionar em grande escala, Duas observações po

dem ser feitas a esse respeito: primeiramente, o Laboratório de Dosime-

tria do IFUSP, que trabalha com dosimetros LiF TLD-100 (Harshaw Chemical

Co) não sensíveis nem à luz nem â umidade, acondiciona-os individualmen-

te em embalagens plásticas hermeticamente fechadas com um soldador; e, em

«ègundo lugar, um "badge" convenientemente projetado, seguindo as diretri

zes sugeridas nas Secções 2.5 e 4.3, poderia eliminar a necessidade de

tal empacotamento.
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3.7 - AS CONDIÇÕES DE "IRRADIACÃO-PADRÃO"

Depreende-se da l i teratura pertinente â dosinetria que, talvez devi-
do a sua acessibilidade bastante generalizada, o cobalto-60 é a substân-
cia ativa nas fontes de radiação mais freqüentemente empregadas. 0 Labo
ratório de Dosimetria do IFUSP dispõe, também de uma fonte desta naturc-
za e as exposições a e la , nas condições abaixo especif icadas, é o que se
rá denominado viAadiação-pacUião. Jus t i f i ca - se esta designação especial pelo
fato de tratar-se c*« um procedimento que foi muitas vezes repetido, e dar
cada vez os mesmos detalhes tomar-se - ia supérfluo, cansativo e claramen
te desnecessário.

3 .7 .1 - PROVIMENTO DE EQUILÍBRIO ELETRÔNICO

Uma importante providência para o estudo sistemático dos novos dosí-
"etros era que os mesmos fossem submetidos â irradiação em condições de
equilíbrio e letrônico. 0 Laboratório de Dosimetria do IFÜSP, experimen-
talmente, determinou que 5,0 mm de um certo t ipo de p lás t i co* , disponível
em placas, constituíam o valor ótimo para que esse equi l íbr io fosse atin
gido sem que, simultaneamente, se ver i f i casse uma atenuação mensurável na
dose.

Para a irradiação-padrâo, as "tiras-invólucro" (com os dosímetros)
Inham aparadas as sobras de p lás t ico ao longo da linha correspondente â
«oldagem f ina l , sendo a seguir fixadas entre duas das placas acima des-

* lucice.
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'ritos, as quais existem cm boa quantidade no Laboratório. Um fóton y

proveniente da Conte de cobalt0-60, apôs, é claro, um incontornâvcl per-

curso através do ar atmosférico, teria a ultrapassar, sucessivamente: uma

Placa plástica, fita adesiva, papel, a embalagem hermética do dosimetro,
0 próprio dosimetro, novamente a embalagem, outra fita adesiva e, final-

mais uma placa (Figura 3.VIII). O par fita adesiva-papel somente

•e fazia presonte quando a irradiação exigia manutenção da identidade

"°s dosimetros; relaxada tal necessidade;, .-ipfn. r. np.-irí-ri.i ,t rii.i .uii-ulv.i

'encionada na penúltima por.ição, a qual íix.«v.i a LI1.1 d«> clo:i liwii«.:. «1

Placa. Eventualmente, poderiam formar-se pequenos e incontrolâveis bol-

ces de ar entre duas camadas contíguas quaisquer, mas o possível efeito

mesmos foi admitido desprezível para um estudo inicial como ê o des-

te trabalho.

Com as tiras-invólucro fixas

à placa anterior (com respeito â

fonte radioativa) , a posterior era

colocada em posição ligeiramente

mais elevada, a fim de prover um

encaixe destinado ao suporte que

manteria o conjunto em posição ver

tical. As placas eram unidas apli.

cando-se fita adesiva ainda mais

uma vez, com especial cuidado pa-

ra que não ocorresse encobrimento

de nenhum dosímetro. A dimensão

das placas (10x10 cm2) permitia

a colocação de trinta e seis dosi

metros em um destes conjuntos, eu

jo aspecto final, na forma como

eram expostos ã radiação, está re

presentado na Figura 3.IX.a. 3. IX . Oò doiXmeXA.00

pa/ia a iviadiação-padião.

3.7.2 - A SALA DE IRRADIAÇÃO

A sala de irradiação (baixas doses) do Laboratório de Dosimetria do

IPUSp está localizada no sub-solo do prédio do Acelerador Pelletron, cons

Atuindo um apêndice ao porão do edifício. 0 acesso, restrito aos usuá-

diretos, exige a abertura de uma porta de aço (espessura da ordem

cinco milímetros) cuja chave fica cuidadosamente guardada. A sala tem

•Proximadamente três metros de largura por dois e meio de altura e oito

comprimento e nela estão a fonte e a mesa para irradiação.
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3.X - A Sala. d?, Iviadiação do LabofuUÕfUo

de VoiÁmzVUa do 1FUSP.
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Um suporte metálico de ce.oa de um metro de altura sustenta a blin-

dagem ("castelo") de chumbo, no interior do qual encontra-se a fonte de

cobalto-60. A face lateral do "castelo", que fica mais próximo ao fundo

da sala, é passível de deslizar sobre trilhos convenientemente montador.,

de forma a expor diretamente à fonte uma região limitada destn sala, na

qual se localiza a mesa de irradiação. A abertura da blindagem ê feita

manualmente, com o operador colocado atrás da mesma.

Para homogeneizar ao máximo o campo de radiação, eventualmente pre-

judicado por uma possível assimetria da fonte, há um pequeno motor elé-

trico, externamente comandado, que a mantêm em permanente novimento de

rotação. A regularidade do feixe, na região de irradiação, foi objeto de

investigação específica, tendo sido verificada dentro da precisão dos do

simetros (LiF TLD-100-Bastões) e da aparelhagem empregados (do Laborató-

rio de Dosimetria do IFUSP)13.

Durante o período em que foram desenvolvidos os trabalhos ora rela-

tados, a atividade da fonte situou-se entre 2,8-109 Bq e 2.2-109 Bq (75 mCi a

WinCi/, em função, naturalmente, do tempo decorrido.

Com respeito ã mesa de irradiação, trata-se de uma plataforma hori-

zontal de isopor recoberto com plástico transparente, montada sobre cava

letes de madeira. Uma série de arcos de circunferência nela gravados in-

dicam certos valores prefixados de distância até a fonte; a saber, em

centímetros: 60; 80; 100; 120; 140; 160; 190; 220. É óbvia a importância

destes valores para o cálculo de exposições.

A Figura 3,X mostra uma planta baixa aproximada da sala de irradia-

ção, com posicionamento relativo de todos os elementos acima mencionados.

3.8 - AS LEITURAS

As exigências mínimas para un estudo experimental quantitativo da radío-
termoluminescência são, em princípio, pequenas; bastam um porta-amostras
cuja temperatura possa ser controladamente variada, e um sistema para a
detecção de lüz. Qualquer que seja o equipamento disponível , estas duas
partes certamente e x i s t i r ã o , cada uma apresentando um grau de s o f i s t i c a -
ção variável de acordo com as finalidades do instrumental e o investimen
to fe i to em sua aquisição.*

O conjunto l e i tor de radiotermoluminesoêncía do Laboratório ae Dosime-

tria do IFUSP, no estágio de instalação em que se encontrava quando do

desenvolvimento do presente trabalho, podia ser muito propriamente quali^

* ver a Sccçâo 1.3, Figura 1.1, para uma descrição esquemática sucinta de um aparelho
leitor de RTL.
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ficado como "intermediário". Embora já houvesse flexibilidade suficiente

Para a realização de pesquisas, alguns melhoramentos bastante úteis

encontravam-se ainda em fase de teste c/ou projeto. Vinha sendo desemrol

vido, por exemplo» um sistema mecânico que permitiria aperfeiçoar o con-

trole de temperatura, bem como estudava-se a refrigeração do elemento fo

tossensivel visando a reduzir o sinal espúrio por ele introduzido, o

se revela extremamente incômodo em certas aplicações.

Estando assim situado com respeito a seus similares, o equipamento

de leitura empregado na parte experimental deste trabalho passa a ser

descrito de maneira mais detalhada, tomando por base o diagrama esquematji

da Figura 3.XI. Nota-se neste, de imediato, que todos os instrumentos

são alimentados a partir de um he.guladoK de. tzn&ão, de modo a impedir alte-

rações causadas por flutuações na rede.

Na tabela 3.II estão consignadas ?s características comerciais do

todos os aparelhos envolvidos.

3.8.1 - AQUECIMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA

Os dispositivos relacionados ao aquecimento e controle de temperatu

da amostra correspondem aos blocos representados na metade direita da

figura 3.XI: através do variacé possível selecionar um valor adequado

de tensão que, devidamente abaixado pelo Vian&^ofimadoK, fará circular pela

mzta.-oupon.tt (metálica) da amostra a corrente exigida para uma pré-deter

tinada variação de temperatura. Um teAnwpan. com uma das junções imersa

num banho de água e gelo e outra fixada à panela com solda-ponto, permi-

te que esta variação seja registrada pelo tnaçadoA de gná^icoi; a fim de

compatibilizar o sinal do termopar com a entrada do aparelho registra-

dor, existe a ccUxa de. mpidâncÁa*, a qual é, no caso, meramente um divi-

sor de tensão.

Dos elementos acima, o único que merece atenção maior é a panela.

Tradicionalmente, esta é simplesmente uma lâmina metálica, com dimensões

da ordem de 50 mm x 10 mm, que apresenta uma espessura uniforme a qual,

dependendo do material constituinte da panela, está situada entre 0,3 mm

«0,8 mm. No centro, é praticada uma deformação adequada à forma da amos

tta que se deseja estudar, de modo que o posicionamento da mesma possa

>er razoavelmente reproduzido.

Para o desenvolvimento dos doslmetros descritos neste trabalho, foi

especialmente fabricada* a panela representada na Figura 3.XXI. Partindo

ío principio de que o importante era promover o aquecimento da amo & tia. e

não de toda a lâmina, procurou-se um material de resistividade relativa-

* outra especial gentileza da TRW do Brasil S.A, - Fábrica de Válvulas
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mente elevada* de modo • a, através de uma

Aecfucão na secção transversal, fazer com

que a transformação da energia para a for

ma térmica ocorresse predominantemente na

região onde a amostra era colocada. Assim,

3.XII - A ponefn-AupoA ° e n c a i x e P a r a ° dosinetro era ucavado na

te cm que. oi, dotlmvüio* üo p a n e l a e n i o mtdado c o m o era 9 e r a l aconte-

aquioido& pa*a ttítuAa.
 ce' A P 6 s determinado tempo de utilização,

podia-se observar uma oxidação concentrada

nas proximidades imediatas da cavidade, enquanto que as extremidades, re

Ativamente mais distantes, mantinham o polimento original: interpretou-

se este fato como corroboração da hipótese de um maior aquecimento no

trecho da secção reduzida. Foi verificada, porém, que a diferença na es-

Pessura não poderia ser muito grande: as primeiras unidades apresentavam

°»12 mm na região rebaixada para 0,57 mm nos demaii trechos; o resultado

•oi uma acentuada deformação, decorrente da irregularidade na dilatação

térmica, o que inutilizou a panela mas veio reforçar a idéia de que era

atingida uma temperatura bem mais alta na parte escavada. O compromisso

definitivo indicou de 0,25 mm a 0,30 mm de espessura no local do dosíme-

tro contra os mesmos 0,57 mm globais.

Outro aspecto digno de comentários está relacionado ao registro da

temperatura. Investigações anteriores' revelaram que o valor indicado

Pelo termopar depende da ioim como o mesmo é ligado à panela (soldado ou

encostado) e da poiição onde ele é colocado (parte superior ou inferior,

por exemplo). De qualquer forma, a temperatura fornecida pelo instrumen-

tal será sempre a da paneZa e, quando relevante, é necessário estabelecer

una correspondência entre o valor observado e aquele de fato reinante na

amostra; para tanto, outro termopar é fixado à própria amostra « as irvli

cações de ambos são comparadas ao longo de repetido:., processor, út- Ô<JM<.<.I

Bento.

Cuidado deve ser tomado com o contato tvmico entre a panela e a amos

tra, pois a resposta luminescente varia bastante com a taxa de aquecimen

to da última. (Também neste contexto, a panela escavada apresenta vanta-

gem sobre a moldada, uma vez que as bordas daquela não mais bem defini-

das). Boa parte das precauções aqui necessárias ficam por conta do opera

dor, que deve ajustar a posição do dosímetro com atenção e evitar que a),

guma pequena partícula estranha se interponha prejudicando a transferen-

*a escolha recaiu sobre uma uma liga fabricada c gentilmente cedida por Aços Kn.ith.il
Uda.
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fi <]«.• calor. I'ur outro Indo, us faces dos dois elementos em contato de-

vem cr.tar perfeitamente planas: substituindo uma panela irregular por ou

tra nova, o desvio-padrão percentual das leituras relativas a um conjun-

to de dosimetros uniformemente irradiados pôde ser reduzido de 6S a 7%

para cerca de 3,5% a 4% do valor médio*.

Resta apenas explanar a finalidade do nitrogênio. Como pode ser ob-

servado na Figura 3.XI, existe um circuito através do qual o fluxo gaso-

so, passando por uma serpentina em nitrogênio líquido, acaba por incidir

sobre o conjunto panela/amostra. Esta disposição visa a dois objetivos:

primeiramente, acelerar o processo de resfriamento que, condicionado uni

camente pela temperatura ambiente, demandaria um tempo excessivamente

tyrande; e, em segundo lugar (e mais importante), pode-se assim obter re-

produtibilidade para as condições iniciais, de forma a, substituída uma

amostra por outra, tomar a nova leitura partindo de circunstâncias sensi.

velmente idênticas às existentes na leitura anterior.

3.8.2 - A DETECÇÃO DA LUZ

Com referência ainda ã Figura 3.XI, estão representados mais â es
3uerda os blocos correspondentes ã le i tura da luminescência emitida pela
amostra. 0 componente principal é a ^otomuttipticadofta, cujo funcionamento
obviamente exige a &ontt de. aVta ttn&ão DC. A medida que excitada pela luz,
a válvula fotossensivel origina uma respectiva e proporcional corrente
elétrica, a qual é simultaneamente acusada pelo eZtiAJòmtVio e registrada
tin função do tempo no tnaçadoi de. giã^ico-i; ocorre a interpôsição da caixa
it impe.danc.ixu, apenas para tornar o s inal e l é t r i c o adequado à entrada do re
9istrador.

Mesmo quando não exposta a qualquer luminosidade, a fotomult ipl ica-
tora dá origem a uma corrente de fundo (ou de escuro) , fortemente o s c i -
lante e aperiódica, mas com um valor médio razoavelmente constante. 0 ob
jetivo da fonte, de, coHKtnte, é a anulação deste valor médio, através da inje
tão, no eletrõmetro, de um sinal de sentido e intensidade convenientes.

Há ainda o nitfio$irU.o game direto (que não passa pelo banho de n i -
trogênio l iquido) , cuja presença (sob forma de fluxo continuo) na ccanauia
ticuxa apresenta a importante caracter ís t ica de reduzir drasticamente a
luminescência espúria, não decorrente de radiação, além de manter a a t -
nosfera interna â câmara isenta de umidade, de part ículas em sus-
pensão e de outras eventuais presenças indesejáveis . Por outro lado, e s -

* comunicação particular de Homero L. Martins.
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t'.- o filvfl de vazão do 90s, de vez que ele afeta a taxa de aquecimen-

to e, em conseqüência, a forma da curva de emissão radiotermoluminescente.

JÃ foi dito, na descrição geral dos fenômenos luninescentes que

abre este trabalho, que a luz a eles relativn aparece sobreposta â emis-

são incandescente da amostra cm questão. Não se pode deixar de conside-

rar, ainda, que a panela de aquecimento também apresenta radiação térmi-

ca, de forma que fótons de três procedências distintas acabam por inci-

dir na fotomultiplicadora (em principio). Como somente os devidos à lumi

nescência são interessantes no caso, devem ser tomadas as precauções que

eliminem (ou pelo menos limitem) todos aqueles que tenham outra origem.

A sensível redução de sinais luminosos eventualmente decorrentes da

panela de aquecimento é obtida pela introdução de um cotimadon (máscara)

de forma conveniente, inserido de modo que fotomultiplicadora "veja" uni

camente a amostra. Assim, apenas a luz emitida na região ocupada por es-

ta última é efetivamente detectada. Além disto, deve-se procurar um me-

tal de baixa emissividade, o que depende não apenas do próprio metal mas

também de como se apresenta sua superfície: polida, oxidada, etc. Os apa

reinos leitores comercialmente disponíveis vêm, em geral, com panelas de

prata ou de platina, cujos índices de emissividade semi-espacial, toma-

dos com relação ao do corpo negro, são respectivamente 21 e 5%, da mesma

ordem de grandeza que o do ouro (2,51) e o do cobre altamente polido

(4%) . Este último, no entanto, pode-se elevar a 60% e até 80% em função

do grau de oxidação do metal; assim, os três primeiros, mais capazes de

resistir ao ataque a suas superfícies e, portanto, â deterioração do po-

Ümento das mesmas, são obviamente mais indicados. Em face de tudo isto,

foram tomadas precauções especiais (limpeza, uso de máscara) no desenvol.

vimento deste trabalho, de modo a obter das panelas confeccionadas com a

Uga kanthal um comportamento plenamente satisfatório.

Como discutido na Secção 1.2, em grande parte das vezes a emissão

luminescente tem freqüência bem mais alta que a do máximo da radiação

térmica à temperatura considerada. Tal fato é explorado para reduzir a

eventual luminosidade incandescente, originária tanto da amostra como da

região da panela não coberta pela máscara. E há duas providências sim-

ples que permitem, na prática, a obtenção deste efeito. Primeiramente, de

ve-se escolher uma fotomultiplicadora cuja curva de sensibilidade apre-

sente um máximo para o comprimento da onda relevante; e, também, podem

»er interpostos filtros adequadamente combinados, de modo a o conjunto

apresentar transparência somente na região interessante do espectro.

A maneira como os aspectos acima foram levados em conta na pesquisa

- objeto deste trabalho é comentada na próxima secção.
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3.8.3 - PROCEDIMENTOS E CONDIZES DE LEITURA

Constituindo una operação que teve de ser repetida um número de vezes
bastante elevado, a l e i tura dos novos dosimetros exigiu que fosse» fixadas
diretrizes que a norteasse» permanentemente. Esta metodologia fo i construída
a partir do primeiro conjunto de past i lhas produzidas, quando o comporta-
mento das mesmas era ainda totalmente desconhecido e , da mesma forma come o
processo de embalagem, talvez nâo seja a solução ótima. No entanto, de-
clinou-se de qualquer modificação, a fim de não prejudicar as necessárias com
par ações entre resultados similares ocorridos em épocas d i s t i n t a s da pesquisa.

A sistemática pela qual se optou inc lu ía um fluxo constante, baixo
e estável de nitrogênio para o interior da câmara escura; o emprego de uma más-
cara com o r i f í c i o de forma e dimensões idênt icas às do dosímetro; e o
filtro 5-58 da Corning Glass Co, adequado ao espectro de emissão do pico
dosimetricamente explorado. Picou estabelec ido o valor de 1100 V para a
alta tensão aplicada ã fotomultiplicaôora, o que mantinha as correntes na
Besma compatíveis com as respectivas espec i f icações t écn icas , consideran
do a faixa de exposições normalmente abra. gida em monitoração de i o t ina .
finalmente, toda sér ie de l e i turas era precedida por no mínimo uma dezena
de l e i t u r a s - t e s t e , as quais nunca se iniciavam antes de decorridos pelo me
nos sessenta minutos a part ir do instante em que os aparelhos eram l igados.

Resta a d i scut ir o c r i t é r i o que definiu a taxa de elevação de tempe
ratura, conforme detectado pelo termopar fixado com solda de filamento
ao centro da parte infer ior da panela de aquecimento. Esta taxa é t a l
que, se superada, nâo mais é poss íve l d i s t ingu ir t r ê s p icos na emissão
luminescente do dosímetro, entre os l imi tes e no sent ido de variação de
temperatura empregados (20*C -• 280*C) e com o papel do registrador a
10 cm/min. Tal c r i t é r i o proporciona uma razoável garantia de que a altura
do pico a partir do qual os valores de exposição foram determinados não
apresentava influência des demais p i ce s . Graficamente, um exemplo de cur
va de aquecimento em função do tempo é dado na Fiqura 3.XIII.



CAPÍTULO 4 2 - AS PROPRIEDADES DO NOVO DOSÍRETRO

^.1 - O Pr.zrArO 2k FLU^ITA

ün árduo e paciente trabalho, envolvendo lavagens (inclusive cca

•cidos fcrtesk e fraçr.írr.t.acão or. partes ~er.or&s secunde * ccicra;ã&, per

site obter pequenos blocos de fluorita verde, violeta, asareia etc. a par

tir do minério bruto. A Massa dos mesmos se lociliza entre centenas de

«ranas e quilogramas, e vários deles, particularmente alguns de cor ver

te, encontravam-se disponíveis no Laboratório de Dosimetria do IFUSP

quando do inicio das atividades descritas nesta dissertação.

Em principio, poder-se-ia pensar em submeter os blocos a processos

de corte, polimento e similares, de modo a obter pequenas peças unifor-

mes de fluorita, com massas de cerca de cinqüenta Miligramas, que pudes-

se» ser empregadas como dosimetros. Esta possibilidade, no entanto, é

completamente inviabilizada por dois grandes inconvenientes, cada um dos

9oais mesmo isoladamente já constituiria uma barreira intransponível. Em

primeiro lugar, a água e as acentuadas tensões Mecânicas existentes na

fluorita (ca decorrência de sua condição de cristal natural) fazem con

que ela fragmente em muitos pedaços na primeira vez em que sua temperar.u

ra é elevada e mantida per alguns minutos a mais de 200*C, independente-

mente de quaisquer outras ações externas; o dosimetro, assim, nem resis-

tiria a uma leitura, quanto mais ao tratamento térmico. Além disto, embo

ra exiba uma coloração uniforme, o CaF2:nat apresenta flutuações na com-

posição microscópica (na densidade de impurezas, por exemplo) e, assim,

somente pequenos lotes destes dosimetros teriam um comportamento homogê-

neo entre si, o que impediria seu aproveitamento para monitoração de pes

soai em escala comercial. Como complicador adicional, a exigência de ho-

mogeneidade tornaria indispensável um controle bastante rigoroso na mas-

sa e nas dimensões dos dosinetros, de forma que a tecnologia de fabrica-

ção não seria das mais simples. O caminho encontrado para superar todas

as dificuldades apontadas acima foi o de aceitar - c ati acentuar - a

fragmentação, triturando a fluorita de modo a reduzi-la a minúsculos cris

tais; dai, obter uma uniformização por mistura, procurando depois uma ma

neira de reaglutinar a substância, sempre partindo de quantidades peque-

nas e idênticas da mesma.

A moagem da fluorita deve ser tal que forneça grânulos suficiente-
63
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•ente pequenos para que se possa obter homogeneidade por mistura, mas

não tanto que as propriedades radiotermoluminescentes, principalmente a

excelente sensibilidade, fiquem prejudicadas. Trabalhos anteriores' fixa

ram a dimensão linear característica ótima das partículas entre 85 iam e

185 um, de modo que elas podem ser selecionadas usando peneiras tyler 200

e tyler 80. O procedimento de trituração inicia-se mediante a redução dos

pequenos blocos já limpos de CaF_:nat a cristais de poucos milímetros cú

bicos de volume, os quais são submetidos a um tratamento de vinte minu-

tos a 400°C com o objetivo de induzir e esgotar o processo de "fragmenta

cão térmica" a que se aludiu no parágrafo anterior. A etapa seguinte en-

volve o uso das peneiras e de um almofariz, com o cuidado de, neste últi

no, sempre pcA.cu.tAA vzAticatmctvtz a fluorita e não etf&tuat movimento* de. lotação,

a fim de evitar tanto quanto possível o aparecimento de pó fino, cuja

não-utili2ação põe a perder todo o trabalho inicial de limpeza e prepara

ção, desenvolvido a partir do minério. Pelo mesmo motivo, é necessário

alternar freqüentemente, tipicamente a cada dez minutos, os atos de tri-

turar e de peneirar.

A fim de ficar completamente pronta para o emprego em dosimecria, a

fluorita já moída tem de ser submetida a um tratamento térmico de quinze

minutos a 600°C, a base de cerca de 10 ml num copo de becker de 100 ml

por vez, com a dupla finalidade de erradicar a RTL geológica, acumulada

por séculos de exposição a radiação natural, e de reduzir a sensibilida-

de a luz (fototermoluminescencia). Segue-se outro recebimento, este a

400°C por duas horas, visando â estabilização das propriedades dosimétri

cas da substância, de modo a tornar a resposta RTL KcpfioduXlveJL, isto é,

sempre a mesma para condições idênticas de irradiação. Estes procedimen-

tos foram fixados com base nos trabalhos de Okuno* e de Cruz39 para as

fluoritas verde e violeta, respectivamente.

4.2 - SELEÇÃO DO AGLUTINANTE

Tanto na Introdução como na Secção 2.6 aludiu-sc ao fato de a fluo-

rita, em forma de minúsculos cristais, não aceitar compactação por pren-

sagem a frio, exigindo para este fim a mistura de alguma substância que

funcione como aglutinante. Algumas propriedades deste último podiam ser

fixadas "a priori", como por exemplo:

(1) ausência de nuclídeos radioativos na composição química;

(2) higroscopicidade ausente ou, no máximo, muito pequena;

(3) transparência ou coloração de tonalidade clara;

(4) ponto de fusão acima da temperatura do tratamento térmico rotineiro

(400eC - Secção 3.4);
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(5) baixo custo;
(6) razoável disponibilidade no mercado > ncional.

Com este conjunto de condições em vista, empreendeu-se a procura de

um aglomerante, não só consultando professores e pesquisadores do Insti-

tuto de Física, do Instituto de Química e do Departamento de Engenharia

Química da Escola Politécnica (todos da USP), mas também recorrendo a

descrição de substâncias orgânicas e inorgânicas em termos de proprieda-

des físicas, como feita em manual consagrado*"*. Diversas possibilidades

foram levantadas e descartadas, em especial:

( i ) soluções envolvendo compoòtoò oAgãnicoò, quer como ingrediente para mis

tura e prensagem, quer como substrato para deposição e fixação de fluori

ta, inviabilizaram-se em decorrência dos baixos pontos de fusão desta

classe de substâncias (em regra muito inferiores aos 400°C exigidos);

(ii) processos como fusão em vidro ou similares implicariam elevar a tempe

ratura da fluorita muito acima de 600°C, o que levaria à extinção da sen

sibilidade RTL da mesma 9'".

Assim, a mistura a um composto inorgânico era a alternativa restan-

te e, na seleção preliminar, o manual desempenhou papel destacado. Foi

possível relacionar cerca de trinta substâncias satisfazendo as condi-

ções (1) até (4), principalmente brometos, fluoretos, iodetos e cloretos

de bário, césio, lítio, magnésio, sódio e até de berílio e estrôncio,

mas as exigências (5) e (6) eliminaram 80% das mesiras. Com as restantes,

iniciaram-se as experiências preliminares de compactação, empregando um

pastilhador de propriedade da oficina mecânica do Departamento de Física

Experimental do IFUSP. Os pequenos discos produzidos apresentavam um diji

metro de 13 mm e espessura dependente da quantidade de pó empregada em

cada caso. Colheram-se resultados variáveis entre a não-compactação e

pastilhas de razoável estabilidade mecânica. O requisito (3) fez com que

a decisão final recaísse sobre o tlofieXo de òõàio (NaCl) solução que, após

encontrada, pareceu extremamente óbvia em função das experiências ante-

riores envolvendo cloreto de potássio1* °.

Não se pode afirmar que o cloreto de sódio seja o excipiente perfei

to; com ele podem-se produzir pastilhas apenas Au^iciatitmatitc. transparen

tes e 4uJ4C-ic>ttcjneitte não higroscópicas. Dentre as substâncias examinadas,

no entanto, é com certeza a que mais se aproxima da solução ótima.

4.3 - AS PROPRIEDADES GERAIS DA PASTILHA

Para a produção das pastilhas, foi utilizado cloreto do sódio de

duas procedências distintas - um da firma Bafee*, outro da CaMo Elba - am
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bos porém do tipo comumcnte comercializado como reagente químico. 0 pro-

cedimento preliminar era o mesmo pelo qual passava a fluorita, ou seja,

4 trituração no almofariz e seleção dos grãnulos por tamanho nas penei-

ras já referidas.

As quantidades de cada substância necessárias ao preparo de uma paj>

tilha com uma certa proporção entre fluorita e cloreto de sódio eram de-

terminadas através de balança analítica, procedendo-se em seguida à mis-

tura com o máximo cuidado e paciência. Os dosimetros fabricados, nas di-

versas vezes em que se desenvolveram atividades de prensagem, foram iden

tificados como pertencentes a uma dada 4Õtte em função da proporção pon-

derai de CaF.:nat e NaCl neles respectivamente presentes, e como parte

de um certo lote., numerado de acordo com a ordem que cada particular eta-

pa de produção ocupava na seqüência das mesmas. Tinham-se, assim, "a sé-

rie 60:40 do lote I", "a série 65:35 do lote II" etc., e esta forma de

descrição passará a ser adotada no restante deste trabalho.

4.3.1 - ESTABILIDADE MECÂNICA

Com o objetivo de examinar mais detidamente a resistência das pas ti.

lhas a solicitações mecânicas, prensaram-se diversos exemplares de sé-

ries 50:50, 60:40, 70:30 e 80:20, que vieram a constituir o "lote zero".

Os conjuntos foram armazenados nos mesmos estojos plásticos pretos em

que são comercializados filmes fotográficos 135 (35 mm), tendo sido sub-

metidos a duas experiências de natureza qualitativa. Na primeira, usando

as próprias mãos, procuravam-se dobrar os discos ao meio, o que provoca-

va sua fratura; podia-se perceber nitidamente um aumento do esforço exi-

gido com o crescimento do percentual ponderai de NaCl. Concluiu-se dai a

inviabilidade de dosimetros com mais de 70% de fluorita em massa, deven-

do os que se encontrassem neste limite ser observados com especial aten-

ção. A estabilidade das séries 50:50 e 60:40 pareceu bastante satisfató-

ria.

A segunda experiência consistia em agitar os estojos com as pasti-

lhas em seu interior, observando posteriormente o conteúdo. Mesmo manten

do a agitação moderada, os discos da série 80:20 apresentavam bordas ar-

redondadas no final do processo, além de ser possível constatar visual-

mente o aparecimento de defeitos superficiais decorrentes de perda de ma

teria; isto era confirmado pela presença de pó no interior do frasco. Já

no caso do lote 70:30, somente uma agitação vigorosa originava um peque-

no acúmulo de pó no estojo, sem nenhuma conseqüência visível sobre os

discos. Para as demais séries, este tipo de fenômeno não foi observado.

Convém notar, ainda, que mesmo « mais vigorosa agitação, diversas vezes

repetida c sempre mantida por aproximadamente dez segundos, foi incapaz

de provocar a quebra de pastilhas em qualquer dos lotes.
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4.3.2 - HI6R0SC0P1CIDADE

Deixaram-se algumas pastilhas expostas ao ambiente sem qualquer pro

teção. Elas se mantiveram aparentemente inalteradas por poucos dias, mas

I repentinamente transformaram-se literalmente em gotas de água! Este fato

foi atribuído a uma alteração brusca nas condições de umidade relativa

do ar e serviu para estabelecer de maneira definitiva que o doslmetro

não poderia ser empregado sem uma embalagem adequada. Em função disto,

criaram-se os pequenos sacos plásticos descritos na Secção 2.6, mas esta

solução não c única e, provavelmente, não é também a mais prática. Ocor-

re que, guardados nos frascos de filmes, cuja tampa se fixa através de en

caixe por pressão Manual, as pastilhas permanecem sem modificações por

anos! Projetar um '"badge" que incorpore esta espécie de fechamento cons

titui perspectiva extremamente promissora.

Entre os limites de total deliqüescência e completa estabilidade

aparecem as conseqüências de uma absorção parcial de água. O aumento da

umidade da pastilha ocasiona uma progressiva redução da sua resistência

com respeito a'solicitações mecânicas e, em COÒOA ixtfimoò, já no limiar da

deliqüescência, ela se deforma ou até se fragmenta ao menor toque da

pinça. Este estado, no entanto, não se instalou nenhuma vez em condições

de uso normal; as piores situações enfrentadas foram as de algumas fratu

ras, sempre em poucas pertes e tais que as leituras nestes casos obti-

das, embora apresentassem uma incerteza aumentada com relação âs demais,

ainda se mantinham aceitáveis de acordo com os critérios fixados para a

dosimetria pessoal.

4 . 3 . 3 - FOTOTERMOLUMINESCENCIA

Como já abordado anteriormente, a f luori ta apresenta fototermolumi-
nescencia, ou seja , os picos da curva de emissão aparecem também por ex-
posição a radiação ultravioleta e à luz v i s í v e l , em especia l à de compri
mento de onda mais curto. Este comportamento é altamente indesejável, uma
vez que pode comprometer totalmente os dados dosimétricos e exige precau
ções especiais.para ser contornado. Assim, desde o tratamento térmico até
a leitura RTL, os dosimetros devem ou ser manipulados no escuro ou sob
luz vermelha (como nos laboratórios fotográf icos) , ou estar protegidos
por uma embalagem totalmente opaca â luz. Esta última condição pode ser
atendida tanto pelos pequenos sacos plást icos descr i tos na Secção 3.6 co
mo pelo "badge" sugerido há dois parágrafos a trás .

A fototermoluminescencia da fluorita pode ser reduzida (mas não e l i
minada) mediante um aumento do tempo c/ou da temperatura do primeiro tra
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SÉRIE

QUANT IDADE
DE DOSÍMETROS

MASSA
MÉDIA

NaCl

CaF2:nat

(0:100)

10

109 mg

109 mg

-X-

100Z

100Z

oz

(50:50)

20

126mg

63 mg

63 mg

100Z

50Z

50Z

(60:40)

10

128 mg

51 mg

77 mg

100Z

40Z

60Z

(70:30)

20

133 rag

40 mg

93 mg

100%

30%

70Z

TabeJta. 4.1 - Aò pxopoiçõ&i pondtncÚA c quantidades da& òhú.eÃ cofiA.tòponde.n~

tu ao Loti 7 de. doilmztxo*

tamento térmico a que se submete o p ó ' 1 " . Simultaneamente, no entanto,

acontece uma diminuição na sensibilidade RTL, de modo que se adota uma

solução de compromisso, concretizada nos 600°C por quinze minutos a que

se aludiu na secção inicial deste capitulo.

Para as finalidades deste trabalho, a con&tatação de que ocorria uma

significativa indução de sinal luminescente pela luz era suficiente, de

maneira que se declinou de uma investigação quantitativa deste fenômeno.

A.3.M - AUMENTO DA OPACIDADE PELO TRATAMENTO TÉRMICO

Colocando-se uma pastilha recém fabricada sobre um texto impresso

em preto sobre papel branco, a transparência era tal que as letras po-

diam ser observadas como uma sombra difusa. Esta característica, no en-

tanto, excetuando o caso de discos de NaCl somente, extinguia-se assim

que os dosimetros passavam pelo primeiro tratamento térmico: eles manti-

nham a coloração clara, mas apresentava a opacidade aumentada a ponto

de se poderem distinguir as pastilhas do lote 0:100 das de qualquer ou-

tro, meramente por uma atenta inspeção visual. Como este fenômeno se ma-

nifestou de forma sistemática e idêntica em todas as experiências e medjL

ções feitas, não parecendo exercer influência ou tendo a mesma conside-

rada como parte intrínseca do trabalho, não se buscou explicá-lo ou in-

vestigá-lo em maior detalhe; fica, no entanto, o registro.

HA - A PRIMEIRA SÉRIE DE EXPERIÊNCIAS

A fim de investigar grosseiramente as possibilidades da pastilha de

fluorita com cloreto de sódio, foi fabricado o lote 7 de dosimetros expe-

rimentais, com a constituição em termos de áé/uie* dada na Tabela 4.1. Es-
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(i) os valores tabelados correspondem

âs correntes indicadas pelo eletrõmetro;

(ii) entre parênteses,ê dado o número

de pastilhas lidas para obter o valor

respectivo;

(iii) salvo as menções explícitas, o

filtro empregado é o Corning 5-58.

Tabela. 4.ÍJ - Sunã>iio da í? Experiência efetuada com a& pa&tWuu rfc í

ctoneAo de iõiio.

tes dosiinetros, separados em grupos menores, sofreram irradiações diver-

sas com o objetivo de se efetuar uma varredura sobre as suas proprieda-

des relevantes. Buscou-se, além disto, detectar alguma influência decor-

rente das condições de leitura, a qual foi levada a efeito em três eta-

pjs (denominadas 7?, 2a e 3? teX-tuAa), cada uma abrangendo somente uma par-

te do total de pastilhas disponíveis. As diferenças entre as etapas esta

vam na variação da curva de aquecimento e no uso de dois filtros distin-

tos: o azul (Corning 5-58), costumeiramente empregado para a fluorita no

Laboratório de Dosimetria do IFUSP, e outro, preto (Corning 7-37). Em

principio, •> variedade de aspectos abordados poderia parecer demasiada,

de modo a gerar mais confusão que esclarecimentos, mas cumpre lembrar

que o comportamento radiotermoluminescente da fluorita já era bastante

bem conhecido a partir de trabalhos anteriores9'"»"0; assim sendo, o que

se propunha visava mais a coniinmaA do que a txptoMUi.

Os resultados obtidos aparecem na Tabela 4.II. Pode-se notar que o

total de leituras em cada coluna, dado pela soma dos números respectiva-

mente indicados entre parênteses, é inferior à quantidade de pastilhas

informada na Tabela 4.1. A diferença decorreu principalmente do fato de

alguns dosímetros não terem sido irradiados, para que se detectasse um

* 6 importante £ri*ar que n» temperaturas correspondem ao ponto do pPita-amosVia-i onde
se encontrava o tcrmop.-ir e não ÔA paitÁZIiai.
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PICO
11

PICO
III

SO: SO

63:40

70:30

SO: 50

£0:40

70:30

l â IRnADlAtfO: 1.4-J0~4 C/kg <0.S4 »

N? LE
UEITL!
RAS

12

09

06

12

09

06

LE1TUKA
MEDIA

(UJID.
ARBIT.)

47,3

5 í . l

56.7

56.4

Ô6.6

66,4

CÚSVIO PAKAO

(ITIID.
ARiilT.)

j . o

4.2

6.0

4.0

5.8

4.5

(RCUTIVO)

6.3Z

7 :*Z

111

7.1Z

8.7Z

6.3Z

rcutfivo
K^DSA Be
FUE31TA

roí

• 22Z

•43Z

r e i

•22Z

*mz

sim.
RTL

rcf

•us

• 2OZ

tc£

• IB".

•is:

24 IRRADIAtfO: 3,1 10" 5 C/V* ' " »? R)

r;9K
L1ITU
RAS

12

10

11

12

10

11

LE1TIRA
icDIA

(ur.io.
AREIT.)

27,3

34.S

3/,»

;o.4

51,1

58.»

DEISVIO PAWAO

(U»D.
AKSIT.)

i . J

3.J

2.7

4.0

5.5

3.4

(RELATIVO)

«,4Z

10Z

7.1Z

9.9Z

11Z

5.8Z

irXKÓ-KSTO
RELATIVO

f-ASSA DE
FUCaiTA

rof

-22Z

-'rSZ

f « i

•221

*48Z

sirwi.
RTL

n f

• / «

• 391

r«C

• 2&Z

*46Z

4 . I l l - I(•A.tun&b de rfcAÍiiic-t^w rfai &hUte SO:50, 60:40 e 70;30,

pondcnteA a duat> ixpeAA-hicicn it iAJiadLatiao iimuttanca com turn mt&ma cxpo&lção.

eventual sinal espúrio o qual, felizmente, não foi encontrado; mas, além

disso, houve leituras perdidas pela inabilidade do operador, ainda inex-

periente ao manipular as escalas do eletrôr..etro, e, também, algumas pou-

cas pastilhas se quebraram durante o processo a que foram submetidas.

Apesar do amplo espectro da experiência, as observações feitas, com

binadas com as expectativas previamente existentes, permitiram de imedia

to algumas conclusões:

( i ) a paitWia era viável como dosímetro, tanto através da exploração do

pico II como do pico III, tudo indicando ser possível detectar exposições

da ordem de 10" C.kg (unidades de mR);

(ii) a nupata. RTL dependia fortemente da curva de aquecimento da amos-

tra, que teria de ser cuidadosamente mantida para se poderem efetuar com

parações válidas entre leituras de dosimetros diferentes; além disto, co

mo esperado, a altura de pico crescia com o aumento da massa de fluorita

presente na pastilha (considerando exposições idênticas); finalmente, em

pregando o filtro azul costumeiro (5-58) obtinha-se um sinal mais inten-

so do que o que resultava com o uso do filtro preto (7-37).

(iil) o cfoActo rfe iôdio apresentou um pico RTL situado entre os doCaF2:nat

em termos de temperatura, ligeiramente mais próximo ao III do que ao II;

a altura do mesmo para uma determinada exposição, no entanto, não passa-

va de algumas unidades percentuais da altura correspondente ao pico III

da fluorita,

Buscando uma maior sistematização, efctuaram-se dois ensaios de ir-



71

radiação simultânea de todos os dosimctros das séries 50:50, 60:40 o

70:30 com una mesma exposição. As pastilhas foram submetidas previamente

ao tratamento térmico padrão (400*C por 20 minutos - Secção 3.4). Dos ro

suitados obtidos pôde-se concluir apenas um óbvio e esperado aumento da

rcr.posta RTl. com a massa de fluorita; este fato aparece mais nitidamente

na segunda irradiação e pode ser atribuído ao maior número de leituras

efetuadas para a série 70:30 e também a um experimentador mais hábil, já

ifamiliarizado com o trabalho a desenvolver.

! Por outro lado, os valores relativos dos desvios-padrão cm cada pi-
i

|co c série flutuavam bastante, impedindo uma indispensável definição acer

Ica dos limites de erro do doslmetro. Isto poderia, pelo menos em parte,

! ser conseqüência de determinadas dificuldades experimentais, cm especial:

| { i ) a massa total das pastilhas era excessiva [** 125 mg) o que, por tor;

jná-las muito espessas c, portanto, menos translúcidas, provavelmente fa-

! zia com que parte da luz emitida fosse absorvida por ela própria;

(ii) as sérits eram demasiadamente pequenas para possibilitar uma seleção

confiável das pastilhas com base na respectiva sensibilidade, de modo a

formar subconjuntos com desvio padrão relativo menor que o calculado pa-

ra a série total;

(iii) o fato de o porta-amostras, usado no aquecimento da pastilha, ser

muito maior que a mesma fazia com que a fotomultiplicadora recebesse irurL

ta radiação térmica proveniente do primeiro, principalmente para valores

elevados de temperatura.

Considerando todas as informações decorrentes desta primeira série

de experiências, decidiu-se:

{ i ) fabricar um novo disco para o dispositivo aferidor de massas (Sec

| ção 3.2),- para pe-mitir a obtenção de üiscos de menor espessura;

(ii) introduzir uma máscara no aparelho leitor, para que a fotomultipli-

cadora "visse" somente o dosímetro e não ficasse exposta também â radia-

ção térmica proveniente do porta-amostras;

; (iii) abandonar a série 50:50, visto a 60:40 ter suportado bem as exigên-

cias a que fora submetida;

i (iv) concentrar as investigações acerca de dispersão e desvio padrão de

. leituras de dosimetros simultaneamente irradiados com mesma exposição em

' a série maior de 60:40;

i (v) sob o ponto de vista de propriedades gerais, examinar as proporções

i 65:35 e 70:30;
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(vi) estudar melhor o comportamento RTL do cloreto de sódio (pastilha

0:100).

I As atividades desenvolvidas e as respectivas conclusões serão rela-

j . tadas a seguir.

!

I 1 . 5 - AS CURVAS DE EMISSÃO DO DOSÍMETRO E A INFLUÊNCIA DO CLORETO
; DE SÓDIO
i

O exame das propriedades radiotermoluminescentes do cloreto de só

dio empregado na fabricação das pastilhas, limitou-se a verificar como a

presença do mesmo alteraria os valores de altura-de-pico obtidos na lei-

tura dor, dosimetros. Não houve, por exemplo, a preocupação de identifi-

car a origem da RTL observada, se decorrente do próprio NaCl ou se devi-

da a alguma outra substância a ele misturada.

Antes de discutir a radiotermoluminescência propriamente dita, cum-

pre registrar um fato ocorrido com algumas das pastilhas da série 0:100

' do primeiro lote fabricado: durante o processo de aquecimento, quando o

I porta-amostras atingia cerca de 220°C, elas - literalmente - explodiam.

O fenômeno acarretava um ponto anguloso na curva de aquecimento, raostra-

| do na Figura 4.1, e ficava confirmado ao se abrir o compartimento de leî

i tura. O aspecto interessante, ai, não era evidentemente a explosão, mas

! a reprodutibilidade da temperatura em que a mesma ocorria: esta caracte-

| ristica sistemática levava a associar o evento a vaporização brusca da

água que a pastilha tivesse eventualmente absorvido, no momento em que o

ponto de ebulição daquela substância era atingido. Não foi necessário, po

rém, examinar a validade desta hipótese, uma vez que a manifestação se

restringiu aos discos de cloreto de sódio, e somente aos do primeiro Io

te - que apresentavam maior massa e eram mais espessos que os posterior-

mente fabricados.

A investigação detalhada da influência do cloreto de sódio foi lev«a

da a efeito com as pastilhas do segundo lote produzido (lote II) , cujas

massas eram 24" inferiores às do primeiro; fabricaram-se vinte e quatro

unidades de cada uma das séries 0:100, 65:35 e 70:30 e setenta da série

60:40. Pastilhas de NaCl com e sem flúorita eram conjuntamente submeti-

das ao tratamento térmico padrão e irradiadas simultaneamente com una mes_

ma exposição.

As curvas de emissão correspondentes aos dosimetros experimentais de

fluorita misturada a cloreto de sódio estão dadas na Figura 4.II. Embora

as mesmas se refiram especificamente às quatro irradiações a que foi sub

metido o lote II, sua forma permaneceu essencialmente inalterada, com os

pico:; nítidos II c III característicos do CaF.rnat.
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A Figura 4.III apresenta os resultados obtidos para o NaCl. Pode-se
notar que, em todas as experiências, o i n í c i o da curva de emissão ocorre
sensivelmente sempre numa mesma temperatura, sendo seguido imediatamente
por um pico, após o qual permanece um s ina l de fundo aproximadamente
constante e não nulo. Evidentemente na Experiência I , e talvez de forma
difusa na IV, aparece também um segundo pico , adicionado a este fundo.
Embora haja uma superposição parcial , nenhum dos dois coincide com os p^
cos t ip icos da f luori ta , cuja posição está indicada na figura através de
Unhas tracejadas v e r t i c a i s .
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CIA

I

II

III

IV .

3

3

1

E A P O S I Ç A O AP?.ÚXIF,\DA

,5-10"*

.3.10-*

.5-10-*

,(.-10"*

C/K£

C/ts

C/feg

C/ics

( 1 .

( I .

ci.

(0.

35

2É

75

61

R)

It)

ft)

R)

0:100 (pA)

6.A/11 (21)
(ttoi* pit»s)

It

23

11

( U )

( 7 )

< 6 )

PICO II

4.0-

5.5-

6.3-

2.5-

102

102

IC2

ic 2

IXKltt

(PA)

(59)

(24)

(68)

(23)

ifO VI OX

PICO I I I

1.7-103

2,2-103

2,6-103

».«102

ppAmJe

(PA)

(55)

(2*)

(6S)

(23)

t

CCTOSICV)

60:40

65: IS

60:40

70:30

tahe/.a 4. IV - ValoiSA medido* de. coHAtntt [em pk\ co*nz*pondtntt* ao* pico*

de paitWiai áe NaCt e de. CaFj.nat • NaCl tnotada*, iftAadiada* e lido* *ob con

identical. Entxt paACJittitÂ, i dado o núme/to de. leÂtuAo* t&eXuada* em

cada ponto.

1

eu ~

»
1

I I

I I I

KA ^SICÃl K> ?fCO I ! Dft
FAST'LK". (Btí FULOBITA

A (?A)

6.2 ( l i )

4.7 (!£)

3,0 (i>)

IV } 5.3 ( 7 )

S (P ' ) | C (PA)

2 , * | 4,0- :CT (55)

2,C j 5,5-IO2 (74)

2,ê j ó ,310 2 (6«)

l.» ( 2 ,5 !O 2 (21)

D

O.7Z

o.«

o.t-

O.SX

A - si::v. cG*.~.:£K;•^i^^t A PASTILHA O:ioa is: ?*).

B • s i rv i cc::^??orcs:n: Ã PASTILHA O:ico C C ^ I G I ! » ,
l£W;,M L". Cffi-.TA A W3ÍA L£ K»C'i EXISTENTE W D2
Sli'iT.:» 5£ Ca-PASACto ^ t i pA).

?^ P05ICÃ> K> PICO ! I I »
PASTIUA COM FUmiTA

A (PA)

8.0 (21)

2,0 (15)

3.0 ( 6 )

2.2 ( 7 )

B (PA)

3,6

0.»

1 . *

o.t

C (PA)

1,7-IO3 (5J)

2.2-IO3 (24)

2.6-iO3 US)

»,8-ia2 (23)

D

0.2Z

0.04Z

0.05X

O.C&Z

i

iÚ:40

C5:J5

M:A0 j

70: iO i

C ~ SlfiAL CCfSCSPOtaírnE «O EOSÍMmW CE CC7ATACÃ0
( C l ?A) .

0 ~ VALE» RELATIVO PERCEMTlWL K B COM RESPEiTO A C.

Tabela 4.V - Valoieò abiotutoi e /itbvUvo* da paticeta do *inat do* pico* do*i_

mtüiico& devida a pte^ença do HaCl na paitüha. lnt\t ptuttMttAU, i dado o nu

de. leJAtAa* efetuada* em cada ponto.

A análise dos dados colhidos é dada nas Tabelas 4.IV e 4.V. A pri-
meira mostra as alturas dos picos das pastilhas de apenas NaCl e do "do-
slmctro do comparação" NaCl • CaP2>.nat que com elas foi tratado, irradia
do e lido; estão indicadas também as exposições e, entre parênteses, o
número do leituras efetuadas em cada ponto. A segunda tabela, no entan-
to, é mais conclusiva quanto a influência do cloreto de sódio, por forno
cer o valor relativo do sinal do WaCl pneAtttte. no doiZmtOio com respeito ao
iinat totat deste mesmo dosimetro no* poyiçõcA do* pico* da ituon.Ua. Vê-se que
a contribuição do cloreto de sódio para a emissão total dos picos dosiraé
tricôs II e III é de décimos e de centésimos por cento, respectivamente,
de modo a configurar-se seguramente como não significativa.
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1.6 - ESTUDO DO LIMITE DE ERRO

Dosimctros de radiação participa* de forma obrigatória e essencial
*• processos do Medição; ca vista disto, dedicou-se uma apreciável quan-
tidade de experimentos ã investigação do limite de erro das pastilhas

cor. fluorita.

Como costuma ocorrer em ciência, o conhecimento de eventuais

ções è tão importante como o das conclusões e resultado. Neste sentido,

cumpre notar, inicialmente, que ao longo de todo o trabalho foi utiliza-

do un mesmo instnsncntal para leitura* da KIT.; não se pode então excluir a pos-

sibilidade de que este equipamento seja responsável ao menos parcialmen-

te pela amplitude das dispersões observadas, mas as inferências foram fei.

tas de modo a serem independentes deste fato. Um segundo aspecto ê que o

estudo especifico abrangeu uma faixa limitada de exposições, todas entre

fez e cem microGOulcnbs por quilograma (isto é, entre décimos e unidades

ie roentgens), mas, embora uma atenção especial fosse mantida, nada foi

possível observar de discrepante quando de diversas leituras de conjun

tos** (se bem que menores) de dosívetros igualmente expostos a valores

são pertencentes a este intervalo.

Desprezando o critério cronológico em favor da descrição conjunta de

experiências de um mesmo tipo, os resultados obtidos e o que deles se

iconcluiu estãc expostos nas subsecções seguintes.

1.6.1 - DISPERSÃO BRUTA

; A dispersão é dada, essencialmente, pelo desvio padrão apresentado

selas leituras de um conjunto de dosímetros que tenham sido submetidos,

todos de uma vez, a condições idênticas de tratamento térmico e irradia-

rão. 0 adjetivo "bruta" destaca o fato de que a totalidade dos dosime-

jtros de um determinado lote e série integram o conjunto lido, Atm nenhuma

jucluiôo HclibtAada, por mais atípica que possa ser a resposta individual

•pre sentada.

Inspecionando os sete quadros que compõem a Tabela 4.VI e resumem

quase trinta experiências, pode-se constatar que a regra é um desvio pa-

irão da ordem de 7% do valor médio; em poucos casos, aparecem valores

tensivelmente mais baixos - próximos a 4% - 6 mais altos - cerca de 9%,

•as, em principio, podem-se considerá-los circunstanciais.

i* Descrito no Terceiro Capítulo.

** Por exemplo, quando do levantamento de curva» d* aferição.



U)ll-: 1M1 FABRICAÇÃO: 11

t/l,,

MD"

I'1!!.'.'
.6.10-*

It

1. .•.-.

1.7r.

O.f.1

IF.niKK

n
24

24

RIL
(UNin.

55

77

88

COMPOSIÇÃO:

MLDIA
AM.)

,0

,6

,3

65:35

ULSVIO PADRÃO
UN11).

3,

3,

5,

AKU.

9

3

2

PERC.

7.1Z

4,3%

5,9%

LIM.
UN1D

2

2

• y 3

PICO I
DE ERRf
ARB.

,4

,1

,2

) ESTAT.
PERC.

4,4%

2,6%

3,6%

LOTE DE FABRICAÇÃO: II

EXPOSIÇÃO
C/kg

,3. iü~4

,5.1o"''

,6.10"'

,i-io-/(

R

1,26

1,75

0,61

2,37

NÚMERO DE
LEITURAS

24

24

24

20

COMPOSIÇÃO: 65:35

RTL MÉDIA
(UNID. ARB.)

72,8

30,9

35,4

42,3

DESVIO PADRÃO
UNID, ARB.

5,6

1,4

2,6

3,4

PERC.

7.7Z

4,6Z

7,3Z

8,1%

PICO III

LIM. DE ERRO ESTAT.
UNID. ARB.

3,4

0,9

1,6

2,3

PERÇ.

4,7Z

2,8%

4,5%

5,4%

I

UOTE DE FABRICAÇÃO: II
: EXPOSIÇÃO

i C/kg

j»,3M tf*

í,5-lü"4

R

1,26

1,75

0,61

NÚMERO DE
LEITURAS

22

23

23

COMPOSIÇÃO: 70:30

RTL MÉDIA
(UNID. ARB.)

59,2

79,6

81,4

DESVIO PADRÃO
UNID. ARB.

4,1

4,8

3,5

PERC.

7,0Z '

5,9Z

4.2Z

PICO 11

LIM. DE ERRO ESTAT.
UNID. ARB.

2,6

3,0

2,2

PERÇ.

4,5%

3,7Z

2,6Z

LOTE DE FABRICAÇÃO: 11

EXPOSIÇÃO

C/kg

3,3-10"*

4,5-KÍ"'

l,6-10"á

K

1,26

1,75

0,61

NÚMERO DE
LEITURAS

. 22

23

23

COMPOSIÇÃO: 70:30

RTL MÉDIA
(UNID. ARB.)

79,6

32,6

32,6

DESVIO.PADRÃO
UNID. ARB.

5,8

2,4

2,5

PERC.

7,2Z

7,2Z

7,7Z

PICO III

LIM. DE ERRO ESTAT.
UNID. ARB.

3,7

1,5

1,6

PERÇ.

4,6%

4,5%

4,8%

TabcZa 4. VI - Cada quadAo apxztttnta. oi icAuttadoi de. expe/uêncúu de dl
Icvadai a t^eJUo com. uma dtáeAminada wiit de pa&tUluu fabiicadcu,, com ba&c no
utudo de um dot picoi doiúníOúcoi do Cafi'.nat. A* "unidade aAbi*AMi(u" não

ião OA mum* na* diveuai Linha*, dz modo quz não cabem comparações.



1 IDTE DE FABRICAÇÃO: 11

t tXPOSICAO

f c/kg
3,5 -1O"4

6,6.10"*

1,5 .10*

3.4 •10 / |

R

1,35

2,55

1.73

1,30

NQ-IIRO DE
LE1TUMS

58

68

67

67

COMPOSIÇÃO: 60:40

RTL MÍDIA
(UNI D. ARB.)

39,6

54,0

63,4

47,5

DESVIO PADRÃO

UNID. ARB.

2,5

3,7

5,7

3,3

PERC.

6,4%

6,9%

9,0%

6,9%

79

PICO I I

LIM. DE ERRO ESTAT.

UNID. ARB.

1.0

1.3

2,1

1.2

PERC.

2.5Z

2,5%

3,37.

2,5*

ÜOTE DE FABRICAÇÃO: I I

EXPOSIÇÃO

C/kg

3.5 - l õ *

6,6 • 10 6

4,5-1Ò"4

U-iõ4

L R

1.35

?,55

1,75

1,30

I r radiado com
: 137Cs

—x

—X——

- X -

X

NÚMERO DE
LEITURAS

58

68

67

67

43

41

38

COMPOSIÇÃO: 60:40

RTL MÉDIA
(UNID. ARB.)

55,7

65,6

86,3

63,9

38,9

29,9

82,2

DESVIO PADRÃO

UNID. ARB.

3,8

4,8

8,0

4,5

2,6

2,0

5,9

PERC.

6,8%

7,3%

9,3%

7,0%

6,6%

6,8%

7,2%

PICO I I I

LIM. DE ERRO HSTAT.

UNID. ARB.

1.5

1,7

2,9

1.6

1,2

1,0

2,9

PERC.

2,7%

2,7%

3,4%

2,6%

3,0%

3,2%

3,57.

i

ÜOTE DE FABRICAÇÃO: I I I

EXPOSIÇÃO

C/kg

1,3.10"*

1,8.IO"4

1.3.10"*

1.3.10"^

l,2-10"A

R

0,88

0,70

0,50

0,52

0,48

NÚMERO DE
LEITURAS

149

147

140

122

117

COMPOSIÇÃO: 65:35

RTL MÉDIA
(UNID, ARB,)

44,4

35,0

83,9

26,1

83,3

DESVIO PADRÃO

UNID. ARB.

2,7

2,8 .

6,1

1,9

6,0 '

PERC.

6,0%

7,9%

7,3%

7,2%

7,2%

PICO 111

LIM. DE ERRO ESTAT.

UNID. ARB.

0,7

0,7

1,6

0,5

1,7

PERC.

1,5%

2,0%

1,8%

1,9%

2,0%

Tabela 4. VI {centÁmiatão) - Cada quadtio apttienta oi fi&iuttadoi de.

de. díipvuão, levada* a z^tiXo tom um deteAminada sínie. de. partilhai

dou. cvm bait no a tudo dz um dot pico* doiimtoúcoi do Q-tò^nat. Ai "unidadM

M.btf.iã.xiah não ião M mamai tun diveMai thnkaA, de. modo que. não cabem
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Nas últimas duas colunas de cada tabela , é dado o valor absoluto c
relativo percentual (com respeito à média) do l imite de erro e s t a t í s t i -
co*. Trata-se, a i , de encarar a situação experimental sob um ponto de
vista inverso: Ço&Ac. a. exposição dticonhe.cJ.da, qual seria o erro e s t a t í s t i c o
associado à sua determinação em cada caso? Vê-se desde jã que, para uma
quantidade suf ic iente de doslmetros, o erro pode ser reduzido a menos de
2%. Este assunto, porém, será ainda objeto de uma anál ise mais elaborn
da.

4 .6 .2 - MINIMIZANDO 0 ERRO ESTATÍSTICO I; MANUTENÇÃO DA FACE
DE LEITURA

A atenção e o cuidado dedicados às experiências de dispersão condu-
ziram à suspeita de que a resposta RTL poderia ser d i ferente , conforme se
lessem os dosimetros aquecendo-os pela face ant2S voltada para a fonte
de radiação ou pelo lado contrário. O assunto foi investigado ao lonqo de três
irradiações; para duas delas, as leituras foram fe i ta s alternadamente, um do
simotro de um lado, outro de outro e t c . ; para a terceira, una parte do con
junto foi l ida sem qualquer cuidado quanto ao lado (como nos casos des-
critos na subsecção anterior) , e o restante teve mantida sempre uma mes-
ma face voltada para 3 focomultiplicadora.

Os resultados, bastante conclusivos, estão na Tabela 4.VII. Os con-
juntos plenos dos dois primeiros trabalhos e a "leitura aleatória" do úl̂
tirao são indist inguiveis das observações correspondentes aos quadros da
Tabela 4.VI. Ao se preservar uma mesma face de l e i t u r a , no entanto, o v£
lor relativo (â média) do desvio padrão diminuiu, em média, para cerca de 5%, o
que corresponde a 30% de redução.

Conclui-se portanto, das observações f e i t a s , que é possível obter
maior precisão** numa medida com o ^osímetro descr i to neste trabalho,
desde que, na le i tura , se tome o cuidado de voltar para a fotcmultiplica
dora de preferência &mp\z a face pela qual se efetuou a irradiação - ou
então sunput a face oposta, mas neste caso o resultado será ligeiramente
pior pelo fato de o valor l ido tornar-se, relativamente, cerca de 10%
mais baixo.

* 0 limite de. Exio litdtlstico [LIE) de uma distribuição é dado por 3o//n , ond.: o éo
desvio padrão de uma amostragem de n elementos da menina; min intervalo de amplitude
LEE em torno da média, estão mais de 99,72 dos valore* individuais da dintribuí̂
(ão. o LEE, somado ao Uwttv d& EAAO Sistemático ILLS), dá a iiiccAtcza absoluta de HN.-I
•edição direta1**.

** A precisão ê tanto maior quanto menor é o limite de erro estatíst ico.



•

IA

2A

3A

f-ACE VOLTADA
PARA A FOTO-
MULTIPLICADOKA

A IRRADIAM

A NÃO-IRRADIADA

UMA E OUTRA
ALTERNADAf-EMTE

A IRRADIADA

A NÃO-IRRADIADA

UMA E OUTRA
ALTERNADAMENTE

A NÃO-IRRADIADA

ALEATÓRIA
(AO ACASO)

NUM DE
LEITURAS

59

58

117

18

20

38

31

92

RTL MÉDIA
(UN1D.ARB.)

87,A

79,1

83,3

86,6

78,3

82,2

25,8

26,3

DESVIO PAIXÃO

UNID. ARB.

A,5

4,2

6,0

4,6

3,9

5,9

1,2

2,0

PERCENT.

5.1Z

5.3Z

7,2Z

5,8Z

4.5Z

7.2Z

4,8Z

7,8Z

VARIAÇÃO HO
DESVIO PA-

DRÃO

-29Z

-26Z

ref.

-19Z

-37Z

ref.

-38Z

ref.

Tabcta 4.1/77 - VaúaçõcA no valon. relativo [a media) do de&vio padnão de um

conjunto de. rfoilmcfAOi quando a laÀtuna. e ^nÀXa mantendo iempnc uma me&wa

vottada pana a

4.6.3 - MINIMIZANDO O ERRO ESTATÍSTICO II: A SELEÇÃO DE DOSÍ-
METROS

O procedimento de observação da face voltada para a fotomultiplica-

dora no ato de leitura não esgota as possibilidades de redução no limite

de erro de uma medição dosimátrica: é possível diminuí-lo também através

de uma òeíeção, que consiste basicamente em escolher os integrantes de um

conjunto de dosímetros de modo qus o desvio padrão deste conjunto, relatj.

vo â media,, seja sistematicamente inferior ao correspondente â dispersão

bruta, como discutida em 4.6.1.

Poder-se-.ia então pensar, em princípio, em irradiar um grande núme-

ro de dosímetros simultaneamente com uma mesma exposição, efetuar as rejs

pectivas leituras e separá-las em faixas contíguas; a partir de cada fa_i

xa, construir-se-ia um conjunto de dobZmvüioi telecÁonados, com a propriedade

básica estabelecida no parágrafo anterior. Apesar da evidente plausibil_i

dade dos argumentos favoráveis a um trabalho nesta linha, não houve su-

cesso em sua aplicação às pastilhas de fluorita com cloreto de sódio. Foi

necessário não só estabelecer novas condutas como também recolocar de

maneira mais rigorosa a idéia de "dosímetros selecionados".

A incorreção que inviabiliza o raciocínio acima descrito ectá cm que



clu admite, implicitamente, que a distribuição de leituras se deve cxclu

sivamontu n im desvio sistemático, cem total desconsideração do onipresente erro es

tatistico. Hn outras palavras, ele pressupõe que, se um dosímetro apresentar

uma leitura (por exnmplo) inferior ã média numa certa irradiação, sou sĵ

nal será sempre menor 'v < 3 valor médio, e na mesma proporção. Experiên-

cias de investigação especifica deste ponto, efetuadas com um lote de 500

jdosimetros LiF TLD-100 (bastões) dado como selecionado pelo fabricante,

|revelaram-no como insustentável: na verdade, quaisquer subconjuntos do

{lote, mesmo os formados por dosimetros ocupantes das posições extre-

mas "altas" (um deles) e "baixas" (o outro) numa irradiação total, eram

indistinguiveis entre si em termos de média e de desvio padrão, quando si-

multaneamente irradiados com uma mesma exposição" .

Com tudo isto em mente, passa a ser possível conceituar "conjunto de

dcilmçXAoò 4eJ?(!C4onadcb" como aaueZe. cuj'a ctcApev&ão AC deve. txctiuivamcntQ. ao ztio a

tatlitico, sem nenhuma contribuição decorrente de comportamento sistemá-

tico. Deste modo, submetendo um grupo de "n" dosimetros identificados à

sucessivas experiências de dispersão, qualquer um deles poderá ocupar

|qualquer posição nos respectivos histogramas; e mais, ao fim de "n" irra

jdiações com uma mesna exposição, o histoyrama montado com as "n" leitu-

| ray de um certo dosimetro deverá ser indistinguível do construído a par-

; tir dos sinais de qualquer outro, e também indistinguível do histograma

total correspondente a qualquer das experiências efetuadas.

Claramente, a aplicação estrita do conceito dado para "seleção" en-

volve um trabalho proibitivo; na verdade, um bom resultado pode ser obt_i

do já a partir de algumas poucas irradiações, sendo o número exato de ex

; periências necessárias uma função do grau de aproximação desejado com re

' , lação ao resultado ideal.

A titulo de ilustração do método, estão apresentados nas Figu-

ras 4. IV o 4.V os histoçjramas relativou a um proei;s;K»> tit: t;c:l<.<;"i<> t-nvol-

vendo os setenta dosimetros 60:40 do lote JT. Fizernm-rsr? quatro irradia-

ções, tendo side usados os dados dos ticos II e III. Na parte do baixo,

tem-se as distribuições da totalidade das leituras em cada experiência;

os dois grupos menores "alto" e "baixo" correspondem as exclusões feitas

por evidências de erro sistemático, e o conjunto denominado "médio" é o

selecionado.

O critério de exclusão exigiu em primeiro lugar que se mantivesse o

mesmo número de faixas - sete - ao longo das quatro experiências e, de-

pois, que se acompanhasse a posição de cada particular dosímetro nostas

faixas. A Tabela 4.VIII mostra este acompanhamento, bem como a decisão
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A. DISTRIBUIÇÃO DOS DOSÍMETROS PELAS FAIXAS DOS HISTOGRAMS
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B. GRUPOS CONSTITUÍDOS

GRUPO
MÉDIO

(SELECIO
NADO)

GRUPO ALTO

GRUPO BAIXO

tàO CLASS IF.

PERD/QUEBR.

01

24

46

04

02

27

30

03

25

47

15

09

57

70

05

26

48

23

12

61

06

28

49

39

18

63

07

29

50

41

22

64

08

31

51

56

32

10

33

52

58

35

11

34

53*

60

36

.

13

37

54

62

14

38

55

66

16

40

59

67

17

42

65

69

19

43

68

20

44

21

45

-I.Vin - Aí etapas dç. anádic e dccUão Jictutivai ao pnoccuo de.
scjtcção rfe
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o
n.

ÜL

[D
O

16 EXP

26 EXP

36 EXP

i|A E X P

16 EXP

26 EXP
36 EXP

46 EXP

RTL MÉDIA (UUID. ARB. )

TOTALID.

39,6

54,0

63,4

47.5

55,7

65,6

86,3

63,9

SELECICN

39,6

54,6

64,7

47,7

55,9

66,2

87,7

64.0

VARIAÇÃO

4 07.

• 1Z

+22

•OZ

•OZ

• 1Z

+2Z

«OZ

UESVIO PADRÃO (UNID.ARB.)

rOTALiD.

2,5

3,7

5.7

3,3

3.8

4,8

8,0

4,5

SELECION

2,0

2,/

4,8

2,7

3,2

3.5

6,2

3.4

VARIAÇÃO

-20Z

-27Z

-16Z

-18Z

-16Z

-27Z

-23Z

-24Z

Tabela 4.IX - ExpeAÁ.c.nciai de dÃApcA&ão com um conjunto de

mctA.oò antz& e depoii de. um jVioctiio lpa/i<Uat) de. òtteção.

tomada a respeito do grupo - alto, médio, baixo - em que a pastilha vi-

ria a figurar. £ indiscutível que, em alguns casos, a decisão apresente

i uma apreciável componente subjetiva, mas somente um número maior de irr£

diações podaria reduzi-la. De qualquer modo, é bastante significativa e

• altamente satisfatória a redução observada no valor relativo (à media) do

desvio padrão do grupo selecionado com respeito ao grupo total , como re-

; vela a Tabela 4.IX.

Pelo menus quatro importantes conclusões podem ser extraídas do con-

teúdo discutido nesta Secção:

( i ) considerando o desvio padrão bruto de 7%, o limite de erro estatís-

tico cm dosimcLria pessoal, empregando dois dosímetros por "badge", é de

15%; a única hipótese aqui envolvida é a de que a média de duas leituras

é representativa para a média de muitas, o que costuma ser considera bas_

tante plausível;

(ii) mediante o processo descrito de Aíteção, o desvio padrão pode ser re

duzido em pelo menos 20%, passando de 7% para 5,5%; o limite de erro em

dosimetria conforme (i) será então de 12%;

(iil) podem-se obter medições mais precisas (desvio padrão cerca de 30%

menor) nos campos em que a direção e o sentido segundo os quais a radia-

ção se propaga sejam conhecidos, desde que se observe, na leitura, que?

sempre a face na qual a radiação incidiu - ou sempre a face oposta •• fi-

que voltada para a fotomultiplicadora;

(iv) cumpre notar, por fim, que oc efeitos (ii) e (iii) de diminuição do

desvio padrão são cumulativos, de modo que seu limite inferior correspon

í de a um conjunto de dosimotros selecionados, lidos de um lado preferen-
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8.3Z

6.8Z

5,97

5,3Z

3,72

3,0*

2,62
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1.9Z

1,11

Taòeía 4.X - Unu'-teA dc CA

AO e^-fatc-i-tico paAa mcd-i-

çõ<iA empregando oò í

Vio& dcAcxitos nc&te.

áreas sistematicamente

está na Tabela 4.XI.

K7

ciai. Esta inferência decorre da total inde-

pendência entre as conclusões (ii) o (iií);

por sinal, cronologicamente, o estudo do pro-

cesso dc seleção foi anterior à descoberta da

dependência com a face de leitura.

A Tabela 4.X ilustra a progressiva redu-

ção do limite de erro estatístico» consideran-

do as conclusões acima apresentadas c um drs-

vio padrão bruto de 7%.

1.7 - 0 USO EXPERIMENTAL EM ROTINA - PE-

QUENA ESCALA

Concluídos os detalhados er.tudos a res-

peito do limite dc erro, considerou-se atinq_i

do um grau suficiente de maturação para empre

gar o novo dosimetro em monitoração de roti-

na. Foi então decidido inclui-lo, era caráter

experimental no serviço prestado pelo Labora-

tório de Dosimetria e Ultra-som do IFUSP, em

paralelo ao LiF TLD-100. Tocando por base o

histórico mensal de medições, colocararct-se pas

tilhas em todos os "badges" localizados em

sujeitas a radiação; a discriminação das mesmas

A. JUNTO AO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA E ULTRA-SOM DO

IFUSP

DA-02: PORTA DA SALA DA PONTE, LADO EXTERNO

DA-05: SALA DA APARELHAGEM DE LEITURA RTL

B. JUNTO AO ACELERADOR LINEAR DO IFUSP

DA-08: SALA DO FUNCIONÁRIO JUAREZ

DA-09: SALA DE VACU0

DA-11: PROXIMIDADES DA ESCALA DE ACESSO

DA-12: SALA DE AR CONDICIONADO

DA-13: PORTA DA SALA DB CONTROLE

DA-14. LOCAL DO OPERADOR

Tabela /.Xl - Localização do* "badges" envolvido* »<w noti
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Os tostes foram efetuados em outubro de 1979, utilizando os dos1me-

tros da série 60:40 do lote II, c em março c abril de 1980 com a sé-

ie 65:35 do lote III. Procedimentos, critérios, resultados e conclu&õcs

So o objeto de discussão desta Secção.

U.7.1 - CS "34S5SS"

Os "biiços' r̂.urü̂ adoit polo Laboratório ò.o Doai;:.otvi.-> c i'l'.i.'.-.-.̂r.

o IFUSP na época dos testes eram confeccionados em plástico amarelo, me

-indo cerca de seis centímetros de altura por cinco de largura e um de

espessura. Embalavam-se ãs pastilhas nas sacolinhas de lona plástica pre

ta descritas na Secção 3.6, recortando as tiras a cada dois invólucros.

Os pares resultantes eram fixados sobre um fragmento retangular de carto

lina, cujo tamanho era compatível com o "badge" e que se destinava a man

ter os dosimetros nas devidas posições, sujeitas à radiação através de

"0,5 mm de chumbo" ou em "janela aberta".

A radiação que incidisse no "badge" pela frente, perpendicularmente

à face de maior área, ultrapassaria sucessivamente os seguintes meios:

3,8 mm de plástico amarelo, uma fina camada de cola ã base de cianoacri-

lato, 0,5 mm de chumbo, cartolina, 0,15 mm de lona plástica, o dosime-

tro, outra vez lona plástica, mais 0,5 mm de chumbo, cola de novo e, por

fim, 1,7 mm de plástico, tudo isto para o caso identificado como "0,5 mm

de Pb"; para a "janela aberta", não existiam as duas camadas de chumbo,

•as o plástico amarelo inicial tinha espessura de 4,5 mm e, fixada à fa-

ce posterior, havia uma presilha metálica, constituída de lâminas e mo-

la, num total de 4,5 mm de metal cromado. Não se pode esquecer, também, a

presença de ar intersticial, tanto na primeira como na segunda das situa

ções descritas.

4.7.2 - CURVA DE AFERIÇÃO

Já foi dito na Secção 2.5 que a dosimetria pessoal de rotina atra-

vés de radiotcrnolunincscêncía necessita dr uma eufiva de afanÃc,àa quo rrln-

cione o sinal RTL - em geral, uma corrente elétrica - â exposição ou à

dose a que um dado doslmetro tenha sido submetido. A construção desta cur

va c feita a partir de irradiações, sob condições controladas e conheci-

das, de "badges" idênticos aos empregados na, monitoração.

As curvas de aferição levantadas para as rotinas experimentais de-

senvolvidas estão nas Figuras 4.VI, 4.VII e 4.VIII. As exposições, na

oportunidade, eram ainda expressas preferencialmente em mR, de modo que



* <•*>

10

4.W - CMVft rft *U-
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•totiva « *otiM txptiumtn-
tat dt Ottiub*o/79,
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«6e*<a" não ô-t ut i
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não foi usado o C/kg. No decorrer da atividade, certas particularidades
exiqiram determinadas dec isões , a partir das quais fo i possível cstabclc
cer o seguinte conjunto de pHocttUmtntoi 4eeMttiufávet&:

( i ) as exposições em dosimetria pessoal, estende»-se de dezenas de mR
ate unidades de R, ou, em unidades SI , de uC/kg a BC/kg; nos dois casos ,
tem-se t rê s décadas de escala logaritmica, sendo portanto adequado esco-
lher, pnra a aferição, valores próximos a 2 e a 6 em cada década, de for
ma a obter pontos equiçspaçados ao longo de toda a faixa;

( i i ) o número de dados em cada ponto deverá ser suf ic iente para reduzir
a incerteza a 51 ou menos; cm função do que se discut iu na Secçáo 4.6, tor
na-sc então bastante importante manter uma face preferencial na l e i tura .
Com base nas informações das Tabelas 4.IX e 4.X, vê-se que é possível sa
t i s fazer as condições de erro pretendidas a partir de cinco valores obt i
dos de um conjunto selecionado ou de nove de um grupo qualquer. Há ainda
um r isco de erro s istemático, que ê evitado deduzindo de cada s ina l RTL
o valo;- csõdxo de ura conjunto de le i turas de dosímetros tratados termica-
mente mas não irradiados;

(iii) as condiçõer. de irradiação devem ser suficientemente bem conhecidas
para que a incerteza a ela associada fique também na ordem de 5%;

(iv) os dados devem ser transferidos para um papel d i - l o g com a indicação
obrÚQatóxia das baAAos de. -incetfeza, àe modo que se possam traçar as retas cr i
t icas* que têm, ambas, a mesma inclinação de 45°. A K/tia dt a^t^ição será a
que se local iza â meia distância entre as c r i t i c a s ;

( v) a partir da leitura, no gráfico, ãr dois pontos da ret* de aferição,
um em cada extremidade da faixa de exposições, ca lcu la - se a constante K
da Aclrtcão de. aferição X * K.I (X •» exposição, I * corrente determinada na
leitura do dosímetro) , que é o que efetivamente se usa. Do emprego da
técnica de dois pontos, resulta um desvio re la t ivo aproximadamente unifor
me para todos os valores de X, o que não acontece se Zorem l idos vários
pontos e aplicada, por exemplo, una regressão linear, a qual tende a apre
sentar uma incerteza percentual bastante maior na faixa inferior de cor-
rentes e exposições.

* uma "roca crítica" ou "reta limite" c aquela qur c tangente a pelo menos uma dar. clip
ces de incerteza, e secante a todas a que não é tangente; qualquer reta mais afastada,
para ua certo lado, do que a reta crítica correspondente ao lado cm questão, passará
fora de no menos uma das elipses. Em geral, um conjunto de dados que se possam esperar
alinhados cem duns retas críticas, a "inferior" e a "superior", não necessariamente pj»
ralcl.is.

, W.OÍ
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4.7.3 - CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DE ENERGIAS E EXPOSIÇÕES

Para efeitos de determinação da energia efetiva envolvida na irra-
diação de um certo dosímetro, admite-se de início a hipótese bastante ra
zoável, mas nem por isso sempre verdadeira, de que as características do
campo de radiação se mantenham sensivelmente as mesmas durante todo o
perído-base da rotina. Aceitando esta premissa, o sinal RTL encontrado
ê a soma dos efeitos da ladüição de (/undo (RFJ ou "back ground radiation"
(BG) e da exposição a que o "badge" tenha ficado sujeito. Somente esta
ultima é computada na rotina (veja Secção 2.5), de modo que a RF deve
ser deduzida de todas as leituras efetuadas.

Dosimetros irradiados com uma muma exposição, mas eneftg-uu
apresentam respostas radiotermoluminescentes distintas, e tal dependên-
cia não é igual para as filtragens "janela aberta" e "0,5 mm de Pb". Es-
te fato tem conseqüências importantes para a determinação, em cada caso,
aos valores das grandezas inicialmente citadas, como segue:

( i) o quociente.
R Y LJA - ̂ J A
R T LPb " ̂ P b

onde no numerador aparecem as leituras dos dosimetros colocados em janela
aberta e, no denominador, os blindados pelo chumbo, ê uma função bijttona da

í, de modo que esta última pode ser determinada com base no mesmo;

(ii) por se apresentarem dist intas , embora decorrentes de uma mesma expo
lição, as leituras efetuadas para as duas fi ltragens tem de ser necessa-
riamente corrigidas. Isto se faz dividindo-as pelos valores respectivos "Pb" e "JJP
jue, em curvas de dependência energética devidamente normalizadas*, correspondam ãener
lia efetiva apurada conforme (i). Os dois resultados finais obtidos para a exposição
costumam estar bem próximos entre si , sendo sua média tomada como valor final**.

4 .7 .4 - RESULTADOS E CONCLUSÕES

As etapas apresentadas nesta Secção foram fixadas em rfecoAtêncúi das
rotinas experimentais efetuadas, de forma que, logicamente, não foram pie
namente seguidas nas mesmas. As principais diferenças foram:
( i ) faixas de aferição ligeiramente mais estre i tas que as recomendadas;
(ii) desvios relativos (e, portanto, barras de incerteza) corresponden-
tes a 10% (e não 5%) dos valores lançados nos gráficos de aferição;
(114 não havia uma curva de dependência energética levantada para a combî

* a noimatização desta curva consista an tomar as laituras radiotermoluminescentes de-
eorrtntts da irradiaçõas com exposição única, mas energias <I'.fcrentes, a dividf-las t£
i*$ pelo valor que corresponde a energia em que se faz a aferição.
** maiores detalhes a respeito desta procedimento si» dados na Secção 4.9.



DA-02

DA-05

DA-OS

DA-O9

DA-11

DA-12

DA-13

OUTUBflO/79

l i

190

320

330

385

DA-14 345 360 - 5 1

420

180

290

420

320

320

-35Z

-25Z

•5Z

•20Z

375

230

320

24S

415

290

415

380

180

240

320

480

320

85 j

oz

-5Z
OZ

-50Z

•30Z

ABRIL/SÓ

425

75

165

280

240

220

245

425

520

390

370

350

350

-70Z

-30Z

-35Z

-35Z

-30Z

370 +15Z

Tabela 4.XII - EMÂQÍOA efetivai (em keV) con{ofimt dete/uninadoA

pela do&imvtAia experimental e com LU TLV-100.

DA-02

DA-05

DA-08

DA-09

DA-11

DA-12

DA-13

DA-14

OUTUBRO/79

330

75

100

130

15

10

35

350

85

115

215

20

20

-5Z

OZ

-10Z

-15Z

-40Z

-25Z

-50Z

70 -50Z

WRCO/80

185

10

115

150

215

20

20

75

Su.

255

10

170

210

355

35

50

«

-25Z

OZ

-30Z

-30Z

-40Z

-452
-60*

ABRIL/80

160

110

145

340

25

25

160 -55Z 115 225 -50X

210

125

235

565

25

35

-25Z

OZ

-10Z

-40Z

-40Z

OZ

-30Z

Tabela 4.XIII - Vatone* de. expoiiião [em mH) con&onm detemina

dai pela doòúnvUía experimental e com UT TLV-100.

nação úe "badges" e dosiroetro» usada na rotina, tendo-se empregado valo-
res correspondentes de pastilhas pequenas em "badge" amarelo (ver Sec-
ção 4.9.2) para determinar as energias e exposições;

(iv) o fato de aparecerem duas curvas de aferição nas Figuras 4.VI, 4.VII
e 4.VIII ("janela aberta" e "0,5 mm de Pb") é devido a critérios de de-
termi»'.?ção de exposições tentados na época, porém posteriormente abando-
nados; somente a curva relativa ao chumbo deve ser considerada.

Os resultados obtidos estão expostos nas Tabelas 4,XII c 4.XIII,
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acompanhados das variações relativas à dosimetria feita com LiP TLD-100.

Podem-se perceb«r algumas diferenças bastante apreciáveis, tanto nas ener

gias como nas exposições determinadas, mas existem alguns pontos impor-

tantes a considerar, capazes de dar conta das divergências:

f i) a curva de dependência energética empregada para encontrar os valo-

res tabelados correspondia a dosimetros diferentes dos usados na rotina

experimental não só em tamanho, mas também em lote de fabricação, trata-

mento térmico inicial, moagem e até em bloco de minério;

(ii) para pequenos valores de exposição, o denominador do quociente en-

tre os sinais de "janela aberta" e "chumbo" (deduzidas as respectivas ra

diações de fundo) ê também muito pequeno; uma minúscula variação deste

denominador portanto pode induzir grandes modificações no quociente, de

modo que as determinações de energia efetiva ficam igualmente sujeitas a

fortes oscilações nestes casos. £ pertinente ressaltar que este comporta

nento indzpíndt do doihtivüw empregado, mas ê tatsbêm de menor importância em

face das exposições envolvidas serem praticamente desprezíveis;

CLii) finalmente, deve ser considerado que os critérios dosimétricos vi-

gentes na época eram diferentes dos atuais, mas o fato de estes últimos

serem indubitavelmente mais adequados impôs uma reformulação dos resulta

dos de acordo com eles. Assim, apareceram divergências antes não verifi-

cadas, e qualquer tentativa de explicá-las nestas circunstâncias consti-

tuiria mera especulação.

De qualquer modo, analisem-se os resultados pelo ponto de vista novo ou

antigo, é inegável que eles se apresentam satisfatórios e encorajadores,

embora tenha sido decidido que, pelo menos nos primeiros meses de rotina

em grande escala, os "badges", além das pastilhas em janela aberta e Pb,

levariam também um dosimetro LiF TLD-100 para controle e verificação.

A titulo de complemento para esta Secção, estão apresentadas nas Fi

guras 4.IX e 4.X as planilhas de Irradiação para Aferição e de Apuração

de Energias e Exposições (Relatórios) correspondentes a abril de 1980,

as quais foram criadas objetivando a facilidade e a clareza dos traba-

lhos de monitoração.

4,8 - OTIMIZANDO 0 DOSIMETRO

4.8,1 - OS APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS

Em função da intensa atividade com o novo dosimetro, conforme des-

crito nas secções r.nteriores, foi possível concluir que uma melhoria

substancial poderia ser obtida no mesmo mediante a redução de sua massa
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e, portanto, também de suas dimensões.

As conseqüências positivas mais imedla

tas seriam um S C M M ttmpo de aqutcÀMtttto,

I ^ — " t ^ ^ ^ acelerando significativamente o proces

so de leitura, e %asJJtÀdeAth de acon/UcÀo-

mtnto, o qual, das sacolinhas plásticas

pretas ao "badge" • poderia ser mais com

pacrc e •?ri< l̂sBw O pre-rc a »*£&r s e m

uma redução da resposta radiotermolumi

nescente (para ou mesmo valor de expo-

sição) , RIAS esta apresentava-se suf i-

cicntestertte .lorntuaita n»* pastilha »-m

uso para permaaeoer adequada na menor.

Aproveitoe-se a oportunidade para

projetar um novo pastilhador (Figu-

ra 4.XI), que incorpora todo o aprendi^

zado decorrente da utilização do ante-

rior. Pode-se ver que os aspectos es-

senciais deste último foram mantidos,

tendo sido introduzidos os seguintes

aperfeiçoamentos s

( i ) a possibilidade da prensagem si-

multânea de três dosimetros, onde o njú

mero foi definido em função de três pon

tos sempre definirem um plano; assim,

mesmo que uma distribuição ligeiramen-

te irregular do pó no interior do cilindro deixasse um pistão mais eleva

do que outro, a pressão permaneceria uniforme sobre todos, o que clara-

mente não ocorreria com quatro ou mais pistões. Una placa de metal, sim-

plesmente apoiada sobre o conjunto, era também Indispensável para a ob-

tenção de tal uniformidade;

(ii) uma base em forma de guia, dotada de três escavações em posições re

lativas idênticas ás dos cilindros pastilhadores. Mo ato de prensagem, a

situação correspondia a que está representada na rigura 4.XI: os contra-

pistões inferiores apoiavam-se solidamente sobre a base. (Ana vez ali-

viada a pressão, o corpo do pastilhador era deslocado até que os contra-

pistões caíssem nos orifícios escavados, possibilitando a fácil remoção

dos dosimetros fabricados.

Executaram-se* duas unidades do novo dispositivo, cujo emprego con

F-tgu/ia 4.Kl - 0 novo poitílhadoi.

* NovMMtitt U M «»ptcial deftrtncL da Tltf de Brasil S.A. - fábrica 4« Válvula*



NUM DE
LEITURAS
RTL MEDIA

(UNID. ARB.)
VWt REI
NA MÉD

DESVIO
PADRto

-AT
A
ABS
RELAT

PASTILHA
ANTIGA

12

127,2

<r«f)

6.6
5.2X

PASTILHA
NOVA

16

58,9

- 5 «

3.6
6. IX

concomitante permitia produxir cerca de cento e cinqüenta pastilhas por
hora de trabalho {a retirada de doslmetros fabricados e a colocação de
põ em um dos paatilhadores eram feitas com o outra na prensa).

1.3.2 - COMPORTAMENTO RTL DO DOSIMETRO OTIMIZADO

A primeira experiência com as
novas pastilhas consistiu em irra-
diar simultaneamente um pequeno, gru-
po delas e um conjunto também peque-
no das antigas. Os resultados, cons-
tantes na Tabela 4.XIV, mostram a es
perada diminuição na resposta RTL, po
rém mais importante ê a manutenção
de um valor de desvio padrão coapati

4.X1V - ExpvUtnUa compvta vel <xm M expectativas criadas «,»
Uva dz d^ptMão ent/tt pattWuu bnm — todos O8 trabalnos anteriores.

"novo*", t "antigai".
Com o objetivo de um estudo mais

detalhado, bem como a fim de investigar a dependência energética, foram
produzidos trezentos e sessenta dos novos dosímetros, empregando pó na
proporção 65:35 preparado pelo pessoal do Laboratório de Oosimetria.
Por duas vezes, todos eles foram submetidos ao mesmo tempo a uma irra-
diação com uma certa exposição. Já que não se pretendia manter a identi
dade das pastilhas, a técnica de embalagem não foi a mesma da "irradia-
ção padrão" (do Terceiro Capitulo); preferiu-se fixar os dosimetros às
placas de lucite usando papel encerado (na primeira experiência feita)
ou as próprias sacolinhas plásticas, que não foram, no entanto, fechadas
e levavam seis pastilhas cada (na segunda). O conjunto todo é que rece-
bia externamente uma embalagem hermética em lona plástica preta.

A Figura 4.xnapresenta os histogramas resultantes das duas irra-
diações e um sumário contendo valores de médias, desvios e limites de
erro. O desvio padrão bastante elevado da primeira experiência decorreu
principalmente de dificuldades no controle do aquecimento das pasti-
lhas, dificuldades estas posteriormente superadas e, assim, ausentes na
segunda; nesta última, vê-se que o valor•encontrado para o referido pa-
râmetro se apresenta normal.

Embora não houvesse a intenção de efetuar ama seleção rigorosa, a
repetição da experiência visava a reduzir a dispersão do conjunto pleno
de dosímetros, através da eliminação daqueles cujo sinal apresentasse
evidências d* ser sistematicamente ou "alto" ou "baixo" (em relação ã
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•adia). O processo aplicado, ben sais sim
pias que o da seleção, consistiu eu sepa-
rar aa pastilhas em quatro grupos, a par-
tir das leituras l da primeira irradiação
(Tabela 4.XV). Este» grupos foram pre-

_ . . , , „ „ , .-̂  - - .. servadoa na 2* irradiação e suas leituras
Tabela 4.XV - A fftitffiftMfft doi .

*^ forneceram os histogramas da Figura 4.XUL
dívvuo* jtupo*, earn bate M U UÍ- -. __ _ T , _,

. ^ ^ . . .. - „ ° V*"*0 * »»tava contaminado com água, de
7 / w . . - . vido a "• defeito no fechamento do invólu

mmtAOA AMUCÊM "á^vuoci". . -
cro externo, o que explica um histograma

cuja relação altura/largura ê maior que os demais.
Os valores apresentados à direita de cada grupo permitem concluir

que alguma seleção houve, excetuando o caso especial do grupo I, citado
acima. Os valores relativos dos desvios padrão são sistematicamente infe
riores aos do conjunto original na mesma irradiação - mas há dosimetros
de todos os grupos na maioria das faixas. Assim, decidiu-se considerar
satisfatório para a eliminação de casos extremos, tomar como "boas" to-
das as pastilhas com leituras entre 27,0 div e 32,0 div dos Grupos II,
III e IV, mais as entre 26,0 div e 30,5 div do Grupo I. Esta diferença de
faixa pretendia dar conta da umidade apresentada pelo último grupo, ten-
do sido estabelecida com base num cuidadoso exame das curvas de aqueci-
mento. Dosimetros com respostas superiores e inferiores as faixas fixa-
das foram reunidos em dois grupos, respectivamente o "alto" e o "baixo",
não mais tendo sido utilizados.

O grupo principal, constituído por 248 dosimetros, é o que foi em-
pregado nos trabalhos de levantamento da dependência energética, confor-
me Secção 4.9.

4.9 - INVESTIGAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

Em vista da sua fundamental importância para a determinação de expo
sições, a dependência energética dos dosimetros colocados not "badges"da
rotina tem de ser bastante bem conhecida. Com este objetivo, uma mesma
experiência especifica foi feita a repetida, para confirmação, tendo os
resultados sido bastante coerentes entre si.

A par dos já descritos "badges" amarelos, o Laboratório da Doslme-
tria do IFUSP passou a acondicionar os dosimetros para monitoração tam-
bém em embalagens de plástico flexível transparente, do tipo usado para
a guarda da cartões d* crédito ou documentos similares, Embora a diferen
ça fossa somente no invólucro externo, com todo o restante permanecendo
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lUzadoA COM 04 doOmUno* otimizado*

ptqiuntOA).

essencialmente o mesmo (chumbo, cartolina e sacolinha em lona plástica),
cada caso foi - e tinha de ser - estudado em separado.

Os "badges" foram preparados com os doslmetros classificados como
"bons" nos trabalhos a que se refere a Secção anterior, sendo cada ponto
da primeira experiência o resultado de cinco leituras; na segunda, cada
valor é a média dos sinais de oito e de quatro pastilhas, para o "badge"
amarelo e o de plástico transparente, respectivamente.

Fizeram-se as irradiações no Serviço de Radioterapia do Hospital
São Joaquim (Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência), em
pregando uma aparelhagem de marca Siemens, modelo Stabilipan 250/2. Na
primeira experiência, realizou-se simultaneamente uma dosimetria desta má
quina, através de câmara de ionização acoplada a um medidor "Farmer". 0
procedimento consistia e» se fazerem cinco exposições de sessenta segun-
dos, calcular- a média e dal estimar o tempo para cerca de 5 R. Os "badges"
eram então irradiados em duas etapas, para que se tivesse uma idéia da
variação do sistema em irradiações sucessivas; estas ficaram na faixa de
4% ou menos. Convém mencionar que ã leitura do "Farmer" eram aplicadas to
das as correções necessárias para a correta detansinação da exposição
(fatores de aferição, de pressão e temperatura e de distância).

A Tabela 4.XVI apresenta os resultados finais obtidos, ou seja, os
(at»U* dt dtptndlwUa. tntAgiUca. t, que indicam quantas vezes o sinal radio-
termoluminescente (por unidade de exposição) noa» energia qualquer, é
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maior que o seu correspondente para a energia de aferição (no caso, Co).
0 cálculo destes fatores é iniciado pela dedução da radiação de fundo de
cada leitura efetuada, seguindo-se o quociente pela respectiva exposição,
de modo a resultar a "RTL específica" em cada energia. Novo quociente,
desta vez pelo valor correspondente ã energia de aferição, faz com que
este se torne unitário, completando assim o processo de noAmlização dos da
dos para esta última energia. Em símbolos,

[{RTL -

Construindo a cafcva dt dtptndtnda energética, podem-se obter os fatores
para qualquer valor de energia de aferição. Assim, ao analisar as le i tu-
ras RTL de um "badge" submetido a una exposição desconhecida, determi-
na-se primeiramente a energia efetiva, conforme descrito em 4.7.4; em fun
çio desta, encontram-se os iaAotei pelos quais se divide o sinal origi-
nal, que fica então corrigido para a dependência energética. Finalmente,
com este ultimo dado, entra-se na curva de aferição, o que fornecera a
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exposição desejada.

Os grãíicos correspondentes ã Tab> .XVI então nac Figuras 4.XIV

e 4.XV. A forma destes últimos acompanha de perto a de seu corresponded

te para a pastilha anterior de fluorita com cloreto de potássio, Fiqu-

ra 4.XVI1*0 , o que não constitui surpresa. Digna de comentário ê apenas

a dupla mudança de concavidade observada nas curvas da razão entre os

nais RTL de janela aberta e de Pb; em princípio, dois pontos de infle-

xão próximos, adicionados a curvaturas suaves, podem ser tomadas como

equivalentes a ne.nhtm ponto de inflexão - afinal, deve-se tentar prime^

ro a solução mais simples. Optou-se, no entanto, pela manutenção das mo

difícações no sentido de curvatura, tendo em vista que não ê única a fe

nomenologia envolvida nas interações da radiação com a matéria e que,

além disso, o trecho da curva que seria deslocado dos pontos calculacos

teria de ser bastante extenso. De qualquer forma, o assunto merece in-

vestigações adicionais.
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0 EMPREGO EN ROTINA (GRANDE ESCALA) E CONCLUSÕES FINAIS

A maior parte das conclusões a que este trabalho poderia levar jã

foram enunciadas ao longo do Quarto Capitulo. Ê oportuno, no entanto, rea

presentâ-las, se bem que de forma sumária:

(i) confirmando as expectativas dos primeiros estudiosos da fluorita

brasileira, o emprego desta substância em dosimetria pessoal ê extrema

mente viável e se concretiza mediante mistura a cloreto de sódio numa

proporção ponderai respectiva de 60:40, seguida de prensagem a frio;

(ii) a mistura não interfere nas propriedades dosimétricas da fluorita,

ficando mantidos as picos e suas posições, a proporcionalidade à exposi-.

ção e a dependência com a energia efetiva; assim, os valores destas últi

mas podem sar determinadas, mediante procedimentos adequados é "badges" con

venientemente preparados;

(iij o dosímetro é capaz de detectar exposições até a ordem de 1 pC/kg

(t* 4 mR), e seu limite de erro estatístico varia entre 15% e 1,7%, em fun

ção do cuidado e do trabalho dedicados ao processo de medição;

(iv) vantagens significativas sobre o similar importado (LiF TL&-100) são,

ainda,o custo bastante inferior e a facilidade de obtenção;

(v) como aspectos desinteressantes, aparecem a sensibilidade ã luz e a

higroscopicidade, mas ambas podem ser contornadas sem envolver dificulda

des proibitivas.

A maior e mais forte argumentação a favor da pastilha, no entanto,

vem do* fato de ela se encontrar em uso rotineiro há vários anos no Labo-

ratório de Dosimetria do ZFUSP, com muito bons resultados. Na verdade,

356 das pastilhas de 7,5 mm de diâmetro e composição 65:35 entraram em

teste de rotina pela primeira vez em abril de 1981; mais cerca de 1500

dosimetros entraram em junho do mesmo ano.

A partir de fevereiro de 1982, passaram a asar usados os dosimetros

otimizados, com diâmetro de 5,0 mm; para estes, a proporção 65:35 mos-

trou-se demasiadamente fraca em termos de estabilidade mecânica, tendo de

ser mudada para 60i40. Esta última alteração se «ornou efetiva em janei-

ro de 1983 e as oondiçces permanecem as mesmas até e presente data (1984).



109

Como conclusões finais «cerca do comportamento das pastilhas, fala

por si só o relatório enviado à CNEN em 1B/10/84 pelo Laboratório de Do

simetria e Ultra-som do XFUSP, no qual consta o trecho destacado a se-

guir. Dele se depreende que o dosímetro ê um fato consolidado e que mui.

to se ganhou em firmeza e precisão.desde as inseguras e vacilantes expe

riências iniciais.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS DOSlHETROS UTILIZADOS PELO LABORATÓRIO MA MONITORAÇÃO

PESSOAL E DE AREA:

a) 0 decaimento da resposta de dosíieetros, em condições normais de uso, ê

inferior a 5Z durante um período de 30 dias.

b) Os dosímetros possuem sensibilidade para medir exposição no intervalo de

1,29 PC/kg ate 0,10 C/kg.

c) A reprodutibilidade da resposta dos dosímetros é tal que o desvio padrão

ê da ordem de 10Z no intervalo de exposição de 2,58 uC/kg a 12,9 uC/kg

e de 51, acima de 12,9 UC/kg.

d) Os nossos monitores irradiados, em fevereiro do corrente ano, pelo pes-

soal do IRD que aqui compareceu para inspeção do Laboratório, demonstra-

ram que:

- o erro médio na determinação da exposição devido â dependência energé-

tica é de 10,4Z, em exposições no intervalo de 60 mR a 1000 mR;

- o acerto na determinação de energia foi de quase 100Z tanto para moni-

tores expostos a um único feixe quanto para expostos a dois feixes com

energias efetivas diferentes.

e) A reprodutibilidade individual das respostas dos dosúwtros TL ten preci^

são superior a 95Z.

f) A uniformidade dos dosímetro* é tal que a resposta TL de um conjunto de

sensores está dentro de 10Z para 10Z de sensores desse conjunto.

g) As características dos dosímetros TL não são alteradas durante pelo me-

nos 60 dias.

h).O erro devido â dependência angular na determinação da exposição é infe-

rior a 15Z para campos com energia efetiva intermediária e maior que

600 keY. Entretanto, monitores expostos a campo com energia efetiva bai-

xa, da ordem de 30 keY, podem apresentar erro na determinação da exposi-

ção superior a 50Z para ângulo de incidência* maior que 60°.

Cumpre salientar que situações onde a radiação incida apenas nessas dire_

ções não se verificam freqüentemente no uso cotidiano dos monitores.

* NOTA: Vsamos a mesa» definição da óptica geométrica para angulo de in
cldência.
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OUTROS TRABALHOS A DESENVOLVER (SUGESTÕES)

1. SO. ONTO DE VISTA D'DATICO

' i ) Considerando a boa aceitação e o interesse despertado pelo Primeiro

Capitulo desta dissertação, informalmente divulgado em separado, justifi

ca-se a continuidade do tratamento teórico da RTL nos moldes preconiza

dos na Secção 1.11.

2. SOB 0 PONTO DE VISTA TEÓRICO

{ i ) Equacionar o problema quintico de uma determinada armadilha até a

maior distância possível a partir da mesma., sendo a possibilidade de ob-

ter a solução exata o fator limitante (técnica dos "clusters"); nas in-'

terfaces destes "núcleos resolvidos" entre si (ou com o restante do cris

tal), impor as condições de contorno caoiveis.

3. SOB 0 PONTO DE VISTA EXPERIMENTAL

( i ) Estudar a luminescência sob condições de temperatura crescente e de

crescente: não é óbvio que os mesmos picos apareçam num e noutro caso. Is

to poderia eventualmente responder também uma importante questão relati-

va ao desarmadilhamento dos portadores: ele ocorre porque a armadilha

deixa de existir ou meramente pela salda da partícula capturada? A este

respeito, seria bastante útil desenvolver instrumentação para irradiar e

observar a luminescência emitida simultaneamente.

(ii) Montar ura equipamento que permita obter picos de condutividade (a

exemplo, dos picos de luminescência) sob condições de temperatura crescer»

te. Combinada ã RTL, esta técnica permitiria, em tese, determinar o nume

ro de relaxações térmicas (não radiantes) associadas a um determinado pJL

co.

(iii) Realizar experiências sistemáticas de correlação entre RTL, RTC, ra

diofotoluminescência, eletroluminescência, absorção óptica, EPR, buscan-

do afinidades e confirmação de hipóteses.

(iv) Estudar os fenômenos referidos no parágrafo anterior a partir da

oxldaçáo de filmes metálicos finos depositados sobre um substrato adequa

do (podendo haver a adição de um dopante numa proporção predeterminada).
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4. SOB O PCNTO DE VISTA DE FlSICA APLICADA

( i ) Pesquisar a dosimetria por KTC, a exemplo da jâ existente por RTL.

(ii) Contorner o problema da higroscopicidade mediante o emprego de um

novo aglutinante e/ou um banho de resina impermeável no dosimetro e/ou a

adição de antiumectantes alimentares na composição.

tiii) Desenvolver um "badge" mais prático para o uso de pastilhas de

CaF2:nat • NaCl, com o estudo simultâneo de outros filtros, distintos de

"janela aberta" e "0,5 mm de Pb", tais que o quociente entre as respecti-

vas leituras apresente uma dependência mais suave com a energia efetiva

e permita determiná-la com incerteza significativamente menor.

(iv) utilizar métodos de análise gráfica para obter expressões a^gébri-

cas (analíticas) para a dependência energética, de modo a permitir a de-

terminação de energias e de exposições através de calculadoras programã-

veis.
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