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Contribuições da presente tese

l-Investigações sobre o protótipo do dosímetro .de
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(raios X e Gama) na faixa de 30 KeV - 1250 KeV.

2 - Estudo da dependência energética do D.E.C. na

faixa de 30 KeV - 1250 KeV.

3 - Estudo da dependência do D.E.C. com o matérial

de parede e seu uso para a determinação da qualidade do fei

xe.

4 - Medida da dependência angular e volumétrica do

D.E.C. proposto.

S - Método de carga controlada (Triodo Corona) •

6 - Método para a determinação da distribuição de

cargas no eletreto usando sistema automático de varredura.

7 - Métodos de medida diferencial de cargas.

8 - Estudo da estabilidade, tratamento térmico e ca

libracão do D.E.C ••" .
9 - Modelo do circuito equivalente do D.E.C., e sis

temas de medidas.

10- Avaliacão comparativa do D.E.C. com relacão aou- .
tros sistemas dosimétricos.
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R E S U M O

Neste trabalho apresentamos os resultados de nossas

investigações com o dosímetro de eletreto cilíndrico, baseado em

uma câmara de ionização auto polarizada e auto sensoriável. Os re

su1tados gerais são: o sistema é adequado para dosimetria pessoal

e ambienta1 na faixa de energias investigadas (30-1250 KeV) , e

com um volume ativo de 5cm3 tem uma faixa de exposição de O - 5 R

com uma sensibilidade de ±5mR. A reprodutibi1idade encontrada ~a
ra diferentes dosímetros foi de 10% e com um tratamento térmico a

dequado o decaimento é da ordem de 2% ao mês. Cem a escolha ade 

quada do material, podemos ter uma resposta constante com a ener

gia, ou transformar dosímetro de eletreto em um excelente instru

mento de controle da qualidade de raios X de baixas energias

(30-100 KeV). A carga do e1etreto foi investigada com o método do

.Triodo Corona, usando uma grade e um sistema automático de medida

da homogeneidade da carga que provou ser excelente (melhor que

99%).

Foram desenvolvidas equações para um circuito equi

valente ao dosímetro de e1etreto, as quais concordaram plenamente

com os resultados experimentais. As vantagens gerais do sistema

em comparação com outros dosímetros (TLD e filmes) são: simplici

dade no sistema de medidas, memória permanente que não apaga o v~

10r da medida durante a leitura, adaptação a sistemas de medidas

automáticas computarizadas, baixo custo e baseado em pesquisas e

tecno10gia totalmente brasileira.

BiBLIOTECADO INsmuro I>E fi :.' : ,> ~;';;:(A DE SÃO (A:;WS, USI'

r ~ ,.'.



A B S T R A C T

In this work present the results of our investiga

tions with the cylindrical electret dosimeter based on a self

-biased and self-sensoring ionization chamber. The main results

are: the system is adequate for personal and ambient dosimetry

for the range of energies investigated (30-1250 KeV) , and with

an active volume of 5cm3 has an exposure range of 0-5R, with a

sensitivity of ± 5mR. Reprodutibility for a batch of different do

simeters was 10% and fading could be brought down to 2% permonth

with proper thermal treatments. Properdesign of wall- materiaIs

can either furn.isha constant energy response or transform the

electret dosimeter in a veritable X-ray quality control instru 

ment for low ~n~rgies (30-100 KeV). Charging of the electret was

investigated with the corona-triode using a grid and a _scanning

method for charge. Homogeneity measurements were found to be e~

cellent (better than 99%). The equations for the el~ctret dosim~

ter equivalent circuit were developped and agreement with exper}

ment was found to be excellent. Main advantages of the system in

comparison with competing technologies (TLD and film) are:simpli

city of measuring system, permanent memory with no erasure upon

reading of sensor, adaptation to automated computer measurements,

low cost based entirely on brazilian research and technology.



c~tTULO I - INTRODUCÃO

.7.7 - ELETRETOS

1.7.7 - Ven~n~~ão

A condutividade intrínseca g[norn)-lé a propriedade que

seleciona os materiais, baseada no seu comportamento de transpor-

te elétrico. Assim temos materiais condutores, onde g é de ordem

um isolante carregado eletricamente, onde k

8 ( ) -1de 10 \n.m ,e

-15 ( )-1 ( )10 n.m 1. Em

materiais isolantes onde g é da ordem de

é

a constante dielétrica e g é a condutividade intrínseca, temos u

ma constante de tempo de decaimento de carga

-rd = K E:ol g (s)

tempo de relaxação)

Se em um determinado experimento com esse isolante, -rd

for muito maior que o tempo necessário para as observações experi

mentais, esse material será considerado um Eletreto. O estado de

eletreto existe em materiais isolantes, que conseguem reter car

gas reais ou de polarização por um tempo relativamente longo. As

sim temos eletretos inorgânicos (cristais iônicos, gelo), orgâni

cos (cera de carnaúba), poliméricos (Teflon, Mylar(3) , bioeletre

tos (41, etc.

1.1.2 - B~eve H~~tõ~~eo

O nome eletreto foi dado ~elo físico inglês Oliver Heavi

side em 1892 (5-6) para caracterizar a polarização elétrica"peE

manente" ( por sua semelhança elétrica com o magneto. Entretan
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to tal paralelo é errôneo fisicamente. O eletreto é um estado me

ta-estável, não havendo equilíbrio termodinâmico na polarização.

No magneto, semelhante ao ferroelétrico, a polarização é de equi

librio e é reversível por exemplo com a temperatura.

Gray em 1732, (7-8] foi quem produziu os primeiros ele

tretos, trabalhando com cêras e resinas. Ele eletrizava esses iso

lantes por contacto, através da fusão em frascosmetá1icos. Ben-

jamin Franklin em 1748 esboçou uma teoria para explicar a eletri

zaçao residual (9) no vidro, que usava com dielétrico em seu "ca

pacitor desmontável". Quase um século depois, em 1837, Faraday

Cl01 investigou a·absorção dielétrica devida à aplicação de campo

elétrico externo.

o primeiro trabalho sistemático com eletreto foi feito

pelo físico japonês Eguchi em 1919 (111•.Ele produziu eletretos

fundmdoresinas e cêras; (como Gray) com aplicação de campo elé

trico externo (como Faraday) .

Uma das amostras de cêras de carnaúba polarizada por

Eguchi em 1924, teve um decaimento de apenas um quinto de sua car

ga original, na face positiva, e apenas um nono "na"face negativa,

depois de 15 anos (12-131.

Eletretos produzidos em cêras, apesar de seus problemas

mecânicos e elétricos, foram usados como microfones telefônicos

durante a Segunda Guerra Mundial, pelos japoneses (141.

No Brasil há uma valiosa tradição das investigações com

eletretos que provêm da escola de física, criada pelo Prof. B.

Gross, a partir de 1933, no Rio de Janeiro, à qual pertenceu, tam

bém Joaquim da Costa Ribeiro, um dos pioneiros da física no Bra

silo

Em 1948 foi demonstrado que termoplásticos, tais como,

acrílicos, polistireno e polímeros vinílicos poderiam ser tran

formados em eletretos (15). O grande avanço tecno15gico ocorreu



porém entre 1962-1965 (151 quando pesquisadores sugeriram o uso

de filmes de Mylar e Teflon, no estado de eletretos, como diafxaq-
'ma de microfones, que foram colocados no mercado em 1968 (151.

1.1 .3. - Ete.tlLe.to.6 Pot,[mélL,[cO.6; Apt,[caç.õe.6

Atualmente as aplicações de eletretos são feitas com po

límeros não polares, como o Tereftalato de Polietileno (Mylar), o

Politetrafluoretileno (Teflon PTFE) , O Tetrafluoretileno' - Hexa-

fluorpropileno (Copolímero) (Teflon FEP) , que apresentam conduti
-16 -21 -1

vidade variando de 10 - 10 [n.m) (5). O armazenamento de

cargas reais injetadas é portanto quase permanente, com constante

de decaimentc da ordem de anos, ou séculos, nas condições de cir

cuito .aberto ou curto circuito, e dependendo da temperatura.

Dentre as aplicações sugeridas e patenteadas, podemos ci

tar: detetores de radiação, dosímetros, unidadesdé memórias,medi

dores de umidade, purificadores de ar, detetores de vibrações, me

didores de pressão, relês, motores eletrostáticos, defletores de

feixes eletrônicos, etc. (71.

1.1.4. - Tipo.6 deEte.tlL~to.6 e Mê.todo.6 de CalLga

Podemos classificar os eletretos pelos métodos de carga.

O eletreto produzido originalmente por Eguchi, hoje é conhecido

por termoeletreto. Eletretos produzidos por radiações são os ra

dioeletretos, e assim temos os fotoeletretos, os

tos, os coronaeletretos etc.

eletroneletre

1.1.5. V e..6 c. a.lLga. C o!to na.

A produção de cargas corona é possivel através dadescar
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ga em ar a pressão atmosférica. No sistema corona um alto pote!!,

cial é aplicado entre um fio fino e ponteagudo e uma blindagem

metálica. A aplicação do potencial de vários quilovolts à ponta

corona estabelece um campo elétrico extremamente alto nas suas vi

zinhanças, causando a ruptura das moléculas de ar. Se o potencial

da ponta metálica for positivo em relação à blindagem teremos co

rona positiva, caso contrário, teremos corona negativa.

Em corona negativa a ionização ocorre pela colisão de

eletrons com as moléculas de gás, na região ativa próxima à ponta

'emissora. O terminal negativo da fonte realimenta de eletrons a

ponta corona, que emite eletrons secundários através de

COm ions positivos assim formados se movem em direção à

colisão

blinda

gem, chocando-se e transferindo sua carga para as armadilhas su

perficiais da amostra, colocada entre os -eletrodos.

o estudo dos ions portadores de carga nesse processo
-e

feito através da espectrometria de massa. Para corona negativa,no

ar à pressão atmosférica, os ions predominantes sãO C03 com 10%

-na forma hidratada C03(HzO}n em 50% de umidade relativa de ar

(16). O formador do ion CO; é a pequena quantidade de COz(300ppm)

existente no ar, que reage com Oz ou 03 para formar o ion C03• O

COz é formado possivelmente por reação de Oz do ar com o carvao

depositado no eletrodo positivo (16).

A energia da espécie iônica emergente da corona é deter

minado pela agitação térmica e velocidade de deriva do ion, sendo

última igual ao produto da mobilidade e do campo elétrico. Devido- -

a sua pequena energia (para ions C03 , 3.8 ± 1 e V) (16) os ions

são depositados nas camadas superficiais e nao penetram no mate

terial. E assim que eles transferem-eletrons (ou buracosl para as

armadilhas da amostra (17).
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1.1.6 - Mêtodo~ d~ M~dida~

IA medida do excesso de cargas em um dielétrico pode ser

obtida, medindo-se a carga induzida, quando o dlelétr'icoe coloca

do próximo de um metal. A carga induzida é proporcional à densi

dade efetiva de carga superficial na amostra. A indução é,portan~ -
to, fenômeno básico na determinação da carga em dielétricos.

Vários Métodos ~ão conhecidos

a) - Método do capacitor desmontável (9-11):

Mede-se a carga induzida na placa de um capacitor onde o

dielétrico é o eletreto carregado.

b) - Método do divisor capacitivo (l9-2~ :

Mede-se o potencial em um capaci~or conhecido, colocado

em paralelo com um sistema semelhante ao capacitor desmontável.

c} - Método do capacitor dinâmico (2~ :

Mede-se a tensão alternada induzida em um eletrodo, pela

variação do campo elétrico devido a oscilação do eletrodo.

1.1.7 - E~~abilidade da Ca~ga

o de caimento de cargas injetadas em um eletreto é devido

a fenômenos internos, como condução ohmica, fuga e difusão das

cargas em excesso, ou processos externos de deposição de ions(l~

1.1.7.1 - Fenômeno~ ln~e~no~

A condução ohmica é dependente dos portadores intrínse -

cos, negativos ou positivos, existentes nas bandas de conducão- .

e valência de alguns materiais, principalmente em altas ~mperatg
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raso O processo de condução consiste no movimento desses portad~

res no campo elétrico interno ao volume do eletreto. Esse campo

elétrico, que é produzido pelo excesso de cargas injetadas, é tam

bém o causador das correntes de fuga dos portadores.

Usualmente, faz-se a medida da estabilidade, tomando-se

como critério 'a corrente termo estimulada (CTE) ou sua análoga,

descarga termo estimulada CDTE). Nesse método usa-se o eletreto

com um, ou ambos os lados metalizados e observa-se o decaimento

do potencial de superfície ou corrente, em um processo térmico de

aquecimento estimulado. A medida da CTE pode ser feita com circui

-eletrodo

'\
metalização

to aberto (amostra com apenas um lado metalizado), ou em

circuito (amostras com ambos os lados metalizados).

curto

Figura 1 - Medida da CTE com circuito aberto e curto circuito.

Seggern (22] medindo a CTE com circuito aberto com Te

correnteflon FEP, carregado com corona, estudou dois picos de

aproximadamente a 155°C e 200°C. O pico a 155°C corresponde
..
as

cargas superficiais e o pico em 200°C, às cargas presas em armadi

lhas profundas.

t,'-
,••.••••••..-;:w::r .••. _ ••.,....__ ~-.,. •.-:".,....~ <r."T t". '"

BIBliOTECA [;:0 IHSi!TUTG fiE n:>:,,, ;-.C)\,\lC\ DE SÃO O.RLCrS - USP
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Figura 2 - CTE em circuito aberto para Teflon FEP, ref. (22]•

.O tratamento térmico ("annealing") da amostra em circui

to aberto a l4SoC durante tempos diferentes, seguidos da medida

da CTE, também em circuito aberto (fig. 2), (22] mostrou o desa

parecimento total do pico de lSSQC após tratamento térmico duran

te 40 minutos. Isto significa que com tratamento térmico os poata

dores armazenados em armadilhas superficiais, são ativados e pen~

tram (na direação de seu próprio campo elétrico), no volume da

amostra, onde sao de novo, presos em armadilhas mais profundas. A

ativação dos portadores nas armadilhas correspondentes ao pico

de 200°C são maiores que as de lSSQC e, portanto, o

térmico aumenta a estabilidade do eletreto (22-231.

tratamento

Se a carga inicial for muito alta, os portadores pree!!,

chem todo volume da amostra (22), aumentando-se sua condutivida

de, e o decaimento de torna muito grande (fenômeno que leva ao

chamado "Cross-Over") (24-2S1. Inicialmente pensou-se que esse au

mento na condutividade fosse devido à ativação das cargas

ficiais pela luz (na faixa do ultravioleta), emitida pela

super

ponta

corona (26-27] . Estudos posteriores (28) mostraram que as cargas
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superficiais eram levadas a armadilhas mais profundas, ativadas

por moléculas neutras excitadas, do gás que envolve o pollmero.

o número e o tipo de armadilha podem ser mudados com o

aquecimento da amostra. Um tratamento térmico antes da carga, po

de aumentar consideravelmente o número de armadilhas

(291 e como são essas armadilhas as primeiras a serem

profundas

ocupadas,

(221 conclui-se que esse tratamento térmico pode melhorar a esta

bilidade [291.

Amostras carregadas, guardadas em curto circurto,aprese~

tam um decaimento bem maior do que as guardadas em circuito aber

to (duração total da carga, de ordem de 100 vezes menos). Também

na medida da CTE em curto circuito normalmente aparecem picos em

temperaturas bastante baixas (próximos a 95°C). Gross et aI (30)

mostraram que esse tempo curto de vida e.o pico em baixa temper~

tura era devido à condutividade induzida (portadores secundários

gerados no~lurne das cargas injetadas). Essa condutividade induzi

da aparece em eletretos carregados com eletrons ou descargas coro

na, e persiste por um periodo de vários anos à temperatura ambie!!,

te. "Annealing" da amostra em temperaturas entre IOOoC-180oC(301

diminuem o efeito da condutividade induzida em eletretos corona,

aumentando a estabilidade da carga.

7.1.7.2.

o processo externo é devido à ação do campo elétrico fo

ra do eletreto, atraindo cargas de compensação em forma de ions

de gás, no meio ambiente. Para eletretos expostos a volume de ar

muito grandes, esse mecanismo predomina sobre todos os outros pro

cessos de ativação a temperatura ambiente (ativação térmica ,fuga

de cargas e condução ohmica).

Ions presentes na atmosfera são produzidos por vários



- 9 -

processos, incluindo a atividade dos raios cósmicos, radioativid~

de e fenômeno triboelétricos. Ao nível do mar a concentração de

pares de íons em estado estacionário causado por raios
.- .

cosm~cos

paresé de aproximadamente 100/cm3 e a taxa de produção é de 10

de ions/cm3 P9r segundo, t3l-321.

Os ions presentes em um meio envolvendo o eletreto sao

atraidos para a superfície do eletreto por forças coulombianas.

Essa atração persiste até que a carga total dos ions atraidos se

ja equivalente à densidade superficial da carga do eletreto. O

tempo para a compensação de carga depende da densidade dos ions

em estado estacionário no meio, da taxa de formação de pares de

ions e da cinética de transporte de ions para a superfície do ele

treto por difusão e convecção, (311.

'Resultados experimentais com eletretos carregados com co

rona [311 mostram que, ao ar livre o decaimento chega a 50% ao

mes, porém em caixas fechadas, esse decaimento diminui para apro

ximadamente 2,5% durante' o mesmo período. Eletretos corona colo

cados em câmara de,umidade, çontrolada, a 90% de umidade relativa

e 35QC de temperatura mostram um decaimento bem maior, quando em

contacto direto com o meio ambiente, (20% em 28 dias) do que quan

do fechado dentro de uma caixa (± 5% em 25 dias).

7.2. - Vo&imet~ia de Radia~io

1.2.7. - Conc.uto& Bã.&ic.o.6

As radiações são usualmente definidas como aquelas capa

zes de ionizar a matéria diretamente ou através da ação de alguma

radiação secundária. A ionização ocorre quando uma quantidade de

energia é cedida ao material ejetando eletrons dos atomos das mo

léculas.
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Os tipos de fontes de radiações ionizantes
-

sao:

a) - os materiais radioativos emissores de partículas a,

a e neutrons e raios y.

b) - equipamento de raios X ou aceleradores de média ou

baixa tensão, gerando raios X, elétrons e ions de

hidrogênio ou hélio com energias abaixo de 20 a 30

MeV.

c) - reatores de fissão nuclear como fonte de neutrons e

raios y.

ã' ~ equipamentos de fUsão nuclear como fonte de

trons (33).

neu-

o estudo da detecção desses tipos de radiação ionizantes

requer o entendimento de suas interações com a matéria.

Como o objetivo deste trabalho é a dosimetria daradia

çao eletromagnética (raios X e y), somente esse tipo de radiação

será discutido neste resumo.

1 • 2. 2 -·1 n.teJtaç.õ e.6 de Radiaç.ã.o EletJtomlign.êticacom

a MatêJt-ta

A radi~ção eletromagnética é constituida de fotons de

energia.

E = hv = hc/"

onde v e À são respectivamente a frequência e o comprimento de

onda associados com a natureza ondulatória da radiação

h = constante de Planck

c = velocidade da luz
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Esses fotons de raios X e y normalmente interagem com a

matéria, como partículas.

Sómente na origem os raios X e y são diferentes. Raios y

são em geral produzidos em reações nucleares enquanto raios X são

orbitaisem geral causados por excitação ou remoção de eletrons

ou por desaceleração eletrSnica. [34].

O resultado da interação de fotons com a matéria pode

ser: atenuação (absorção), espalhamento (mudança de direção),ioni

zação e excitação dos átomos ou conversão de um tipo de radiação

em outro. (35]. Esses fenSmenos são causados pela colisão do fo

ton com: o núcleo; eletrons orbi tais~ partlculas livres; ou o c'am

po que envolve essas partículas. Combinando esses quatro modos

de colisão com os tres tipos possíveis de choques (elásticos, ine

lásticos e com absorção total de energia), teremos os doze proces

sos de interação do foton com a matéria (361.

A probabilidade de cada um desses processos pode:'ser ex

pressa como secção de choque por átomo, por elétron, ou por nú

cleo no absorvedor. A soma de todas as secções de choques normal!

zadas por átomo, é então a probabilidade do foton incidente ter

um dos tipos de interações ao passar por um absorvedor fino, que

contém um átomo/cm2 de área normal ao foton incidente (37J. Essa

probabilidade total de colisão por átomo quando multiplicada pelo

número de átomos por centimetro, cúbico do absorvedor, é o coe fi

ciente de atenuação linear F Bor cent!metro percorrido no absor

vedor [3~ . A fração dos fotons incidentes que atravessam um ab

sorvedor. de espessura X e densidade p será então:

r/ro = e-JlX ou
-l!.I/I 0" = e p px

onde ~ é o coeficiente de atenuação mãssico.p
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Na faixa de energia eletromagnética mais facilmente en

contrada, entre 10 ReV a 10 MeV. somente três efeitos contribuem

significativamente na absorção da.radiação. são eles os efeitos

fotoelétrico, Compton e produção de pares.

1.2.3.1. - E6elto fotoel~t~leo

Fotons de baixa energia podem interagir com a matéria

por colisão direta entre o foton e um dos eletrons. O eletron eje

tado do átomo é chamado fotoeletron. Os fotoeletrons podem ser

ejetados de varias camadas do átomo, e sua energia cinética é da

da por:

T = hv - ep

onde hv é a energia do foton e ep é a energia da ligação do ele

tron np átomo. t evidente que esse processo só pode ocorrer se,

hv > ep, e em geral aumenta com o número atômico do absorvedor.

Como o átomo inteiro participa da interação, o efeito fo

toelétrico é descrito pela secção de choque atômico aTccm2játomo).

Não existe urna equação simples e única para descrever o processo

em um largo intervalo de energia. De modo geral,

aT :::.consto zl+ j (hv) 3 (37)

a alta dependência em Z e hv é a característica principal do efei

to fotoelétrico.

A secção de choque eletrônica eTCcm2/eletronl é
. T
dividindo a /Z.

obtida
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Portanto, eL ~ consto Z3/Chv)3.

A figura 3 mostra como varia eT

c:o::u
••
'ii
..•...

N
S 10-23

c
.2
Ü
••

1/'1

••
li>o
U

com a energia (381.

Figura 3 - secção de choque para efeito fotoelétrico.

A ejeção de um fotoeletron deixa o átomo do absorvedor

em estado excitado. Quando um eletron externo preenche a lacuna

deixada pelo fotoeletron, ele emite radiação fluorescente. Portan

to, o processo fotoelétrico emite um fotoeletron de energia

T = hv - 4>

e um foton de energia 4>. Em materiais pesados como Pb

4>k = 88 Kev, um foton secundário com essa energia é

onde

suficiente
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mente penetrante para percorrer urna distância razoável, a partir

de sua origem. Essa energia, portanto, não será realmente absorvi

da pelo chumbo.

Em materiais de baixo número atômico podemos considerar

que a energia hv é totalmente absorvida, já que ~k para esses ab~

s o·rvedores varia de 10 - 100 eV (39).

1.2.3.2. - E6eito Compton

No efeito Compton o foton incidente interage com ele

trons orbitais. Esses eletrons são considerados essencialmente li

vres, sob a condição de que a energia do foton incidente é muito

maior do que a sua energia de ligação. A interação pode ser anali

sada cornournacolisão elástica entre o foton primário e o eletro~

A energia do foton incidente é integralmente transmitida ao ele

.tron ejetado e ao foton secundário.

ELETRON

LIVRE ).

Figura 4 - Efeito Compton

\
h~ FOTON

ESPALHADO

jt;lrl.C

2 ~T=mc - moc

ELETRON

EJETADO
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A figura 4 ilustra o processo, onde hv e p sao respecti

vamente a energia e momenturn para o foton incidente; hv' e
-+

p' ,
~

idem para o foton espalhado ; T e Pl = Bc, idem para o

ejetado, com

eletron

m = mo

Il-B2

e B =
v
c

Aplicando o princípio da conservação da energia e momen

tum, pode ser demonstrado que (381

cotg e = - (l+altg t
2 (l-I)

= h
moc (l-cos cp) • (1-2 )

hv'
hv

= 1
l+a (r~cos cP I (l-3)

T = hv - hv' = hv a(1-cos CP)

l+a (l-cos ;p
(1-4 )

d hv ~on e a = ~, emoc

energia do eletron

a energia dos fotons expressa em termos

em repouso.

da

Dado o número elevado de parâmetros inter-relacionados,

envolvidos simultaneamente, no efeito Compton, torna-se dificil

uma visualização geral do fenômeno através das equações. Por isso

é comum a análise gráfica das equações acima, considerando sempre

algum parâmetro constante.

Da equação (1-1) observamos que para qualquer energia
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h", teremos:

para e = 0°

para cp = 0°

e

portanto, a direção do foton espalhado varia de 0° até l8Qo, em

relação à direção do foton incidente, e a direção do

eletron varia de 0° a 90°.

A relação entre ângulos e e cp para várias energias h" do

foton incidente está representada na figura 5 (381.

Figura 5 - Relação entre e,cp eh" no 'efeito Compton. (381.

A equação (l-2) nos mostra a variação do comprimento de

onda (e portanto da energia) do foton espalhado em função do seu

espalhamento. Notamos que quanto maior o ângulo de espalhamento

CP,maioré ~À (e portanto menor é a energia hv'). Com a diminuição

de hv', teremos o aumento de energia do eletron ejetado (38).

A figura 6 mostra as frações de energia total cedida aos

eletrons ejetados e fotons espalhados, em função do ângulo~, p~



- 17 -

ra várias energias hv do foton incidente (3.81.

0.1

§
• 2

o..O.~

C.Z

aI

60 ElO00 180

Figura 6 - Fração de energia hv cedida para eletro (escala a di

reita) e fotons (escala a esquerda) para virias energias hv em

função de ~. [381.

~ importante notar que o aumento da energia incidente

produz um grande aumento na fração da energia cedida aos eletrons

ejetados. A máxima fração de energia que um eletron pode

é expressa pela equação (1-4) para ~ = 180°, e é igual a

ses valores estão indicados' na figura 6.

adquirir

2a
1+2a. Es

Com as figuras 5 e 6 podemos obter todas as informações

necessárias referentes ao processo de interação Compton, se uma

das variáveis for conhecida.

cálculos quânticos de Klein e Nishina l401 mostram que
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- -
a derivada da secçao choque para o numero de fotons espalhados

dentro de um ângulo sólido n unitário, em um ângulo ~, por ele

trons de um material, é dado por:

[ 1 ]2[ cx2(1-cos~)2]
l+cx(l+cos ~ 1 1+cos2~ + l+cx(l-cos ~) (1-5)

Entretanto no processo Comptono foton espalhado

re uma fração

adqui

hv'
nv

1
= l+a (l-cos 1»

da energLa orLgLnal. A derLvada da secção de choque para

espalhados por eletrons por unidade de ângulo sólido

é obtido da equação (1-5) multiplicando-se pelo fator

1
l+a (l":'cos1>1

então:

fotons

r 1 J 3 [+ 2 + a 2 (l-cos ~)2)ll+a(l-cos ~l 1 cos 1> l+a(l-cos <t>}

(1-6 )

Ó subscrito s em eOs refere-se à energia espalhada. O

,subscrito t em eOt refere-se ao coeficiente Compton total.

Integrando-se as equações (1-5) e (1-6) temos os coefi-

cientes Compton total e de espa1hamento respectivamente:
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{l+a (2 {1+al ._ ln c1+2atl +(X2 1+2a a)
lnC1+2a)

2a
1+3a _2} (1-7)

a diferença entre esses dois coeficientes é o verdadeiro

ciente Compton e de absorção:

coefi

a
e a 21Te" (2 (1+a) 2

= m~c'+ ta. 2 (1+2al
1+3a + C1+a) (1+2a-2a2)

(1+2a) 2 '

,- 4a2
3 (1+2a) 3

1
- 2a -(1-9 )

Os coeficientes at, as e aa estão no gráfico da

7, em função da energia do foton.

I
.5 2'j
• lO
S
U
c~o
••!02

0.1
001

figura

Figura 7 - Coeficientes Compton:at,as e aa em função de hv (38).
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o coeficiente de espalhamento é igual a crtpara baixas

energias, porque nesta faixa a energia dos eletrons é muito peque

na. O coeficiente real de absorção craé pequeno em baixas ener

gias, passa por um máximo em 500 ~V,e diminui, aproximando-se

bastante de crt em 100 MeV.

Cálculos envolvendo combinações das equações (1-4)e{1-5)
cr

- h de (T) .• 1
mostram que a secçao de c oque dT para o numero de e etrons

com energias cinética entre T e T + dT espalhados, por

do material, é dado por (381.

eletrons

decr(T) = TTelt (-L) (1+ 2 CP + 0.2 (l-cos <1» 21dT mãc4 ahv cos l+a.{l-cos </l);

(1-10 )

Esta secção de choque é mostrada graficamente na figura 8.

j
Q9

j
08

j
0.7

,
0.4 o": 0.6

(lfC'tem (R""<;'i ( •••.•p.~\

I
o

-í.=r ~'~' . ~.

Figura 8 - Secção de choque-Energia, para eletrons (381.
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Tomando como exemplo a curva cuja energia do foton
.•.e

1 MeV, observamos que, podemos ter eletrons ejetados com energia

variando de O a 0,796 MeV, cujasprobabilidadessão obtidas nos ei

xos verticais, e que eletrons com energias máximas tem maior pro

babilidade de ser ejetado.

Como no efeito Compton a interação é entre foton e ele

trons livres, o processo independe do número atômico (Z) e todos

os materiais absorvem essencialmente a mesma quantidade de radia

ção por eletron. Como a maioria dos materiais possuem o mesmo
.•.

nu

mero de eletrons por grama, a absorção Compton por grama será pra

ticamen'tea mesma para todos os materiais.

1.2.3.3. - pnoduçio de Pane4

Um foton interagindo com o campo elétrico que envolve

uma partícula carregada, pode desaparecer, criando um par ele

tron-positron. O foton precisa ter, no mínimo, duas vezes a ener

gia de repouso de um eletron (1.02 Mev) para que a interação se

ja energeticamente possível (391.

No campo do núcleo teremos:

onde T+ e T- são energias cinéticas do positron e do eletron res

pectivamente.

A produção de pares, pode acontecer no campo de um ele

tron, e nesse caso a energia do foton precisa ser maior que

4moc2, e o eletron absorve grande parte dessa energia (411.

o positron, logo após a sua formação, desaparece, intera

gindo com um eletron, formando o positronio que pode decair por

exemplo, e produzindo dois fotons de energias 0,51 MeV.
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-. -
A expressao analltica da secçao de choque aI< para o pr~

- .
cesso da produçao de pares e complexa, porem podemos fazer algu

mas aproximações, dependentes da energia.

nas vizinhanças de 1 MeY.

para energias altas (34 )• .
A alta dependência do número atômico e a fraca dependê~

cia da energia é evidente. Os valores de secção de choque da pro

dução de pares é mostrada na figura 9 em função da energia dos fo

tons incidentes.

30

25

Ê
.2 20
~
•...eu....
~ 15
c:
2

~ 10
'"
'"o
U

5

101

Photon Energy IMeVI

Figura 9 - Secção de choque para o processo de produção de pares.
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'A ~igura 10 mostra a importância relativa dos três efei

tps mais importantes de absorção de radiação eletromagnética, no

intervalo de 10 KeV a 100 MeV, em função do Z do absorvedor. Pa-

ra qualquer valor de Z, o efeito Compton predomina para fotons

com energias entre 0,8 a4,0 MeVi para materiais de baixo Z,essa

predominância é bem mais larga. Para materiais de Z alto, a pr~

dominância é, do efeito fotoelétrico em baixas energias.

Pai, p'odurlion
domlnonl

Comp1on ellecl
dom,non'

F'h<;loelecl,ic elfecl
dominon'

40

~ ,,,,,'u, "

120 I I I IIII I I I I III li T--rn

oor

j 8Vl°60
'õ
N •

~igura 10 - Importância relativa dos três maiores efeitos de absor

ção de radiação eletromagnética (37)



-ll
I/Io = e P px

- 24 -

1.2.3.5. - Out~04 P~oee~~o~ de Ab~o~çio

Outros processos de absorção ocorrem com pequena probabi

lidade.O mais importante desses,é o efeito foto nuclear. A secção

de choque, aumenta rapidamente com a energia, passa por um máximo

1.2.3.6. - Coe.n.ic..ie.nte·'. Tota.l de. Ab~ otc.ç.â.o

e. ~ eu~ Campo nente.6

Vimos, na secção 1.2.2 que a absorção da radiação eletro

magnética era:

onde ~ era o coeficiente total mássico de absorção de
p

energia.

Esse coeficiente total mássico é a sorna dos três coeficientes de

absorção discutidos anteriormente, isto é, o fotoelétrico, o comE

~on e o de produção de pares. Portanto,

]J

p
= 't

P
+ cr

p
+ K

P

com relações similares para os coeficientes, total linear, total

eletrônico e total atômico.

A figura 11 mostra valores de ~ para vários elementos.
p
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Figura 11 - Coeficiente de absorção mássico para vários elemen-
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~ radiação Y e X, através dos processos descritos nas

~eçoes anteriores podem transferir toda, ou parte de suamergia

a eletrons dentro do meio. O comportamento desses eletrons se 

cundários é semelhante ao dos eletrons rápidos das radiações S.

Eletrons rápidos, quando comparados com partículas pe

sadas perdem sua energia numa taxa muito pequena no percurso ar

tuoso, num material absorvedor. Porém, grandes desvios sao pos -

síveis em seu percurso, porque sua massa é igual a dos eletrons

orbitais com os quais eles vão interagir, e uma fracão grande de

sua energia pode ser perdida em uma simples colisão.

O poder de freamento linear S nara uma partícula carrega

._--_.•.....--_._---~_._-~-,.•...,... ...

BIBliOTECA e)e, ~T'o ;) ~< r: :.\ ';;.\\,1\"1'\ r; :,.'/1 r~.\ltI.QS ·IJ~
, t·,

, l:...--:_:~~~:=~:,~ _ .~.:.._ .•. L:::... -::-;::--..:::.::-~ •. J
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da é definido por:

s ....- dE
eu

onde dE é a energia perdida pela partIcula ao atravessar a distân

cia dI de um determinado absorvedor t421. A expressão clássica de

Bethe, descreve a perda especIfica de energia devida à ionização

e excitação (perda por colisão) para eletrons rápidos.

-~lc +

onde:

+ (1-6'1 + ~ (1-/1-6' I ~

v = velocidade do eletron

N = número de átomos por cm3 do absorvedor

Z = número atômico do absorvedor

mo= massa do eletron em repouso

I = constante experimental relacionando os potenciais de

excitação e ionização do absorvedor.

e = carga do eletron

8 = ~ onde c = velocidade da luzc

Os eletrons, também podem perder energias por processos

radioativos ou interações coulombianas. Essa perda radioativa

consiste na emissão de radiação eletromagnética "bremsstrahlung"

durante o seu percurso.

A perda linear de energia por esse processo é dada por:
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1+

NEZ(Z+11e (4 ln
= 137 m: CI+

2E

mec2

4- -}3 (42)

Os fatores E e Z2 no numerador, mostram a importância

desse efeito para eletrons de alta energia e absorvedores de alto

Z. O poder de freamento total para eletrons é a soma das perdas

radiativas e por colisão.

A relação entre os dois tipos de perda de energia é da

do aproximadamente por:

EZ
700

onde E é dado em MeV. Para eletrons secundários emitidos de inte

raçoes entre radiações y e X com a matéria, essa energia é de

apenas alguns MeV. Portanto a perda por radiação é sempre uma p~

quena fração de energia perdida devida a ionização e excitação, e

é significante somente em absorvedor de alto número atômico.

7.2.4. - G~andeza~ FZ~ica~ u~ada~ em Radiação

o internacional Commision on Radiation Units and

Measurements {IRCU} (43), divide as grandezas usadas em radiação,

em dois grupos:

- De uso geral

A} - Radiometr1a
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B) - Coeficientes de interações

C} - Dosimetria

D) - Radioatividade

- De uso em.radioproteção

A) - Dose equivalente

B) - Especificação do nível de radiação ambiental

Faremos a seguir um resumo das grandezas físicas mais im

portantes para a dosimetria, baseando na publicação do IRCU de

1980 (431.

- De uso geral

B) - Coeficientes de interação

B.l) - Secção de choque cr de um alvo para interação prod~

zidas por particulas incidentes carregadas ou não, é cr =: onde

E é a probabilidade de interação para um determinado alvo quando

esta sujeito a uma fluência ~. Fluência de partícula ~ é o quo

ciente dNjd a, onde d N é o número de particula~ incidentes sobre

uma esfera cuja secção reta tenha área d a.

dN
~ = da

p
cr = 4i

,

-2
unidade: m

unidade: m2

unidade especial: Barn
_28 2= b = 10 m

B.2} - Coeficiente de atenuação de massa pjp de um mate

rial para partículas ionizantes sem cargas, é o

quociente de dN 1 / - -
Nr . Pd17 onde dN N e a fraçao de pa~

tículas que interagiram numa distância d 1, dentro
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de um material de densidade p.

11

P
= 1

pN •

dN
eu

•,

unidade: m2Kg-1.Pode ser escrito em função da secção de choque:

N = número de Avogrado

NA

I A
11

=. - crP
M onde:

IM
= massa Molecular

para raios X ou y é usualmente escrito corno:

1.1

P
= !. + crc +

p p
crcoh + ~
p p

onde T cre K são as secções de choques devido aos efeitos fotoe

létrico, Compton e produção de pares, respectivamente.

ionizantesde urna matéria para partículas

B.3) - Coecifiente

l.Itr
p

mássico de transferência de energia,

não carregadas, é o quociente:

/
dEtrEN 1

pdl

onde E é a energia de cada partícula (excluida a energia de repou

sol. N é o número de partículas e:

dEtr/EN

é a fração da energia das partículas incidentes que é

da corno energia cinética de particulas carregadas por

transferi

interação

ao atravessar urna distância d 1 no material de densidade p:

-1
unidade: m 2 k g

lltr
p.

= 1
pEN •

dEtrdr
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Para raios Xe y pode ser expresso em termos das secçõ~s de cho

que:

l1tr
p

= T~ + > ~a
p p

+ , onde Ta
p

e

6= energia media emitida por radiação fluorescente por

absorvido de energia hv.

foton

crca

p

crc

p

-
Ee

• hv

Ee = energia media do eletron Compton ejetado, é

Ka = .~ (1 _ 2moc)
p p hv

B.41 - Coeficiente másslco de absorção de energia

do material para part~culas ionizantes não

llen
p

carre

lltr .
gadas, é o produto de ---. (l-g) , onde g
. p

ção de energia de partículas secundárias

é a fra

carreg~

das, perdidas em "bremsstrahlung" no material.

-1
'llen = lltr •(l-gl ; unidade: m2kgp p

B.5) - Poder de freamento mássico total, S/p de um ma

terial para partículas carregadas é o quociente

dE/pdt onde dE é a energia perdida pela partícula

carregada, ao atravessar urna distância d 1 em um

material de densidade p.

unidade:

B.6) - Transferência linear de energia, ou poder de frea

mento linear de colisão, L~, de um material para
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partículas carregadas é o quociente de dE/dI, on

de dE é a energia perdida pela partícula carreg~
.

da ao atravessar a distância dI devido às cal i

sões com eletrons nas quais a energia perdida

menor que ~:

..e

•, -1
unidade: Jm

Para simplificar a notação, ~ pode ser ,expresso em e V ,

portanto, L100 deve ser entendido como a transferência linear de

energia, para de um limite de até 100 ev.

B.7) - Energia media para formar um par de ion em um gás

energia

w é o quociente de E por N onde N é o número

dio de pares de ionsformado$ quando a

cinética inicial E de uma partícula carregada

totalmente dissipada.

W = E/N ; unidade: J (eventualmente ev)

c - Dosimetria

..
me

..e

C.l} - Energia cedida E, pela radiação ionizante à mate

ria em um volume é:

E' = R in - R out + EQ

onde:

R in = Energia radiante incidente sobre o volume,isto é,

a soma das energias (excluindo as energias de repouso) de todas

as partículas ionizantes, carregadas ou não, que entram no volu

me.

R out = Energia radiante emergente do volume, isto é, a

soma das energias (excluindo as energias de repouso) de todas as
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particulas ionizantes carregadas ou não que saem do volume.

t Q = Soma de todas as variações (diminuição: sinal posi

tivo; aumento: sinal negativo) de todas as energias de massa de

repouso do núcleo e particulas elementares em qualquer

ção nuclear, que ocorre no volume umidade: J.V.

transfor

C.2} - Energia linear y, é o quociente E/I, onde E é a

energia cedida à materia no volume de interesse e

I é o comprimento médio nesse volume:

y =
El ; -1

unidade: Jm

C.3} - Energia especifica (cedida) Z é o quociente E/m

onde E é a energia cedida pela radiação ionizante

à matéria de massa m:

Z = E
m ; -1

unidade: J k9 .

o nome especial dessa unidade é o gray (Gy):

-1
1 Gy = 1 J kg

A unidade especial rad pode ser usada

(até 1 de junho de 1985):

temporariamente

C.4} - Dose absorvida D é o quociente de d E/dm onde dE

é a energia média cedida pela radiação ionizante

à matéria de massa dm:

D = de:/dm : unidade:

o nome especial dessa unidade de dose absorvida é o gray

(Gy)
1 Gy =

-1
1 J kg
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A unidade especial rad pode ser usada

(até 1 de junho de 1985}.

A relação entre O e Z é:

-
D = 1im Z

m-+Q

onde Z é a energia especifica média .

temporariamente

•
c.51 - Taxa de dose absorvida D é o quociente d D/dt on

de d D é o incremento da dose absorvida no inter

valo de tempo dt:

•
D = dD/dt ., unidade:

-1 -iJ k sg

-1
O nome especial gray, pode substituir J kg"

-1 -1.-1
1 Gys = 1 J kg s

porariamente (até 1 de junho de 1985).

C.6} - Kerma K é o quociente de d Etr/dm, onde d Etr
-e

a sorna das energias cinéticas iniciais de todas

as partículas ionizantes não carregadas numa mas

sa dm de material:

K = d Etr/dm ., unidade:
-1

J kg

Nome especial para a unidade, gray, (Gy)

1 Gy =
-1

1 J kg
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-2 -1 .•
A unidade 1 rad = 10 J kg devera ser substituida em

1985• . ". . .-
C.7] - Taxa Kerma K, e o quociente dK/dt, onde dK e o

incremento do Kerma num intervalo de tempo dt:

•
K. = dk/dt ., -1 -1

unidade: J kg s
-1

= Gys

c.a} - Exposição X, é o quociente de dQ/dm, onde o valor

de dQ é o valor absoluto da carga total de ions

de um só sinal produzidos no ar, quando todos os

eletrons liberados for fotons numa massa de ar

dm, são completamente freados no ar:

x = dQ/dm ; unidade:
-1

C kg

A unidade especial de exposição, roentgen (R), pode ser

usada até 1 de junho de 1985.

1 R
-It -1

= 2,58 x 10 C kg (valor exato)

C.9} - Taxa de exposição X, é o quociente dX/dt, onde dX

é o incremento de exposição no intervalo de tempo

dt:

i = dX/dt ; unidade:

D - Radiotividade

D.1} - Constante de decaimento À, é o quociente dP/dt o~

de dP é a probabilidade de um dado núcleo radioa

tivo sofrer uma transição nuclear expontânea em
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um intervalo de tempo dt:

Â = dP/dt; unidade:
-1

S

D.2} - Atividade A, é o quociente dN/dt, onde dN é o
..

nu

mero de transições nucleares expontânea no inter

valo de tempo dt:

A = dN/dt
•, -1

unidade: 5

o nome especial para unidade de atividade é o becquerel

eBq)

-1
1 Bq = ls

A unidade especial Curie (Ci) pode ser usada temporaria

mente (até 1 de junho de 1985).

1 Ci =
1 o

3,7 x 10
-1

S (valor exato)

D.3} - Constante de taxa de Kerma no ar rô de uma fonte

radioativa emitindo fotons, é o quociente t2Kô/A

onde kô é a taxa de Kermanno ar,:devido a fotons

de energia maior do que ô a uma distância t de

uma fonte pontual de atividade A:

rô ; unidade

Grandezas de uso em Radioproteção

A) - Dose equivalente H, é o produto de D.Q.N., no ponto

de interesse do tecido, onde D é a dose absorvida, Q é o

qualidade de N é o produto de outros fatores modificadores:

I ,-~~_., " • "IBIBLIOTECAD~ li<~;~.'::~J r: rI~,.\ ; ('; \\~(t,~:~~,\~.~""~~S,US~~" __ ·~L ._.. ~~ ••• l~. _~.~;'", ... :L•.,t ... 4.' ,..;.- ',' • _.. _._.-_., __.~_,.#~l::':. _,'.

fator
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A = O Q N
•, unidade: J l<q-1

o nome especial para a unidade de dose equivalente é o

sievert {Sv}

-1
1 SV = 1 J kg

A unidade especial rem, pode ser usada

(Até 1 dejunho de 1985).

temporariamente

1 rem
-2 -1

= 10 J k9

1.3. - CâmalLade Ionizaç.ã.o

J .3 • 1. - Ve.,te.,tolLellde Radiaç.ã.o

o termo deteção é usado para incluir não somente a indi

cação da presença, mas também a medida da quantidade de radiação.

Um sistema de deteção consiste de duas partes: um detetor propria

mente dito e um equipamento de medida, da variável ou parâmetro

de sensoreamento.

A maior parte dos detetores de radiação são baseados em

efeitos produzidos quando uma particula carregada passa através de

um material. Esses efeitos, conhecidos desde os primórdios da ra

diação são: a ionização e a excitação energética. De fato a pri

meira unidade comumente usada para exposição de radiação, o roen

tgen, foi definido em termos da ionização produzido no ar, e é es

se fenômeno usado em larga escala nos atuais detetores de radia

ção. Para isso, os ions formados em um certo volume, são coleta

dos e relacionados com a exposição ou dose.

Em alguns detetores, a excitação energética e a dissocia
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çao molecular são os fenômenos importantes, como a proqução de lu

... - -
minescencia que envolve os detetores de cintilaçao, produçao de

imagem em emulsões fotográficas ou reações em dosímetros quimi

COSo

1.3.2. lon~zação em Ga~e~

Em secções anteriores vimos os processos pelos quais a

radiação eletromagnética pode interagir com a matéria. O resulta

do da interação € a produção de ions, e portanto, eletrons secun

dários bastante energnéticos, que durante o seu percurso, pode

produzir outros pares de ions.

O número de ions, independente do processo de formação é

a quantidade que interessa na medida da radiação, ou seja:

N = E/W

onde, E é a energia total gasta para formar N ~ar~s de ions em

um gás, cuja energia de ligação característica é w (39).

Observações empíricas, mostram que W é aproximadamente

constante independente da energia e do tipo de radiação (42-44).

Portanto, conhecendo-se W, e medindo-se N, determinamos E (ener

gia cedida ao gás).

1.3.3. Ve..t e.to Jt e.~d e.R a.dia. ç.ã.o Coom G ã.6

Os três mais antigos, e ainda os mais usados detetores

de radiação são: a câmara de ionização, o contador proporcional e
"

o tubo de Geiger-Muller.
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A figura 12 mostra o esquema desses detetores.

-
-:=::..v

4 I
-

+

Figura 12 - Detetor de radiação com gás.

o sistema consiste em uma câmara cheia de gás, com um

eletrodo central bem isolados das paredes externas. Uma tensão V

é aplicada entre o.eletrodo central e a parede.

Supondo que sob o efeito da radiação N pares de ions se

jam formados dentro da câmara. Os ions positivos e negativos move

rao através do' campo elétrico em direção aos eletrodos, e a cor

rente I medida no amperimetro A, será proporcional a N.

A diferença básica entre os três tipos de detetores está

no valor do campo elétrico coletor. Essa diferença está esquemati

zada na figura 13, para duas energias incidentes diferentes.
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Figura 13 - Tensão aplicada - N pàra várias câmaras.

A região 1, cor responde à região de recombinação antes

da coleção. A região 2 é da câmara de ionizaçãoJ'onde N = E/W. A

região 3 é a do contador proporcional, onde N = K. E/W, com K =

constante de multiplicação do gás. A região, 5 é a região do con

tador de Geiger-M~ller, onde a descarga se propaga, e N é indepe~

dente da energia.

1.3.4. - .Medida de Expo~ição

Para a medida da exposição (definição C 8 na

1.2.4.) é preciso coletar todos os ions produzidos por

sccç.l.O

ele trens

secundários, ejetados pela radiação numa determinada massa de ar.
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Esses eletrons podem produzir alguma ionização fora da região na

qual eles recebem energia. Para aplicar a definição, precisamos

coletar todos esses ions produzidos no ar, ou então compensar a

sua perda de alguma maneira (ou seja, precisa ser satisfeita a

condição de equi11brio eletrônico) •

1.3.5.

Quando o material irradiado (o ar, no caso da câmara de

ionização de ar livre) é homogêneo, e de uma espessura superior

ao alcance máximo dos eletrons secundários, e a atenuação da ra

diação primária é desprezivel, haverá equilibrio eletrônico. Isto

significa que, cada eletron que deixa o volume de medidas é subs

tituido por outro, com as mesmas características.

I

7.3.6. -CâmaJtade. Torr..tzaç.ã.ode.a:Jr. LLvJte.

Esta câmara é formada por eletrodos paralelos (figura

141 ,entre os quais se estabelece um campo elétrico intenso,de mo

do a assegurar a coleta de todos os ions produzidos pela radiação.

sinal

colimador

raio gama n
Figura 14 - Esquema da câmara padrão de ar livre.
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o volume sensivel glimitado pelo campo elétrico e

colimador. A separação entre os eletrodos e o comprimento

anéis de guarda devem satisfazer a condição de equilibrio

nico.

pelo

dos

•••

eletro

Essa câmara é .bastante precisa (± l%) em um intervalo pe

queno de energias (de 100 KeV a 400 KeV). Fora essa faixa torna

-se dificil estabelecer O equilibrio eletrônico. Abaixo' de 100 KeV

a absorção da radiação pelo ar" já não é desprezivel e acima de

400 KeV a separação entre os eletrodos deve ser maior ~ue um me

tro. Modificando-se a geometria e com alguns fatores de correção,

o limite inferior pode chegar a aproximadamente 7 KeV. Para medir

energias maiores que 400 KeV, usa-se câmaras fechadas, com pare

des equivalentes ao ar. Usando câmara com alta pressão (argonio a

20 atmosferas) pode-se medir até 3 MeV, que é o limite superior

de energia para câmara de ionização, e portanto da própria reali

zaçao experimental da grandeza exposição (X).

1.3.7. - Med~da da Vo~e Ab~o~v~da

o cálculo da dose absorvida no ar ·é fei...toem relação a me

dida da exposição (45).

Supondo que, X (C/kg) , seja a exposição numa determinada

região no ar. O número de pares de ions produzidos nessas região,

na mesma massa de ar será:

X (k~)

1
(E..=.!..:..). 1,6xlO-19

C

Sendo W = 33,7

~V. Ia energia gasta na formação de
um• 1. •

par de ions no ar, a energia total absorvida pelo ar por unidade

de massa (Dose absorvida) será:
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Dar =

Dar = JC
33 , 7 ~ I. x (Kg")

Amse absorvida no ar, é numericamente igual ao produto W.X, onde

W é o~lor da constante de ionização do ar e X é a medida da ex

posição, na mesma região do espaço.

Particularmente, se:

-..
2,58x10= (~)kg

33 , 7 cg l. 2, 5 8xl O- •• k~

IRX

Dar =

Por definição:

e então I R = '0,869 rad

câmaras de ionização fechadas, cheias de gás, também po

dem ser ~sadas para medida indireta da dose absorvida, baseada na

aplicação da teoria da cavidade.

1.'3.8 .-TeolLi.adaCavi.dade - BlLagg-GlLay

Essa teoria relaciona a ionização produzida em uma cavi

dade com ar, dentro de um meio sujeito à irradiação, e a energia

absorvida pelo meio (46-47] • Supondo ser pequena, a cavidade,de

modo que sua introdução no meio não altere o número ou a distri

buição de eletrons que passam através do meio. Se a ionização da

cavidade é Jg(~) kg e W é a energia cedida para produzir um par

(J/p.i.), a energia transferida por unidade de massa do gás Dg,



- 43 -

expressa em J/kg será:

Og
J

W(--:-}
p.J.. = Jg W(~g}

•
Se Dm for a energia transferida ao meio por unidade de

massa (dose absorvida) pelo mesmo fluxo de eletrons, a

Om/Dg será igual a 1,00 se o gás e meio tiverem o mesmo

relação

.•
numero

atômico e contiverem o mesmo número de e1etrons por kg. Em geral

I ••••••
J.sso nao acontece e representamos essa relaçao por:

sm = Om/Dgg

razao entre os poderes de freamento do meio, e do gás. A

absorvida pelo meio será:

m
Om = S Ogg

Om = Sm J W
g g

dose

que é a equação de Bragg-Gray, para a teoria da cavidade (45).

A teoria de Bragg-Gray foi desenvolvida supondo-se que a

razao entre os poderes de freamento Sm do meio e do gásg
fosse

"quase independente da ener9ia dos eletrons secundários",C481. Na

realidade isto não acontece, e foram feitas pequenas modificações

na teoria. Laurence (49) supôs a perda de energia contínua e

Spencer, Attix e Burch (50-51) supuseram uma perda de

discreta, para eletrons, atravessando um meio.

A aplicação da teoria da cavidade permite o

energia

desenvolvi

mento de câmaras de ionização fechadas, com paredes equivalentes,

para medida de energia superiores e 3 MeV.
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Foltma., V.tmen~õe~ e Ma.:teltia.i4

..

o desenvolv~ento de câmara de ionização é baseado no

próposito ao qual ela vai ser utilizada: para medir exposição ou

para medir dose absorvida. As dimensões e a forma da cavidade,tam

bém dependem da finalidade; se o objetivo for o levantamento das

características do campo da radiação, {pela medida ponto a pont~,

as medidas deverão ser as menores possíveis, se o uso for a moni

toração da radiação de baixa energia, haverá maior liberdade ria

escolha,das dimensões (52).

Quanto ao material da parede, a escolha deve satisfazer

a finalidade, e tamb~m a teoria da cavidade. Para medida de expo

sição,o material deverá ser equivalente ao ar, e para medida da

dose absorvida em um meio,'o material da parede deverá ser equiv~

lente ao meio.Dois materiais serão equivalentes se tiverem o mes

mo número atômico e t~mbém o mesmo número de eletronsjkg.

A espessura da parede deverá ser a mais fina possível,

para evitar uma absorção muito grande, porém, deverá satisfazer

a condição de equilíbrio eletrônico (52).

1.3.9.2. - Coleção de lon4

Para que todos os ions produzidos na cavidade da câmara

sejam coletados, é preciso que haja saturação. O campo elétrico

interno deve ser tal que, arraste todos os ions em direção aos

eletrodos, antes que haja possibilidade de recombinação. Isto

geralmenteé conseguido, aumentando-se a tensão aplicada aos ele
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trodos ou diminuindo-se as dimensões da câmara.-

A eficiência de coleção f, dado pela relação entre as

correntes medidas e ideal, calculada empiricamente é:

Para uma câmara com eletrodos planos paralelos, onde:

a = coeficiente de recombinação -(~3S-1)

e = carga iônica fe)

kl e k2 = mobilidade (m2/sv) para ions positivos e neg~

tivos respectivamente.

d = separação entre eletrodos (m)

v 0= tensão aplicada entre eletrodos (V)

q = taxa de ionização (~)m3s .

Essa é a equação da curva de satu~,açãqpara câmara de

ionização com eletrodos planos-paralelos, e dá a eficiência de co

leção em termos de fatores geométricos, e constantes característi

cas do gás usado.

Para o caso de câmaras com geometrias esféricas ou cilín

dricas, basta substituir ~ por: (521.

~esf= m rK2esf (a-h) 2/q ]l"{V/d)(b/a) (a-b)

onde a = raio externo
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b = raio interno

m = I ekCl,k,

,

Para ~eometria esférica, e

~cil =rn [K2Cit(a-h) 2;q .. ](V/d '-• (b. tn (a/b)

onde a = raio externo

b = raio interno

Kcit = !Ca/bl+l.tnCa/b) ,(a/b! -1 2

rn

,
\

Para 'geometriacilíndrica.

1.3.10. - Câma~a de Ionizaçâo Conden~ado~a

A câmara condensadora é a forma mais simples de
•.

camara

de ionização integradora. ~ capacidade elétrica entre os eletro

dos, armazena a carga, e uma mudança no potencial devido a irra

diação é a medida da carga total coletada. Teremos então: (52).

c (Y o:-VJ. L = fq vt

onde: C = a capacidade da
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f = a eficiência de coleção média

Vo e Vl é o potenciál em C antes e depois da irradiação.

q = é a intensidade de ionização

v = volume da câmara

t = duração da irradiação

ou ainda:

qt

Supondo f ~ 1, a câ~ara estará totalmente

após urnaquantidade de ionização:

descarregada

Cqtlmax
= CVQ

v

que é in~ersamente proporcional ao volume da câmara.

Esse tipo de câmara é muito útil na monitoração pessoal

porque o sistema de carga e leitura é ,~eparado do detetor e este

último, normalmente em forma de caneta, é levado no bolso do usuá

rio.

7.4. - Vo~~me~~~a com Ele~~e~o~

vãr~os métodos dedosimetria de radiação.tem sido basea

dos nos processos de interação entre foton, polarização interna e

campos externo,gerado por excesso de çargas em dielétricos (53).

Os principais sao:

aI - Uso do campo do eletreto com o campo coletorde

ions, em sistemas tipo câmara de ionização.
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b] - Variação da população das armadilhas por ação da

radiação e subsequente monitoração com a técnica da corrente ter

mo estimulada.

c) Efeitos de danos de radiação sobre o eletreto condu

zindo à variação da população e ou tipos de armadilhas, etc.,

1.4.1. - E6~ito do Volum~

câmara de ionização com termoelétricos, foi estudada por

Myazdrikov, (54) que seguindo o desenvolvimento teórico de Grcss,

deduziu a seguinte expressão para a taxa de variação da densidade

de carga superticial (55) devido a radiação;

der
dt = CZ Py~g Po

1: K]Jof ]Jd Z<j>I

onde: c = equivalente do roentgen

Py = intensidade da dose de radiação do gás
\

pd = coeficiente linear de absorção do dialétrico

pof = momento do dipolo do dielétrico

Po = pressao atmosférica

t9_ = pressão do gás

I = intensidade da radiação incidente

Zd = espessura do eletreto

Zg = espessura da camada de gás

o primeiro termo da equação é a contribuição da corrente

iônica no gás e o segundo é a contribuição devido a ionização den

tro do dielétrico. De acorda com Myazdrikov, para radiação elé
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tromagnética o primeiro termo é muitas vezes maior que p segundo

(55). Wo1fson e Dyment (551 estudaram este dos!metro, com inte

ração só no volume do e1etreto (mesma equação de Myazdrikov, com

Zg = O. Portanto levando-se em conta somente a ionização dentro

do die1étrico). O verdadeiro efeito de vo1ume·para dosímetros de

e1etretos foi determinado por Gross et a1. (561 explicando o de

caimento exponencia1 de carga para doses, na faixa de M.rad.O efei

to de volume, só é aplicado em doses muito altas.

1.4.2. - Câma.lLa. de. 10 nl.za.ç.ã.o c.om· E.e.e.tlLe.to~

Uma câmara de ionização plana com eletrodos feitos de

folhas de tef10n carregadas por contacto iíquido, foi descrito

Suarez

por Bauser e Ronge (571 como doslmetro pessoal utilizado na faixa
-5

de 10 a 10 Gy.

Um.doslmetro de e1etreto com uma câmara ativa cilíndrica,

para monitoração pessoal e radioterápica, começou a ser desenvo1

vido por S. Mascarenhase R.L. Zimmerman em são Car10s (581, com

co1abaração posterior de J.Cameron (59), L.Campos e A.

(601, J.L. Ca1~as e L. Campos (61), e outros.

As vantagens desse dosimetro sobre seus similares sao
~ .

inumeras, dentre as quais citamos: o baixo custo, a excelente es

tabi1idade, não épaga a "memória" quando é 1ido,la

nos sistemas de carga e leituras etc.

simplicidade

Maiores detalhes sobre esse doslmetro, serão vistos nos

capítulos seguintes.
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CAPíTULO II

CÂMARA DE IONIZAÇÃO CILÍNDRICA COM ELETRETO

2. 7. - PIL,[nc.f.p.[ode. Func..iona.me.n:to

A câmara de ionização ci1fndrica com e1etreto (dosrmetro

de e1etreto cilíndrico, (D.E.C.), funciona como uma câmara conden

sadora. O die1étrico (Tef1on) é carregado e o campo elétrico ex

terno ao e1etreto atua como campo co1etor. O eletrodo centra1,que

serve como suporte do e1etreto, é ligado eletricamente à parede

interna da câmara e com isso gera um campo elétrico uniforme en

tre o e1etreto e capa externa.

A figura 15 mostra um D.E. em esquema.

1. 1 ! 1 1 l·!

+ + +

PAREDE
~

\ ~EXTERNA+

ELETRODO..
CENTRAL

1 i i1 ri r
+ + + + +
\

I
C4MPO COLETO R

(VOLUM E A TI VO )

Figura 15 - D.E. em esquema .•
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Os ions produzidos pela radiação no volume de ar entre

o eletreto e a parede externa são coletados na superfície do Te

flon, compensando o excesso de cargas. A medida da carga na supe~

fície do Teflon, que é feita por um processo indutivo através de

um eletrômetro sensível, nos dá a indicação da radiação ao qual o

doslmetro foi exposto.

2.2. - Con~t~ução do Vo~1met~o de Elet~eto

o dos1metro de eletreto com volume ativo cilíndrico foi

desenvolvido para o uso da monitoração pessoal, radioproteção e

radioterapia. A configuração adequada para tal uso é a da

tria cillndrica, semelhante a caneta dosimévica de bolso.

sime

Na fi9ura 16, temos um D.E.C., com um eletrodo central,

no eixo cilindrico, como suporte do eletreto (Teflon). Esse ele

trodo é removível do corpo do D.E.C. através de uma rosca, e com

isto, podemos substituí-lo e também o tipo do eletreto.

CORPO

~

PAREDE

I

TEFLON

Figura 16 - D.E.C. cilíndrico.
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A parede externa pode ser adequadamente calculada para

vários tipos de usos e qualidades de radiação. No caso do D.E.C.,

a parede pode ser inclusive substituida para os diversos usos, de

forma a dar maior versatilidade ao dos!metro. Quando se usa par~

de de material isolante, é preciso pintá-la internamente com tin

ta condutoraC"'aquadag"), para o devido contacto elétrico.

As dimensões normalmente usadas para o D.E.C. foram:

rI = 1,2 mm

r
= 1,45 mm

2
rs

=7,5 mm

r4

=8,0 mm

.e.

= 30,0 mm

carga. \

2.3. - Med~da da Ca~ga

2.3.1. - Ca~ga lnteg~ada

Para medir a carga total retira-se a tampa protetora e

introduz-se o D.E. em um cilindro guia,ligado ao terminal negati

vo de eletrômetro (do tipo Keithley,por exemplo) .Ao terminal posi

tivo do eletrômetro, liga-se um cilindro coletor,com raio r,· de

forma que r2<r<r3, onde r2 = raio externo do Teflon:

rs = raio interno da parede do D.E.
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ELETROMETRO

.••53 .••

CILINDRO GUIA

CILINDRO COLETOR

Figura 17 - Sistema de medida de carga integrada do D.E.C.

A introdução do D.E.C. nesses sistema de medidas induzi

rá uma carga elétrica no cilindro coletor, que será proporcional

à carga superficial equivalente do .eletreto.
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Para o estudo da otimização da carga do eletreto durante

os processos de carga, tratamento térmico e ,descarga, desenvolve

mos um sistema de medidas de cargas localizadas, baseados nos pr~

blemas teóricos simples, de determinação de campo elétrico ao lon

go de fios extensos. Nesse sistema, substituimos o cilindro cole

tor, usado na medida integrada da carga, por um anel coletor, com

blindagens aterradas em ambos os lados. A figura 18, mostra em es

quema um corte do sistema:

fio rígido,

'de ligação

ANEL

corte na parede do DEC
.---- -------.-- -- -- ---

BLINDAGEM

CILINDRO GUIA'

III

\õ+e

AO

ELETR~METRO

Figura 18 - Sistema de medidas da distribuição de cargas em um

D.E.C.
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o anel coletor, A na figura IR, somente tive" a carga 10

calizada no sentido radial, já que a blindagem elétrica

em todas as outras direções.

Esse anel está ligado à entrada positiva de um

tro {Keithley}, através de um fio r!gido que tem a dupla

,

eletrôme

•••

funçao,

de fazer o contacto elétrico e servir de suporte mecânico ao anel.

Essa ligação é feita pelo lado externo do cilindro guia, para e

vitar a indução de carga do Teflon no fio. Um sistema metálico

feito de tubos de cobre e elétricamente aterrado,blinda o fio de

1 ••.igaçao do arnb~ente.

Para se fazer a leitura da distribuição de carga usa-se

urna parede especial para o D.E.C., a qual possue um corte no sen

tido longitudinal, por onde passa o fio de ligação do anel cole

tor.

A carga indutiva no anel aciona o eixo j de um registr~

do X-Y através da saida do eletrÓmetro.

Um sistema com rosca milimétrica, acoplado a um motor de

baixa rotação introduz o D.E.C., no cilindro guia, a uma velocida

de constante. Ao motor, este também acoplado um potenciômetro, ti

po "Hellypot" de 10 voltas, que junto com uma fonte de tensão con

tínua, aciona o eixo X do registrador.

Com isso podemos determinar (e registrar) a carga em uma

região ~l do eletreto.

Esse sistema .de registro da distribuição de cargas, ao

longo do eixo do eletreto, foi muito útil para o estudo do com

portamento da carga do eletreto.

2.3.3. - Ca~ga Vi6e~enelal

Baseado também no processo de medida de cargas por indu
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ção foram desenvolvidos dois sistemas diferenciais para. leituras

de pequenas variações na carga superficial do eletreto (corre~

pondentes a pequenas exposições ou doses a que foi sujeito o

D.E.C.) •.

2.3.3.1. - s~~tema com Compa~ado~ Exte~no

~esse sistema, usamos dois cilindros guias e coletores

de cargas, semelhantes ao usado na medida da carga integrada,lig~

dos em paralelo, na entrada do e1etrômetro.

Em um dos medidores integradores, existe um sistema mi

crométricos que permite um posicionamento preciso de um D.E.C.,pa

drão dentro do cilindro guia. Isto significa que, sempre que o

D.E.C. padrão for colocado nesse sistema o e1etrômetro indicará a

mesma carga,com bastante precisão.

A medida de uma pequena variação ~q de carga em um D.E.C.

é feita da seguinte maneira:

A - Ca1ibraçao

aI Mede-se a carga inicial do D.E.C. (normalmente em

uma escala pouco sensível do e1etrômetrol
.-10

q. = - 30,0 x 10 C.~

por ex.,

b) Com o D.E.C. dentro do cilindro guia, aterra-se o ele

trômetro.

c) Abre-se o e1etrômetro e ajusta-se o padrão através do

parafuso micrométrico, até que a carga indicada seja

exatamente igual a carga inicial do D.E.C., medido

-10

~p = - 30,0 x 10 C.
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dI Retirando-se o D.E.C., o eletrômetro deverá indicar

earga nula. Se este não ocorrer, ajusta-se o parafuso

micrométrico do padrão, até que a indicação seja zero

coulomb.

Isto significa que a carga induzida pelo padrão é exa

tamente igual à carga inicial do D.E.C.,.

Com esses aj.ustes,o sistema estará calibrado, e pode

mos aterrar o eletrômetro.

B - Medidas

aI Abrimos o eletrômetro e introduzimos o D.E.C. a

medido no respectivo cilindro guia. Como o D.E.C.

foi irradiado, a carga indicada deverá ser menor
-10

qi' por ex., qf = 29.98 x 10 C cuja leitura é

tante imprecisa na escala usada.

ser

já

que

bas

bl Retiramos o pad~ão, e o eletrômetro deverá

exatamente a diferença q. - qf' ou seja:~ \,

indicar

A -10 -10 -10uq = 30,0 x 10 C - 29,98 x 10 C = 0,02 x 10 C

c} Essa leitura poderá ser feita com maior precisão se

aumentarmos a'sensibilidade do eletrômetro.

2.3.3.2. - S..U..te.ma Auto CompalLadolL

Esse processo de medida permite também a determinação de

uma variação !1q,bem pequena na carga de um D.E.C., quando o in

tervalo de tempo entre as medidas não for muito longo. Isto pOE

que, uma vez calibrado o eletrômetro não podera ser aterrado, fi

cahdo sujeito às variações devido a fuga, temperatura, etc., que
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são comuns em escalas sensí.veis.

o sistema de medidas é idêntico ao usado para medidas in

tegradas, e o procedimento é o seguinte:

a) - Ajusta-se o eletrômetro para a posição "zero cen

traI" •

b} - Mede-se a carga inicial de um D.E.C. (por exemplo,
_10

qi = - 30 x 10 C).

c) - Aterra-se o eletrômetro

d) - Abre-se o eletrômetro e retira-se o D.E.C. do siste
__ 10

ma, o eletrometro deverá indicar + 30 x 10 C.

e) - Depois de feita a descarga, introduzimos o D.E.C.no

cilindro guia, e a leitura deverá ser exatamente

&q, que poderá ser determinada precisamente

tando-se a sensibilidade do instrumento.

aumen

Esse processo é bem mais simples que o anterior porém du

rante a descarga, (exposição do D.E.C. à radiação), o eletrometro

deverá ficar "em aberto", o que prejudica a leitura se o interva

10 entre as medidas for muito longo. Para fazer esse tipo de me

dida', o eletrômetro deverá estar ligado há bastante tempo (est~

bilizado termicamente) e o sistema de medida, perfeitamente lim

po.

2.4. - Cileulo do CampoEl~t~ieo Coleto~

A figura 19 mostra uma secção reta de um D.E.C. perpe~

dicular ao seu eixo. Os sí.mbolosusados têm os seguintes signifi

cados:
"

= raio do eletrodo central (suporte do Teflon)
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r
-
Q

= raio externo do eletreto

= raio interno da parede do dosimetro= raio de uma superfície gaussiana imaginária= carga do eletreto= carga induzida no eletreto central= carga induzida na parede interna do D.E.C.

K = constante dielétrica do eletreto

1 = comprimento do eletreto
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Figura 19 - secção reta de um D.E.C.
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Como o eletrodo central está eletricamente ligado à pa

rede, o excesso de cargas q~ será transferido para a· superflcie

externa dessa parede, Juntamente com a carga q2 de indução.Porta~

to a carga liquida no cilindro central de raio r2(Teflon e supo~

te) será:

Q = (2-1)

namos:

Usando o teorema de reciprocidade de Green (341 determi

r!

ql

- -ih r2

1 ;r2

Q
(2-2)

K in -' + i r3
rI n -

r2

1 r2

q2 = -

k in ~

1 i r2

Q
(2-3)

k n - + i r3
rI n -

r2

Para o cálculo do campo elétrico coletar, imaginamos uma

superfície gaussiana cilíndrica com raio r de modo que r2<r<r3'

o campo elétrico em r será:

ou usando (2-l)

E (r)

E (r) =

Q-ql
= 2rr E:o ir

substituindo q2, obtida em (2-3}.
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1Ü
I
(2-4 )I k in rl

Q r3

E(r) = 2n e. ir 1in ~ + in r,-k rl

A expressão (2-4} nos da o valor do campo elétrico cole

tor, em função da carga superficial equivalente Q do eletreto e

das dimensões do D.E.C.

2.5. - Cálculo da Ca~ga Supe~6~c~al Equivalen~e do Ele~~e~o

o cálculo da carga superficial equivalente do eletreto,

fica bastante simplicado, se usarmos o circuito equivalente plano

paralelo do doslmetro cillndrico. O circuito equivalente do

D.E.C. é o da figura 20.

di --4 d2I
d3

· ..... - · .... -- :A.... -. . . -.-K· .. ~.-
· . E: ",=1

~
éo

" . EI, ....;.

E2E3
U

~eVi,

Figura 20- Circuito equivalente do D.E.C.onde os raios foram subs
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pelas distâncias d~,d2,ds a é a densidade de carga su

perficial do Teflon e ael a carga induzida no sensor:,,-,ligado a

um eletrômetro de capacidade Cel. Vel é a tensão indicada no ele

trômetro. Aplicando a lei de Gauss para o deslocamento

teremos:

elétrico

(2-5)

ael
EO

(2-6 )

Usando a segunda lei de Kirchhoff:

e mais as condições adicionais:

ael.A '= - Cel Vel

\

Combinando (2-91 e (2-61

(2-7)

(2-8)

(2-9 )

Ve'l
cr;- -

ael
Eo

= usando (2-8)

e portanto,

onde

Vel
da

Cs

+

=

=

Cel Vel
A EO

Vel (Cs + Cel)A EO

A Eo

-:cr;-

Levando esse valor 'de E2 e o valor de Es de (2-9)em(2-7),
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teremos:

= - Vel - _d_2V_e_l (C3 + Cetl
A E:a

ou

onde usando a(2-S).

ou

Ar1 = Vet CC,+ Cet) + Vetc, f 1 ~ (c,~~et) ]

onde
A e:

CI1

ou

Q = vet[cc,+cetl (1 + ~~) + C1J

(2-10 )

ou ainda:

Q =
~~ [( C, +Cet 1 (1 + ~ ~1 + C1J (2-11)

Com as equações (2-10) e (2-11), podemos calcular a car

ga superficial Q equivalente do eletreto, a partir das medidas da

tensão Ve{ e da carga qe{
.~

medidas no eletrometro.

As equações são dadas em função das capacidades internas,

portanto serão válidas também para o D.E.C. se calcularmos:
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= '2t "E'oi

l~ !-
r2

-lá
Cel = 100pF na escala 10 C

2'TT e:~ i,

ln EJ..r

onde rl,r2,rS,r, e 1, são dimensões já defindas para o D.E.C ••

2.6. - M~todode Ca~ga

o método usado para carregar o D.E.C. é o da descarga

corona no ar. Este método foi escolhido pela sua facilidade e a

simplicidade do equipamento. Ao sistema corona simples foi acopla

do uma grade ligada a uma fonte de tensão variável (Triodo coro

na,(241) que controla o potencial de superfície do eletreto. Essa

grade foi feita de tela de latão, com fios de diâmetro igual a
'.

O.2mm e espaçamento igual a 1,5mm.

--------~'--~--~-~-------_.....•'"':

• BIBLIOTECA DO IN:,mGl C,ir: r: ',[ U),",\;(A [;E s/,Q CAP.LOS, uSP

A
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A figura 21 mostra um esquema do sistema de carga

E.

G----.-- .....-------

1-

+

AT

c

' .. ~;~ .

...... : .. ~ .... ';~-:.~. ~.

Figura 21 - Sistema de cargas com Triodo corona.

P é um fio metálico fino, que funciona como a ponta coro

na, e está ligado ao terminal negativo de uma fonte de alta ten

sao (AT) com saida entre 12 KV e 15 KV.

Foi escolhida a carga negativa para o D.E., por apresen

tar o menor decaimento inicial e maior estabilidade (17-24).
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D é o D.E.C. acoplado a um motor jM de baixa rotação

Clr,p,m.} para uniformizar a distribuição de cargas, G é grade,

ligada a terra, e F é uma fonte de tensão variável que estabelece

diferença de potencial entre a grade e o D.E.C. A distância entre

a grade e o D.E.C. pode ser controlada através de um parafuso,

e o sistema todo é colocado dentro de uma caixa metálica C, que é

aterrada para a proteção dos usuários.

o princípio de funcionamento é o seguinte: os campos elé

tricos EICentre a grade e a ponta corona) e E2 (entre o D.E.C.e a

grade) são gerados pelas fontes AT e F. Através desses campos os

ions negativos originados em P, são depositados no D.E.C. O aumen

to da carga superficial no Teflon, irá produzir o cancelamento do

campo elétrico E2, e quando isso ocorrer, o potencial na superfi

cie do eletreto será maior que o da grade, devido a geometria ci

líndrica do D.E.C. Se o dosímetro fosse plano, o potencial na su

perfície do Teflon seria igual ao potencial da grade.

2.7. - T~a~amen~o Tê~mico

A finalidade do tratamento térmico é eliminar as cargas

mais superficiais do eletreto, aumentando com isso a sua estabili

dade. O melhor tipo de tratamento térmico ("annealing" "ou, quen-

ching", com circuito aberto ou em curto circuito, antes e/ou de

pois da carga, a temperatura e a duração do processo (17-22-23-29

30), pode ser determinado pela medida da corrente termo -estimula

da (CTE). No caso do D.E.C.,'essa medida é extremamente dificil,

devido a pequena área do Teflon e a consequente C.T.E. muito pe

quena.

Vários tipos de tratamento térmico foram feitos com D.E.,

e como respostas foram analisadas a estabilidade, as curvas de ca
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libração e curva de distribuição de cargas • Com esse. mé.todo, tipi

camente experimental, chegamo~ a alguns resultados, que serão 'a

presentados' no capítulo seguinte.
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. 'CAP'ITULO TIl . '",' RESULTADOS' EXPERIMENTAIS

3.1. Calr.ga

3.1.1. - Co~ona Slmple4

A carga do eletreto pelo método corona sem grade, é bem

mais simples, porém não se pode controlar a carga total e nem a

sua distribuição. Isto significa que em condiçõesidênticas de car

gas, o mesmo dosímetro apresenta distribuições e qargas totais

diferentes.

O efeito da não uniformidade de cargas, no sentido de com

primento, de um D.E.C. implica na indefinição do seu volume ati

vo, ou seja a variação no campo elétrico coletor. Se o campo elé

trico interno de um D.E.C. não for constante, a eficiência de co

leção também não será, o que significa uma variação na curva de

calibração.

A falta de controle na carga total pode levar o D.E.C., a

uma situação de carga inicial muito alta, que tem como efeito

dois fenômenos indesejáveis: o decaimento inicial muito grande

(fenômeno de "cross over"), e a multiplicação iônica durante a ir

radiação devido ao campo elétrico muito alto.

A figura 22 mostra as curvas de distribuição de cargas

de dois D.E., carregados com uma ponta corona a 12 KV sem grade.
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4

3

2

o

Figura 22 - Distribuição de cargas com corona simples.

As curvas 1 e 2, correspondem a distribuição de cargas

do mesmo dosimetro carregado durante 15 minutos com uma ponta

corona, a uma distância aproximada de Gcm do Teflon, com uma ten

sao de 12 KV. A curva 3 corresponde a outro dosfmetro carregado

em idênticas condições. Através dessas curvas, podemos notar a im

portância do contacto elétrico (mecânico) entre o eletreto e o

eletrodo central. Na curva 3 esse contacto é bem melhor do que em

2 ou 1.

A curva 2' está relacionada ao dosimetro cuja curva ini

cial era a 2 após a exposição de 1100 mR numa fonte de CaGO.
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Usando o sistema corona com grade, temos perfeito contr~

le na carga total ena sua distribuição, após um tempo mínimo ne
.,.. ,. -

cessar~o a saturaçao •

. A figura 23 mostra a curva.~e distribuição de cargas pa

ra um D.E. em função do tempo de carga, tendo como parâmetros:

tensão de grade Vg = 1,0 KV

distância de grade ao Teflon a 6,Omm
\,

Tensão corona = 12 KV

Tempo de carga: curva 1 - 5 minutos

curva 2 -10 minutos

curva 3- 15 minutos



- 5 minutos

-- ••••• 10 minutos

----15 minutos

2

o 2 3 4 5 em

Figura 23 - Saturação da carga no triodo corona.

As cargas totais integradas correspondentes às curvas a

cima sao:

-10
curva 1 - qt = 20.5 x 10 C

-10
curva 2 - qt = 26,5 x 10

C
_10curva 3 - qt = 26.4 x 10

C

Observamos que nessas condições,

a distribuição e acar

ga total são constantes após 10 minutos de carga

3.1.2.2. - Ten~~o da G~ade

A variação da tensão de polarização da grade, causará a
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mudança no potencial de superfície do eletreto, e com isso a mudan

ça na carga superficial. Na figura 24 temos a distribuição das car.•.

gas para várias tensões de grade.

T

5 em

.~.-•."-"..-.--_._._"'''_.''''._--_ •.••..-
....•.. -- .........•.••.

.,•... ------------------ .•.....•."..

/' """. -- ........•.. , "~I,' , \,/" ,~ ,~ ,~ \~ \? \~ \\"
2 3'';

- VG= 1,5KV

---- VG =0,5 KV

- ••.••••• VG = 1,0 KV

°

2

Figura 24 - Distribuição de cargas para várias tensões de grade

(VG) •

-10
curva 1 - VG = 500 V - qt = 20.5 x 10 C

curva 2 - VG
_1Q

= 1000 V - qt = 26.5 x 10 C
-10

curva 3 - VG = 1.500 V - qt = 32.0 x 10 C

Observamos que, na curva 3, onde VG = 1.500 V a distri
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buiçao nao e tao.plana quanto a da curva 1. Isto aconteceu, porque

as três cargas foram feitas durante o mesmo tempo elO minutos]. E

claro que para VG maior, maior deve ser o tempo de carga, para ha

ver saturação.

Não houve mudança sensível na distribuição de cargas, de

vido à variação na distância entre a grade e o Teflon •

.~.1.2.3. - Umidade ReZativa

Apesar da unidade relativa ter uma influência muito p~

quena na produção de ions em descargas corona negativa,notamos'cer

ta dificuldade para se obter a saturação desejada em dias chuvoso~

Isto aconteceu quando a umidade relativ~ do ar, estava maior que

85%. A provável causa para o fenômeno, talvez seja o escoamento

das cargas (muito superficiais no método corona), pela superfície

do Teflon umidecida durante o processo de cargas.

A .umidade relativaipode ser diminuida facilmente instalan

do-se uma lâmpada comum de filamento (60 W) próximo'ao sistema de
..

cargas. Com isso a umidade relativa do 'ar diminui para 40 - 50% e

não se nota problemas durante a carga.

3.'2. - Tratamento Térmiao

Idealmente, o estudo do tratamento térmico deveria ser

feito baseado na medida da corrente termo estimulada. Devido as

dificuldades experimentais apresentadas na obtenção dessas medidas,,
para o caso dodosimetro de eletreto',esse estudo foi feito 'por

proces~os puramente empíricos. Esses processos fundamentados em ex

perimentos anteriores com filmes finos de Teflon, nem sempre foram
. ,

aproveitados com êxitos no caso do dosimetro. O tratamento térmico
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com o eletreto em curto circutto,por exemplo, foi urna técnica aban

donada,porque a medida .da distribuição de cargas após o tratamento

mostrou ser impossível o contacto perfeito entre o papel de alumi

nio enrolado sobre o eletreto para curto circuitá-lo,e .a superff

cie do Teflon.Tentamos então o curto circuito com mercúrio metáli

co,que se dividia em minúsculas g9tículas e ficava preso à superfi

cie do Teflon, atraida pelo campo eletrostático.

O tratamento térmico com circuito aberto foi então tenta

do para várias temperaturas.

A curva de calibração dos dos!metros parecia ter

coeficientes angulares,como podemos observar pela figura 25,

vavelmente devido à existência de dois níveis de armadilhas

mostra a figura 2.

q (relativo)

dois

pro

corno

2

o

o Raio X 90 KV.

o Raio X 60 KV.

2

Figura 25 - Inclinação dupla na curva de calibração do D.E.C. devi
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do a tratamento térmico não adequado.

Urna tentativa de explicacão seria que, sob o efeito da

radiação ionizante, as cargas mais suoerficiais são as orimeiras

a serem compensadas, e em seguida a comoensa~ão é a das cargas

presas em armadilhas mais profundas, ficando a curva de calibra

ção do D.E.C. com duas inclinações. Outra tentativa de explicação

seria que, sob influincia da radia~ão as cargas superficiais se

riam ativadas, oenetrariam no volume do eletreto, e só então co

meçaria o processo de compensação das cargas. Essas são as duas

possíveis causas da existência dos dois coeficientes ·angulares

nas curvas de calibraçao da figura 25, e também explicaria a ne

cessidade de um tratamento térmico adequado.

O tratamento térmico do dosímetro com circuito aberto se

guido da exposição ã radiação ionizante para virias energias,e a

anilise do fator de correlacão para as curvas de calibração, nos

levaram a concluir empiricamente que o melhor nrocedimento é o

seguinte:

Tratamento térmico tltannealinglt) antes e aoós a carga a

145 C durante 10 minutos com circuito aberto. O resfriamento de

ve ser lento, sendo que aoós a carga é preciso isolar o dosíme 

tro da atmosfera (sob um bequer por exemplo) para evitar a des

carga e manter uma queda de temperatura e uniforme.

A finalidade do tratamento térmico antes da carga é au

mentar o número de armadilhas :orofundas (29), e a do tratamento

térmico posterior, é levar as cargas superficiais a esses níveis

de energias, por ação do cam:oo elétrico interno ao Teflonr2].

'.3 - E~tabIlidade

O Teflon carregado com corona negativa possui urna estabi
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lidade extraordinar~amente alta. Este ~mportante fato,bastante co

nhecido na literatura especializada, foi utilizado como um dos pon

tos fundamentais no projeto do dosimetro de eletreto.

Um tratamento térmico logo após a carga (como foi visto

em seções ant~rioresI melhora a estabilidade pela eliminação das

cargas mais superficiais.

O decaimento é um fator dependente da carga inicial, sen

do em alguns casos bastante grande durante os primeiros dias após

a carga. Utilizando o método de carga com grade, estabelecemos um

limite superior para a carga inicial, evitan~o esse fenômeno.

O tratamento térmico com circuito fechado aumenta a es

tabilidade, porque a carga inicial cai a valores bastante

ao enrolar-se o dosimetro em papel de aluminioA

baixos

Naffgura 26, temos algumas curvas de decaimento do Te

flon do D.E.C., para várias temperaturas em circuito fechado e em

circuito aberto.
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Figura 26 - Curvas de decaimento do D.E.C.
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As curvas de número 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem a do

s1rnetrostratados a 90t, 100a, 120°, 140° e l60QC respectivame~

te, durante 10 minutos em circuito fechado. As curvas 6, 7 e 8

correspondem a dosimetros tratados a 145°C durante dez minutos em

circuito:aber·to•.

Observa-se que para um tratamento térmico com tempera

turas entre l40QC a 160°C, o decaimento máximo é da ordem de 2%

em 30 dias.

O tratamento térmico ("annealing") em circuito aberto é

o mais utilizado, por conservar a carga inicial mais alta,apresen

tar um decaimento da ordem de 2% ao mes,e manter a linearidade na

curva de calibração.

Para utilização prática dp D.E~C. observamos que esse

decaimento (2% em 30 dias} é perfeitamente sufiéiêntepara o uso

em monitoração pessoal. Essa estabilidade pode ser considerada ex

celente para medidas diárias ou semanais da dose observada

. ~.4.1 - Equa'ç.ão Bã..ó-i.c.a' do V.E.~.

A carga liberada no ar pela radiação ionizante por dose

absorvida é.

ql = eE
W

com

E = Dpv

Portanto
ql =

(~)vD (3-1)
W
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onde:
e= carga eletranica (C)

p =

densidade do ar (kg/m 3 )

W =

energia gasta para formar um par de ions

no ar, = 33,7 eV/p.i.v =

volume do ar (m3 )

D =

dose absorvida (J/kg)

Substituindo-se as constantes em (3-1) por seus valores

numéricos, teremos nas condiçges de temperatura e pressão normais

qi = 0,384 vD pC/m rad.cm3 (3-2)

Em uma câmara com parede equivalente ao ar com um

me ativo igual a 5,Ocm3,a sensibilidade será:

volu

bo = 1,~59 pC/m rad (3-3)

Em um D.E.C. a carga liberada no seu volume ativo,por do

se absorvida será:

q(ar) = F. 0,384 vD pC/m rad cm3 (3-4)

onde F é um fator de calibração que depende da parede do dosímetro

(Número atômico, densidade, espessura) e da energia da radiação

incidente.

A densidade superficial de cargas liberadas no ar para

o caso da geometria cilíndrica será:
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onde rs e r2 são respectivamente o ra~o interno da parede, e o

raio ,externo do eletreto.

Se ~O :fora variação total da carga superficial equiv~

lente do eletreto de um D.E. que recebeu uma dose Dt, teremos:

•

der(eletreto} = ~O/21Tr2 1

onde der (eletretol é a variação da demsidade superficial de cargas

do eletreto para a mesma dose. A dose total será:

Dt = ~er(eletreto)./der(ar)

ou

a sensibilidade será:

Dt = AO/0.384 Fv m rad (3.5)

b = ~O/Dt = 0.384 Fv pC/m rad (3-6 )

e a equaçao básica para a curva de calibração de. um D.E. será:·

ou

onde:

\,

[ O = O. - b D' I.

I 'O = O: - 0.384 F v D

(3-7)

(3-8)

00 = carga superficial equivalente inicial doeletre

tro. em pC. O

= carga superficial equivalente do eletreto apósa

dose

D em m rad.

O valor do fator

decalibração F é determinado experi
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mentalmente para um dosimetro especifico, numa certa taixa de ener

giade radiação pela relação:

r =
h
bo

_ b
- 1,959

(3-9)

onde b ê a sensibilidade em PC!m rad.

No cálculo de bo usamos o valor da densidade do ar cal

culada a aOe e 760mm de Hg.

A massa de um dado volume de ar a temperatura t e a pres

sao P está relacionada com a massa mo a aOe e 760mm de Hg por:

m(t,P) 273,2= mo ("l •.••.••.•• .L)

Na medida experimental de b'a'dose absorvida dever ser

portanto corrigida para:

'o _273, 2+t 760
(correta) - o (medida) ( 273.2) (-p

,3.4.3- Cunva de Calibnaç~o

3.4.3.1 - Regi~o Li~ean

A região linear da curva de calibracão caracterizada
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pelas equações t3-7} e (3.•.8) é a que realmente interessa. ao D.E.C.

Nesse trecho da curva a variação observada fia carga do D.E.C.

proporcional a dose absorvida.

..e

A região linear é limitada superior e inferiormente, p~

Ias regiões de multiplicação e ~e recombinação respectivamente.

3.4.3.2. - Região de Multiplicação

Para valores de Qo muito altos, a curva de calibração

perde a linearidade, porque o campo elétrico coletor fica muito in

tenso e o D.E.C. passa da região da câmara de ionização para a re

~ião de multiplicação iônica. Esse fenômeno é facilmente controla

do durante a carga através do triodo corona. A carga lida no ele

"",,, - ..
trometro, qo apos uma carga com tensao de grade de VG = 1.0 KV e

_10
de 25,0 x 10 C. Usando a relação (2-11), calculamos a carga su

perficial inicial do eletreto Qo.

portanto,

Qo = 12,3 go

-10
= 307,5 x 10 C

A equaçao (2-4) nos da:

(3-10)

como sendo o campo elétrico na superfície do eletreto. Portanto,

usando o triodo corona nas condições acima, teremos um campo elé

trico máximo na superfície do eletreto da ordem de 10sV/m, que

inferior ao campo de multiplicação iônica (106V/m, [421 ).

~e
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, Quando a carga Q, no D.E.C. começa a ficar muito baixa,

o campo elétrico coletor-também fica, e pode haver

dos ions produzidos no volume ativo do dosimetro.

recombinação

A expressão que dá eficiência de coleção f calculada por

BoagíS2), e ajustada para o D.E.C. ~:

onde

1 )
f = C 1 t"21 + 6À ."

(3-11)

À = o
00

=

,é a relação 'entre as cargas final e inicial do D.E.C. (superficial

Q/Qo ou lida no eletrômetro. ~o)} e

1 r2
k tn rl1 .tn

R ] r
;q

Qo

cujo significado ja foi definipo na seção 1.3.9.2.

Substituindo-se as constantes pelos seus valores no S.I.

a C.T.P.N. e usando as dimensões mais comuns para o D.E.C. defini

da na seção 2-8, teremos:

= 8590 Iõ'QO
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......
onde 8 e a taxa de dose em raà/s e Qo e a carga supert~c~al ini

cial.do D.E.C. em pC.

Normalmente,

-10
qo = 25,0 x 10 C

portanto usando (3-10)

A eficiência da coleção fica então:

f = 1
1 - •

1 + 6À 0,078 D

(3.13)

Por essa expressão observamos que, se:

\

_10 _10
À = 0,2 ~ (qo = 25,0 x 10 C e q = 5 x 10 C)

•
Para D = 1 rad/s, a eficiência de coleção será de 94,4%.

o valor da taxa de dose usada neste cálculo, é

mente elta ( 1 rad/s) •

extrema

Para uma dose menor

rá de 99,4%

. ..
D = 0.1 rad/s, a eficiencia se

Notamos então, para o uso normal em dosimetria pessoal,

nao existem problemas re recombinação iônica no D.E.C.
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A maior parte da ionização do ar no volume ativo do

D.E.C. é causada pelos e1etrons secundáriosemitidospe~ parede da

câmara, durante o processo de absorção da radiação.

Medidas experimentais feitas por Gray (in ref. (52) em

1937 mostraram que mais de 90% desses e1etrons secundários origi

nam-se na superilcie interna da pàrede da câmara, a uma profundida

de muito pequena.

Vimos no capítulo r, que os principais processos de

absorção sao:

a) - Em baixas energias (até 50 KeV) efeito

co que

fotoe1étri

depende de Z 3 •

b) - Em médias energias (até 3 MeV) efeito Compton que

independe de Z,

c) - Em altas energias (acima de 3 MeV) produção de pa

res.

que varia com Z •

Baseado nesses fatos fizemos algumas medidas com D.E.C.

com parede de acr{lico cobrindo-a internamente com filmes de a1umí

nio e ouro depositados em lâminas finas de plásticos.

Na figura 27 temos as curvas de ca1ibração de D.E. com

paredes de a1uminio (Z = 13) e ouro (Z = 79) para raios X de

90 KVp, e 50 KVp com filtro de 3mm de alumínio.
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0/00
Curvo I Parede I b (peJm rod)I

0..1.7-- AI 1,1
2

r
3 I t 3

1.0 -k.

4

2,5
S

Au 2.9'-6 4.2

0,5

o 0.5 R

Figura 27 - Dependência do Z na parede e da energia.

Curvas 1 - 2 e 3 - paredes de aluminio e energias 90-70-

- 50 KV:

Curvas 4 - 5 e 6 - parede de ouro e energias 90-70 e

50 KV.

o aumento na incliriação b com o aumento de Z sugere a



- 87 -

construção de D.E.C. bastante sensível em baixas ener

gias~ quando a parede for revestida internamente com um filme de

ouro. Esse mesmo doslmetro, pode também ser muito útil na determi

nação da qualidade do feixe de raios X, devido a grande variação

na sensibilidade com a dose absorvida.

nio, que podiam ser removidos dos D.E.C.

Na figura 28 temos essas curvas de calibração normaliza

das e com o seguinte significado:

A curva I, corresponde ao D.E.'C'.com parede de aluminio,

tendo ,um filme de plástico internamente, A curva 2, é do mesmo do

simetro sem o filme plástico.

A curva 3, corresponde ao D.E.C. com parede de plásti
.

co, tendo um filme de aluminio intern~mente. A curva 4, é do mesmo

dosfmetro sem o filme de aluminio.

Notamos então o paralelismo existente entre as

1 e 4, e também entre as -curvas 2 e 3.

curvas
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-10
(0/12;3). 10 C.

20

10

o 2 4 R

Figura 28 - Dependência do Z e da parede.

Raio X de 70 KVp com 3mm de aluminio como filtro.

_ 10
Em media energias (1,25 MeV do Co )0 efeito predominan

te na absorção, é o Compton~ que indepedende de Z,como pode ser

visto na figura 29 para vários D.E.C. com paredes de aluminio e

de P V C.
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-10
(0/12,3). 10 C

• AI.

20

10

o

. CaGO

o PVC.

0.5 R

6 o

Figura 29 - Curva de calibração para D.E. com Co .

3.6. - Vependênc.ia. EneJtgêtic.a.

Dos{metros cuja parede interna possui Z alto, (ouro por

exemplo) oferecem grande sensibilidade em baixas energias porém em

faixas limitadas, pois a inclinação também varia muito com a ener

gia.
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Um dosimetro ideal deve ter a mesma sensibilidade para toda a g~

ma de energia.

Uma tentativa de ampliar a faixa .de sensibilidade cons

tante com o uso de materiais de baixo Z, como o aluminio (Z teóri

00 = l3} e o PVC (Z teórico = ~.81 nos levou a resultados inesper~

dos, principalmente em baixas energias, onde a absorção era muito

grande.A medida experimental dos respectivos coeficientes de absor

ção e o cálculo de Z nos mostraram então esses materiais têm gran

de percentagem de impurezas pesadas.Assim tivemos os seguintes va

lores de Z medidos:

Z = (AI) = 18

Z (PVCl = 24

Outros materiais foram ·pesquisados (polietileno, polis

tireno)e o que apresentou melhor resposta, foi o fenolite( tanto

pelo seu número atômico (aproximadamente igual a 14), como por

suas propriedades mecânicas (resistência e facilidade na

gem) •

usina

Na figura 30 temos as curvas de sensibilidade,nomaliza

da com 60Co, com energia, para D.E.C. com paredes de aluminio,PVC

e fenolite.
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~igura 30 - Dependência energética do D.E. relativa ao 6°Co, para

virias tipos de ~arede.

As medidas em 20, 30, 45, 50, 55 KeV foram feitas em são

Carlos no IFQSC, USP com um aparelho de raio X Müller-150 e, cali

brados com uma câmara Victoreen, modelo n9 227, cujo range é de

1 R, e tem uma precisão de ~O% numa faixa de energia de

500 KeV.

30 -

As medidas em 37, 80, 110 e 135 KeV foram feitas no Hos

pital das Clinicas de Ribeirão Preto, com um equipamento de Raios

X Siemens-Stabilipan, modela Th.H 250/300 KV e calibra
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pos com uma câmara de ionização modelo Farmer ( da Nuclear Inter

prise) tipo 2505/3B, número 4251, precisão 2%.

Observamos Delas curvas, que a melhor resposta é do

D.E.C. com parede fenolite, e também que todas as curvas apresen-

tam uma queda sensível em torno de 80 KeV.

3.7 - Vependêneia Angula~

A geometria cilíndrica escolhida para os protótipos do

dosimetro de eletreto não apresentam dependência angular quando

o dosímetro gira sobre seu eixo, e com radiação incidente perpe~

dicular a ele.

Na figura 31, temos a variação da resposta quando o dosí

metro gira perpendicularmente ao seu eixo de simetria e a radia 

ção !ncide paralelamente ao mesmo

.900

-900

~;/"

'''- ../1 'J --\///'--... •.. /-- o
-10" --- __ .._. __ --- -60 o~ ALUMINIO

)(-PVC

a -ACRILICO

,'to

Figura 31 - Dependência angular do dosímetro de eletreto com pare
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des de a1uminio, acrl1ico e PVC, para raios X de 40 KeV.

Essas medidas foram feLtas com dosimetros de paredes de
~

a1uminio, acri1ico e PVC e raios X de ~O KVp, 1 mA e filtro de a1u

mínio de 3mm (aproximadamente 40 KeV). Osou-se baixa energia pOE

que os feitos de absorção e emissão de fotoe1etrons secundários (de

pendentes do material da parede} são mais influentes. Para ener

gias médias (1,25 MeV do 60co1 onde o efeito Compton é o predomi

nante, praticamente não se'nota a dependência angular, porque a

absorção é muito pequena e não depende do Z.

As curv~s da figura 31, foram obtidas normalizando .~ se

as medidas das radiações incidentes na direção 00 (perpendicular ao

eixo de simetria) como 100% de sensibilidade. Os ângulos positivos

referem-se às radiações incidentes nas direções frontais ao dosime

tro e os 'negativos às radiações incidentes nas direções posterio

res ao mesmo. Observa-se o efeito do Z da parede pelas variações

da sensibilidade para um mesmo ângulo da radiação incidente.

3.8. - Vep.endê-nc.-ta. Vo.tu.mê..tA.tc.a.

\

A variação do volume ativo do D.E.C. produz uma depe~

dência inversamente proporcional na dose total que o dosimetro

pode medir. Essa variação, pode ser calculada pela equação (3-5 )

para a dose total ou então pela equação (3-6) para sensibilidade.

Na tabela (3-1} abaixo temos os resultados experimentais

obtidos por Si1vério Crestana, no Laboratório de B~ofisica e Dosi

metria do Instituto de Física e Química de são Car10s, para os va

10res de b correspondentes a vários volumes ativos v de D.E.C. com

parede de alumínio irradiados com raios X odonto1ógicos (60 KVp).
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As dimensões dos dosimetros usados sao:

,rl = 2,3mm = raio interno do Teflon

I
r2 = 2,85mm = raio externo do Teflon

r3 = 30,Omm =

rs = 20,Omm

rs = 8,5mm

r3 = 6,9mm = rai.o i.nterno da parede, respectivamente

para cada volume usado.

l = 30,Ornrn

b bv

(PC/m rad) '.. ~P~ad) ....

(ems)b

F = bQ. . . . . . , , ...

, .........

8,5 .

32,0\ 83,80,27
..

. . .

5,0

14,036,70,35

;

1,7
2~36,00,74

. . . .

.... . , ..... . . . . . . . . . . . .. . . , , ... , .

1,2

1,43,70,86
..

Tabela (3 - 1)

Observamos na última coluna que os valores da constante

b _ .•.
experimental F = Eõ ' que depende da parede e radiaçao tarnbem var~
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aram,.embora todos os D.E.C. usados tenham paredes idênticas com

respeito ao material usado, e a espessura, e foram irradiados com

raios X de 60 KVp (raios X odontológicos). Observamos também pela

curva 1 da figura 32 que b não varia linearmente com o volume v de

acordo com a equação (3-6). Isto acontece, devido ao efeito de re

combinação que aumenta com o volume do D.E.C.

O cálculo da eficiência de coleção de ions (equação 3-11)

nos mostra que, para o menor volume usado (3,7 cm3) supondo
-10 •

Q = 200 x 10 C e D = 0,05 rad/s, teremos f = 99,9%, e para o

maior volume usado (v = 83,8cm), f = 28%. Isto implica a não linea

ridade da curva 1 na figura 31.

O valor de F sem recombinação deve ser então correspo~

dente ao D.E.C. de menor volume ativo. Para v = 3,7cm, teremos

F = 0,86. Supondo ser F = 0,86 o valor da constante experimental

para o D.E.C. com parede de alumínio exposto a raios X odontológi

co, podemos corrigir o valor de b com:

b = F bo

onde b é a sensibilidade corrigida pelo fator F e bo a sensibilida

de de um D.E.C. hipotético equivalente, com parede de ar.

Teremos então:
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v F
Óo b

(cm3 }

. PC
. PC

em rad} em rad1
..

. .

83,8

32,027,5

, ......

36,7

14,012,0

0,86

. 1,9
6,0

2,3
... , ...

3,7

1,41,2

,

Tabela (3-2)

A curva 2 na figura 32 mostra a linearidade de b (corrigi

do) em função do volume.

_~ ••••~ n" __ ' __

BIBLIOTECA DO INSTITUTO De: ríc :.\ E (; ::," .:,\ N. sAo CARLOS - USP

FI SI ( A
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30

20

tO

o 50 100

Figura 32 - Dependência volumétrica do D.E.C.

Curva 1 - valores experimentais

Curva 2 - valores experimentais corrigidos com fator F.
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o valor de h, para v = 83,8 cm3 , é aproximadamente 30'

do valor deb, e se calcularmos a eficiência de coleçã:opara o re

ferido D.E.C. teremos f = 28%, o que comprova a correção feita. A

figura 32, mostra também que para o nosso protótipo onde v=5,Ocm3,

praticamente b = b, confirmando os cálculos feitos na

3.4.3.3. em relação à recombinação do D.E.C.

3'.'1.. - Se.YL.61.bLi.1.dade

Observamos em secções anteriores que os principais

res que influem na sensibilidade do D.E.C. sao:

A energia do feixe de radiação.

O número atômico do material da parede.

O volume ativo do dos1metro.

-
secçao

fato

Os dois primeiros fatores relacionam-se entre si e com a

sensibilidade de um modo complexo, para uma certa faixa de

gias, por isso essa relação'é determinada experimentalmente

ener

atra

vés do fator de correção F(equação 3-4). A esse fator de correção

F está relacionado também efeitos da geometria do dosímetro, como

por exemplo, a razão entre o volume ativo e a área do .eletreto.

A sensibilidade é então caracterizada pela equaçãó (3-6):

b = 0,384. Fv

O melhor resultado que obtivemos com respeito à resposta
~

com a energia do feixe foi para um dosimetro com volume ativo

= 5,0 cm3 (dimensões citadas na secçã02-2) e com parede de fenol!

te, para o qual a sensibilidade normalizada com a do 60Co é razoa
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ve1mente uni.forme,para energias entre 3O KeV até 1250 KeV.

Este resultado está graficado na figura 30.

Este dosi~etro foi o que mais se aproximou do ideal, pela

sua curva de sensibilidade, porém é possível o desenvolvimento do

D.E.C. com sensibilidade bem maior, para uma faixa mais estreita

de energia. t o caso de monitoração de raios X odonto1ógico, por

exemplo, onde a baixa energia de radiação sugere a aplicação de

um dosÍmetro revestido internamente com ouro, onde a sensibi1ida

de aúmenta com o número atômico ao cubo. Esse resultado está grafi

cado na figura 27, onde para parede de ouro e raios X de 50 KVp,

temos b = 4,2 PC/m rad. Como a menor leitura que fazemos no e1etrô

metro é de 25 PC (na escala 30 x 10-10C), teremos para esse dosíme

tro em uso normal uma precisão de 6 m rad. Essa precisão pode ser

aumentada, se a medida da carga for feita com o sistema diferen

cla1 Csecção 2.3.3.) porém aI, precisamos levar em conta o· decai

mento natural do dosímetro que é o equivalente a 0,4 m rad por

.dia para uma.carga inicial igual a 25.x 10-lOC e um decaimento de

2% em 30 dias.
\

3.70. - Rep~odutibilidade

Medidas feitas em nossos laboratórios (S.Sanches e S.

Crestana), com dez dosImetros idênticos com parede de alumínio, ir

radiados com raios X odontológicos, para verificação da variação

da sensibilidade mostraram o seguinte resultado para o valor médio

de b:

b = 1,9 ± 0,2 pC/m rad

Isto significa que o desvio na sensibilidade é da ordem

de 10%, sendo esse valor tomado para a precisão desse doslmetro.
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Essa medida deve ser feita para a radiação de baixa energia, onde

os efeitos de parede são mai.s significativos, e deve ser refeita

sempre que houver uma mudança na geometria ou nos materiais do do

simetro.

\
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" CAPtTULO'IV •.• CONCLUSÕES

4.2. - Con~lu~õe~ Ge~al~

a) - Com as investigações sobre o protótipo do dosimetro

de e1etreto cilíndrico, na faixa de radiação e1etro

magnética de 30 a 1250 ReV, conc1uimos a plena viabi

1idade do D.E.C., que serã analisada no item 4.4.

b) - Dentro dessa faixa de energias, (30-1250 ReV), obser

vamos, resultados da figura 30, que a variação da

sensibilidade é perfeitamente contro1ãve1. Para o

nosso D.E.C. com parede de feno1ite, de 0,5mm de es
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pessura, a vari.açãomédia da sensibilidade'está em

torno de 20% para toda á faixa.

c} -Concluimos também, através de medidas feitas em bai

xas energias, (30 até 100 KeV), para vários tipos de

materiais da parede, a existência da possibilidade de

desenvolvimento de D.E.C.s. bastante sensíveis nessa

faixa de energia. Isto é feito revestindo-se intern~

mente a parede do D.E.C. com filmes de materiais de

alto número atômico. Os doslmetr;s assim desenvolvi

dos, também podem ser utilizados como espectrômetros

de raios X, na determinação da qualidade do feixe ,de

radiação.

d} - Devido à simetria cilíndrica, o D.E.C. nao apresenta

dependência angular, para radiações,incidindo perpen

dicularmente ao seu eixo. Para radiações incidentes

no mesmo plano do seu eixo de simetria observamos pe

Ia figura 31, a dependência do material da parede e

do ângulo de incidência. Para o caso crítico (incidê~

cia frontal da radiação, + 90° pela figura 31), temos

uma variação média em b da ordem de 50%.

e} - A sensibilidade aumenta linearmente com o volume, po

rém nossas medidas mostraram que para altos valores

de v, o efeito de recombinação se sobrepo~ema sensibi

lidade. No caso do nosso protótipo onde v = 5,0 cm3,

não existe influência de recombinação para taxas de

doses relativamente altas (D = 1 rad/sl.

fI - O sistema de cargas controladas com grade (triodo co

rona) provou ser o método ideal para o D.E.C.,Com es
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se método control~os a carga inicial Q4, sua distr~

buição ao longo do eixo do eletreto e portanto pode

mos normalizar a curva de descarga para um determina

do D.E.C.

g} - O sistema automático para determinação da distribui

ção de cargas teve uma importância fundamental nas

medidas e conclusões deste trabalho. Através desse

método pudemos estudar e analisaras melhores condi

ções para os processos de carga, tratamento térmico

e curva de calibração do D.E.C., antes dificeis de

serem determinadas.

h} - Com os métodos de medidas,diferênciais de cargas pu

demos fazer a leitura dodosimetro exposto à radia

ções de muita baixa intensidade (ambientais,por exem

pIo). O método que usa um dosimetro padrão como com

paraçao pode ,ainda ser utilizado como uma espécie de

potenciômetro eletrostático de altíssima impedância.

\

i} - O estudá de vários tipos de tratamento térmico nos

levou a concluir que o melhor método é o "annealing"

antes e após a carga, a 145°C durante 10 minutos

em'circuito aberto. Com esse tratamento térmico con

seguimos um decaimento de 2% em 30 dias e a lineari

zação da curva de calibração.

j) - A partir de um modelo plano baseado no circuito equi

valente do D.E.C. foi deduzida a equação de carga

superficial do eletreto em função da carga medida

por indução em um eletrômetro. A validade da expres

são para o modelo real, cillndri,co, ficou comprovada
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pela concordânci~ entre os valores te8r1cos e

r:tmenta!s.

expe

4.3.

são inúmeras as vantagens observadas no doslmetro de ele

treto cillndrico. A partir de sua cónfecção, propriamente dita, n~

tamos que a facilidade na construção e o custo do material usado

não apresentam similares no mercado especifico. Essa facilidade de

construção e baixo custo, também incluem o sistema de cargas, que

basicamente só necessita de ·uma fonte de alta tensão.

Talvez a maior vantagem do D.E.C. sobre outros dosimetros

(termo - luminescente ou filmes) é sua "memória", que permite

uma leitura contínua que não afeta suas características após a me

dida. Para fazer a leitura em dosimetros "baseados em termo -lumi

nescência e emulsões fotográficas, é preciso aque6e-los oti""'revelã

-los, e com isso eles perdem sua leitura, impossibilitando a rep~

tição de medidas. Como para o D.E.C. Ó método de medidas é basea

do na indução, e a leitura pode ser feita quantas vezes forem ne

cessárias sem que se modifique a sua carga. Além disso, a leitura

de um T.L.D. exige um equipamento sofisticado, o que não acontece

com o D.E.C., pois eletrõmetros específicos para a medida de carga

já estão em pleno funcionamento nos laboratórios de Biofísica e Do

simetria do IFQSC - USP, onde foram desenvolvidos a baixo custo.

Os dosimetros de filmes apresentam alta dependência ener

gética, o que não ocorre com o D.E.C., como podemos observar na

figura 30.

Outra vantagem do D.E.C. esta relacionada com a possibi

lidade de remoção e troca da parede interna, e com isso a facilida
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de de ajustece sua sensibilidade, principalmente em ba.ixas energias.

A colocação de filmes finos, de materiais'de alto número

atômico junto à parede do D.E.C. aumenta bastante a sua sensibili

dade em baixas energias, como mostra a figura 28. Esse efeito pode

.. ;'
ser usado no projeto de dosimetros bastante sensl.veis em baixas e

nergias, ou então em dosimetros detetores de qualidade de radiaçã~

uma vez que sua sensibilidade também varia bastante com a energia

do feixe (vide figura 27).

Outro item importante que essencialmente pode ser consi

derado uma grande vantagem do D.E.C. sobre todos os outros dosime

tros, é o fato de ser uma invenção brasileira (patente do Profes

sor Sergio Mascarenhas). Isto provavelmente ocasionará o surgimen

to de alguma firma especializada em detetores de radiação, interes

sadas na construção ~ comercialização do D.E.C., com amplas possi

bilidades de exportação do produto, corno já acontece com outros

equipamentos pesquisados no IFQSC - USP.

4 • 4. - V1.a.b..<.R..l.da. de do V. E. C. pa.Jta. Mo n..i.:toJta. ção' P e,6,6 o a.R..

\

Pelos nossos resultados vemos que o D.E.C. presentemente

desenvolvido, é amplamente viável para a dosimetria de monitoração

pessoal, visto que:

a) - Seu decaimento é da ordem de 2% em 30 dias, quando

que em dosimetria pessoal é exigido um

de 10% no mesmo perIodo.

decaimento

b) - A reprodutividade do D.E.C. situa-se também na faixa

aceitável de 10%.

c) - A faixa de medida para volumes da ordem de 5,0 cm' é
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de aproximadamente 5 a 10 rads, portanto,também acei

tável, considerando-se a dose máxima' perrnissIvel

(5 remiano} •

dl -'A dependência de energia na faixa de 30 KeV-l,250MeV

pode ser tornada plenamente aceitável pela escolha ~

dequada dos materiais do D.E.C ••

e} - As outras características adicionais, tais corno, o

possivel uso em campos mistos e sistemas e também pa

ra medidas de energias, torna o .D~E.C.excepcionamen

te versátil.

f) - Finalmente trata-se de tecnologia totalmente nacio

nal, produto de baixo custo e grande vantagem em re

lação a outros sistemas como filmes e TLD, conforme

já foi discutido neste capítulo.

4.5. - Conelu~io Final

'.

Cornovemos, de todas estas conclusões, a presente tese re

presenta um esforço dentro dos trabalhos do Laboratório de Biofísi

ca e Dosimetria para investigar, ampliar e consolidar as pesqui

sas e desenvolvimento da dosimetria de eletretos. Ficaremos satis

feitos se esta tese puder servir de apoio e referência para futu

ros trabalhos no campo para auxiliar na implantação de urnatecnolo

gia nacional no campo da Dosimetria de Radiação e de Física Aplica

da, a partir de estudos de Física Básica de Dielétricos, de tradi

ção também nacional desde os trabalhos de B.Gross e J.Costa Ribei

·ro.
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SUgestõe's'para Trabalhos Futur'os,

'Aos colegas que de alguma maneira venham continuar este

trabalho de pesquisa em dosimetria de radiação, gostariamos de in

dicar algumas sugestões. Essas sugestões visam um melhor entendi

~
mento do comportamento do dosimetro de eletretos. Elas estão basea

das na tentativa de:

a) - Pesquisar outros métodos de carga, principalmente o

de injeção de eletrons para melhorar á estabilidade

da carga.

b) - Medir a corrente termo estimulada, a fim de determi

nar exatamente o melhor processo de tratamento térmi

co.

c) - Pesquisar um dosimetro de eletreto com geometria pIa

na.

d) - Estudar o comportamento para outros materiais depa

rede, com o objetivo de obter dos{metros específicos

para as medidas de exposição e dose.

e) - Aplicar o dosfmetro de eletreto como espectrômetro'

de raios X. '

f) - Aplicação do D.E.C. em radioterapia, onde é necessá

rio precisão em doses altas.

Vários desses trabalhos já estão em andamento nos labora

tórios de Biofísica e dosimetria do IFQSC-USP através de teses dos

colegas: L.Rodrigues,S.Crestana, A.Almeida,J.C.Pereira e outros.
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