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RESUMO

Na presente tese apresentamos um novo método p,ara

carregamento de eletretos com' radiação alfa.Discutimos tam

bémcarregamento com raios-X e comparamos os dois'métodos. O

carregamento é feito com a aplicação simultânea de um campo

elétrico (O a 1000 V/cm) no ar sendo que a ionização causada

pela radiação fornece os íons para polarização do eletreto.U

tilizamos uma fonte de Am24l (A.= 1 micro Curie). Com radia

ção alfa a dependência da carga deposit~da com o campo é li

near até 1000 V/em. Cargas na faixa de 1 a 10 nano Coulombs

podem ser obtidas pelo método.

Estudamos a estabilidade da carga e o tratamento

térmico adequado para aumentá-Ia. Com tratamento a 1450C por

10 mino no ar, conseguiu-se uma estabilidade final melhor

que 2% ao mês. Estudamos também a distribuição linear de

carga e a melhor geometria da fonte alfa para garantir a uni

formidade da carga Finalmente estudou-se também o comporta-

mento dos Dosímetros de Ele'tretos Cilindricos carregados pe

lo novo método com 'relação à dosimetria de raios-X e partíc~

Ias alfa usados desta feita para carregar o sistema. O méto

do mostrou-se perfeitamente adequado e similar ao método de

corona-eletreto. Com o novo tipo de alfa-eletreto, corno suge

rimos denominá-Io, pode-se consegu~r várias vantagens compa-

rativamente aos métodos normais: simplicidade de carregamen-

to, carregamento rápido graças ao grande poder de ionização

das partículas alfa, possibilidade de construção de um dosi-

metro de eletreto auto recarregável portátil.



ABSTRACT

In the present work we investigate a new method for

charging of electrets using alpha radiation. We also discuss

charging with X-rays and compare both methods. The charging

is made with the simultaneous appli,cation of an electric

field ~O -1000 V/em) in air, the corresponding ions from alpha

interaction furnishing the charges to polarize the electret.

We have used a small Arn241 source from smoke detectors

(Activity approximately 1 mieroCurie). The dependence of

deposited eharge upon applied field is linear up to 1000 V/em'

and eharges in the range of 1 to 10 nanoeoulornbs ean be ealisy

obtained by the new method.

,We have also studied the deeay and stability of

the eharge and used an appropriate thermal treatment (145 C,

10 minutes in air) to further stabilize the eleetret. A

final deeay of less than 2% per month was obtained. We have

also investigated the linear eharge distribution an the

eleetret and the best geometry for uniformity. Finally we

have also investigated the behaviour of the eylindrical

eleetret dosemeter eharged by the new method and found it

perfeetly adequate for X-rays and a-lpha partiele dosimetry.

With the new eharging method (the alpha-eleetret as we

suggest to name it in eomparison with eorona-electret) several

advantages are abtained: simple and quick charging and the

possibility of construction of rechargecble electret dosemeter.



CONTRIBUIÇÕES DA PRESENTE TESE

Sintetizando as principais contribuições da presen

te tese, podemos enumerar:

1 - Nova Técnica de Carregamento de Eletretos Usando Partic~

las Alfas, com a vantagem da simplicidade em relação à

outras técnicas, tais como corona, injeção de elétrons,

carregamento com raios-X e gama. Além da Possibilidade 

de Carregar o Eletreto de Forma Controlada, conforme a

equação Q = CV onde Q é a carga que se quer obter, C a

capacitancia e V a voltagem que se deve aplicar.

2 - Dosimetria de Partículas Alfa com o Dosímetro de Eletre-

to.

3 - Introdução de uma Tecnologia Nacional, para Produção de

Eletretos com Amplas Aplicações na produção de sensores.

4 - Estudos da Distribuição e Decaímento Natural da Carga
•

com Carregamento Alfa, mostrando uniformidade e estabili

dade do eletreto.

5 - Possibilidade se um Novo Sistema Portátil, para Carrega-

~ -
mento de DOSlmetros de Eletretos, usados em proteçao ra-

diológica e dosimetria de campo como dosimetros de bols~

(canetas dosimétricas).
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CAPITULO I

Intl'odugão

1.1 Apresentação

A presente tese dá continuidade as pesquisas em do-

simetria de eletretos do Laboratório de Biofísica e Dosimetria

do IFQSC-USP.

A versatilidade e simplicidade do Dosímetro de Ele-

treto (DE) para raios-X, gamas, neutrons, betas e a1fas, vem

introduzindo esta técnica como uma valiosa contribuição recen

te à Dosimetria. Isto na física-médica (1) em radiodiagnóstico

e radioterapia e também com possibilidades na indústria, na

prospecçao de petróleo (2) na agricultura (3) e nas centrais -

nucleares.

Buscando a otimização do sistema dosimétrico de ele

.treto, surgiu a idéia de utilização de radiações para carrega

mento do eletreto.

Inicialmente, no final de 1982, utilizamos urna fon

te de raios-X, que já apresentava urna simplificação com rela

ção à técnica corona (4). Enquanto a corona necessita de uma

fonte de alta tensão da ordem de 10 kV, com radiação consegui

mos a mesma carga com 400-600 Volts.

Mas nosso problema ainda não estava resolvido, Não

precisavamos.da alta tensão, mas dependiamos dcsRaios-X.

No início de 1983, oonsegmmos uma fonte de Affi241,de

baixa atividade, utilizada em detetores de fumaça. Assimpass~

mos 'à utilizar radiação ~ para carregamento dos dosimetros de

e1etreto. E como veremos, mostrou-se de grande interesse e a-

p1icabi1idade.

- 1 -



Simultaneamente aos nossos estudos, este método foi

intensivamente pesquisado por B.G.Fallone e E.B.Podgorsak no

Canadá, conforme podemos constatar nas sucessivas publicações

do Physical Review em 1983 (5, 6, 7 )•

Fallone e Podgorsak não chegaram a utilizar radia

çao a, mas estudaram detalhadamente a dependência da corren

te de ionização com o potencial externo para raios-X conforme

veremos em capítulos seguintes.

Nestes primeiros capítulos, apresentamos uma intro-

dução com alguns conceitos sobre Eletretos, dosimetria e dosi-

,metria can Eletretos.

1.1.1~Tradição Brasileira em Eletretos com Gross3 Costa Ribeir~

Sergio Mascarenhas e colaboradores.

~ interessante observar que o primeiro Eletreto,~oi

feito com um material de origem biológica, a cera de carnaúba,

para verificar experimentalmente a proposição teórica de Heavi

side. (9),'

A cera de carnaúba,permitiu estudos importantíssi -

mos e as amostras preparadas por Eguchi em 1922, ainda perma

necem com carga no Laboratório do Prof. Eiichi Fukada no Japã~

O Prof. Bernhard Gross (10) um dos pioneiros da fí-

sica experimental no Brasil, logo que chegou da Alemanha em

1933, iniciou as pesquisas com Eletretos usando a cera de car-

naúba. E a partir daí se desenvolveu toda uma "Escola" de pes-

quisa em Eletretos no Brasil.

B.Gross fixou-se no Rio de Janeiro, depois de vir

da Alemanha onde foi aluno de Peter Ewald. No Rio ministrou o

- 2 -



primeiro curso de física dado no país, na então Universidade do

Distrito Federal (1934). Seu assistente era Joaquim da Costa Ri

beiro, um dos pioneiros da pesquisa no Brasil e mundialmente co

nhecido pelo efeito que leva o seu nome.

Na edição do livro ELECTRETS em 1980 (11) que recen

temente também foi traduzido para o russo, podemos constatar pe

Ias inúmeras referências que são feitas ao Prof.B.Gross, que
..
e

:."

um dos mais importantes autores do campo de eletretos e dielé-

tricos.

Como derivação destes trabalhos de Gross e Costa Ri

beiro, ° Prof.S.Mascarenhas desenvolveu as pesquisas com mate-

rial biológico e trouxe uma contribuição original, descobrindo

o estado de eletreto em moléculas biológicas como a hemoglobin~'

oADN, o cOlágeno dos ossos e peles, a gueratina dos cabelos, e.

até mesmo a celulose. Esta contribuição introduziu um novo con

ceito em Bioflsica, o do Bioeletreto (12). Tais trabalhos, tem

hoje repercussãointernacionaÍ, tendo o termo Bioeletreto se in-

corporado à literatura especiãlizada.

No IFQSC-USP, o grupo de"ELETRETOS e DIEL~TRICOS

Prof. B.GrOss" do qual participam os Profs.Guilherme L.Ferrei1a ,

Milton Campos, R.A. Moreno, J .A. Giacanetti,L .Nunes, R.Faria e outros,

vem vanguardeando diversas pesquisas em eletreto$ que culmina-

ram nos inúmeros trabalhos produzidos pelo grupo.lncluindo-se ~

plicações ã tecnologia nacional, como no caso de produção de mi

crofones de eletretos para a Telebrás.

1. 2 - Eletreto

1.2.1-Defi'nição

Podemos considerar como sendo um dielétrico que armaz~

na cargas elétricas por um tempo bastante grande., chegando como
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mencionamos no caso da carnaúba, a décadas. O estado de eletre

to entretanto, não é de equilibrio, portanto não é comparável 

aos ferroelétricos.

O eletreto é como uma fonte de tensão elétrica qu~

se-permanente, podendo substituir baterias ou fontes de volta

gem elétrica. Entretanto, não pode produzir correntes elétricas

intensas, fornecendo apenas campo elétrico. Esta possibilidade,

é de ,importância na eletrônica moderna, já que os elementos de.
circuitos de estado sólido necessitam' destes campos elétricos

e consomem po~ssima corrente.

O estado de eletreto pode ser produzido em polmeros

por exemplo, onde a condutividade elétrica, é cerca de vinte

ordens de grandeza menor que a dos metais.

Os polimeros mais usados atualmente sao os nao po

lares como o'Mylar (Tere~talato de Polietileno), o teflon PTFE

(Politetrafluoretileno), teflon FEP (Tetrafluoroetylene-hexa

-fluoropropyleno) e outros.

No processo de condução a equação que relaciona a

condutividade elétrica c, a concentração de portadores negativos

livres n, a dos positivos livres E, a mobilidade dos portadores

negativos ~n, a dos positivos,~~ e a carga eletrônica e, é a se

guinte:

o = (~n • n + ~p • p) • e

Uma outra grandeza de importância é o tempo de rela

xaçao "(,d, que é uma constante do tempo de-decaimento de carga.

Td = K 0:0

cr

Onde K é a constante dielétrica e cr é a condutivi-
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-dade intrínseca de um isolante carregado eletricamente.

o tempo de relaxação é urna grandeza muito convenien

te para identificar o estado de eletreto.

Um isolante que apresente um Td bastante maior que

o tempo necessário para observá~lo experimentalmente pode ser

considerado um Eletreto.

1.2.2-Transporte de Cargas em TefZon

As experiências com Teflon carregado negativamente

com coro na ou outros métodos similares que serão detalhados a

seguir, mostraram que as cargas depositadas são extremamente -

estáveis. O tempo de relaxação observado à temperatura ambien

te é da ordem de décadas. Os resultados encontrados mostram

que os elétrons no teflon, são rapidamente capturados por ar

madi lhas profundas loCali~adasna superficiee no volurreda amostra(24) •

Armadilhas (traps) são estados nos quais os portado

res ficam presos durante um ce~to tempo, dependendo da profun

didade energética destas armadilhas.

No carregamento negativo os elétrons são capturad0s

junto à superfície da amostra enquanto que os portadores pos~

tivos são mais facilmente i~jetados. Isto mostra que a corren

te de condução no FEP é devido em quase sua totalidade, ao mo

vimento de buracos. (13)

1.2. J-lt,lode lo de bandas

Nos semicondutores a condução pode ser explicada.
por um modelo de bandas de condução de elétrons e de valência

para buracos.
(14 )

Nos polímeros este modelo se aplica somente sobre 

dimensões microscópicas. Introduzem-se então, estados localiza

dos (representando as irregularidades de estrutura, falhas e
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lacunas) que funcionam como armadilhas quando não ocupadas por

portadores carregados, e como centros de recombinação quando o

cupados. No caso geral da condução bipolar, elétrons e buracos

são móveis.

BANDA DE CONDUCÃO

• • •

• • • •

••• •

e ·
•••••••••••••

n'
•••••••••••••••••• / t/ .M ••••••••••••••••••

./' ....
Nt"'" . • • • • •

N/o .

-
BANDA DE VALENCIA X

rn- Traps profundos para elétrons (Centros derecornbinação pa

ra buracos) .

nt-·Traps profundos para buracos.

s
nt - Região de traps, rasos para buracos.

de buracos; n livres;o
traps profundos. Concentração de

Fig.l - Modelo de Banda. Concentração
s

n traps rasos ;nt

elétrons: m.

N - degeneração da banda de valência.o

M - concentração de traps rasos para buracos.

Nt - concentração de traps produndos para buracos.
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Aqui consideramos somente o caso da condução mono

polar em que um dos portadores é imóvel porque é imediatamente

capturado em armadilhas, servindo somente como centro de recom

binação. Em particular supomos os buracos móveis, e .os

trons imóveis. A fig.l mostra o modêlo desenvolvido.

elé-

o movimento de buracos se dá na banda de valência -

com a velocidade de V = ~o E, onde ~o é a mobilidade de arras

tamento, ~ o campo elétrico. O nível de armadilhas rasas para

buracos está em equilíbrio térmico com a banda de valência.

1.2.4 - Aplicações de Elet~etos

As pesquisas em eletretos, tem permitido um grande

desenvolvimento nas suas aplicações e o seu uso nas áreas téc

nicas, biológicas e médicas passa a ter importância cada vez

maior.

Um exemplo da aplicação de e1etretos sao os microfo

nes de gravadores magnéticos. Outra aplicação deste fenômeno -

de armazenamento de carga de grande importância prática, está

no campo da eletrofotografia.

No Brasil, existe um grande interesse por parte da

Telebrás na prcx1uçãode microfonesde eletretospara substituiros atuais

microfonesde carvão empregadosnos telefonesbrasileIros.Projetos desen

volvidos pelo grupo de Eletretos "Prof.B.Gross"já fabricaramprotótipos 

destes microfonese agora, indústriaspassarama fabricá-Iospara corrercia

lização.Este trabalho foi tema de teSe de J.R.Jairre"(15).

Mais recentemente o uso de eletreto tem se estendi-

do à filtros de gás para purificação de ar, motores eletrostá

ticos, sistema de deflexão de feixes eletrônicos, relés, dete

tores de vibração e dosimetria de radiações. (16)

A aplicação de eletreto na agricultura, pecuária ~
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-física de solos, é outra possibilidade que começa a ser desen

volvida.

1.2.5-Produç~o de EletretoB

Corno vimos, o estado de eletreto já foi encontrado

nos mais diversos tipos de materiais desde os polímeros até os

mat~riais biológicos.

Podemos caracterizar o eletreto,pelo seu método de

carga. Assim eles se dividem em: Termoeletretos (17), radioele

tretos (18) fotoeletretos (19)eletron-eletretos (20) carona

eletretos, etc. Sendo que o método mais conhecido e usado é a

técnica de carga corona.

1.2.6- Carga Corona

o método isotérmico de cárga corona(2l) , consiste

em uma descarga elétrica num "gap" de ar.

Esta técnica depende do uso de um campo não homogê-

neo, para produzir a descarga no ar à pressão atmosférica.

Como mostra a fig·.2, o campo é gerado pela aplica-

çao de uma alta tens'ão (± 10 kV), entre a ponta metálica P e a

superfície ~, na qual se quer fazer a deposição.

Se o potencial aplicado na ponta metálica for posi-

tivo em relação ao eletrodo, teremos corona.positiva e se nega

tivo teremos corona negativa.

Usando-se o próprio ar atmosférico, os íons predomi

nantes na corona negativa, são os de CO;epara positivaos

de

+.
(22)

(H20}n.H i n = 4,5,6.
Devido à pequena energia desses íons,

eles são dep~
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sitados nas camadas superficiais e não penetram no material. t
na superfície que se dá a transferência de elétrons ou buraco~

para as armadilhas do isolante.

'í'~' ...L Vc"'1\\' "/'1 '\'/1'1\\'/,/1\\\,//1 \\ \
11'I \\\/1111 \ \I I ' I' \ \®

I '1'...1 \,-I--'--T -,--, I , I I I \I I I I I II I I I . r ~
-

I I I I I I I --

5'H
I • I • I J I

ELETRETO

I
I

I
Vo

••

Fig. 2 - Circuito básico para Carga Corona.

P - Ponta Metálica, fonte de íons;

G - Grade;

S - Supefície de teflon;

M - Eletrodo metálico.

Estudos da carga ~tilizando-se a técnica de corren

te termo-estimulada desenvolvida por Moreno e Giacometti (23),

sob orientação do Prof.Gross, analisam a dependência da estabi

lidade com a temperatura, pressão, tipos de íons e descarga p~
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sitiva ou negativa

1. 3 - Dosimetria

1.3.1-Definições

A palavra dosimetria quando usada no campo de apli

caç~o da FIsica Nuclear ou ~Isica M~dica, refere-se i medida -

das radiações ionizantes.

A dosimetria das radiações é um dos mais importantes··

ramos da física nuclear e da Física Aplicada à f1edicina e ou-

tros campos.

Sabemos, através da experiência, que doses elevadas

de exposição às radiações originam efeitos somáticos e genéti

cos capazes de produzir mutações alterando o patrimônio heredi

tário da espécie humana.

Um dos principais objetivos da dosimetria é a de

terminação da taxa de exposição (dose-rate) da radiação consi

derada num determinado ponto de um dado meio. Tal determinação,
envolve um grande número de fatores e parâmetros que se origi-

nam no processo probabilistico das interações da radiação com

a matéria, tais como: geometria, distância, espectros de ener-

gia, esquemas de interações, atenuação, natureza dos equipame~

tos de detecção, etc.

Um outro campo de aplicação da dosimetria é em ra-

dioisótopos e seus múltiplos aspectos como na agricultura, na

biologia e na medicina.

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CNEN, é a responsável pela normalização do ~so d~ radiação e

pela fiscalização das condições de proteção radiológica.
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A CNEN, vem desesenvolyendo e auxiliando outros la-

boratórios, para que o Brasil possa em breve ter uma tecnolo-

gia nacional que atenda a estas inúmeras necessidades.

Os mais importantes laboratórios da CNEN no setor

são o IRD no Rio de Janeiro e o IPEN em são Paulo que reali-

zam relevantes trabalhos no setor.

Nesta introdução à Dosimetria, apresentaremos os

conceitos básicos, definições, grandezas e unidades·da radia

ção que estão mais ligados à nossa pesquisa.

1.3.2 - Unidades e Grandezas em Física de Radiações

A Comissão Internacional para Unidades e Medidas da

Radiação (ICRU), apresenta as seguintes definições. (25)

1.3.3 - Radioatividade

dP = probabilidade de um dado núcleo experimentar u

ma transformação no intervalo de tempo dto

À = dP

dt

-1 -
S = constante de desintegraçao.

tn2 = T = tempo de meia vida (tempo da atividade -
À

cair pela metade)

1.3.4 - Ati~idade A

dN = número de desintegrações nucleares espontâneas

esperadas de ocorrer no tempo dto

A =
dN

dt

-1S
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[A] Bq (Becquerel)

1 Bq = 1 desintegração por segundo

Unidade especial = Curie (Ci)

. +10 -1
1 Cur1e = 3,7 . 10 S = 3,7

1.3.5- Expos ição !

10+1Q Bq

x =
dQdffi

Onde ~ é a carga total (absoluta) dos íons de um si

nal produzidos no ar de·massa dm, desde que todos os eletrons

(+) e (-) produzidos pelos fotons, sejam completamente parados

,no ar.
-1

Unidade C Kg onde C = Coulomb.

Unidade especial:

-4 -1
Roentgen IR = 2,58 . 10 CKg

18
Como 1 Coulomb ~ 6,24181 x 10 cargas elementares

-19 12
(ou 1 carga = 1,60210 • 10 C) temos IR ~ 1,6104 • 10

••. +12, -3 9
cargas ; IR - 146104 . 10 .1,239 • 10 '= 2 x 10 cargas.

gr cm3

1.3.6-Dose Absorvida D

o =

dé valor médio da energia comunicada à matéria de

massa dm, por partículas ionizantes.

Unidade J k-1

-1
nome Gray - 1 Gy = 1 J kg

unidade especial = rad
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-2 -1 -2
1 rad = 10 Jk = 10 Gy

1'.3.7- Dose Equivalente H

Dose equivalente ª é o produto de Q, ºe ~ no ponto

de interesse do tecido onde:

o = dose absorvida

Q = fator de qualidade

N = produto de todos os outros fatores modificadores

~ -1
Unidade de H e JKg = Sievert (SV)

I Sievert (SV) = 100 rem (unidade antiga)

Q, depende da transferência linear de energia nao

restrita, Loo ,ou poder de freiamento da água para

as partículas primárias e secundárias.

1.3.8-Coeficientes de Interação

a - coeficiente de atenuação linear de massa para partículas io

nizantes não carregadas.

II _ 1--- --
p ,p

1 dNN .d":t

dN
·N

- .... -
fraçao de part1culas que sofrem interaçoes ao a

travessar uma distânica dt de densidade p

2 -1
unidade m Kg

__ll_ é o coeficiente linear de atenuação total
p

b - Para fotons (raios-X e gama) temos (veja efeito fotoelétri-

co no apêndice):

__ll_ = ~
P P

+ ~ + O'coh +
p p

- 13 -
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t
P

ac

p

ocoh

P

K

p

coeficiente de efeito fotoelétrico.

efeito Compton.

espalhamento coerente.

produção de pares.

~tr=
p

1
pEN

d EtrdT
N - numero de particulas incidentes

E energia de carga particula (sem energia residual)

d Etr f - d ... d t d t' 1raçao a energ~a ~nc~ en e e par ~cu as

que é transferida em energia de particulas

carregadas por meio de interações scbr~ a

distância dt.

Para raios-X e gama usa-se a seguinte relação nota

çao:

_ll_tr = -2..a- +.2....ca... + ~
p p p p

Ta efeito fotoe1étrico

Oca efeito Compton

Ka produção de pares

2 -1
m Kg

---I.L = _1;_ (1 _
p p
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h" energia do foton incidente

Ô

energia média emitida como radiação fluorescen

te por fóton.
-

Oca
O'cEe=- liVp
p

Ee energia média do elétron Compton.

Ka K- --
p p

(1-2 mc2.. -)
hv

d - coeficiente mássico de absorção energética de um material

para partículas ionizantes não carregadas.

llen lltr
== ----

p p
(1 - g)

2 -1
m Kg

g - fração de energia de parti eu Ias secundárias io

nizantes perdida por bremsstrahlung.

e - Poder de freiamento. mássico

stopping power) :

total (total mass

s
p

=2
p

Para particulas carregadas

dE energia perdida por particula carregada ao atr~

vessar a distância di no material de densidade ~.

E pode ser dado em eV.

f - Coeficiente de transferência de energia linear, ou poder

de absorção linear limitado, de colisão para partículas

carregadas:
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1.3.9 - Limites De Dose Em ProteçEo Radial~gjaa

O"equivalente de Dose H" é uma quantidade que ex-·

pressa numa escala comum, os efeitos devidos a todos as ra-

diações diretas ou indiretamente ionizantes, incidindo sobre

o corpo humano. Este.termo foi introduzido nas recomendações

de proteção da Comissão Internacional para Unidades de Radia

ção (I.C.R.U.) de 1982.

Procurando definir um critério de segurança, base~

do em limites máximos permissíveis, a quantidade escolhida -

foi a Dose. Assim, defniu-se a Dose Máxima permissivel,

Esta quantidade, varia para cada parte do corro e

para cada tipo de pessoa envolvida com radiação. Desde as ~.

pessoas do público at€ os trabalhadores com radiaçao. No

apêndice 2~ apresentamos uma cópia parcial das Normas Básicas

da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que traz estes

limites de dose.

g importante observar, que este limite é um dos

critérios de proteção e por si só, não garante a inexistên 

cia de risco, Apresentamos apenas este, pois estão ligados

com a faixa de dose que os detetores de radiação devem me-

dir.

Assim, passaremos para o Capítulo 2 onde estudare

mos um dos tipos de detetores de radiação, o uosímetro de e-

letreto cilíndrico ..
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CAPITULO 11

DOSIMETRIA COM ELETRETOS

2.1-0 Doaímetro de EZetreto CiZíndrico (DEC)

Em recente trabalho de revisão, B.Gross (26) tra-

tou dos diversos métodos dosimétricos utilizando eletretos, as

sim ,divididos:

1 - Uso do eletreto corno eletrodo coletor em urna

câmara de ionizaçao;

2 - Efeito da radiação na quantidade de armadilhas

e monitoração com técnicas de corrente termo-

~estimulada;

'3 - Efeito ~e danos de radiação sobre o eletreto ,

variando a quantidade e ou tipos de armadilha~

Myazdrikov (1960) (27) ·seguindo o desenvolvimento

teórico de Gross, relacionou a densidade superficial de carga

noe1etreto com os efeitos da radiação, mostrando assim a via

bilidade do e1etreto monitorar radiações ionizantes.

Bauser e R~nge (1977)
(28)

propuzeram uma
-

camara

de ionização plana com eletrodos feitos de folhas de tef10ncar

r~gadas, para uso na dosimetria pessoal.

Ikeya eMiti (1980) (29) também contribuiram nas

pesquisas deste sistema dosimétrico.

Posteriormente, no IFQSC - são Car1os, S.Mascarenhas

e Colaboradores,
(30) (31) desenvolveram o Dosimetro de E1e-

treto Ci1indrico (D.E.C.) para uso na dosimetria pessoal e

radioterapia. O D.E.C. é usado para Raios-X, radiação gama,paE

tícu1as Beta, A1fa, e1etrons e neutrons.
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Um trabalho de revisão, sobre o D.E.C. está sendo

apresentado por S.Mascarenhas no ISE-V - 5th International Sym

posium on Electrets na Alemanha. Neste trabalho, ele analisa

as aplicações já realizadas com o D.E.C., discute suas vanta

gens e apresenta novos resultados.

A seguir, enumeramOs alguns dos trabalhcsde Tese

e de publicações intenmcionais,já desenvolvidas pelo Grupo de

Dosimetria de são Carlos sob a orientação do Prof.Mascarenhas.

1 - "Investigação com dosímetro de eletreto cilin

drico para neutrons rápidos" 1982 - Tese de

Mestrado de Adelaide de Almeida- Hospital das

Clínicas de Ribeirão Preto - USP.

2 - "Investigações sobre dosimetria com e1etretos"

1983 -'Tese de Mestrado de Ozien Guerrini - U

niversidade Federal de são Car1os.

3 - "construção de um dosímetro de Raios-x com mem

branavibrante de eletreto" 1983 - Tese de

Mestrado de José Carlos Pereira. Escola de En

genharia de. são Carlos - USP.

4 - "Sistema eletrométrico digital computerizado 

para dosimetro de eletreto" 1984 - Tese de

Mestrado de Paulo Estevão Cruvinel - UAPDIA

- EMBRAPA - são Carlos.

5 - "Dosimetro de e1etretos em Radioterapia" 1985

Tese a ser apresentada para título de Mestre

por Laura N.Rodrigues - IRD - Rio de Janeiro

-RJ.
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6' - "Beta radiation dosimetry \'Tith electrets 'I

Campos" L.: Caldas, L. and ~1ascarenhas, S. A

,th
ser apresentado no "5 - Intern.Symp.on Electrets.

(ISE-V) •

7 - "Dosimetro de Eletretos para Neutrons" - Campos,

L.; Suarez, A., and Mascarenhas, S. - Heith Phy

sics Q, 5, 731 (1982).

8 - Sobre Carga d~ E1etreto com Radiação, um traba-

lho foi apresentado no Inter-American Meeting

of Medical Physics em Chicago-USA em 1984 , ou

tro que será apresentado no ISE-V e dois ,ou

tros já foram apresentados em Congressos da

SBP, 1983 e 1984. Além da presente Tese.

2.2- Caracter{s ti cas do IJEC

o dosimetro de e1etreto cilindrico tem a forma de

uma caneta dosimetrica de boIs,?, e se baseia no principio da

câmara'de ionização tipo condensador.

A interação da radiação com as paredes da câmara e

o próprio ar, ionizam o ar no interior da câmara. E os ions vão

aniquilar a carga do eletreto, pois no interior da câmara, há

um, campo elétrico criado pela carga, que atrai estes ions.

Sendo 0i e Of a carga inicial e final do eletreto,

teremos:

onde k é o fator de calibração (sensibilidade do DEC) e D

dose de radiação.

- 19 -
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1-16mm -I
I I
I I
I II

I~I1/ "\I

70mm

c

Fig.3 - Configuração do Dosimetro de Eletreto Cilindrico.
~

S - Suporte do dos~metro; M - Parede Condutora; T -

Teflon; E - Eletrodo Central; C - Capa, Tampa do

Dosimetro.

Para radiações de baixa energia, o efeito predomi

nante no processo de ionização do ar, é o efeito fotoelétric~

Assim a corrente de ionização da câmara, tem uma dependência -

cubica com o número atômico Z, do material da câmara.

Usamos para a parede do DEC, o aluminio, ou o PVC,

recoberto internamente com grafite, para possibilitar a condu-

ção de cargas. Estes dois materiais é que mais se adequam

às condições e necessidades do D.E.C •.

2.3-Vantagens do D.E.C.

o volume, o material e a espessura da parede exter-
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na, podem ser adequadamente calculados para vários tipos de u

sos e qualidades da radiação.

A faixa do D.E.C. , para exposição de radia

ções vai desde mR à 200 R, atendendo assim, as necessidades

dos moni tores individuais (32) e de radioterapia (33) • Pode'

ainda ser usado para monitoração ambiental.

o D.E.C., leva uma vantagem sobre os dosimetros ter

moluminescentes (TL) (34) e de filme (~5) porque ele não per-

de a "memória" dosimétrica. Ele pode ser lido diversas vezes ,

sem modificar a carga, e todas as leituras acusam a dose que

o dosimetro recebeu.

o D.E.C. é de baixo custo. O que é mais caro é o

teflon, e já existe frabricação nacional. O sistema de leitura

é simples e também pode ser fabricado'aqui no Brasil.

Assim, pela boa estabilidade da carga, pela simpli

cidade e por ter excelente sensibilidade à radiação, o D.E.C.

leva uma grande vantagem sobre os similares.

2.4- Medida da Carga dp Eletreto
••

A carga do eletreto é medida por um eletrometro do

tipo Keit~,~y, ou qualquer similar. Acopla-se ao terminal ne

gativo do eletrometro um cilindrico guia. Ao terminal positivo,

liga-se um cilindro coletar, de raio E (r2 < r < r3) i r2 = ra

io externo do tefloni r3 = raio interno da'parede do dosimetro,

(veja fig.4).

Â medida que o dosimetro é introduzido no interior

do cilindro guia, o cilindro coletor passa a receber cargas e-

létricas induzidas pela carga do eletreto.
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Fig.4 - Sistema de medida da carga tntegrada D.E.C ••

Quando o dosimetro penetrar completamente nO'cilin

drico guia, medimos a carga integrada do eletreto.

2.5-Distribuição da Carga

Ozien Guerrini em seu trabalho de mestrado (36), de

senvolveu um sistema de medida de cargas localizadas. O princ!

p~o é o mesmo da determinação elétrica numa distribuição li

near de cargas.

Este sistema de medida possibilita o estudo da dis-
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tribuição da carga no eletreto durante os processos de carrega

mento, tratamento térmico e descarga.

Substituiu-se a cilindrica caletar, usada na medida

integrada da carga, por um fio metálico em forma de anel com

uma blindagem nas laterais, fazendo. cam que o eletrometro "ve-

ja" apenas as cargas numa re<]iãa definida da eletrada central,

canfarme pade-se abservar na fig.S.

o dasimetra de eletreta é madificada na sua parede

externa com um carte na sentida langitudinal que permite a

passagem do fio de ligação do anel coletor.

Movi me nto p(lra
,eituía (10cargo

Isolamentodo fio

?-------III

Corte loteral do
parede do D.E.C. Fio rigido

de ligaçõo
II

tm-e

..

Blindagem aterrada
Cilindro guio

Fig.S - Sistema de medida da distribuição da carga.
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o gráfico da distribuição da carga é feito através

de um registrador x-y~ acoplado ao eletrometro, por um siste-

ma de rosca milimétrica, acionada por um pequeno motor que

introduz gradualmente o dosimetro nocilindrico guia. UrnFC'ten

ciornetro tipo "Bellypot" de 10 voltas, aciona o eixo x do re-

gistrador, ênquantO O eixo y ~ acionado pela carga induzida

ao eletrometro, pelo cilindrico coleto~.

Com este sistema, foi possivel medir a distribui -

çao da carga numa região ~ do dosirnetro.

2.6 - Campo EZétrico no D.E.C.

Pela lei de Gauss, podemos determinar com'facilida-

de o campo elétrico no interior do dosimetro.

Faremos o cálculo, para uma geometria plana, e Ge-

pois substituiremos as capacidades pelas equivalentes do ca-

pacitor cilindrico.

Na figura 6, temos a secção reta de um dosimetro em

corte perpendicular ao seu eixo. Temos também, o corresponden

te capacitor plano de placas paralelas.

Considerando que o eletreto tenha uma carga Q, com

densidade superficial T , definimos uma superficie gaussiana

de área A e altura h. Assim definimos E = campo elétrico doa -

ar, E = campo elétrico do polÍIrero,e pela lei de Gauss, terep
mos:

T (1)

mos:

Pela conservaçao da energia, 29 lei de Kirchoff, te

( 2)

- 24 -



Superficie goussiana
de altura h.e área A.

~ +-+-+-+-: :+1~+-+-:rl
__€ ~2_ -- ---

As pia ca's doccu\,acitor.
es teTo sob o mesmo

potencial.

Secçõoreto do O EC

Fig.6 - Secção reta do D.E.C. e correspondente capac~tor

plano. rI = raio do eletrodo E, r2 = raio exte~

no do teflon T, r = raio do cilindro coletar C, ,

r3 = raio interno da parede P, € = constante die

letrica do eletreto, E = constante dieletricao
do ar, T = densidade superficial de carga do ele

treto, t = comprimento do eletreto.

Assim, de (2) temos:

(2a)

Substituindo (2a) ém (1) I

=

Cel + Ce2
(3)
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Ce = Capacitância Especifica (CeA = C) •

Como T. A = Q I teremos

E =
a (4)

Para um capacitor cilindrico,

21T e: R,

(5)

Para calcular o campo elétrico no interior do dosime

tra, num ponto de raio r, rz < rS < r , substituimos (5) em (4)

e teremos:

tn --!:.2. •tn -E..3.

rI
r2

E =

Q

(6)r
21T t tn --!:.2. + K t -E..3.e:o r

rI n r2

onde K =

A expressão acima, nos dá o campo elétrico coletor -

em função da carga superficial equivalente Q do eletreto e das

dimensões do D.E.C •.

~ importante observar, que a carga superficial equi-

valente Q do eletreto, é a carga q I (carga lida no eletrome -- e

tro) multiplicada por um fator f.

2.? - cá Zcu Zo da carga superficia"Z equiva Zen te do e Ze tre to-Q

Para simplificação do cálculo, usaremos o circuito

plano equivalente do eosimetro cilíndrico.
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Pela Lei de Gauss e Kirchoff, como pode ser visto

no Apêndice 3, calculamos a capaci tancia equivalente do cir

cuito. Assim:

Q = c ) (1 +~) + C ·1eJl, C2 1 .
(7)

Teflon A Coletor

Parede do

D.E.C

arar

eoIeo
Oel

I
-I - -II EII E2 E3Il I II I

~

I I
VeI'I 1

I I I
. :eletrome-, , II, I II troI I Il-I di

I d2Id3 Cel I
I I II

--

Fig.7 - Circuito equivalente do dosimetro onde dI ~ rI;

d2 ~ r2; d3 ~ r3; ~ e a densidade de carga

superficial do teflon,ae2 a carga induzida no

coletor, Ce2 e a capacidade de eletrometro e

Ve2 e a tensão indicada no eletrometro.

-10
onde Ce2 = 100 pF (escala 10 C)

qe~ - carga lida no eletrometro.

(8)
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211" E O.
R,

(9)

c =
2. rin - rZ

(10)

(36 )

~n :J.r

Para as dimensões, do D.E.C. e do sistema de medid~

temos:

f = 10,7

2.8- Tratamento Térmico

Para garantir as características de estabilidade e

manutenção por longo tempo da carga, após o processo de carga

corona, o tratamento t~rmico que se mostrou mais adequado para

o teflon, foi um aquecimento de 1450C durante 10 minutos e

resfriamento lento em recipiente que o isole dos ions do ar •
••

Assim, a carga apresentou um "decaimento natural",

em local protegio da radiação da ordem de 2% do mês.

Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o depaE

tamento de física vem usando e testando o D.E.C •• Em um dos

trabalhos publicados por Pelá e Ghilardi (38) eles apresentam

resultados de 30 meses de medidas que mostram a excelente esta-

bilidade do D.E.C ..

Independente do t~atamento recebido, o decaimento

do primeiro mês, é da ordem de 2,5% e nos meses seguintes o de

caImento é inferior à 0,3% por mês
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2.9- Dosimetriapara raios-X~ r ~ Neutrons~ Beta e Radioterapia

Depois do trabalho de revisão publicado pelo Prof.

Gross, apresentando resultados de pesquisas dos anos 50, mui-

tos outros desenvolvimentos foram feitos em dosimetria com ele

tretos.

o professor S.Mascarenhas, apresentará em setembro

de 85 na Alemanha, um "review" apresentando novos resultados -

do D.E.C.Neste trabalho de revisão, o Prof.Sergio dá enfase às

pesquisas desenvolvidas em são Car10s pelo Grupo de Biofísica

e Dosimetria.

Este trabalho mostra resultados do D.E.C. na monito

raçao de raios-X (36), gama 06), neutrons (39), beta (40)

radioterapia (41)"

Como vemos na figura 8, para neutrons rápidos (39)u

sou-se material hidrogenado nas paredes do D.E.C. e a fonte

de neutrons usado foi de Am-- B • Para neutrons de 14 MeV, ue

sou-se o acelerador de fotons da Universidade de Wisconsin em

Madison-EUA.

Para Radioterapia (41) , foi desenvolvido um dosimê-

tro de eletreto plano também baseado no principio da câmara de

ionizaçao.

Este dosimetro tem uma faixa de medida bastante

grande. A exposição total máxima é de 200 R ou mais, atendendo

assim, as necessidades da radioterapia.

o carregamento do dosimetro e com carga corona com

grade, usando uma fonte de alta tensão de 14 kV, obtendo carga

da ordem de 1 nC.

o espaçamento da câmara pode variar de 1,3 a

conforme conveniência da sensibilidade do dosimetro.

- 29 -
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2

DOSE ABSORVIDA

4 6 Rad

o
0.5 1.0 I S

DOSE EQUIVA LENTE (mSv)
••

Fig.8 - Resposta de D.E.C. - A - Para fonte de A -Bm e

(4,5 MeV) - B - Para acelerador de fotons

(14 MeV). Escala de cima ê da curva B.

Um novo conjunto dosimétrico de eletreto plano em

série (I) está sendo proposto para controle de qualidade do
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feixe de radiação. Este sistema permite em poucas operações a

valiar a homogeneidade de um feixe de radiaçao dos aparelhos

de Raios-X ou de fontes de rad±aç~o gama, além de determinar

a intensidade e energia do feixe.

2.10 - Sistema DosimitFico de EletFeto Automatizado

N

A aplicaçao da dosimetria em hospitais, laboratório

de pesquisa, centros e usinas nucleares, indústrias e em ou-

tros locais onde se trabalha com radiações ionizantes, vem

dia a dia apresentando e exigindo mais inovaçoes, que acompa-

nhem o desenvolvimento científico e tecnológico.

Um sistema eletrométrico digital computerizado foi

desenvolvido (3) para automaçâo da dosimetria individual com

eletretos para grande número de usuários. Os dados são proces

sados através de um microprocessador Z 80. Isto permite a me

dia da carga e da dose, além de estabelecer um histórico dos

dosírnetros. O sistema permite a medida e identificação, ser

vindo inclusive como relógio de ponto, para até 1024 usuãrio~. - . -
Vista a importância e a aplicabilidade do eletreto

em detetores de radiação, passamos aos capítulos seguintes 

onde estudaremos os métodos de produção de eletretos.
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CAP1TULO 111

ALFA ELETRETO: Produção de EZetreto com PartícuZas Alfa

3.1 - Interação da Partícula Alfa com a Matéria

3.1.1 • Deaaímento Alfa

AS partículas alfa ,são idênticas ao núcleodo

.- 4
elas tem carga

+2e e uma massa bastante gran-atomo de 2He,

de, de quatro unidades de massa atômica (42)•

A emissão de partículas a é o único tipo de decaí

mento radioativo espontâneo que emite partículas pesadas,ex-

cetuando-se a fissão. Isto é verdade tanto para as espécies

naturais como para as produzidas artificialmente.

M.

Fig.9 - Reação de desintegração por emissão a.

Ml = Massa do pai; M2 = Massa do filho;

M = Massa da partícula a; V = Velocida

de da particula a; V2 = Velocidade do

filho·.

Então,
4

a = 2n + 2p = 2He

representando pela equação nuclear, temos:
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partículaa.

+A-4
Z-2Y

Nuclideo filho

=AX
Z

Nuclideo pai

3.1.2 - Parttaula Pesada

Por causa da massa da partícula alfa ser bastante

para ganhar uma velocidadegrande, ela requer muita energia

relativistica (43). Dê fato, ela precisa de 1.600 MeV para

desenvolver uma velocidade de 0,66 c. (c = velocidade da

luz). Portanto, para muitos casos ela é tratada como não re-

lativistica.

A interação de partículas pesadas tais como as a,

com a matéria é feita principalmente- através das forças Coti-

lornbianas.

Estas interaç6es se dão entre -as cargas positivas

da partícula ~ e a carga negativa dos eletrons orbitais, dos

átomos absorvedores.

3.1.3 - Natureza das Interações

Do ponto de vista dos detetores de radiação, como

dissemos acima, as interaç6es importantes das partículas ca~

regadas envolvem forças eletrostáticas. Para baixas ener-

gias os elétrons são os alvos destas interaç6es e o processo

de ionização e excitação são dominantes.

Quando a partícula alfa passa por um meio absorve

dor, como o ar por exemplo, ela ~nterage simultaneamente com

muitos elétrons e em algumas interaç6es, o-eletron recebe um
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impulso proveniente da força Coulombiana atrativa. Dependen

do da proximidade das interações, este impulso é suficiente

para levar um elétron, para uma camada superior (excitação),

ou para remover completamente o elétron do átomo (ionização),

fig.lO.

Quando o elétron é removido do' átomo, cria-se um

par de ions. Cada par de lons, é constituido por um eletron

livre e pelo íon positivo correspondente do átomo absorvedor

do qual o elétron tenha sido totalmente removido. Estes pa-

res de íons, rapidamente dissipam energia em energia térmica

e recombinarn-se novamente.

Em alguns tipos de detetores, esta recombinaçãó é

suprimida, assim, o par de íons é usado como base da respos-

ta do detetor.

ion" . _ Excitaçõo
IZOÇOO r:;;:.,~®e--

®je-
Fig.lO - Processo de ionização e excitação com a passa

gem da partícula a.

Nas interações da particula a com os átomos ab-

sorvedores, a energia que é transferida para os eletrons des

- . - -r
tes atomos e proveniente da .partlcula carregada, e sua velo-

cidade é diminuida, corno resultado da interação.

A energia máxima que pode ser transferida da par-
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antes de perder toda a sua energia, pode ter

ticula de massa M, com energia cinética E,

de massa m em uma interação simples, é deo
ou

muitas

para um elétron 

4 Emo
M '

(44). Assim, a pafda energia da partícula por núcleo
1

1500
ticula

destas interações durante su~ passagem pelo absorvedor.

Como regra geral, metade da energia da partícula,

é consumida para ionização e a outra metade para excitação ..
Por esta razão, a energia média gasta para formar 1 par de

ions E, é aproximadamente duas vezes o potencial de ioniza

çãodos átomos em um meio. Por exemplo, o potencial de ioni

zação do argonio é 15.7 eV, mas a energia média por par de

.íons é :26,4 eV.

Então, se partículas alfas de l-MeV depositam to
6

da sua energia no arg~nio, serão produzidos 2~~4 = 37.880

pares de íons.

Eletrons liberados pela~passagem dapartícula alf~

podem ter energia suficiente para criar íons durante a ' sua

trajetória. Esses elétrons energéticos, são chamados raios

delta, (raios ô) como mostra a fig.ll.

o

,.

Fig.ll - Trajetória e ionização das partículas alfa,

beta e raios delta no ar.
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3.1.4- Alcance das Part1-culas

o alcance da partícula alfa em um determinado meio

absorvedor, é definido como sendo uma distância, além da qual,

.,. ~ - . ,-
as partlculas nao terao malS penetraçao.

Esta trajetória da partícula, tem um comprimento -

que se relaciona com a energia da partícula.

Dada a alta ionização especifica das partículas a,

a distância percorrida por ela em um dado meio é pequena ~2)

o apêndice 4 fornece o alcance da particula

no ar, para diferentes energias.'

3.1.5- Poder de Freamento Linear

alfa

5 dE. d d ,. 'f' ~= ----, ou per a e energ~a espec~ ~ca, e a ener
dt

gia perdida pela partícula, durante a distância por ela percor

rida. 5 pode ser dado por exemplo, em KeV.
ou

Para uma partícul~ carregada, 5, aumenta quando a

velocidade está diminuindo. A expressão clássica que descreve

a perda da energia específica é conhecida cornoa fórmula de
(43) ~ .

Bethe-Blom e e escrita:

-dE
dx

= kE )Mz2 • n • tn (MZE

Onde o sinal negativo, indica que a energia decres

ce quando a variável ~ aumenta; e ê a carga eletrônica, m mas

sa de repouso do elétron; k é uma constante. O termo Mz2 se re- ~

fere à particula, M é sua massa, ~ é seu número atômico e E é

sua energia; n se refere ao absorvedor e é onúmero efetivo de

elétrons por unidade de volume. O último termo logaritmico, va

- 36 -
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mate-

rd~a pouco comparado com os outros, e pode ser desprezado nas

aproximações onde Z é o número atômico do átomo absorvedor.

Quando compara-se diferentes partículas carrega -

das de mesma velocidade, o único fator que deve mudar na fór

mula de Bethe-Bloch é !2. Po~tanto, partículas com uma carga

maior, terão maior perda de energia específica. Partículas -

alfa, por exemplo, perderão energia numa taxa menor que mui

to~ íons altamente carregados. Comparando diferentes

riais como absorvedores,

produto NZ.

dE-
dx de pende primeiramente do

Assim, materiais de alta densidade e número atômi

co alto, terão conseguentemente, maior poder de freamento.

3.1.6 - Curva de Bragg

A fig.12 mostra um gráfico da energia específica

perdida ao longo da trajetória da partícula .Quando a

energia da particula,

o dO" o o d I d dEcor-
va1 1m1nU1n o o va or e - ----

dxrespondente
vai aumentando até chegar à um ponto demáximo,

no final da trajetória,

e qepois vai a zero quando a parfic~

Ia para. Este gráfico, é conhecido como curva de Bragg.

o exemplo, é mostrado para uma partícula de
-

va-

rios MeV de energia inicial e os gráficos apresentam o cami-

nho de uma única partícula e o comportamento médio de um fei

xe paralelo de particulas de mesma energia inicial.
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dE--
dx

Particula

\
\
\

\,
"\feixe
\ paralelo

•
Distancia de penetração

Fig.12 - Perda da energia específica ao longo da tra

jetória da partícula alfa. Curva de Bragg(44) .

3\.2 - Câmapa de Ionização

3.2.1-Equi librio Ele trônico

Corno mostramos anteriormente, para se conhecer a ex

posiçao em unidades de Roentgen é necessário medir a sorna das

cargas elétricas, dê todos os ions, produzidos no ar e que pos

suem o mesmo sinal, quando todos os elétrons (+ e -) liberados

pelos fotons, num e~emento de volume de ar cuja massa é ~m são

completamente freados no ar
(45 )

Definindo um determinado volume de medida, poderemos

ter elétrons secundários produzidos pela radiação primária,per

dendo energia por ionização, no a4 fora deste volume. ~ neces-

sario, que operemos em condições tais, que haja compensação en

tre o número de ions produzidos fora do volume e o numero de

ions produzidos dentro do volume de medida.

Estas condições definidas acima, são as condições -

de Equilibrio Eletronico.
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3.2.2- Principio da Câmara de Ionização

Vários tipos de detetores de radiações, são basea

dos nos efeitos produzidos quando uma par.ticula carregada pas

sa através de um gás. O processo de ionização e excitação. são

os efeitos de maior interesse'na interação da partícula carre

gada e o meio absorvedor.

Os detetores de radiação, como câmara de ionizaçã~

contador proporcional, e câmara Geiger, derivam, ainda que

de diferentes modos, do sinal originado pelo par de ions for

mado no gás que preenche o detetor. (44)

As câmaras de ionização, em principio, sao os mais

simples dos detetores à gás. Sua operação normal é baseada na

coleção de todas as cargas criadas pela ionização de um caro

po elétrico. Como outros detetores, a câmara de ionização po

de ser operada em modo de corrente ou de pulso.

A fig.13, ilustra os elementos básicos de uma câma

ra de ionização. O volume de.gás, está contido numa região em

que· um campo elétrico foi criado pela aplicação de um poten

cial externo.

3.2.3- Corrente de Ionização

Na presença de um campo elétrico, o movimento da

carga positiva e negativa, representada por íons e elétrons ,

constituem uma corrente elétrica. Se um dado volume de gás

é submetido à um feixe homogeneo de radiação, a taxa de forma

ção de pares de íons é constante. Para um pequeno volume da

amostra do gás, esta taxa de formação será exatamente ba~~cea

da pela taxa, pela qual pares de íons são perdidos do volume,
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através de recombinação ou por difusão ou por migração no volu

me. Nas condições em que recombinaçao seja desp~ezível e todas

as cargas sejam coletadas eficientemente, a corrente que é pro

duzida é uma medida exata da t,axa de pares de íons formados no

volume. A medida da corrente de ionização é o principio básico

da câmara de ionização.

No equilíbrio, a corrente que passa pelo circuito -

,ext~rno, será igual à corrente de 1oni~ação coletada nos ele-

trodos. Um medidor sensivel, tal como o eletrometro, colocado

no circuito externo pode medir a corrente de ionização em ge-

-8 -12
ra1 pequena, da ordem de 10 - 10 A.

----vPotencial
externo

Corrente de ioni
zação

____-----I

~--:---~--, III
;I

r- --- ----
I
I
1 I
I /
1/
1/I

Eletro~
1\
: \
I \I
I

.I ~---

Fig.l3 - Componentes basicos de uma câmara de ionizaçao

simples.

A voltagem x corrente caracterIstica da câmara de io

nizaçao está mostrada na fig.14a e l4b.
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I
Alta taxa de radiação

Baixa taxa de rodiação

v

Fig.14a-- Curva da corrente x voltagem característica
. ,....

da camara.

No início, quando o potencial é pequeno, íons e elé

trons que são criados desaparecem por recornbinação por migra

çao ou por difusão no volume de ar.

Aumentando a tensão, o campo elétrico, passa a sepa

rar os pares de íons mais rapidamente, e a recornbinação é dimi

nuída. Em urna tensão - maior _ o campo elétrico, será suficiente

-para suprimir as recombinações a um nível desprezível. Assim,

todas as cargas originais criadas através do processo de ioni-

zaçao, contribuem para a corrente de íons.

Aumentando-se a tensão acima de um determinado pon to,

nao aumenta a corrente por que todas as cargas já foram co~eta

das e a taxa de criação é constante. Esta é a região de satura

çao de íons, em que as câmaras de ionização são convencional -

mente operadas.

Sob estas condições, a corrente medida no circuito

externo, é uma medida adequada da taxa de formação de todas as

cargas ionizadas no volume ativo da câmara. Volume ativo, é o

volume definido pelos eletrodos, onde o campo elétrico é uni-

forme.
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Se a diferença de potencial entre os eletrodos 

for aumentando além do limite que caracteriza a região da

câmara de ionização, verifica-se que a corrente de ioniza-

ção aumenta linearmente com a tensão aplicada por um in-

tervalo razoavelmente grande'de variação dessa grandeza. E~

ta regi;o, ~ conhecida pelo nome de proporcio~al; e é carac

teFizada pelo fato de os elétrons produzidos pela passagem

da partícula poderem adquirir uma energia suficiente para

ionizarem átomos por meio de colisão. Este processo de lau-

mento de carga é multiplicativo. Como podemos observar na

fig.l3b, esta região é a Região III.

Na região IV, ocorrem fenômenos complicados, mas

verifica-se que a dependência entre a carga coletada e a io

nização primária (isto é, passagem de uma partícula ionizan

te ) deixa de ser uma função simples.

Na região seguinte, a carga coletada independe 

da ionização que a inicia (ionização primária). Esta é cha

mada região do detetor Geiger-Muller (G.M.).

Na região VI, a diferença de potencial é tão

grande que se obtem uma descarga continua, a qual começada,

continuará independente da radiação que incide na câmara.

log Q I 1II
II

I
I I
I

illI
I

I
IY

I
I II Im

I III I
I

VoltsFig.14b - Curva caracterizada da corrente de ionização
x voltagem, da câmara.
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J. J-Garga do Eletreto com Radiação

Esta nova técnica de carga de eletreto, é isotermi-

ca, baseada na ionização do ar através da radiação em urna câma

ra de ionização aberta.

Corno dissemos no inicio do presente trabalho, esta

técnica é similar à desenvolvida por nós e paralelamente no Ca

..•. (5 6 7)
nada por Fallone e Podgorsak " com raios-X .e gama.

Nós utilizamos urna câmara cilindrica com radiação x

e a, e no Canadá foi desenvolvida urna câmara plana para radia-

çao x. Mas no essencial as duas técnicas são semelhantes.

Usamos um tubo cilindrico de aluminio de dimensões

aproximadamente iguais às do dosimetro cilindrico. No interior

deste, e isolado eletricamente, fica o eletrodo central também

de metal, que é revestido com o teflon que queremos carregar.

Com um potencial externo, estabelecemos.uma diferença de poteg

cial que varia de 100-1100 Ventre o eletrodo central e o tu-

bo,

3.3.1.-Garregamento com Rai'os-X

Utilizamos uma fonte de raios-X odontológico de 30

KeV, e a ionização do ar é proveniente também da interação do

raios-X com o aluminio da câmara onde o efeito principal é o

fotoelétrico, portanto o poder de ionização tem uma forte de-

pendencia com o Z do material da câmara. O aluminio, se

trou adequado aos nossos interesses

mos-

Na figura 12, temos a configuração do método de car

ga com Raios-X. ~ conveniente, para obtenção de uma distribui

ção homogênea de carga no eletreto, que o eletrodo centmlseja
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rodado durante o processo de carga, sen~o a deposiçio de carga

será maior na face que está de frente para a fonte de raios-x.

MC)vimento Giratório

++1++
Vo II

-..a..
I
I
I
I
I
I
I
I

Parede da Cômara
Cilindrica, AI."

...•

..........

..........

...•." ........•.

...........•.• .

..•.• , ................
..•.•..•.•------- ----.....--' --- ----

.",..----- ...•.~- --- ",'""

"./"

1eflon

Fig.15 - Esquema para'carga do D.R.C., com Raios-X. A

câmara cilindrica acima tem tamanho seme-

lhante ao D.E.C •.
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",. .
o po11mero reveste o eletrodo central e mantem urna

pequena dist~ncia da câmara. Neste espaço ocupado por ar, é on

de se formam os íons.

3.J.2-Carregamento do a ... Efetreto

Movi mento Giratório

++1++
VO

Parede da Cômara
de AI

Abertura com encaixe
para fonte ,

./

Fig.16 - Esquema básico para carga com radiaç~o alfa.

rI = 1,15 mm; r2 = 1,45 mm; r = 4,5 mm
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Utilizamos uma fonte de 241Am de baixa atividade.Es

ta fonte é comercializada para detetores de fumaça.

~. d 241Caractertsttcas a fonte Am:

meia vida: '\,432 anos

energia: '\,5,4 MeV

alcance no ar: ~ 4crn

atividade: da ordem de 111Ci

Como a ionização do ar pela partícula alfa é dire

ta, fizemos uma abertura lateral no cilindro onde instalamos

a fonte conforme podemos observar na fig.l6. t necessário o mo

vimento de rotação do eletrodo central para que a deposição

da carga seja homogênea e também a fonte deve ficar na posição

intermediária da parede de tal forma que a ionização no inte-

rior da câmara seja uniforme.

3.3.3- Descri'r;ão do Campo EZétrico

Tanto para o método de carga com radiação x ou a,es,
tabelecendo-se uma diferença de potencial Ventre o eletrodo -o

central e as laterais da câmara, criaremos um campo elétrico

no interior da cãmara que dirigirá os íons em direção ao te-

flon.

Para estudo do campo elétrico, usaremos alei de

Gauss, conforme já fizemos no Capítulo 2 para cálculo do cam-

po elétrico do D.E.C .. Aquí, para maior facilidade de compreeg

são, faremos para uma geometria similar plana como a

11.
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---- -
-"- v- o+

+
Eo.

Goussiana

~,--- - .- - - - -- - -•

+ +
++\

Teflon

a

Ip

---

Fig.lt - Esquema de uma câmara de ionização plana, sem·

radiação. E campo eletrico entre os planoso

E campo elétrico no teflon.
p

Quando a câmara não está exposta à radiação, o úni-

co campo el~trico existente ~ Eo' produzido pelo potencial ex

terno Voe

À medida que a radiação produz ions·Ilo interior da

câmara, estes ions, são carregados para a superficie do polim~

ro onde são presos no teflon ·como mostra a figura 18.

Estabelece-se uma corrente no circuito externo, de-

vido à compensação de cargas em movimento na direção do eletro

- 47 -



do central. Esta corrente tem as mesmas características da cor

rente de ionização de uma câmara padrão.

Radiação

_ Vo

tlt
- Pares de ions

+ + 1+ +

-------

,
Fig.18 - câmara de ionização submetida ã radiação. As car

gas são depositadas no eletreto.

Para urna superfície gaussiana de área A e altura h,

ternos:

ef E ds = Q

Antes da irradiação veja fig.17, fica

portanto

(1)

(2)

= O (3 )
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pela conservação da energia, 29 lei de Kirchoff temos:

-v + a E+ p-E= O (4)
O

O - P

ou então,
Vo

-a E

E =

o

(5)p p

Substituindo (5) em (2) temos:

Vo
- a E

O) = OE: E - €p
(

a o p

Assim,
Vo

E:p
Ee

=

P Ea + a Ep (6)

(7)

Isto quando nao há radiação e consequentemente nao

há carga no eletreto, pois estas cargas "definem outro campo

Ea(t) nas vizinhanças 'da superfície do pOlímero, em direção o

posta a Eo· Assim os pares de íons produzidos pela iadiaçã~

ficarão submetidos a um campo elétrico efetivo que decresce ~-

com o tempo.

E = Eef o E (t)
a

( 8)

Assim pela lei de Gauss, o campo elétrico no volume

de ar em um dado tempo! será calculado da seguinte forma:

corno

Q (t) = A a (t)

+
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e

temos:

E =
p

v - a Eo ef

p
(11)

+
(12)

Depois de um tempo tI' o campo efetiyo se anula, e
., • __ A •••

os 10ns formados pela rad1açao nao tem uma tendencia de migrar

neste campo nulo, e além disso, eventualmente recombinam-se.As

sim, não haverá mais nenhuma deposição de carga adicional na

superficie do polimero.

~~3.4-Densidade SuperficiaZ Máxima de Carga

Assim,

cr =
max

p
= (14)

Esta relação é exatamente a relação básica da den

sidade máxima de carga para as placas paralelas de um capaci 

tor dielétrico plano. Onde Ce é a capacitanciaespecifica.

O resultado final do processo de carga do eletreto
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é mostrado esquernaticamente na figura 19.

Vo

+1+

++1++

EO(t)

--

Fig.19 - Processo final de carga, E = E (t)o cr

O campo elétrico Eef, fica nulo.

3.3.5- Variação da Corren te de Carga

,

Relacionando o comportamento da carga do eletreto e

o tempo,no processo de carga, teremos a configuração da figura

Inicialmente, a corrente de carga é constante e i-

gual à uma câmara de ionização.

- 51 -



to

II
I
I

J

Tempo segundos

Fig.20 - Curva característica da densidade de corrente

variando com o tempo •

.". .,. .- .".

Apos um tempo t , o po11mero Ja esta quase compleo

tarnente carregado de acordo com os limites teóricos da equaçao
••

14.

3.3.6-Carga Superficial Maxima no D:E.C.

Fazendo urna configuração plana, correspondente

nossa câmara cilindrica, corno a do item 3.3.4, tererrosa fig.2l

que e um sistema de capacitares em série.

a

,.

Durante o proceso·de carga, E f,(equação l2)descre. e

ve o campo elétrico no capacitar 2. Quando Eef = O significa

que a carga depositada no teflon é máxima, e não haverá mais

deposição.
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Fig.21 - Capacitares em Série. C1 = capacitância do

teflon, onde as cargas estão armazenadas ;

C2 = capacitância do ar.
'"

Assim, teremos

Q = C Vmax 1 o

Para.a câmara ci1indrica,

(15)

= (16)

t importante observar que a carga ficará apenas em

C1, e que o campo em C2 é nulo.
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Portanto

(17)

onde ~ =
p

-4
2,1 • 8,85 . 10 ~, ~ = 3cm

em

r = 1,4Smm, r = 1,lSmm.
2 1

-12
Q = 15,1 . 10 V em Cou10mbsmax o ( 18)

Por exemplo, para um potencial de 500 V teremos:

Qmax = 7,6 • 10-9 C

Portanto, querendo obter uma determinada carga# bas

ta escolher a tensão Vo de acordo com a equação 18.

No capitulo seguinte, apresentamos os resultados -

experimentais e a comprovação destas equações com as "medidas

realizadas .

••
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CAP1TULO IV

Resultados Experimentais

4. 1 - Carga

A deposição de carga em função do tempo no pro-

cesso de carregamento com radiação, é mostrada na curva da

fig.22. A carga aumenta de forma aproximadamente linear com

o tempo, até um determinado ponto, onde há uma regiao de sa

turação, que depende do potencial externo aplicado.

Na região linear, todos os pares de íons criados

dentro da câmara, são coletados pelo e letréto. Quando o cam-

po elétrico efetivo no interior ,da câmara se anula, os pares

de íons se recombinanm, e não'há mais deposição de cargas no

teflon.

Para a nossa montagem experimental, o carregamen- -
to do teflon com radiação alfa, demora entre 1 a 7 minutos

dependendo da carga que s~ quer obter, fig.23. Com raios-X

odontológico 30 KeV, é de 0,5 a 2,5 minutos.

A curva da fig.22a, é obtida no processo de car

regamento com raios-X eda fig.22b é com radiação C1.. Ambos

com carga negativa.

Como a nossa fonte de 24lAm e o raios-X nao

calibrados, não temos com precisão, as respectivas taxas

-
sao

de

exposição, porisso, as curvas se diferenciam na inclinação ,

mas apresentampontos de saturação para cargé3,máxima, bastante,
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próximo.

10-9 C (Carga)

30 60
(Tempo)

90
s

s

••

300200100
(Tempo)

Fig.22 - Relaç~o da carga com o tempo de exposição.

a - carga com Raios7X; b - carga com o. Am

bos para V = 900 v. Escala, a, ê a de cima.o -

-1,5

-2.5

-5.0

Adiante, faremos comparações entre curvas, dos
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processos de descarga de a-eletreto positivo e negativo para

raios-X e alfa.

Apesar da pequena atividade da fonte a, consegui

mos carregar o eletreto em tempos semelhantes ao gasto por

.
raios-X para obter a mesma carga. Isto se deve ao fato das

particulas alfas terem muito mais poder de ionizaçao.

4~2 - Dependincia com a VoZtagem

As curvas do processo de carga como função do

tempo Qe exposição, variam como seria de se esperar, para ca

da potencial externo aplicado. Tod'as apresentam as mesmas ca

racterÍsticas de linearidade e posterior saturação.

Fazendo então, diversas curvas corno mostra a fi~

23, para Voltagens variando de 100 V a 1100 V, podemos obser

var, que existe um aumento gradual de carga, para cadares-

pectivo aumento da voltagem.

Até 1100 V ou um pouco mais, a relação entre dar

ga máxima depositada e voltagem, é linear corno podemos· obser

var na fig.24, seguindo assim a equação 3-15, que dá a rela-
, ,

çao carga x voltagem para o capacitor.

o = C V ; C é a capacitancialnax o
-12

Da fig.24 temos que C = 12,2.10 F.

(1)

Assim, para V = 500, teremos uma carga máxima deo
-9 ~

6,1.10 C. Este valor tem uma diferença de - 20% do valor teo-

rico esperado em 3.3.6, possivelmente porque o cálculo,em3.3.6,

nao considerou o efeito de borda do campo elétrico.

Mas a partir de determinado potencial externo, há

Uffi:l quebra de lirearidace.E inicia-seurnaregião qtE vai saturando,até

atingir o limite de rigidez dielétrica.

- 57 -



12,0

u
O)b

•
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Z
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@-lfOOV

@- 900V·

G>-~-700V

G>- 300 V

(!)- 100V

2 4 6
TEMPO DE EXPOSiÇÃO (min)

8

Fig.23 - Carga no eletreto tempo de exposição para diversas

voltagens aplicada ã câmara. A carga foi produzida

com radiação a.
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1.000
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Fig.24 - Curva da capacitancia C. Carga máxima versus

Tensão aplicada na câmara.

Fallone e Podgorsak (5) apresentam uma relação ,

entre a carga superficial máxima, e a voltagem V , semelhante- o

à expressão do processo Schottky (46) ou poole- FIBnckel (47)

Q = 2C V 1;2 ((V + V ) J/2 - V ~/2 Jmax B o B B
(2)

onde C é a capacitancia do eletreto e vB é a voltagem do pon-
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'" V ). Ve j a fi g • 25 .o

io de ruptura entre a região linear (Q oc Vo) e a regiao onmax

de a carga tem urna dependência quadrática com a voltagem

(Q~ax


N

~
U
..•..o_10.7
ti
>I-
üi
Z
wo
w
Cl 10"
a:«
:x:o
wo«
u.
a:
:J 10"
(/)

10'

- calculated

fi ::I: 2C.v,'a [(V+ V.i"2. Y~2J

VI = ~500v
• measured with p=O.OSOmm, C.=6.0x 10'" CIVcm2
• measured wilh p=0.175 mm, C.= 1.5x 10'" CIVcm2

102 103 10"

POTENTIAL DIFFEAENCE V lVolts >.

Fig.25 - Curva obtid~ por Fallone e colo que relaciona

a'densidade superficial de carga com a volta

gem V , para duas expessuras de Mylar.o

Experimentalmente, com nossa câmara cilindrica,

também pudemos observar que acima de 1200 v, há uma quebra da

linearidade na relação da carga máxima e a voltagem externa.

4.3-fiomogenei'dade da carga

A distribuição da carga ao longo do eixo do eletre
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---~-------~----------_._.... --

to, é bastante homogenea como mostra a fig. 26a Esta curva é ob

tida pelo sistema de medidas descrito em 2.3.

f' d d' - d ~41 1Como o e~xe e ra ~açao o Aro tem a cance su-

perior às dimensões do dosimetro e o teflon tem um movimento

de rotação no interior da câmara, a"deposição de carga é homo-

g-ene~.

Esta homogeneidade, é observada, não só no final

do processo, mas em todos os períodos do processo de carga.

A"'ta de.nsidade de carga

Pequena densidade de carga

••

L=3cm

Fig .26a - Distribuição superficial da densidade de

carga ao longo do eixo do eletreto.
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Font e :; ....._ " __
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Esquema Inicial

L -3crn

Fig.26b - Geometria não apropriada. Distribuição não

homogenea da densidade superficial de car

ga ao longo do eixo do eletreto.
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Inicialmente, quando não tinhamos a adequada confi

guração da figo 16 ,a distribuição não era homogeneae apre-

sentava maior densidade de carga, nas regiões mais próximas

Fonte. (Fig.26b)

..
a

Pudemos observar também; que a carga sendo positiva

ou negativa, apresentou a mesma característica de homogeneidade

tanto para a técnica com raios-X, como para partículas alfa.

'4.4.Jfratamento Térmico

Depois de carregado o dosimetro com raios-X ou a,

experimentamos o tratamento térmico, que trazia melhor estabili

dade para a carga corona (36,38 ). Aquecimento térmico do

eletreto à 14SoC por 10 minutos e resfriarnento lento.

Com este tratamento térmico, o decaímento natural -

da carga do eletreto, apresentou a seguinte característica:

Depois de carregado e feito o tratamento térmico ,
durante os primeiros 30 dias, um lote de cinco dosimetros, apre

sentaram em média, um decaímento de 7% sendo que o período

maior perda de carga, foram os primeiros dias.

de

Durante os 10 meses seguintes, a carga apresentou

boa estabilidade, tendo um decaímento inferior à 2% ao mês.

Assim, é aconselhavel carregar o dosimetro, fazer. o

tratamento térmico, e esperar uma semana para que a carga de

caia naturalmente e a partir daí, estará pronto para uso.

Outros tipos de tratamentos térmicos estão sendo es

tudados por nós para melhorar este aspecto.

Em recentes experiência~ que ainda não são conclusi

vas, estamos observando sue o decaímento natural da carga, sem
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nenhum tratamento, é inferior a 5% no primeiro mês.

4.5- Dosime trÍ'a e Descarga

Corno mostramos no capitulo II - Dosimetria com Ele

tretos, este sistema dosimétrico é adequado para vários tipos

de radiação (raios-X, gama, beta, neutrons) e é um método sim

.pleq, barato, e permite medidas relativas ou absolutas da ex-

posição de radiações ionizantes.

Abertura com
,tS I encaixe para fonte

7/ \ .~.
- - ,..-:.../ ,I -\-~'-"- - --

Parede do Dosimetro

Fig.27 - Dosimehria de parttculas alfa, com eletreto.

O eixo do D.E.C. tem movimento de rotação. E

a parede da câmara tem abertura para fonte

de alfa.
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Func~onando como câmara de ionização, temos condi-

ções de determinar a car9~em Coulombs produzidas em'um deteE

minado volume de ar. Desta forma, é possível a determinação -

da exposição.

Utilizando o D.E.C. pcara dosimetria de particulas

alfas, fazemos o processo inverso ao da carga do eletreto. Pa-

ra carregar o teflon,necessitamos de um potencial externo, e

para descarregar, temos o campo elétrico criado pela própria -

carga do eletreto .

.. -
Os 10ns formados pela interaçao da alfa com o ar,

vão aniquilar cargas do,eletreto.

Como vemos na fig.27, a mesma fonte de 24lAm usada

para carregamento do eletreto, agora o está descarregando, e a

curva do processo, de descarga, é mostrada na figura 28.
I

-8

(/10

. '0_6-
•

-2

'\. . CARREGADO COM - a

. ~DESCARREGADO COM a

~

@'\

@"'-
@

"'-
@

"'-@

"'@
o

o 25 50 75
TEMPO (SEGUN DOS)

Fig.28 - Dosimetria de partículas a. Curva da carga

x tempo de exposição.
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Uma extensa região de linearidade é observada, exce

to para o 'final do processo, onde come9a a recombi!lalao dos

pares de ions formados pela radiação alfa.

O tempo para descarga, é bem menor que para carga -

como podemos observar nas curvas das figs.23 e 28.

Para raios-X e gama, os resultados são iguais aos

técnica de carga corona.

Usamos raios-X de 30 KeV com taxa de dose da ordem

de lOQ mR e com a carga da ordem de 1-10 nC, consegue-se me
seg

dir exposições de até 4R.

Desejando-se usar o D.E.C., assim carregado, para

monitoração de doses mais elevadas, pode-se modificar o volum~

e/ou o material da parede do dosimetro.

4.6 - Descarga do a-eZetreto com raios-X e pa!ticuZas a

À seguir, apresentamos os gráficos de descarga do

a-eletreto, os quais sao resultados das seguintes experiências.

a) D.E.C. carregado com carga superficial positiva

e descarregado com a.

b) D.E.C. carregado com carga superficial negativa

e descarregado com a.

c1 D.E.C. carregado com carga superficial positiva

e descarregado com Raios-X.

d) D.E.C. carregado com carga superficial negativa

e descarregado com Raios-X.
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Q objetivo destas expe~iências, é tentar relacio-

nar a descarga do eletreto, provocada pela radiação direta da

fonte de particulas a, com a descarga provocada nelos ions do

ar. Pois as cargas do a são positivas e podemos

I I I d fcom cargas negatlvasos lons.

COIDTJ.arar

Com um cálculo elementar, podemos prevet que a des-

carga da radiação direta, é insignificante comparado com a des

carga provocada pelos íons do ar.

A fonte-a usada, tem atividade da ordem de l1Ci::::104

destntegrações por segundo. Relacionando a energia da particu

:haa (5,5 MeV) com o potencial de ionizaçãono ar e crnsiderando

que na configuração da nossa câmara, a partícula irá percorrer.

aproximadamente 1/3 do seu alcance no ar, podemos esperar,. que

cada particula a crie mais que 100.000 pares de ions.

~e considerarmos a aniquilação de cargas do eletre

to pelas partículas a, teremos

Q ::::
It -

10 desintegraçoes

segundo

+
x 2 e terrpodescarga do

eletreto

Para a descargade 100 seg, tenos

Assim, podemos comparar a descarga provocada pelas CI.

e pelos íons.

P~10 gráfico da fig.29 temos a descarga do eletreto

em 100 sego igual i 1,2
-8 _

10 C que e -100.000 vezes maior que

a descarga provocada pela radiação direta.

Esta previsão, é comprovada pelos gráficos que se-

guem.

- 67 -



A fig.29, mostra os gr~ficos do processo de descar

ga com a, onde imic~almente, um tinha carC]a superficial posi-

tiva e o outro negativa.

l2

10

(AO
'o-8
c:t
C!)
a:
c:t

u6

4

2

O@§carga do O·el@tr@to

E>Cargo inicial positivo

6 Carga inicial negativo

20050 100 t50
TEMPO - (SEGUNDOS)

Fig.29 - Descarga do a-eletreto em função do tempo de

exposição ã radiação a. a - carga superficial

inicial positiva; b - carga superficial ini-

o
o

cial negativa.

Podemos observar, que as curvas apresentaram incli-

naçoes idênticas, tendo urna pequena diferença apenas no final

do processo de descarga, onde inicia a região de campo elétri-

co baixo e consequente recombinação dos pares de íons.
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As cargas iniciais do ~-eletreto ('\114 nC) foram cria

das com um potencial externo V = 1200 V em oito minutos. E nãoo

foi feito tratamento térmico após a carga.

Nesta experiência, carregamos o eletreto com urna car

ga alta para obtermos urna região linear, bastante grande no pro

cesso de descarga e consequentemente permitir a medida de expo-

sições mais elevadas.

Na fig.30, ternos os gráficos da descarga com Raios-~

As cargas iniciais do a-eletreto \N8nC) foram cria-

das com um potencial externo de 800 V e não foi feito

tratamento térmico depois de carregada.

As duas curvas tem a mesma inclinação e só se

ciam, na carga inicial.

nenhum

dife-

8
(.)

O)

'o
-6

2

Carregado com - a
Descarregado com Raios-X

b"

10 20
TEMPO (SEGUNDOS)

(!)

30

Fig.30 - Descarga do a-eletreto com Raios-X (30KeV-lOm

A - taxa de dose lOOmR . a - carga superficial

inicial positiva; bS~ carga superficial inicial

negativa.
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Estes res~ltados apresentados pelos gráficos, co~

firmam a previsão de que o processo de descarga não depende

da carga do eletreto ser positiva ou negativa.

Podemos observar também, que tanto para descarga

com alfa ou para descarga com raios-X, as curvas da carga x

exposição, tem uma região linear bastante grande.

Para as cargas iniciais mais elevadas, temos no

inicio da curva, uma região de multiplicação, pois o Campo E

létrico devido as cargas do eletreto é muito intenso.

Para as cargas iniciais menores, é mais acentuada

a região de recombinação. Como pode ser vista, no final do

processo de descarga.

Estas conclusões, serão mais discutidas no capitu

10 que vem adiante.
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radia

útil

CAPITULO V

CONCLUSÕES

No presente capItulo passamos a discutir as prin

cipais conclusões obtidas com o novo método de carregamento

de eletretos com radiação alfa a partir dos resultados ante

riormente apresentados no Cap.IV.

Várias conclusões mais importantes podem ser sin

tetizadas da seguinte maneira:

5.1 - AvaZiação GeraZ e Comparativa da Nova Técnica de Gapre

gamento

A técnica de carregamento de eletreto com

çao a, apresentou resultados que mostram ser um método

de grande conveniencia e aplicabilidade.

O uso de partículas alfa como fonte criadora de

íons, contribuiu .sobremaneira para a simplificação e bara

teamento deste método.

No quadro da página seguinte, apresentamos resumi

damente as principais características do eletreto produzido 

com radiação a.
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Característicasdoa - eletreto

Tempo

cargaTensãoReprodu ti-DecaimeQ.Di tri buiçãc

gasto p/

emaplicadabilldadeo Illturalda carga

carrega-

Coulombs
nadas. dasuperfi-

mento

câmaramedidascargacial

I min

InCIOOV

a

aa50/0
< 2 °/0 acHomo

•

13nCIIOOV
--

7mln mesgenea

Possi bi li da de de dosimetri.o com o a- eletretoFa ixa de Exposição f

Sensibilidade •

i"
mR.O 10 R

NI mR
.

"

* A faixa de exposição e sensibilidade variam com o volume,

espessura e material da parede da câmara. Os valores aci-

- + 3
ma, sao para dosimetros de _ 5 cm de vol. e espessura de

0,5 rnrnAL

OBS: Os valores acima, foram obtidos com a fonte de 241Arn

(A =1 ~C) e com a câmara cilindrica da fig.16. Pa-

ra conseguir cargas maiores em tempos ainda menores,p~

de-se diminuir o volume da câmara ou aumentar a ativida

de da fonte.
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Da mesma forma que a descarga corona ioniza o ar

eas cargasdos pares de íons são depositadas no eletreto pelo

efeito do campo elétrico, nesta técnica a ionização é feita

pela particula alfa. Portanto esta nova técnica, nao altera

a forma com que o ~eflon armazena as cargas.

A diferença, é-que a população de pares de
"
lons

no pequeno volume da câmara é bastante grande (cada partícu

la consegue criar Nl05 pares), e como a distância entre o e-

letrodo central e a parede da câmara é pequena, consegue-se

com uma voltagem não muito grande (da oDdem de SOOV) , um cam

po elétrico suficiente para direcionar as cargas para o te-

flon.

Assim, o alto poder de ionização da partícula aI

fa, permite que uma fonte a de baixa atividade carregue o e

letreto, em tempos semelhantes' aos tempos gastos pelo raio-X

ou pela técnica corona para produzir a-mesma carga.

Esta nova'técnica de carga do eletreto, mostrou

ser muito útil especialmente para a configuração do dosime-

tro de eletreto cilindrico (D.E.C.), .trazendo a possibilida- ,
de de um novo sistema dosimétrico portátil.

5.2 - Sistema Dosimétrico Portátil

Este sistema dosimétrico é composto pelo dosime-

tro, pelo eletrometro de medida da carga e ~lo carregadordo ~

letreto, sendo que todos estes equipamentos, são portáteis,ca
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bendo numa pequena maleta.

Podemos simplificar ainda mais este método de car-

ga se construirmos uma nova fonte de particulas alfa.

Revestindo a parede interna da câmara com uma

substância emissora de particulas a, aumentará a população -

de cargas (pares de íons) e a ionização será bastante unifor

me, dispensando assim, o mecanismo que gira o eletreto den-

tro da câmara.

6cm

Emissão
de

particulas
a

Parede do
Ci lindro

Vo
..

Fig.3l - Cilindro revestido internamente com ma

terial emissoF alfa.

A fonte de Tensão, pode ser bastante simples, com

um diodo que retifÉa a tensão alternada diretamente da rede.

Isto já é suficiente para produzir um potencial da ordem de

400 v.

Este sistema dosimétrico portátil,
-

sera similar

ao da caneta dosimétrica. Terá a vantagem da simplicidade,
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baixo custo, e maior exatidão na medida.

D.3 - Dosimetria de Partiau~as A~fa

o dosimetro de eletreto, quando usado para dosirne

tria alfa, apresentou uma curva de descarga em relação à dose,

bastante linear exceto no final do processo, veja fig.29.

Desta forma, um novo detetor de particulas a, po

derá ser desenvolvido à partir destas investigações.

Com o D.E.C., consegue-se monitorar radiação a, em

condições especiais de geometria, distância, tipo é pressão 

do gás e atividade da fonke. Portanto estas características

mostram, que a dosimetria alfa feita desta forma, terá apenas

o caráter comparativo.

Investigações sobre o alcance das partículas a com

eletretos, também foram realizadas por sugestão do Prof.Marce

10 Dami e mostraram, a viabilidade da determinação da energia

da radiação a com esta técnica. Estas pesquisas, estão sendo

continuadas e desenvolvidas no Laboratório do Prof.M.Damy na

PUC de são Paulo.

5.4 - EstabiZidade e Decatmento NaturaZ

Os eletretos produzidos por esta técnica, quando

submetidos ao tratamento térmico, que havia se mostrado mais

conveniente para corona-eletreto, apresentou resultados que

podem ser melhorados.

Já realizamos outros tratamentos térmicos com a

quecimento por mais tempo e com diferentes temperaturas que
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mostraram a possibilidade de produzir eletretos ~om estabi li

dade e decaimento natural ainda melhores do que os obtidos i

nicialmente.

Inclusive, a dispensa do tratamento térmico, é uma

possibilidade que estamos investigando. O D.E.C. depois de

carregado, ficando em lugar protegido de radiação apresentou

uma perda de carga nos primeiros 2 mêses, da ordem de 7% da

carga inicial que era de -10 nC.

5.5 - Equa~ões do Campo Elétpiao, da· dist~ibuigão da

e das capacidades

As equações para cálculo do campo elétrico do dosi

metro de eletreto cilindrico, foram deduzidas com o auxilio

do Prof.Rene Moreno, e são semelhantes as apresentadas por

Ozien Guerrini, diferindo apenas pelós.métodos mais simples

usados por nós.

Estas equações, mostraram ser corretas, e apresen

taram resultados aproximadamente iguais aos previstos pela~

medidas realizadas. Veja item 4.2.

5.6 - Vantagens do Novo Método de Carga

1) Primeiramente, gostaríamos de destacar que este

método introduz uma tecnologia inteiramente nacional, para

produção de eletretos com amplas aplicações na produção de

sensores.

o estado de eletreto em polímeros, vem sendo inten

sivamente estudado e suas aplicações·ganham dia a dia novas
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camaras

fronteiras. E esta nova técnica de carga, abre novas possibi

lidades, além de contribuir para melhoria de outras.

A utilização de eletreto na construção de detetores

de radiação, permitiu a simplificação em relação as

de ionização convencionais ,'além de aumentar a sensibilidade

à exposição, uma vez que a carga do eletreto, pode aumentar

a eficiência de coleção de íons.

2) A simplicidade e o pequeno custo, se contrapõe

aos outros métodos que necessitam de grandes fontes de alta

tensão { aparelhos de raios-X, ou de um complexo sistema

de aquecimento para injeção de' cargas.

3) A distribuição'dacarga eepositadaé bastante hanogenea,

caro mostra a fig.26a.A carga se distribuimiforrrenenteem tcda a su

perficie do teflon. O que não acontece com a técnica carona

simples, onde a deposição de cargas é maior nas regiões mais

próximas da ponta corona. No caso da descarga corona, este

problema foi resolvido com o uso de uma grade à um potencial

conhecido, entre a ponta e a amostra onde se quer depositar

cargas.

4) Possibilidade de carregar o eletreto de

controlada de acôrdo com a equaçao:

Q = C V

forma

onde Q é a carga que se quer obter, C é a capaci-

tancia e V a tensão que se deve aplicar.

As cargas obtidas para diferentes dosimetros em

condições de mesma capacitâricia e .mesma voltagem, apresenta-

ram reprodutimilidade nas medidas da ordem de 5%.
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5.7 - Conclusões Finais

Finalmente, concluímos que este método, pela simpli

cidade, eficiência e rapidez de carregar o eletreto, mostrou

-se de grande aplicabilidade, trazendo resultados satisfa1:ó

rios,podendó inclusive, vir a substituir outros métodos con

vencionalmente usados.

Um dos nossos objetivos iniciais que era o de criar

um sistema portátil de carregamento de dosimetro de életreto

cilindrico foi plenamente realizado. Ou seja, carregamos o e

letreto na própria câmara do dosimetro .

..
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SUGESj'ÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A partir da introdução desta nova técnica de carga,

abriu-se um leque de possibilidades para continuidade das

pesquisas.

B.G.Fallone e E.B.Podgorsak do Canadá, estão estu

dando com mais detalhes a corrente de ionização com a varia

ção do potencial externo. Obtiveram result.ados muii:o_ inf.ere~

santes que foram publicados em 3 artigos no Physical Review

no ano de 1983. (S, 6, 7)

Nós apresentamos as seguintes sugestões para conti

nu idade dos trabalhos:

1) Estudo das propriedades de estabilidade da car-

ga no eletreto comparando com outras técnicas

de carga; térmicas, corona e cóm radiação-x, ga

ma e alfa;

2) Estudar a corrente termo estimulada (CTE) do

a-eletreto;

3) Estudo do transito de cargas nas armadilhas do

a-eletreto pelo método "Gross-Moreno-Giacometti";

4) Análise quantitativa da dosimetria-a com descar .

ga do eletreto;

5) Estudo do uso do eletreto para determinação da

curva de Bragg e consequente medida de energia

de particula alfa (sugestão do Prof.Marcelo Da

mi S.Santos).
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AP2NDICE 1

Efeito FotoeZétrieo

(E.de AZmeida;L.Tauhata in ref.48J

aJ Interação da Radiação com a Matéria

A interação da radiação y com a matéria é marcad~

mente diferente da que ocorre com partículas carregadas. A

penetrabilidade dos raios y é muito maior devido ao seu cara

ter ondulatório, e sua absorção depende do tipo de interação

que provoca.

O processo de absorção da radiação y se desenvol

ve através de colisões, onde com a emissão de partículas se

cundárias os fótons diminuem sua energia e alteram sua dire

ção de propagação, desaparecendo do feixe inicial, num com

portamento exponencial.

Os processos que causam o espalhamento oua absor

çao da radiação y na matéria, são diversos, entre estes está

a interação com os elétrons do átomo, provocando a absorçã~

completa no efeito fotoelétricoi o espalhamento inelástico 

(incoerente) no efeito Compton, ou o espalhamento elástico -

(coerente) no espalhamento Rayleigh, sendo este notável em

elementos pesados e fótons de energia maior que 0,1 MeV.

A fig.32, mostra um quadro relacionando os efei

tos fotoelétrico, Compton e produção de pares com a energia

e o Z do material.
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Fig.32 - Importância relativa dos três maiores tipos

• l'lIi& • N
de lnteraçao da radlaçao y com a

(Evans) •

b) Efeito FotoeZitrico

matéria

'. Nesse efeito, toda a energia hv do foton inciden-

te é transferida a um elétron orbital, expelindo-o com ener-

gia cinética T = hv - B , sendo B a energia de ligação doe e
elétron ao orbital. O fotoelétron pode ser expelido ou reab-

sorvido devido ao seu pequeno alcance no material.

O efeito fotoelétrico, é predominante em baixas

energias, por exemplo, 50 KeV para o A~ e 500 KeV para o

Pb. (fig. 32) •

Se a energia hv do fóton for suficientemente pe-

quena para se desprezar efeitos relativisticos e evitar o u

so da equaçâo de Dirac, que torna o cálculo complexo, e gra~

de o suficiente para que a energia de ligação B dose elé-

trons i camada K possa ser desprezada, a secção de choque

por átomo Tf(K) dada por:
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onde

Z5

(137)"

(137)3 B '/2
(~)

Z'- K

cm2/ele tron

81T e 2 2 .. -25 2 ""
$ = - (-) = 6,65 x 10 cm = seçao de choque deespa

o 3 z -me

lhamento Thomson na região de baixa energia, que é usado

somente por conveniência.

mc2 = energia de repouso do elétron;

Z = número atômico do material absorvedor;

~ = Massa reduzida do elétron.

K = energia transferida pelo fóton = hv Be ;

A equação usada, só é aplicada à ejeção de elé-

trons da camada K, que ocorre em 80% dos casos. Quando se

conheça experimentalmente as seções de choque para elétrons

das camadas L, M, ..•. a (.dependência de T f com Z e hv
-

sera

pouco diferente. Para energia elevadas, K » ~, a

é substituida por:

-
equaçao

Z5 2
= ~ 3/2 (K~ ) cm /elétrono (137)4

De acordo com a dependencia de Z nas equaçoes an

teriores, é fácil observar que o efeito fotoelétrico aumenta

de importancia para elementos absorvedores pesados.

No cálculo da transmissão de fotons através de

absorvedores reais é conveniente usar o coeficiente de ate-

nuação linear, definido como o número de fótons primários de
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um feixe colimado incidente dê n
fotons

sego
tendo cada fóton

energia hvo' que são removidos do feixe por segundo para ca

da lâmina de material.

o coeficiente de atenuação' linear T para o efeito

fotoelétrico é dado:pelo produto da secção de choque atômica

Tf(K) pelo número N de átomos por cm3 do material considera

do:

cm-1
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APtNDICE 2

LIMITES DE DOSE EQUIVALENTE EFETIVA

TRABALHADORESINDIVIDUOS DO PüBLICO

ANUAL

MENSAL ANUAL

CORPO

SOm Sv
4m Sv Sm Sv

INTEIRO

,

EXTREMIDADES
PELE,EFEITOSBIOLOGICOS

SOOm Sv40m Sv SOmSv

NÃO ESTOCÁS- TICOS
CRISTALINO

150m Sv12m Sv 15m Sv

6~~DEZASE UNIDADES USADAS EM DOSIMETRIA

~IOADEANTIGA UNIDADENOVA

GRANDEZA
FíSICA .

s1MB.
NOOES1MroLOVAIOR NOMEs1MBoIDVNJ:)R

EXPOSIÇÃO

" -4
C/Kg

1X IDEN'IGENR2.58.10 C/KgCOu:u::MB
Kna;RAMA

..

DC6E 100 erg/g
100 rad

D
RAD rad GRAYGyABSORV. 10-2J/Kg1 J,lkg

DOSE

Gy.FQ
E<;JJIV.

H
REM remrad.FQ SIEVERI'Sv

1 J/Kg

100 erg/g

100 rem

KERMA

KRAD rad_2 GRAYGy1 J/Kg10 J/Kg 100 rad

ATIVIDADE

ACURIE Ci3,7xl01OS-1 BECQUERELEq1 S-1

.
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APENDICE - J

Cálculo da Carga Superficial Equivalente do Eletreto

De acôrdo com o circuito equivalente ao dosimetro

cilindrico, como mostra a fig.07 podemos calcular"a carga

superficial equivalente do eletreto. Este cálculo foi feito

ini'cialmente por O .Guerrini e pelo Prof. Renê t1oreno.

Aplicando a lei de Gauss para o de$locamento elé-

trico teremos~

(1)

= cr eR..

e:
(2)

Veja a nomenclatura e figura na pago 27.

Pela segunda lei de Kirchroff:

E como

creR..o.A = - CeR..VeR..

e

Substituindo (5) em (2) e (4) I teremos:

(3)

(4)

(5)

Ve'1.,

Ae:a

(6 )
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onde C3 =

A EO

d~
Substituindo (5) e (6) em (3), teremos:

VeR,

[ 1 +

C3 +CeR.

JEl

=

dI
C2

(7)

(8 )

onde C2 =

'Ae: o

d
2

Substituindo E2 e El em (1), teremos:

( (C3 +Ao = Ve~ (C3+ Ce~) + Ve~ Cl 1+ C" 2 Cet J
(9)

onde Cl =

Assim,

Ae:

crr-

Q = Vei [ (C3+ Cei) (1 + ~: ) + Cl).

ou

(10)

Q = (11)

Com as medidas realizadas com o e1etrometro, pode

mos calcular o valor da carga Q do e1etreto.

Para as capacitancias cilindricas do D.E.C., tere-

mos:

2".E: K,R, 2n: €,R, 21T€,R, (12)
C1

= o
C =oC =

o
---

;
r

;
2
~n _r_

3
"!:.L

,R,n=.2.-
,R,n

rl
rZ r
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·AP2NDICE 4

Alcance relacionado com a energia da partícula

alfa no ar em temperatura e pressão ambiental. (From

Radiological Hea1th Handbook, u.s. Dept. of Health,

Education and We1fare (1970) Knoll (44).

RANGE VI. ENERGY

FOR AlPHA PARTIClES

IN AIR (STP)

z«
.•..
:li

4.0 4.5

2.5

5.0

ENERGY (MEV)

5.5 6.0 6.5

+~~+.--.
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