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efetivo (Z =6,30) da amostra 25 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/16phr), 

segundo a equação Z = 2:z,(̂ 54),«'̂ (̂%l"' 
Tabela 36 - Cálculo do número de elétrons (3,18E+23 eVg) e o número atômico 

efetivo ( Z =6,44) do "bolus" comercial, segundo a equação 

Z = ajZ,'" + oTjZj + +a„Z^, para m=0,82 115 

T a b ^ 37 - Cálculo do número de elétrons (3,18E+23 eVg) e o número atômico 

efetivo ( Z =5,57) do "bolus" comercial, segundo a equação 

Z = a,Z¡" + a-J.^ + + a„Z„"', para m=0,25 116 
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LISTA DE A B R E V I A T U R A S E SÍMBOLOS 

a Raio atômico. 

A Massa atômica, g. 

A» Radicais. 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

AH Produto da reação entre radicais. 

An-B Acrilato de normal butila. 

ASTM Association of Standard Testing Measurements. 

b Distância entre o elétron incidente e o núcleo do átomo. 

BS Teor de borracha seca, %. 

c Velocidade da luz no vácuo, 300.000 km/s. 

CaC03 Carbonato de cálcio. 

CAiSM Centro de Integração de Apoio à Saúde da Mulher, Hospital das 

Clínicas, UNICAMP 

CHN Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio. 

CHNO Análise elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. 

^°Co Radioisótopo do cobalto, emissor y, E = 1,33 e 1,17MeV, 

meia vida = 5,26 anos. 

" ^Cs Radioisótopo do césio, emissor y, E = 0,6MeV, meia vida = 30,17 anos. 

CSDA Aproximação de freamento contínuo {Continuous Slowing Dow 

Approximation). 

D Dose absorvida, Gy. 

dE/dx Poder de freamento, Mev crn\ 
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(dE/pdx)coi Poder de freamento mássico por colisão, MeV cm^ g'\ 

DV Dose de vulcanizaçâo. 

E Energia da partícula, MeV. 

e" Elétron. 

e* Positron. 

Em Energia máxima, MeV. 

Eo Energia do elétron na superfície do material, MeV. 

Ez Energia do elétron na profundidade do material, MeV. 

Fzn Fração em massa do elemento Zn. 

F(T) Poder de freamento por colisão mássico restrito 

Gradicai Número de radicais formados por 100eV de energia absorvida. 

GL Grau de liberdade. 

Gy Unidade de dose absorvida, Gy = lOOrads. 

H» Átomo de hidrogênio. 

I Potencial de ionização. 

IC50 índice de citotoxicidade que inibe a formação de 50% das colônias de 

células. 

IRso Intervalo radioterapêutico entre 80-95% da dose máxima. 

ISO International Standard Organization. 

k Constante. 

KOH Hidróxido de potássio. 

m Massa da partícula, g. 

m Fator exponencial que depende do tipo de interação do elétron, 0,82 ou 

0,25. 

mav Fator exponencial médio. 
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Mamostra 

Map 

Mar 

Mcoágulo 

Mec^ 

Mesp 

M, 

Mseca 

M Q 

Na 

ND 

NH4OH 

NR 

O H . 

phr 

R; R'. 

fe 

R50 

Raios X 

Massa da amostra, g. 

Massa aparente, g. 

Massa do ar, g. 

Massa do coágulo, g. 

Energia equivalente á massa de repouso do elétron, Eo, MeV. 

Massa específica, g. 

Massa específica média, g. 

Massa imersa, g. 

Massa residual após secagem, g. 

Medía quadrática. 

Número de Avogadro, 6,02252 x 10^^ n\o\'\ 

Não detectado. 

Hidróxido de amonio. 

Não realizado. 

Radical hidroxila. 

Porcentagem em 100 partes de borractia {per hundred rubber). 

Radicais poliméricos. 

Raio do elétron, 2,818 x 10'^^m. 

Alcance a 50% da dose máxima, mm. 

Radiação ionizante eletromagnética oriunda da elestrosfera do átomo. 

Radiação y Radiação ionizante eletromagnética oriunda do núcleo do átomo. 

Rp Alcance prático. 

RS Radiossensibilizador. 

S Poder de freamento, dE/dx, MeV c m ' \ 

Desvio padrão. 
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s/p Poder de freamento mássico, dE/pdx, MeV cm^ g'\ 

(S/p)coi Poder de freamento mássico por colisão, dE/pdx, MeV cm^ g'"". 

(S/p)rad Poder de freamento mássico por radiação, dE/pdx, MeV cm^ g""". 

S I O 2 Sílica. 

SQ Soma dos quadarados. 

ST Teor de sólidos totais, %. 

TD Taxa de dose, kGy/s. 

T ÍO2 Óxido de titânio. 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas. 

V Velocidade da partícula, cm/s. 

37 Porcentagem de ionização para a análise estatística. 

Z Número atômico. 

Z Número atômico efetivo. 

Zm Alcance na dose máxima. 

ZnO Óxido de zinco. 

Letras Gregas 

a Fração eletrônica. 

p Razão entre a velocidade da partícula e a da luz no vácuo. 

S Fator de con-eção para o efeito da densidade 

X^ Profundidade da amostra. 

y Radiação gama. 

H Coeficiente de atenuação. 

\Jp Coeficiente de atenuação mássico. 
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^on/p Coeficiente de absorção de energia mássico. 

p Densidade do material. 

Cía Seção de choque. 

i Razão entre a energia cinética e a energia do elétron em repouso 

(E/meC^). 



DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL SIMULADOR DE TECIDO 

HUMANO A PARTIR DO LÁTEX DE BORRACHA NATURAL 

VULCANIZADO COM RADIAÇÃO GAMA. 

SUMIE TOMIMASU 

RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um simulador de tecido, com a função 

de "bolus" para superficializar a dose máxima em tratamento radioterapêutico de 

tumores cancerígenos superficiais, a partir do látex de borracha natural vulcanizado 

com radiação gama, provenientes de uma fonte de ^°Co (lOkGy; 3phr de An-B, 

0,2phrde KOH). As formulações do látex, tanto na etapa de radiovulcanizaçâo como 

na adição de cargas (acrilato de n-butila, An-S, 0-14phr e óxido de titânio, T/O2 

O -16phr), foram baseadas nas determinações dos teores de sólidos totais (61,6%) e 

de borracha seca (60,4%). Nas placas de borracha natural, obtidas pelo método do 

derrame, foram determinados a densidade específica, o número atômico efetivo (Z ) 

e a curva de absorção, que foram comparados com os da água, considerada 

material de referência similar ao tecido humano, além de avaliar a irritabilidade do 

material na pele. Os valores de Z foram calculados por duas metodologias 

difarentes. Na "análise pesada" foi considerada a Equação Z = Eia¡ Z^ , onde m é 

uma constante (White, m = 0,82; Bichsel, m = 0,25), aie Zi são, respectivamente, o 

número de elétrons e o número atômico do elemento 1. No "poder de freamento" 
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(dE/dx) a Equação utilizada foi Z = 'ZZ,(<^y^)a¡/l{dy^)a¡ e os parâmetros 

necessários foram obtidos das curvas dosimétricas. A fração em massa de cada 

elemento foi determinada por análise elementar ou por espectrometria de 

fluorescência de raios X. Pelo método da "análise pesada" os valores foram maiores 

(m = 0,82) ou iguais (m = 0,25) aos obtidos pelo "poder de freamento". A carga de 

An-B (14phr) não alterou significativamente a densidade e nem o Z , mas a adição 

de 12,0phr de T/O2 aumentou a massa específica da borracha de 0,9166 g/mL para 

1,004 g/mL e o Z de 4,16 para 4,78 (dágua = 1 g/mL, Z polietileno ~ 4,75). As medldas 

de absorção utilizando feixes de elétrons com 6MeV, expressas em porcentagem de 

ionização, em função da profundidade, mostraram que a adição de 12,0phr de T/Oz 

fez com que a sua curva dosimétrica se aproximosse da curva da água (análise 

estatística de resíduos). A adição de 16phr de TÍO2 aumentou o poder de freamento 

mássico da borracha natural de 1,72 MeVcm^ g"̂  para 1,81 MeVcm^g'^ e, 

consequentemente, o alcance dos elétrons na dose máxima diminuiu de 1,60cm 

para 1,38cm, que é próxima da água. Tumores mais profundos podem ser tratados 

utilizando elétrons com 8 e 12MeV porque, no intervalo radioterapêutico, o alcance 

aumentou de 2,00cm (6MeV) para 2,66cm (8MeV) e para 3,70cm (12MeV), 

considerando [TÍO2] = 13 - 15phr. Ensaios de irritabilidade dérmica cumulativa, 

realizados em coelhos albinos, mostraram que o material é não irritante. A borracha 

natural, quando radiovulcanizada e formulada com 12,0phr de TÍO2 apresentou 

comportamento de absorção e densidade semelhantes às da água, mostrando que 

esse material pode ser utilizado como simulador de tecidos com a função de 

"bolus". 



DEVELOPMENT OF HUMAN TISSUE SIMULATOR FROM NATURAL 

RUBBER LATEX VULCANIZED BY GAMMA RAYS. 

SUMIE TOMIMASU 

ABSTRACT 

In this study, a tissue simulator as "bolus" was developed from natural 

rubber latex vulcanized by gamma rays from ®°Co source (lOkGy, [An-B] = 3phr, 

[KOH] = 0.2phr), placed directly onto the skin in order to raise the dose for 

radiotherapy treatments of lesions close to skin surface. The latex formulation, either 

in the first step of radiovulcanization or in filler addition (n-butyl acrylate, An-B, 

0 -14phr and titanium dioxide, TIO2, 0 -16phr) was calculated in accordance with total 

solid contents (61.6%) and dried rubber (60.4%) contents. The natural rubber slabs 

were obtained by casting method. Then they were characterized by the specific 

mass, effective atomic number {Z) and the absorved dose curve which were 

compared with those from water, assumed as the standard material for human 

tissue, besides to evaluating the irritability of the skin surface. The ^ values were 

calculated by two different methodologies. In the "weight analyses" the Equation 

Z = littiZi was considered, where m is a constant (White, m = 0.82, Bichsel, 

m = 0.25), ai and Z\ are the electron number and atomic number of the i element, 

respectively. The second method was "stopping power" (dE/dx) and it was used the 
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following Equation Z = ZZ,(^^^)a , /z (^^^)a , i and the parameters were obtained 

from the absorbed dose curve. Weight fraction of each element was determined by 

elemental analysis and by X-rays spectrometry fluorescence. The weight method 

values were higher than (m = 0.82) or equal (m = 0.25) from that obtained by 

"stopping power". The An-B filler (14phr) neither modifies significantly the specific 

gravity nor Z but when 12.0phr of T/O2 was added the rubber specific gravity 

increases from 0.9166 g/mL to 1.004 g/mL and 2 from 4.26 to 4.78 (dwater = 1 g/mL, 

Z polietileno = 6.6). The depth dose absorbed measurements irradiated with 6MeV 

electron beams, expressed in ionization percentage, showed that the addition of 

12phr of r/Oz in the natural rubber made her absorbed dose curve to approximate to 

the water curve (the residual statistic analysis). The addition of 12.0phr of TÍO2 

increased the mass stopping power of the natural rubber from 1.72 MeVcm^g'^ to 

1.81 MeVcm^g"^ and the electrons range in the maximum dose decreased from 

1.60cm to 1.38cm. This value is similar to the value of water (1.32). The deeper 

tumours can be treated by electrons with 8 and 12MeV because in the 

radiotherapeutic interval the range increased from 2.00cm (6MeV) to 2.66cm (8MeV) 

and to 3.70cm (12MeV) for [TÍO2] = 13 -15phr. The dermal cumulative irritability test 

carried out in the albino rabbits showed that this material is not irritant. When the 

natural rubber is radiovulcanized and formulated with 12phr of TÍO2, presents the 

absorption properties and specific gravity similar to the water showing this material 

can be used as tissue simulator like "bolus". 



C A P I T U L O 1 

INTRODUÇÃO 

Na radioterapia utilizam-se normalmente raios X de energias altas, 

provenientes de aceleradores de elétrons de megavoltagem e radiação gama 

provenientes de fontes de ®°Co [64, 99]. Em geral, um ou mais feixes são dirigidos 

para o volume do tumor, de modo a produzir uma distribuição uniforme de 

intensidade da radiação dentro do volume alvo, caindo a valores mínimos nas 

regiões circunvizinhas. A dose de radiação aumenta conforme a radiação penetra no 

tecido do paciente, alcançando valores máximos a uma espessura que varia entre 

0,5 a 3,0cm [2, 54]. Por isso, quando o paciente de câncer é submetido ao 

tratamento radioterapêutico superficial, os tecidos ainda em estado sadio também 

acabam sendo destruídos, devido à impossibilidade de se controlar o alcance dos 

feixes incidentes. Em virtude disto, foi proposto ô  desenvolvimento de materiais 

simuladores de tecido utilizados como "bolus", com espessura variável, que são 

colocados sobre a pele do paciente na região a ser irradiada [67], com a função de 

maximizar a dose na superfície da pele e, consequentemente, preservar as 

estruturas celulares sadias localizadas próximas ao tumor. 

Para que o material possa ser utilizado como tecido simulador na 

radioterapia, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos: bom espalhamento no 

local da irradiação [128], biocompatibilidade para não causar reações alérgicas e 

citotóxicas [50], flexibilidade para moldar adequadamente à pele, apresentar um 

número atômico efetivo próximo do da água (6,6) [53], que é utilizado como padrão 



de referencia do simulador de tecido, uma densidade próxima a 1 g/mL [56], ser 

disponível em várias espessuras, ser resistente à radiação, durável, fácil de limpar e 

de baixo custo. 

Como o látex de borracha natural, após a vulcanização, satisfaz as 

exigências acima, foram desenvolvidas placas desse material para serem estudadas 

como simulador de tecido [108]. 

A borracha natural, que é o polímero 1,4-cis-poliisopreno, encontra-se 

dispersa em um meio essencialmente aquoso sob a forma de látex em diversos 

vegetais. A principal árvore produtora de borracha é a Hevea brasiliensis originária 

da região amazônica [36]. O látex de borracha natural, após a vulcanizaçâo, que 

consiste em formar uma rede tridimensional entre as moléculas poliméricas, adquire 

propriedades elastoméricas inigualáveis, permitindo a fabricação de luvas e de 

preservativos [23]. 

Este trabalho é interdisciplinar, envolvendo a química na formulação do 

látex, a dosimetría na avaliação do comportamento da dose absorvida em função da 

espessura e a bioquímica na determinação da biocompatibilidade. Envolve uma 

dupla aplicação da energia nuclear na saúde. A primeira é a utilização da radiação 

ionizante para vulcanizar o látex, cujo processo promove melhores propriedades dos 

artefatos empregados na área de saúde. A segunda é melhorar a qualidade da 

radioterapia utilizando outros materiais simuladores de tecido. A utilização de placas 

de borracha natural como material simulador de tecido, em radioterapia, tem sido 

descartada pela citotoxicidade do material vulcanizado pelo método convencional, 

na presença de enxofre, de elementos poluentes [76] e de compostos cancerígenos 

[84], porém, a vulcanização pode ser induzida pela radiação ionizante que ocorre na 

ausência dessas substâncias [73, 116, 121 ], diminuindo a citotoxicidade do material 

;í,>A1SSA0 NflaONM TjE E N E H G I A N U C L E A R / S f i m 



obtido [55]. Por isto, a utilização da borracha natural vulcanizada com radiação gama 

como simulador de tecido será investigada pela primeira vez. Um outro fator 

importante é que o material obtido, com posterior lavagem, pode ter as proteínas 

removidas, com redução da reação alergênica [42, 45, 85,102,120]. 

Se o comportamento de absorção de dose for satisfatório, esse 

material poderá também ser empregado como fantoma [ 1 , 62]. O fantoma é definido 

como o volume de material equivalente ao tecido, de tamanho suficiente para 

fornecer condições para um espalhamento completo do feixe usado [128], que tem 

sido empregado no estudo dos parâmetros radiológicos. Desta forma, este trabalho 

encontra dupla aplicação como: material de estudo de dosimetria e proteção 

radiológica, como fantoma e como "bolus", para tratamento radioterapêutico. O 

"/)o/us"é definido como um material equivalente ao tecido, que é colocado junto ao 

elemento a ser irradiado para se conseguir um aumento do espalhamento, acúmulo 

("build up") ou atenuação do feixe no tecido equivalente [67]. 

Na Figura 1 encontra-se o esquema ilustrando o uso do material 

"bolus" no tratamento radioterapêutico . Quando o paciente é irradiado na ausência 

de "bolus", a dose máxima aumenta conforme a penetração de feixes de elétrons 

até uma dada profundidade (Figura 1a). Entretanto, quando o "bolus" é colocado 

sobre a pele do paciente, a dose máxima é deslocada para a superfície da pele e o 

tumor é destruído eliminando as células cancerígenas, e preservando as células 

sadias posteriores ao tumor (Figura 1b). 



« 
"S a. 
to 

•a 

« 
0) 

Paciente 

tñ 
o 

Profundidade Profundidade 

a) sem "bolus" b) com "bolus' 

Figura 1 - Efeito da distribuição da dose máxima utilizando "bolus" em 
tratamento radioterapêutico [67]. 

As etapas básicas para o desenvolvimento desse trabalho foram: a 

caracterização do látex de borracha natural, a formulação, a vulcanização induzida 

com radiação ionizante e a caracterização do produto obtido. O látex foi 

caracterizado por meio das determinações de sólidos totais (ST) e de borracha seca 

{BS), para avaliar a qualidade da matéria-prima e calcular os teores dos produtos 

adicionados na formulação. Para avaliar e comparar a similaridade do material 

obtido com o tecido humano foram realizados os seguintes ensaios de 

caracterização: densidade específica, número atômico efetivo, comportamento 

dosimétrico. O ensaio da irritabilidade dérmica cumulativa foi efetuado para verificar 

a biocompatibilidade do material. As técnicas de obtenção e caracterização do 



material obtido estão descritas no Capítulo 3 (Parte Experimental) e os resultados 

estão apresentados e discutidos no Capítulo 4 (Resultados e Discussão). 



C A P I T U L O 2 

ASPECTOS GERAIS 

No Capítulo 2 serão apresentados os conceitos fundamentais utilizados 

no desenvolvimento deste trabalho. Serão abordados de uma forma sucinta, os 

fundamentos teóricos sobre a radioterapia, sua utilização para tratamento clínico, 

efeitos, fontes de radiação, tipos de interação e determinação da energia. A seguir 

será dado um breve histórico dos simuladores de tecido e os critérios de 

equivalência do tecido. Será também apresentada uma explanação da matéria-

prima, quanto à sua composição, tipo, concentração e coacervação. Finalmente, 

serão apresentados o processo convencional e o processo alternativo de 

vulcanização induzido com radiação ionizante do látex, bem como a 

biocompatibilidade dos produtos provenientes dessa matéria-prima. 

2.1 - RADIOTERAPIA 

O tratamento clínico de radioterapia iniciou-se em 1896 logo após a 

descoberta dos raios X por Roentgen. O primeiro Instituto de radioterapia foi 

fundado no Brasil em 1914. Levantamentos realizados em 1985 mostraram que no 

Brasil existiam cerca de 86 unidades integradas de radioterapia com 42 aceleradores 

lineares, 94 unidades de telecobalterapia e 171 unidades convencionais de 

radioterapia em operação [18]. 



Atualmente existem três meios de tratamento de câncer: cirúrgico 

(extração do órgão afetado), quimioterapia (administração de drogas com fortes 

efeitos colaterais) e radioterapia (irradiação das células cancerígenas). A 

radioterapia e a quimioterapia apresentam uma grande vantagem sobre o método 

cirúrgico ou seja, a preservação e funcionamento do órgão após o tratamento [104]. 

O efeito da radiação sobre os tecidos tem como principal aplicação 

médica o tratamento de tumores malignos. A radioterapia tem por objetivo provocar 

a destruição completa desses tumores que, entretanto, deve ser seletiva, ou seja, 

deve conservar a possibilidade de cicatrização dos tecidos sadios, vizinhios ao 

tumor. A destruição completa do tumor requer a aplicação de doses elevadas de 

irradiação, o que pode provocar complicações sérias aos tecidos sadios. A Figura 2 

mostra esquematicamente como a cura local e as complicações sérias dependem da 

dose de irradiação absorvida no tratamento de câncer com radioterapia. Este gráfico 

não representa dados de um tumor em particular [21]. 

Para muitos tumores tratados com radiação, a dose necessária para 

dar uma chance razoável de cura (controle do tumor local) é muito próxima da dose 

que irá causar sérias complicações nos tecidos sadios. 

2.1.1 - Fontes de radiação ionizante 

As fontes mais utilizadas em radioterapia são os aceleradores de 

elétrons, e a fonte de ^°Co. Os raios X são produzidos por impacto de elétrons de 

energia alta com alvos. 

Segundo a localização do tumor, utilizam-se raios X de energia baixa 

ou elétrons para tratamento de tumores superficiais e raios X ou radiação gama de 
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energia alta para tratamento de tumores profundos. As fontes emissoras de radiação 

gama disponíveis são as que contêm os radionuclídeos ^Co e ^^''Cs [107], com 

meia-vida de 5,26 e 30,17 anos, respectivamente. Apesar da meia-vida do ^^^Cs ser 

maior, o ^°Co é preferido por emitir radiação gama mais energéticos (Ecs=0,6MeV, 

Eco=1,33e 1,17MeV) [9, 30,47]. 

DcM* «bwrvida <Gy) 

Figura 2 - Efeito da dose absorvida na cura de um tumor ou 
nas complicações surgidas [21]. 

Feixes de elétrons de energia alta têm sido utilizados na radioterapia 

desde 1950. Originariamente os feixes são provenientes dos betratrons, embora 

muitos aceleradores lineares e geradores de Van de Graaff, com energías 

relativamente baixas, também se encontram disponíveis. A partir de 1970, o uso 

clínico de aceleradores lineares de alta energia, vem aumentando acentuadamente 

[11,86]. 
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o intervalo de energia de feixes de elétrons útil para tratamento clínico 

é de 6 a 20MeV, os quais são empregados em tratamento de tumores superficiais 

(profundidades menores que 3 cm). As principais aplicações são: a) tratamento de 

câncer de pele e lábios, b) in-adiação das paredes do tórax em câncer da mama, 

c) tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Embora muitos desses órgãos 

possam ser tratados com raios X superficiais e braquiterapia, a irradiação com feixes 

de elétrons oferece uma vantagem diferenciada, em termos de uniformidade de dose 

no volume alvo e a minimização da dose para os tecidos mais profundos [66]. 

O aspecto que faz com que o feixe de elétrons seja utilizado 

preferencialmente como um instrumento radioterapêutico, está relacionado às 

características físicas, mais do que com qualquer efeito biológico efetivo dos 

elétrons. A característica mais atrativa do feixe de elétrons na aplicação da 

radioterapia é a forma resultante da curva de dose em função da profundidade. 

Quando o feixe de elétrons penetra os primeiros centímetros do tecido, a curva é 

ascendente, atingindo um máximo, na forma de patamar, que logo a seguir 

decresce, indicando uma queda rápida da dose absorvida. Posteriormente tem-se 

uma pequena cauda, produzida pelos raios X ("bremsstrahlung"). Com elétrons de 

energia alta (>20MeV) a queda da dose com a profundidade, após o patamar, torna-

se menos acentuada [66]. 

Elétrons de energias mais baixas são ideais para irradiação de todos 

os tipos de câncer de pele, bem como para cicatrizes cirúrgicas e tumores 

residuais. Eles são recomendados especialmente para tratamento de nariz e orelha. 

Aplicam-se em tratamentos de linfomas localizado no/ou perto da superfície e 
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sarcomas no dorso das mãos ou dos pés, grandes lesões na área facial, no céu da 

boca, sob a superficie da língua, gengiva etc. [66]. 

2.1.2 - Interações da radiação ionizante. 

O entendimento do mecanismo dos processos físicos básicos de 

interação da radiação com a matéria é de fundamental importância para a 

determinação da dose absorvida em um meio irradiado. 

A energía que é emitida de uma fonte de radiação é dividida 

normalmente em dois grupos: eletromagnética e corpuscular [110]. 

Radiação eletromagnética, é desprovida de carga e não possui 

massa. A sua energia é dada por E=hy, onde h é a constante de Plank e v é a 

freqüência da irradiação. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são o 

calor, a luz, as ondas de rádio e TV, as microondas, a radiação na região do 

ultravioleta, do infravermelho, do visível, os raios X, os raios gama. As radiações 

eletromagnéticas diferem na maneira com que interagem com a matéria, isto é, 

dependem normalmente do comprimento de onda X da radiação. Por exemplo, um 

sinal de rádio será refletido por uma superfície metálica, enquanto que os raios X, 

que possuem um comprimento de onda muito menor, atravessam a mesma 

superfície metálica [88]. 

Radiação corpuscular, é constituída por partículas carregadas, tais 

como, elétrons, prótons, partículas alfas etc . Quando essas partículas possuem 

velocidade alta, formam um feixe, e é chamada de radiação corpuscular, como por 

exemplo, emissão alfa ou beta de uma fonte radioativa. A radiação corpuscular é 
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definida em termos da energia cinética das partículas e é expressa por: E=1/2mv^ 

[88], onde m é a massa da partícula e v é a sua velocidade. 

As partículas carregadas perdem energia de maneiras bem distintas 

das radiações sem carga, que são os fótons (raios X, raios gama) e os nêutrons. O 

fóton transfere inicialmente a sua energia ao elétron, que por sua vez também 

interage com o meio. O feixe de elétrons perde a sua energia imediatamente ao 

penetrar na matéria. A maior diferença entre as interações das partículas não 

carregadas e as carregadas, é que as primeiras sofrem um pequeno número de 

interações, e podem atravessar a matéria sem sofrer nenhuma interação, e 

consequentemente sem perda de energia. Em cada interação o fóton perde toda a 

sua energia, enquanto que as partículas carregadas, como no caso dos elétrons, 

sofrem um elevado número de interações, cada uma com uma pequena perda de 

energia. A partícula carregada se encontra envolvida pelo campo de força elétrico 

colombiano, interagindo com um ou mais elétrons, ou ainda, com os núcleos de 

praticamente todo o átomo que elas atravessam. O elétron perde gradativamente a 

sua energia cinética em um processo chamado aproximação de freamento contínua 

(CSDA). A probabilidade de uma partícula carregada atravessar a camada de 

matéria sem qualquer interação é nula [9]. 

Sob o ponto de vista estocástico (fenômeno que ocorre repetidas 

vezes, porém é imprevisível) [9], é impossível predizer, mesmo grosseiramente, a 

profundidade que um fóton individual ou um neutrón irá atravessar a matéria, porque 

somente uma ou poucas interações, ocorrendo randomicamente, são suficientes 

para dissipar toda a sua energia. Entretanto, a maioria das partículas carregadas 
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podem ser caracterizadas pelo comprimento de sua trajetória, conforme o seu tipo, a 

sua energia e o meio em que interage. 

A média do comprimento da trajetória percorrida por uma grande 

população de partículas idênticas, até que estas entrem em repouso, é denominada 

de alcance (R). Observa-se que devido ao espalhamento, todas as partículas 

carregadas, apesar de idênticas, não seguem o mesmo caminho, nem têm um 

percurso retilíneo, especialmente os elétrons, devido à sua pequena massa [9]. 

2.1.2.1 - Interação da radiação de fótons com a matéria 

A atenuação de fótons pela absorção de energia pela matéria ocorre 

por quatro tipos principais de interações (Figura 3): espalhamento coerente; efeito 

fotoelétrico; efeito Compton e produção de pares. 

a) Efeito fotoelétrico ^ '"^'"'''^•'•^'WíSíi^^S^ 

b) Espalhamento Compton ei 

Produção de pares eletrônicos 
a,S1 MeV 

S,S1MeV 

Figura 3 - Principais tipos de interação de fótons com a matéria 

•';»*(1SSA0 NACiCNAL DE ENtKüiA NUCLEAH/SF i m 
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O espalhamento coerente, conhecido como espalhamento clássico ou 

espalhamento Rayleigh, consiste de uma onda eletromagnética passando próximo 

ao elétron e tornando-o oscilante. O elétron oscilante rein-adia a energia na mesma 

freqüência que a onda eletromagnética incidente. Estes raios X espalhados têm o 

mesmo comprimento de onda do feixe incidente. Desta forma, nenhuma energia é 

perdida pela ocilação eletrônica, portanto nem absorvida pelo meio. O único efeito é 

o espalhamento do fóton, formando um pequeno ângulo de desvio. O espalhamento 

coerente, ocorre com materiais de número atômico alto e com fótons de energias 

baixas [64]. 

O efeito fotoelétrico é um fenômeno no qual o fóton interage com um 

átomo e ejeta um dos elétrons do orbital atômico (Figura 3a). Neste processo, toda a 

energia do fóton é transferida ao elétron. Interações desse tipo podem ocorrer com 

elétrons da camada K, L, M e N. Após a ejeçâo do elétron do átomo é criada uma 

vacância que pode ser preenchida por um elétron do orbital externo, com emissão 

de raio X característico. Existe também a possibilidade da emissão de elétrons 

Auger, os quais são elétrons monoenergéticos, produzidos pela absorção de um raio 

X característico, internamente pelo átomo [64]. 

No processo Compton o fóton interage com o elétron atômico das 

camadas externas, que pode estar ligado fracamente ao átomo ou com os elétrons 

secundários, que estão livres. Uma parte da energia do fóton incidente é transmitida 

ao elétron que é acelerado e a outra parte é utilizada na criação de um outro fóton 

com energia menor que a do incidente (Figura 3b) [9]. 

A produção de pares ocorre se a energia o fóton for maior que 

8 -lOMeV. Neste processo o fóton interage fortemente com o campo eletromagnético 
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do núcleo atômico e fornece toda a sua energia ao processo, criando um par de 

partículas, um elétron negativo (e') e um positron (e*) [9, 64]. O positron criado, 

como resultado do processo de produção de pares, perde energia à medida que 

atravessa a matéria, da mesma forma como acontece com os elétrons. Próximo do 

final desse intervalo de energia, o positron movimentando-se lentamente, combina 

com os elétrons livres ao seu redor, para gerar dois fótons de aniquilação, tendo 

cada um deles 0,51 MeV de energia (Figura 3c). Esses fótons são ejetados em 

direções opostas, uma vez que o momento é conservado neste processo [64, 88 ] . 

2.1.2.2. - Interação de elétrons com a matéria 

Os elétrons podem interagir individualmente com o átomo como um 

todo, com elétrons atômicos ou com o núcleo, transferindo em cada uma destas 

interações uma pequena fração da sua energia cinética. O elétron é uma partícula 

carregada possuindo um campo elétrico Coulombiano. Elétrons com energia da 

ordem de um MeV sofrem cerca de 10.000 colisões quando atravessam o alvo, 

consequentemente seu comportamento pode ser descrito pela teoria estatística do 

espalhamento múltiplo, que compreende os seguintes principais modo de interação 

[46, 75, 100]: 

Espalhamento inelástico é a colisão entre o elétron incidente e um 

único elétron atômico, o qual é ejetada com energia cinética elevada e é 

denominado raio delta (ô), tendo energia suficiente para provocar novas interações 

Coulombianas. A probabilidade de ocorrência desta interação aumenta quando o 

parâmetro de impacto b (distância entre o elétron incidente e o núcleo do átomo) é 

da ordem do raio do átomo a (Figura 4) [9, 46]. 

OéMISSAO NâOONAL DE EWERGIfl NUCLEfiR/SP IPP.» 
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Espalhamento elástico de elétrons pelo campo coubombiano do 

átomo é a interação mais provável, onde o elétron incidente perde energia pela ação 

cumulativa de espalhamento múltiplo. Em cada espalhamento o elétron perde urtia 

pequena quantidade de energia, apenas a necessária para mudar sua trajetória, 

satisfazendo a conservação do momento de colisão [9, 75]. 

Espalhamento inelástico com o núcleo ocorre quando o parâmetro de 

impacto b é menor que o raio atômico, resultando em uma interação inelástica com 

emissão de radiação (Figura 4). O produto da interação do elétron com o campo 

coulombiano do núcleo provoca a desaceleração e a deflexão do elétron, com a 

conseqüente emissão de radiação eletromagnética ("bremsstrahlung") [9,100]. 

Trajetória da partícula 

átomo 

Figura 4 - Parâmetros das interações por colisão de elétrons [9]. 
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Com base nos tipos de interações do elétron com a matéria, descritos 

anteriormente, pode-se classificar os mecanismos de perda de energia cinética do 

elétron em perda por colisão e perda por emissão de radiação. 

A perda de energia por colisão é o mecanismo mais importante de 

perda de energia por meio de um número grande de colisões com elétrons atômicos 

ou elétrons livres, resultando em excitação e ionização do material atravessado. A 

perda de energia dE ao longo de um incremento de percurso dl será proporcional à 

densidade eletrônica do meio atravessado [43, 57]. 

A taxa de perda de energia por emissão de radiação representa 

menos de 1 % da perda total de energia para elétrons com IMeV em tecido 

biológico, chegando a ser um processo predominante de perda de energia apenas 

quando a energia do elétron é superior a lOOMeV. Esta situação também acontece 

em materiais de número atômico elevado, por exemplo o chumbo, quando a 

energia do elétron é da ordem de lOMeV. A probabilidade da direção de emissão da 

radiação (bremsstrahlung) tem um máximo na direção de incidência do elétron, e o 

espalhamento aumenta proporcionalmente com a energia do elétron [46, 56]. 

O poder de freamento {"Stopping Power"). O poder de freamento é 

um parâmetro importante no estudo do comportamento dosimétrico, pois nos informa 

a quantidade de energia transferida do elétron incidente para o elétron do meio. Esta 

tranferência é feita principalmente por meio das colisões inelásticas que resultam na 

excitação ou ionização de um átomo. A probabilidade de qualquer um desses 

fenômenos ocorrer depende da energia do elétron incidente, da distância de 

aproximação e do número atômico do meio. O efeito desses fatores sobre a energia 

que o meio absorve é expresso em termos do poder de freamento (dE/dx), que é 
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definido como a taxa média de energia perdida por unidade do caminho percorrido, 

X, pela partícula de energia cinética, E, em um meio de número atômico Z [9]. 

Os cálculos do poder de freamento de colisão mássico obtidos pelas 

medidas de irradiação feitas por Berger em 1933 [90], foram baseados no trabalho 

teórico de Bethe 1933 [56], porém, neste caso, acrescentando a correção da 

densidade (Equação 1): 

Inr.mc'N.Z 
In 

( dT 
+ F(T)-Ô 

(1) 

onde, 

F(T) = Poder de freamento mássico restrito (1 - [T^/8 -(2T + 1) In2]/(T + 1)^) 

b = fator de correção do efeito da densidade 

meC^ = energia equivalente á massa de repouso do elétron, Eo 

T = E/ meC^ = razão entre a energía cinética do elétron e Eo 

P = v/c 

V = velocidade dos elétrons 

c = velocidade da luz no vácuo 

Na = número de Avogrado (6,02252 x lO^^mol"''). 

Te = raio do elétron e^/ meC^ (2,818 x 10"''^m). 

Z = número atômico. 

A = massa atômica. 

I = potencial de ionização. 



18 

O poder de freamento linear com dimensões de energia/percurso será 

denominado como -(dE/dx) ou S. De uma forma geral é mais conveniente 

considerar o poder de freamento mássico, S/p, onde p e a densidade do meio. A 

utilização do poder de freamento mássico elimina a dependência da densidade. Com 

S em unidades de MeVcm""" e p em gcm"^, S/p é dado em MeVcm^g"^ [56, 58]. 

Poder de freamento mássico total. Para elétrons, o poder de 

freamento mássico total ("total mass stopping power") (S/p) [58] inclui a perda total 

de energia (-dE) por colisão e por radiação para uma espessura d l , num material de 

densidade p. Para energias inferiores a 10MeV, onde as reações nucleares são 

nulas, o poder de freamento mássico total pode ser decomposto em dois 

componentes segundo a Equação 2 [100]. 

1 'dE' 's' 's' 's' 

_dl _ 
tot = + 

p _dl _ lof .P. col _p_ (2) 

O (S/p)coi, inclui todas as perdas de energia por colisão, as quais, 

diretamente produzem elétrons secundários, ionizações e excitações atômicas. O 

segundo componente (S/p)rad, diz respeito as perdas de energias do elétron primário 

que resultam na produção de "bremsstrahlung". 

2.1.3 - Dose absorvida e taxa de dose 

Um dos parâmetros mais importante em dosimetria por processos de 

irradiação é a dose absorvida. D, que é definida como a energia média, dE, 

depositada em um elemento de matéria, dividida pela massa da matéria, dm: 

XjiViiSSAÜ NAGiUN*-l t i^ tnü lA Í^ÜCLEAH/Sr' 
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dm (3) 

A unidade de dose absorvida é o J kg"'' que tem o nome restrito de um 

dos pioneiros da física das radiações, medicina e biologia (L.H.Gray), o gray (Gy). 

Pode ser expresso em múltiplos do Gy (kGy=10^Gy ou MGy=10^Gy). A unidade 

antiga de dose absorvida era o rad, definida como 100 erg g'"" ou 10'^J kg"\ assim, 

IGy é igual a lOOrad [43, 58]. 

A dose absorvida por unidade de tempo é denominada de taxa de dose 

(TD) e pode ser expressa em Gy/s. 

rz) = ̂ % (4) 

2.1.4 - Determinação da energia do feixe de elétrons. 

Para a determinação da energia de elétrons incidente em um meio, 

utilizam-se técnicas muito complexas que necessitam de equipamentos específicos. 

Há, entretanto, um método indireto que é mais simples para a determinação deste 

parâmetro [43, 56], ou seja, empregando o "método prático" que relaciona a energia 

cinética com os parâmetros de alcance dos elétrons, extraídos da curva de absorção 

em função da profundidade. As energias deterninadas são as seguintes: 

Energia na superfíc'e do fantoma (Eo). Para fins dosimétricos é 

comum especificar a qualidade do feixe de elétrons em termos de energia média na 

superfície do fantoma (Eo), determinado pela relação empírica entre essa energia e a 

profundidade a 50% (Rso). O alcance a 5 0 % (Rso) é definido como a profundidade 
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na qual a dose absorvida decresce 50% do seu valor máximo e é determinado na 

curva de dose absorvida (Figura 5) [67, 57]. 

Os protocolos de dosimetría, em geral, recomendam que a 

determinação de Eo seja feita pela relação alcance/energia, Eo = 2,33 Rso, onde a 

constante tem o valor de 2,33 MeV.cm'^ [67]. Esta relação foi estabelecida a partir de 

medidas experimentais realizadas em aceleradores clínicos em 1970, quando se 

determinou o valor experimental dessa constante. 

Em 1982, Berger e Seltzer [12], baseados nos dados de dose 

absorvida calculados pela análise de Monte Cario para feixes de elétrons 

monoenergéticos incidentes perpendicularmente sobre um fantoma de água, 

utilizando um dosímetro de placas paralelas, também encontraram a mesma relação 

empírica. 

Energia na profundidade do fantoma (Ez) . Como visto 

anteriormente, a energia incidente ou inicial na superfície é normalmente 

determinada a partir do valor à 50% da profundidade, entretanto, a energia média no 

fantoma é determinada a partir do alcance prático. A variação dessa energia é 

obtida utilizando a relação de Harder [49] Ez=Eo(1-Zn/Rp), onde Ez é a energia 

média no fantoma e Eo é a energia na superfície, (Zm) o alcance máximo que 

corresponde à profundidade na qual a dose absorvida, que pode ser expressa em 

porcentagem de ionização, atinge o seu valor máximo [57, 67]. O alcance prático 

(Rp) de uma dada partícula carregada, com uma energia específica inicial, em um 

determinado meio é definido como o valor esperado da profundidade máxima que a 

partícula atinge. Pode ser determinado como sendo a interseção entre a tangente da 
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curva em declive e a extrapolação do "background" devido à radiação 

"bremsstrahlung" (Figura 5) [49, 57, 86]. 

Dose máxima 

100 

•o 
• M B 

o 
to 

o 
O 

Profundidade (cm) 

Figura 5 - Parâmetros característicos da curva de dose em função da profundidade 
no eixo central: Dose na superfície (Ds), alcance na dose máxima (Zm), 
alcance a 50% da dose máxima (Rso), alcance prático (Rp) [67]. 

Normalmente, a distribuição de energia pode ser caracterizada por sua 

energia máxima (Em), pela energia média (Ez) e pela energia na superfície (Eo). 

2.2 - T E C I D O S I M U L A D O R . 

Desde a introdução dos raios X para uso clínico no fim do século XIX e 

o aparecimento de uma grande quantidade de diagnósticos associados e técnicas 
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terapêuticas, pesquisadores têm se empenhado em reproduzir os efeitos que 

acontecem dentro e nas circunvizinhanças do tecido do corpo humano irradiado 

[26, 111, 115, 124]. Dificilmente é possível medir a distribuição de dose diretamente 

em pacientes submetidos à irradiação, por isso, esses dados são quase que 

totalmente resultantes de medidas feitas previamente em materiais simuladores 

denominados fantomas [59, 60, 61,129]. 

A Figura 6 mostra o desenvolvimento dos simuladores de tecido que 

pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase, denominada "pré-1940", foram 

efetuados vários estudos experimentais com a água e a cera. No final desse 

período, foi introduzido, com a evolução da química analítica, o conceito da adição 

de outros componentes na cera para melhorar as suas propriedades de atenuação. 

A segunda fase, "pós-1940", que se estende até os dias de hoje, muitas misturas 

de sólidos e líquidos originaram substitutos para tecidos biológicos e outros meios. 

Neste período, houve um aprimoramento gradativo na fabricação desses materiais, 

ao descobrir que a adição de cargas inertes como carbonato de cálcio (CaCOs), 

óxido de titânio (TiOs), óxido de Zinco (ZnO), etc. melhoravam o desempenho dos 

simuladores quanto às propriedades de atenuação [126,127]. 

Kienbõch, em 1906 [65], acreditava que todos os substitutos de tecido 

originavam da água, como no caso dos simuladores de músculo. Sete anos mais 

tarde, foi confeccionado o primeiro simulador sólido, o baquelite [25]. Durante os 

50 anos seguintes foram utilizadas como matéria prima a cera, a madeira 

prensada, o vidro, o alumínio e muitos outros polímeros em uma grande diversidade 

de arranjos experimentais. De 1920 a 1930 foram realizados intensos estudos 
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SÓLIDO LÍQUIDO E GÁS PÓ 

Figura 6 - Esquema cronológico do desenvolvimento dos simuladores de tecido 
em função do estado físico dos materiais [128]. 

dosimétricos tanto com a água como com a cera, e verificou-se que a cera pura 

possuía propriedades de atenuação de fótons inferiores às da água e do músculo. 

O "Siemens wax" [89], que é composto por parafina na presença de uma carga 

massa atômica alta. O óxido de magnésio, foi o primeiro de uma grande série de 

substitutos formulados á base de cera utilizado como simulador de músculo, como 

por exemplo o "ÍVlix D" [63], o "Harris wax" e "M3" [74], e o simulador de osso 

"Cameron wax" [20]. Da mesma forma que o "Siemens wax" deu início à produção 

de simuladores a base de cera, o "Markite" [95], formulado a partir de polietileno, 

deu origem ao aparecimento de uma grande quantidade de simuladores a partir de 

materiais poliméricos, como o "Shonka plastics" [101, 103], "Temex" [108] e "Rando" 
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[3]. As espumas utilizadas como simuladores de pulmão foram introduzidas em 

1944. Entre elas pode-se citar o "Rando epoxy resins", o "Stacey latex", o 

poliuretano (LNI) [132], etc.. O "Temex" e o "Stacey látex" são também obtidos 

basicamente a partir do látex de borracha vulcanizado pelo método convencional, 

utilizando enxofre, óxido de zinco, ácidos graxos e aceleradores orgánicos, com 

posterior adição de cargas inertes. Outros simuladores são: o "Plasters of Paris" 

[106], a EVA [132], os epoxies [126], o etoxietanol [131], a trioleina [118], o "Frigerio 

Liq." [38], o "Frigerio gel" [40], o talco [48], o "Weber Power" [125, 105] etc.. 

A maioria dos simuladores tem sido destinada para interações com 

fótons, e por isso não são encontrados na literatura materiais especificamente para 

dosimetria de elétrons. As publicações disponíveis apresentam interações de 

elétrons somente com materiais convencionais como lucite, polietileno e poliestireno 

[19 ] . 

Embora mais de 80 simuladores tenham sido produzidos ao longo 

desses anos, somente cerca de 14 deles e materiais "bolus", têm sido usados de 

forma intensiva. Dentre eles, os considerados mais populares são os substitutos de 

músculos, como a água, a cera, o "Mix D" [63], o poliestireno [19], o "Temex" [108], 

"Perspex" [19] e a madeira prensada [35]. Os menos divulgados, utilizados como 

músculo, são o "M3" e o Nylon. O polietileno, a cortiça e o alumínio são os mais 

cotados para substituir a gordura, o pulmão e o osso, respectivamente. Os principais 

materiais usados como "bolus" são o "Lincolnshire bolus" [70], a cera [93], e o 

arroz [106]. 

Detalhes dos dados tabelados sobre tecidos simuladores e as suas 

propriedades para todos os tecidos do corpo encontram-se publicados no relatório 

F I S S Ã O NAÜCNAL DE ENEHGIA NUClEAR/SP .h^a 
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editado pela "International Commission on Radiation Units and Measurements" [56]. 

Na Tabela 1 encontram-se a função, a composição e a densidade de alguns dos 

simuladores de tecido utilizados mundialmente, como por exemplo: a trioleina, o 

"Stacey latex", o "Temex" e o "Wax Cameron" [127]. 

2.2.1 - Critérios de equivalência do tecido. 

Para o material ser aceito como substituto de tecido para fótons e 

elétrons, além da massa específica, a sua absorção e o espalhamento da radiação 

devem ser semelhantes àqueles obtidos com espessura ou massa similares às do 

tecido humano. 

Um outro parâmetro utilizado para avaliar a similaridade entre o tecido 

e o material obtido é o número atômico efetivo Z . Um dos primeiros métodos 

analítico para a formulação dos substitutos de tecido foi baseado na utilização do 

número atômico efetivo, o qual tem sido intensivamente utilizado para irradiação com 

fótons, desde 1937 [16, 37, 77, 94, ] . O Z é definido como a somatória do produto 

da fração eletrônica e do número atômico de cada elemento do composto elevado à 

potência m, o qual depende do tipo de interação da radiação com a matéria 

[24, 51, 78,127]. O Z é calculado segundo a Equação 5 [64]. 

Z = « i Z f +a2ZT +a3Z^ + a«zr̂  (5) 

Para formular e aproximar as propriedades dos materiais simuladores 

às do tecido humano, os pesquisadores normalmente se baseiam nos resultados do 

número atômico efetivo Z calculados ou extrapolados. 
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2.2.2 - Dependência do Z com o processo de interação da radiação. 

O parâmetro m para o cálculo do Z já está estabelecido para 

irradiações com fotóns, mais especificamente para interações fotoelétricas [52, 

130]. Porém, para interações com elétrons, o valor da determinação do m ainda se 

encontra em estudo. O que se tem disponível na literatura é somente uma relação 

aproximada publicado por Bichsel [14], do Z calculado pelo poder de freamento 

por colisão atribuindo ao m um valor de 0,25. Por isso, neste Item será feita uma 

análise sobre as metodologias aplicadas para encontrar uma equação mais 

adequada para calcular este parâmetro, especificamente para interações de 

elétrons. 

Infelizmente a derivação do expoente m não é baseado em dados 

elementares pertencentes a tecido biológico em virtude da pouca importância dada a 

elementos de números atômicos mais baixos (H, C, N e O), os quais geralmente 

são negligenciados. 

No entanto, a análise feita por White [130] considera a dependência 

do número atômico com interações tanto de fótons como de elétrons, e utiliza 

procedimentos de cálculo especificamente destinados para produzir expoentes que 

são diretamente aplicáveis para sistemas biológicos e seus substitutos. Os três 

procedimentos estudados foram classificados como: análise não pesada, análise 

pesada e análise do composto. 

Análise não pesada. A variação da seção de choque do fóton 

elementar por átomo (aa) em função do número atômico Z foi analisada utilizando a 

relação: 
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A regressão linear da análise não pesada de ln(<T^ em função do ¡n(Z) 

foi feita pelo método dos mínimos quadrados para diferentes energias e grupos de 

elementos distintos, onde cada regressão produziu um valor específico de m. 

Expressões similares foram usadas para interações de elétrons, com três grupos de 

elementos divididos da seguinte forma: a) como a maioria dos tecidos biológicos tem 

o número atômico efetivo, para todos os processos, entre 5 e 15, foram 

selecionados, como primeiro grupo, os elementos do boro ao fósforo; b) o segundo 

grupo do hidrogênio (Z=1) ao manganês (Z=25), que representam os extremos dos 

números atômicos de compostos geralmente usados em clínica dosimétrica; 

c) o terceiro grupo foi similar ao primeiro, porém, neste caso, foi acrescentado o 

hidrogênio, pois esse elemento se encontra presente em todos os tecidos. 

Análise pesada. Para esse procedimento analítico foi aplicada a 

regressão linear dada pela Equação 6, porém, neste caso, baseou-se em três novos 

grupos elementares encontrados na gordura (C, H, O), no músculo (C, H, N, O, Na, 

Mg, P, S, K, Ca) e no osso (C, H, N, O, Na, Mg, P, S, Ca). Para cada um dos três 

grupos, calculou-se a regressão linear ín((Ta) em função do ln(Z), obtido de acordo 

com a importância relativa de cada elemento encontrado no tecido. 

O conteúdo fracional de elétrons {a), foi calculado utilizando essas 

massas elementares relativas. A importância relativa de um elemento de número 

atômico Z/, no tecido, para um dado efeito parcial, foi obtida considerando, para cada 

elemento, o produto (ai) ZTav-i e computando os fatores de pesagem relativa. As 
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Tabela 2 - As massas relativas (%) dos principais elementos 

encontrados nos três tecidos. 

Elementos Gordura [130] Músculo [83] Osso [134] 

H 0,1221 0,102 0,0339 
C 0,7608 0,123 0,155 
0 0,1171 0,72893 0,441 
N — 0,035 0,0397 

Na — 0,0008 0,0006 
Mg — 0,0002 0,002 
P 0,002 0,102 
S — 0,005 0,0031 
k — 0,003 ~ 

Ca — 0,00007 0,222 

médias dos expoentes (irtav), para elétrons, aceitas para esses cálculos foram as 

seguintes: poder de freamento de colisão = 0,82, de radiação = 1,84 e de 

espalhamento angular = 1,95 [130]. 

Análise do composto. A terceira análise esta limitada aos dados para 

freamento de fótons e envolve dados gerados na literatura para vários compostos 

compilados para o estudo de simulação de tecidos [130]. Na época, esta análise foi 

feita pela da consulta de 1041 compostos, incluindo materiais orgânicos e 

inorgânicos, polímeros e líquidos. 

Segundo White [130], as três metodologias estudadas para elétrons 

ainda não são as mais adequadas para definir o número atômico efetivo desejado, 

porém, a da análise pesada foi a que apresentou maior coerência, podendo ser 

utilizada apenas como um indicativo para a caraterização de um simulador. 

Como já visto, em virtude da não disponibilidade, ainda, de uma 

metodologia mais precisa para interações com elétrons, o número atômico efetivo Z 

foi calculado também pelo poder de freamento segundo a Equação 7: 
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Z = I.,Z,(dE/dx),a, /J:,(dE/dxXa, (7) 

O Z é definido como a somatória do produto dos i elementos no 

material pelo poder de freamento e o conteúdo fracional de elétrons de cada 

elemento i dividido pelo produto da somatória do poder de freamento e o conteúdo 

fracional de elétrons de cada elemento. 

2.3 - LÁTEX DE BORRACHA NATURAL 

O látex de borracha natural concentrado se encontra comercialmente 

disponível desde 1930, e tem sido intensamente explorado para a confecção de uma 

variedade muito grande de produtos acabados. Este foi gradualmente introduzido 

em todos os campos de atividade humana, devido às novas possibilidades de 

aplicações e, atualmente, devido às diversificações dos produtos de borracha que 

excedem a mais de 30.000 itens . 

A fase dispersa do látex é constituída por compostos de lipídios, 

proteínas e moléculas poliméricas. Lipídios são substâncias gordurosas e oleosas 

insolúveis em água, como exemplo pode-se citar os fosfolipídios [69, 117]. As 

proteínas são macromoléculas constituídas por polipeptídios, que são cadeias 

extremamente longas de muitas unidades de aminoácidos. No látex são encontrados 

vários tipos de proteínas, cujas porcentagens variam de acordo com o lote e método 

de extração [6,17, 23, 87]. 

As moléculas poliméricas que são consideradas a fase dispersa do 

látex (35% a 40%) são constituídas de 1,4 cis-poliisopreno, cuja fórmula molecular é: 
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CH3 

• CH2-CH=C-CH2-

-I n 

1,4 cis-poliisopreno 

onde, nsISOOO 

O látex fresco da Hevea brasiliensis varia de composição de acordo com a 

idade, a estação do ano em que se realiza a colheita e as características do solo. Na 

Tabela 3 encontram-se os principais constituintes do látex [87]. 

O látex após ser extraído da árvore é imediatamente misturado com um 

agente de preservação, em virtude do ataque das bactérias que provocam a sua 

desestabilização coloidal. Esses agentes, álcalis e bactericidas, podem ser: amónia 

(1,6% de NHs na fase líquida) ou KOH e pentaclorofenolato de sódio (0,2%) 

respectivamente [13, 87]. 

Tabela 3 - Composição do látex "in natura" [87]. 

Componentes Porcentagem 

Água 60% 

Sólidos totais: 40% 

ácidos graxos e esteres 1,0% 

quebracitol 1,6% 

sais orgânicos 2,4% 

borracha seca 35,0% 

5QWISSA0 ui^om oe íuíhg\& n u c l e ã r / s p i r » 
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O látex fresco, após a preservação, é estocado em recipientes adequados 

com teores de sólidos totais entre 35 e 40% (Tabela 3) [87]. Para aplicações 

industriais, bem como por razões econômicas de transporte, toma-se necessário 

concentrar o látex para valores acima de 60% de sólidos totais contendo 35% em 

borracha seca. 

2.3.1 - Processos de concentração do látex. 

Os látices podem ser concentrados pelos seguintes processos: 

evaporação, cremagem, centrifugação etc.. 

Processo de evaporação. Consiste na adição de sabões e álcalis, cuja 

finalidade é evitar a coagulação das partículas de borracha. A seguir o látex é 

aquecido até a evaporação substancial da fase aquosa. Este processo tem 

apresentado algumas desvantagens como a retenção, no látex concentrado, de 

todos os constituintes não borracha dissolvidos ou suspensos na fase aquosa do 

látex natural, além dos estabilizadores não voláteis adicionados que evitam a 

coacervação irreversível, durante a evaporação. Em virtude disto este processo é de 

uso bastante restrito. 

Concentração por cremagem. A adição de substâncias denominadas 

agentes de cremagem, como carboximetilcelulose de alta viscosidade, sal de sódio 

do ácido poliacrílico, hemiceluloses de diversas origem como pó de jutai, gomas, 

pectina, alginato de amónio, provoca a separação do látex em duas camadas, de 

acordo com a lei da densidade. Uma camada superior contendo a quase totalidade 
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da borracha e outra inferior, constituida de soro. A desvantagem do emprego desta 

técnica é que este processo é lento. 

Concentração por centr i fugação. É o processo físico mecânico para 

concentração do látex baseado na separação das micelas de borracha em forma 

concentrada por efeito de força centrífuga. Este método é o mais importante, 

utilizado na indústria do látex. Durante a centrifugação, parte dos constituintes não 

borracha, que atua como inibidor no processo de vulcanização induzido com 

radiação ionizante, é removida, melhorando as propriedades mecânicas dos 

artefatos fabricados. 

2.3.2 - Estrutura das partículas na forma dispersa do látex. 

Segundo Gorton e Pendie [44], pode-se comparar a estrutura das 

partículas do látex com a de uma membrana celular. Em virtude disto, será dado 

uma noção sobre o comportamento dos lipídios e das proteínas na água e como se 

encontram as moléculas poliméricas nesse meio. O látex, além dos lipídios, contém 

também algumas proteínas insolúveis na água. 

Os lipídios e as proteínas são moléculas antipáticas, ou seja, são aquelas 

moléculas que possuem grupos hidrofílicos responsáveis pela parte polar da 

molécula e grupos hidrofóbicos que constituem a outra parte não polar da molécula. 

Quando essas moléculas encontram-se em um meio aquoso, forma-se uma 

estrutura de tal forma que os grupos hidrofóbicos, assim como as moléculas 

poliméricas, que são apoiares, se localizam no núcleo da partícula, como mostra a 

Figura 7. 

A localização interna dos grupos não polares provenientes tanto das 

moléculas anfipáticas como das moléculas poliméricas da borracha é devida à 

iOAíliSSAO NAC.ÜWí̂ i üt ENERGÍA NUCLEAR/SP lÉ^ 
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formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas circunvizinhas e da 

associação delas com os grupos hidrofílicos. O fato das moléculas de água 

circunvizinhas formarem pontes de hidrogênio entre si é que fornece a força motriz 

que forma e mantém a estabilização dessas estruturas [69]. 

Cabeça e 
cauda do 

lipidi 

Molécula 
poliméríca da 

borracha 

Segmento 
proteico 

hidrofilico 

Segmento 
proteico 

hidrofóbico 

Figura 7 - Esquema da estrutura da partícula de borracha do látex [69]. 

A estabilidade coloidal é um fator muito importante na indústria do látex, 

que quando é reduzida, pode afetar a estabilidade mecânica provocando a 

coacervação do mesmo em etapas do processo que envolvem agitação mecânica. A 

desestabilização do látex de uma forma irreversível pode ser provocada também 

pela adição de substâncias que neutralizam as cargas negativas presentes na 

superfície da partícula, ácidos e o An-B, como também a ausência da barreira 

mecânica provocada pela evaporação da água. Estes fatores físicos e químicos que 

afetam a estabilidade do látex são devidos à alteração da densidade de cargas 

superficiais das partículas ou à diminuição da barreira mecânica entre as partículas. 
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A coacervação é o processo acelerado de coalescência do látex que 

aglomera as partículas de borracha, dando origem a um material sólido. Quando 

este fenômeno ocorre, tem-se três tipos de produtos: gel, coágulo ou floco [17, 41]. 

Gelifícação. Quando o látex passa lentamente do estado líquido para o 

sólido, com a mesma forma do recipiente, porém com o volume contraído, pois a 

fase líquida é exsudada naturalmente, obtem-se um material mais uniforme . 

Coagulação. Quando o fenômeno acima ocorre instantaneamente, na 

presença de coacervantes, sem variação de volume ou forma, tem-se a coagulação 

com a formação de grandes grumos de partículas. 

Floculação. Quando ocorre a formação de um grande número de 

pequenos flocos de borracha. 

Desconhece-se o porque da diferença desses três fenômenos, entretanto, 

sabe-se que de uma maneira geral, obtem-se a formação de gel se o coacervante se 

dispersa uniformemente no látex no estado líquido, porém, se a dispersão é irregular 

tem-se a floculação [17]. 

2.4 - VULCANIZAÇÃO DO LATEX DE BORRACHA NATURAL. 

A vulcanização do látex é um processo de reticulação que consiste em 

promover ligações químicas covalentes intermoleculares, de uma forma 

tridimensional, resultando no aumento da massa molar média do polímero. Este 

processo permite grandes transformações nas propriedades do polímero, 

concedendo ao produto acabado melhores propriedades, transformando as 

propriedades plásticas em elástica, diminuiindo a solubilidade e a pegojosidade e 

aumentando a resistência à tração na ruptura. Um dos métodos de vulcanização 

mais utilizado é o processo convencional descoberto por Charies Goodyer em 1939 
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[76], onde sao formadas ligações químicas intermoleculares através de pontes de 

átomos de enxofre, na presença de calor, porém, provocam sérias conseqüências 

ambientais e toxicológicas, as quais são preocupantes há algumas décadas [55]. 

Desde a década de 80 já vem sendo desenvolvido o processo alternativo de 

vulcanização, com vantagens econômicas, produzindo artefatos com melhores 

qualidades. Esse processo alternativo consiste na reticulação do látex induzida com 

radiação ionizante, que ocorre à temperatura ambiente [73, 116]. 

As vantagens oferecidas pelo processo alternativo de vulcanização quanto 

ao processamento são as seguintes: maior estabilidade química do látex irradiado, 

menor consumo de produtos químicos durante o processo de vulcanização, o 

processo é mais simples, e por isso, oferece melhores condições de controle. O 

processo alternativo é realizado em uma única etapa, enquanto que o convencional 

requer duas etapas de vulcanização, isto é, a pré-vulcanização e a pós 

vulcanização, aumentando o consumo de energia (Figura 8). Portanto, o processo 

alternativo é mais simples e consome menos energia do que o processo térmico 

convencional [122, 123,]. 

Entretanto, quando o látex é exposto à radiação ionizante, a dose para 

obter um grau satisfatório de reticulação é muito alta, inviabilizando o processo 

economicamente [50]. A adição de compostos com alto valor de Gradicai (número de 

radicais formados por lOOeV de energia absorvida), denominados 

radiossensibilizadores ( R S ) , além de diminuir a dose de vulcanização ( D V ) de cerca 

de 20 vezes, mantém a estabilidade coloidal do látex e as propriedades dos 

artefatos [7, 32, 82]. 

Makuuchi K. & Tsushima [72] estudoram os derivados dos acrilatos, e 

verificaram que dentre os monômeros acrílicos estudados, o que apresentou melhor 
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desempenho na reticulação do látex foi o acrilato de n- butila {An-B), cuja fórmula 

molecular é H2C=CHCOO-CH2-CH2-CH3. Embora o An-B seja tóxico, sua alta 

pressão de vapor permite remover os resíduos monoméricos. A adição de baixa 

concentração de An-B (2phr) demonstrou ser a mais apropriada até o momento 

[96]. Zhonghai & Makuuchi [135] confirmaram a alta eficiência do An-B, porém foi 

necessário utilizá-lo na presença de 0,2phr de KOH para manter o látex estável. 

No processo alternativo, a reticulação entre as moléculas poliméricas 

da bon-acha é promovida quando a radiação ionizante interage diretamente com as 

partículas dispersas na fase aquosa do látex e indiretamente quando interage 

com as moléculas de água produzindo radicais, à temperatura ambiente [135]. 

O bombardeamento com partículas carregadas ou fótons de energia 

alta tornam as moléculas de borracha ionizadas e excitadas. A molécula excitada irá 

produzir radicais livres que são responsáveis pelas reações de reticulação 

intermoleculares. Portanto, a vulcanização induzida por radiação provocará na 

borracha uma estrutura em rede sem a adição dos agentes tradicionais como 

enxofre, aceleradores e ativadores [79]. 

Alguns pesquisadores têm realizado investigações para explicar a 

formação de produtos radiolíticos, tais como H«, OH; R: De acordo com Todoorov 

[116] a produção de uma maior quantidade dos produtos moleculares provenientes 

da radiólise do látex deve ser devido a: 

a) espécies radiolíticas da água, que servem como meio dispersante ou estão 

contidas nos glóbulos. 

b) maior liberdade de movimento da molécula de borracha no látex, favorecendo as 

recombinações dos macroradicais obtidos via radiolítica que promovem as ligações 

intermoleculares. 
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As etapas principais aceitas para a formação da ligação cruzada 

induzida na radiólise da borracha contida no látex estão representadas pelas 

Equações 8 a 14 [92]: 

a) formação direta de radicais na radiólise da água e da borracha: 

Ĥ O — H ^ O * H. • OH. 

CHo CH, 
I 3 cisão I 

— C H j - C - C H - C H ^ " « « ^ —CH2-C = CH» + •CHj- (9) 

CHo CH3 

« C H j - C ^ C H - C H ^ — C H - C - C H - C H j — + H. (̂ 0) 

b) ataque á cadeia do 1,4 cis-poliisopreno por vários radicais (A*) formados nas 

Equações 8 e 10, tais como: H», OH». 

C H 3 CH3 
I abstração • I 

A. + — C H 2 - C = CH-CH2 > - « C H - C « C H - C H 2 ' - + AH (11) 

C H 3 CH3 
i ^ . . adicto. _. 1 

A. + « C H j - C ^ C H - C H j — - ^ " ^ — C H j - C - C H - C H j — (12) 

A 



c) recombinação dos macroradicais (»R, »R') (Equação 14) ou ataque à dupla 

ligação (Equação 13) para produção de ligações cruzadas: 

40 

CH3 

' C H 2 - C - C H - C H 2 -

+ 

' C H - C - C H - C H , -
I 2 

CH3 

reticulação _ 

CH. 

C H 2 - C - C H - C H 2 -

' C H - C « C H - C K 
I 

(13) 

I ^ 

- C K - C - C H - C H , " 

R 

reticulação I ^ 

.CH2--C-CH-CH2" 

R R' 

(14) 

As espécies químicas formadas durante a radiólise da água, tem 

importante função durante o processo de reticulação do látex comercial, que possui 

em sua composição cerca de 40% de água. Elas participam diretamente do 

processo de reticulação da borracha. Os radicais 0H« e o H«, representados por A», 

formados com alta energia cinética (Equação 8), abstraem um outro átomo de 

hidrogênio da molécula polimérica, formando o radical polimérico (R*) e AH 

(Equação 9), ou se adicionam à dupla ligação com formação de macroradicais 

(Equação 10). 

Pela interação direta da radiação a molécula polimérica pode sofrer 

cisão da cadeia principal, rompendo a ligação C—C vizinha à dupla ligação. 

H f i i t S S ^ l»Ãê<0W<iL D E E W E R G I * W U C L E a R / S P iPí-f 
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resultando dois radicais poliméricos {•R, •R') (Equação 8). Pode, também, sofrer 

cisão hemolítica da ligação C—H com formação dos radicais R« e H» (Equação 10). 

Esses radicais poliméricos podem se recombinar (Equação 14) ou 

atacar a dupla ligação (Equação 13) reticulando e contribuindo para a formação de 

moléculas poliméricas com maiores massas molares. 

2.5 - BIOCOMPATIBILIDADE 

Biomateriais são tudo que, de modo contínuo ou intermitente, entram 

em contato com fluídos corpóreos, mesmo que estejam localizados na parte externa 

do corpo [10, 91]. Uma grande gama de produtos fazem parte destes materiais, que 

em contato com os fluídos do corpo, podem ser aplicados de diferentes maneira e 

por períodos de tempo variados, e cujo grau de risco à saúde exige consciente 

avaliação de sua aplicabilidade. 

Os efeitos toxicológicos de um material se manifestam, primeiramente, 

devido à liberação de seus constituintes químicos levando a uma resposta local na 

pele como: toxicológica sistêmica, alérgica e carcinogênica, teratogênica e/ou 

mutagênica [113]. 

A ISO 10993 [112], uma coletânea de normas internacionais, 

destinadas à avaliação biológica do uso de produtos médicos, contém testes como 

o de citotoxicidade, de irritabilidade, de sensibilidade, de toxicidade sistêmica, de 

mutagênicidade, etc. [113]. Na avaliação não há necessidade do conhecimento dos 

constituintes químicos do material para realizar a análise e, a resposta da avaliação 

é feita por integração dos resultados dos testes com a análise risco-benefício. Para o 

usuário, os produtos médicos não precisam ser completamente isentos dos efeitos 
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adversos, mas os benefícios devem ser significativamente maiores que estes efeitos 

clínicos adversos, além de o material apresentar o desempenfio desejado. 

Três tipos de reações podem ocorrer em pessoas que utilizam produtos 

fabricados à base de látex: alergia, dermatite irritante de contato [22] e dermatite 

sensível dos produtos químicos [80, 133]. 

A alergia ao látex (hipersensibil idade imediata) pode ser mais séria 

que a reação do látex provocada pela dermatite de contato ou dermatite alérgica de 

contato. Neste caso certas proteínas [42, 102, 120] podem causar sensibilização 

(teste positivo de sangue ou de pele com ou sem manifestação de sintomas). 

Embora a quantidade de exposição necessária para causar a sensibilização ou 

sintomas seja desconhecida, sabe-se que mesmo em um nível bastante baixo de 

exposição pode desencadear essas reações alérgicas em alguns indivíduos já 

sensíveis a este tipo de produto. 

A dermatite irritante de contato é uma reação causada pela irritação 

da pele, por exemplo, pelo uso de luvas confeccionadas com látex [119, 22]. 

A dermatite sensível aos produtos químicos resulta da exposição a 

produtos químicos adicionados ao látex durante a colheita, a vulcanização ou a 

manufatura. Estes podem causar reações na pele semelhante àquelas provocadas 

pelo veneno da Hera (planta araliácea). Este tipo de dermatite se manifesta em 24 a 

48 horas após o contato e se alastra sob a pele formando bolhas [45]. 

Campos [22] realizou no IPEN um estudo comparativo de avaliação 

toxicológica de filmes de borracha natural obtidos a partir do látex vulcanizado pelo 

processo convencional e pelo processo alternativo com radiação ionizante, através 

dos testes de citotocixidade "in vitro" [112], que é apenas um prognóstico da 

'iOMtSSAü NAC^Gli*-L hí L I M E H Í Í I A NUCLfAH/SF I P M 
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citotoxicidade do material "in vivo" [113], que consiste do teste de toxicidade 

sistêmica, que avalia a resposta biológica de todo o organismo em relação aos 

constituintes liberados pelo material. 

Os índices de citotoxicidade obtidos por Campos [22] expressos em 

ICsoy. (porcentagem do extrato do material que inibe a formação de 50% das 

colonias de células), mostraram que o filme de látex vulcanizado com enxofre foi 

mais citotóxico que o filme vulcanizado com a radiação ionizante. A toxicidade 

sistêmica, também investigada por Campos, demostrou que o filme vulcanizado pelo 

método convencional apresentou efeitos de sedação e incoordenação motora nos 

animais testados, porém, aqueles vulcanizados com radiação gama não 

promoveram nenhum efeito tóxico. A citotoxicidade e a toxicidade sistêmica foram 

atribuídas aos produtos químicos de vulcanização, normalmente utilizados no 

processo convencional, conforme já verificado por outros pesquisadores [133]. No 

trabalho desenvolvido por Campos [22] foi confirmado que o filme vulcanizado pela 

radiação ionizante promove efeitos toxicológicos menores que aqueles vulcanizados 

pelo processo convencional com enxofre, quando avaliados "in vitro" e "in vivo". 

Como se pretende utilizar o "bolus", sintetizado neste trabalho, em 

contato com o tecido humano durante o tratamento radioterapêutico, foi realizado um 

teste complementar da biocompatibilidade, a da irritabilidade dérmica cumulativa, 

cujas leituras de avaliação foram feitas utilizando o critério de Draize [33, 81]. 



CAPÍTULO 3 

PARTE EXPERIMENTAL 

Neste Capítulo serão apresentados os materiais e os reagentes 

químicos utilizados, como também as metodologias de avaliação da matéria-prima 

(látex), de formulação e de caracterização do produto obtido no desenvolvimento 

deste trabalho. Os métodos analíticos de avaliação do látex como o teor de sólidos 

totais (ST), que inclui todos os constituintes não voláteis do látex (poliméricos e não 

poliméricos) e o conteúdo de borracha seca (BS) que inclui somente o constituinte 

polimérico, foram realizados segundo a norma ASTM D 1076-79 [4]. A determinação 

do ST e da BS foi necessária para formular o látex segundo três metodologias 

diferentes. A caracterização do produto obtido foi determinada segundo a densidade 

específica, o número atômico Z e o comportamento dosimétrico. A possibilidade de 

o produto desenvolvido irritar a pele foi avaliada em função do ensaio de 

irritabilidade dérmica cumulativa. 

3.1 - MATERIAIS E REAGENTES. 

Foi utilizado o látex de borracha natural de grau comercial concentrado 

a 60%, do tipo alto teor de amónio (0,71%) de procedência nacional. O An-B, 

adquirido da Ciquine, foi de grau analítico. O hidróxido de amónia (NH4OH) e o 

hidróxido de potássio (KOH) da Carlo Erba, de grau analítico, foi utilizado na forma 

de solução a 1 % e 10%, respectivamente, para estabilizar o látex. O óxido de titânio 
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(r/Oz), na forma sólida, foi doado pelo IPT, e o TÍO2 na forma dispersa a 50% em 

massa, foi fornecido pela empresa Enro Industrial Ltda que informou que, além de 

TÍO2, a solução contém outros constituintes como o SÍO2 numa concentração de 

1,5% em massa, látex de borracha natural, agente dispersão etc. O ácido acético 

glacial, de grau analítico, foi utilizado como solução à 2,0%. O "bo/ t /s" comercial da 

MED-TEC, INC., foi utilizado como um material de referência na avaliação do 

número atômico Z, que foi calculado empregando as mesmas técnicas e 

metodologias aplicadas ás placas de borracha confeccionadas neste trabalho. 

3.2 - METODOLOGIAS. 

3.2.1 - Sól idos totais. 

A determinação consistiu em pesar, em uma balança analítica da 

Mettler, modelo AE 200, cerca de 2,5±0,5g de amostra com precisão de Img, com o 

prato coberto. A tampa foi removida e o látex foi distribuído de forma homogênea no 

prato, cobrindo uma área em torno de 32cm^. Adicionou-se cerca de ImL de água 

destilada para facilitar o espalhamento da amostra. Com o prato descoberto a 

amostra foi levada à estufa da Fanem, modelo 315 SE, por duas horas a 100±2°C. 

Após esse período a amostra foi seca até massa constante [4]. Os testes foram 

feitos em duplicata e o teor de S7 calculado segundo a Equação 15: 

M 
ST= ^xlOO 

M 15 

C O M I S S Ã O NACiONt̂ L OE E W E H G I A N U C L E A R / S P irc" 
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3.2.2 - Borracha Seca. 

A determinação da BS consistiu em pesar, em uma balança analítica 

da Mettler, modelo AE 200, 10g de látex em uma cápsula de porcelana. A água 

destilada foi adicionada até que o conteúdo de S r fosse de aproximadamente 25%. 

Para completa coagulação do látex, foi adicionado 40mL de ácido acético à 2%. A 

cápsula contendo a amostra foi colocada sobre o vapor do banho termostático da 

Quimis por 30 minutos. Após este período, o coágulo foi lavado com água destilada 

e passado através de uma calandra Marca Farrel, série 71A 1541 até obter-se uma 

espessura de aproximadamente 2mm. A amostra foi seca em estufa da Fanem, 

modelo 315 SE, à temperatura de 70 ± 2°C, e pesada a cada lhora até massa 

constante. O cálculo foi feito conforme a Equação 16: 

M (16) 
^'^^ amostra ^ ' 

3.2 3. - Formulações. 

Foram preparadas diversas amostras com diferentes metodologias de 

formulação do látex de borracha natural (Figura 9). A formulação é normalmente 

baseada no BS dos ingredientes a serem adicionados. A matéria-prima básica é o 

polímero, que é considerado em 100 partes por BS, ou seja, lOOphr, e os demais 

produtos variam em função dessas 100 partes. 
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Não vu lcanizado 

LBN 60% 

LBN 50% 

Filtração 

Processo a l ternat ivo 

LBN 60% 

NH.OH = 0 - 1 % KOHIA„-B 

LBN 50% 

Vulcanização c o m radiação y 

Fi l t ração 

Derrame 

Coacervação 

Lix iv iação 

Secagem 

Placa não vulcanizada 

sem carga 

Placa vulcanizada 

com RS 

TiO. 

Placa vulcanizada 

com TiO o 

Figura 9 - Fluxograma do esquema de formulações do látex. 
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3.2.3.1 - Metodologia a (sem vulcanização). 

O látex foi diluído a 50% de ST com uma solução de NH4OH a 1,0%. 

Foi mantido em repouso durante 16 horas e moldado pelo método do derrame, que 

consiste em despejar o látex em placas de vidros e coacervado à temperatura 

ambiente na presença de ar. 

3.2.3.2 - Metodologia b (vulcanização com An-B como carga). 

O látex foi diluído a 50% de ST com solução de NH4OH a 1,0% e 

mantido sob agitação mecânica branda. A solução de KOH a 10% foi adicionada, na 

concentração de 0,2 a 0,5phr, ao látex sob agitação até a completa 

homogeneização. Em seguida acrescentou-se o An-B em concentrações de 3,0 a 

14phr, sob agitação, a qual foi mantida por uma hora. O látex, após permanecer em 

repouso à temperatura ambiente por 16 horas, foi irradiado e moldado. 

3.2.3.3 - Metodologia c (vulcanização com RS e adição de carga). 

As amostras foram preparadas conforme a metodologia b, porém, 

neste caso, após a etapa da irradiação, foi adicionado como carga o óxido de titânio 

em pó e na forma dispersa, sob constante agitação, até se obter uma dispersão 

homogênea, variando a concentração de TÍO2 de 0,5 a 16phr. Após a adição da 

carga o látex foi coacervado, lixiviado e seco. 

3.2.4 - irradiação. 

A irradiação para vulcanizar o látex foi feita com radiação gama 

provenientes de uma fonte de ^°Co, tipo panorâmica, com taxa de dose de 

¿OMISSAO NôOCNíl. DE E MENGIA NUCLE AH/SP IPfc» 
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0,55 kGy/h e dose de lOkGy [23], A irradiação foi feita em porta-amostras de vidro 

pirex, na presença de ar à temperatura ambiente e sem agitação [109]. 

3.2.5. - Preparação das placas de borracha. 

O método utilizado na preparação da placa foi o do derrame, que 

consistiu em despejar a dispersão de látex em porta-amostras de vidro 

(12x12x0,3cm e 12x12x0,6cm) colocados sobre uma superfície nivelada. Os tempos 

de coacervação à temperatura ambiente foram, em média, d e 7 2 h e 1 7 0 h para as 

espessuras de 1,5cm e 3,0cm respectivamente. Após a coacervação as placas 

foram imersas em um banho de água termostatizado da Lauda, modelo B, para 

lixiviar a 70°C por 1 hora. Foram secas novamente à temperatura ambiente e 

colocadas em uma estufa com circulação interna de ar da Fanem, modelo 320 SE, a 

70°C por 1 ou 2 horas, de acordo com a espessura. 

Na Tabela 4 consta a composição das várias formulações das placas 

de látex obtidas no desenvolvimento deste trabalho: do látex (metodologia a), das 

amostras 1 a 5 vulcanizadas com An-B como carga {metodologia b), das amostras 

6 a 26 vulcanizadas na presença do An-B com adição de T/O2 como carga 

{metodologia c). 

3.2.6 - Número atômico efetivo Z da composição. 

Para se calcular o Z Q necessário determinar a fração em massa de 

cada elemento constituinte do material absorvedor desenvolvido. Estas quantidades 

determinadas pela análise elementar (CHN) e por fluorescência de raios X, 
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permitiram calcular o Z do composto pelo método da "análise pesada" utilizando a 

Equação 5 e a Equação 7. 

Tabela 4. Composição das amostras formuladas de látex. 

Amostra Composição (phr) Amostra 

An-B KOH TÍO2 
Látex — — — 

1 3,0 0,2 
2 5,0 0,3 ~ 
3 8,0 0,4 — 
4 11,0 0,5 — 
5 14,0 0,5 — 
6 11,0 0,5 0,5* 
7 11,0 0,5 1,0* 
8 11,0 0,5 1,5* 
9 11,0 0,5 2,0* 
10 11,0 0,5 0,5 
11 11,0 0,5 1,0 
12 11,0 0,5 1,5 
13 11.0 0,5 2,0 
14 11,0 0,5 2,0 
15 11,0 0,5 3,0 
16 11,0 0,5 4,0 
17 11,0 0,5 5,0 
18 3,0 0,2 7,0 
19 3,0 0,2 10,0 
20 3,0 0,2 12,5 

21a" 3,0 0,2 12,0 
2I5" 3,0 0,2 12,0 
21c** 3,0 0,2 12,0 
22 3,0 0,2 13,0 
23 3,0 0,2 14,0 
24 3,0 0,2 15,0 
25 3,0 0,2 16,0 
Ti02 na forma de pó. 

' Amostras feitas em paralelo. 

' Í 6 M I S S A O MdOmi DE ENERGIA NUCLEAR/SP 
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3.2.6.1 - Análise elementar (CHNO). 

Pesou-se 1,0 ± 0,5mg da amostra de látex em uma balança da Marca 

Perkin Élmer, modelo AD6, numa cápsula de estanho ou cobre e a seguir foi 

introduzido no forno do analisador elementar ("Elemental analyser", modelo 2400 

CHN) onde foi efetuada uma queima, e os gases emitidos foram separados, 

identificados e quantificados. 

3.2.6.2 - Espectrometria de fluorescência de raios X[98]. 

Esta técnica faz parte de um grupo de métodos instrumentais não 

destrutivos de análise química qualitativa e quantitativa, de elementos químicos 

baseados na medida do comprimento de onda, ou da energia e intensidade de suas 

linhas espectrais de emissão secundária. O material foi colocado em porta-amostras 

e irradiado no aparelho com raios X, marca Rigaku, modelo RIX 3000. 

3.2 .7 -Massa específica. 

As massas específicas do lucite e da água foram extraídas da literatura 

[53] e a do material desenvolvido foi determinada segundo ASTM D 792-91 [5], 

utilizando a seguinte Equação: 

M^=—^—xd,^ (17) 

onde: Mesp = massa específica; Mar é a massa da amostra no ar; Map = (Mar - Mi); 

Mi= massa da amostra imersa; dnq. = densidade do líquido de imersão. 

Para avaliar a repetibílidade da formulação, a densidade da amostra 21 

foi determinada da seguinte forma: foram amostradas três das 15 placas 



52 

confeccionadas de cada série de amostra, e de cada uma delas foram cortados três 

corpos de prova. 

3.2.8 - Comportamento de absorção da dose. 

A irradiação foi realizada no Departamento de Radioterapia do 

CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher do Hospital da UNICAMP, 

Campinas, com feixes de elétrons com as mesmas energias (6, 8 e 12 MeV) e nas 

mesmas condições de irradiação utilizadas quando é efetuado o tratamento 

radioterapêutico, em pacientes que possuem tumores cancerígenos de pele, de 

mama, e tc . O comportamento da dose absorvida, expressa em porcentagem de 

ionização, em função da profundidade, foi obtido com o arranjo experimental 

utilizado por SALMAN [97] (Figura 10), que consiste de placas de borracha 

sobrepostas em uma câmara de ionização. 

Câmara de 
ionização 

Colimadores 

Placas do material 
em estudo ("Bolus") 

Acrflico 

Figura 10 - Esquema do arranjo utilizado para avaliação do comportamento 
dosimétrico [97]. 

A ionização foi medida por uma câmara de ionização de placas 

paralelas (fabricante: PTW, modelo: 23343) conectada a um eletrômetro de precisão 

(fabricante: Victorren, modelo 500), com o centro do volume sensível posicionado 
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sob o raio central do feixe de elétrons de 10x10cm^, produzido por um acelerador 

linear, fabricado para uso em radioterapia (Siemens, modelo: Prevatron 74). Este 

aparelho produz feixes de elétrons monoenergéticos em seis diferentes energias na 

região de 6 a 12 MeV. 

3.2.9 - Irritabilidade dérmica cumulativa. 

A irritabilidade dérmícacumulativa foi determinada na MEDLAB 

Produtos Diagnósticos Ltda segundo o seguinte procedimento: seis coelhos albinos 

adultos da Nova Zelândia, sadios, com 2 a 3kg, foram previamente selecionados e 

aceitos para a realização do teste. Foram depilados os dorsos dos animais e 4 sítios 

demarcados, sendo escarificados os dois sítios do lado esquerdo e os outros 2 

permaneceram íntegros do lado direito. Os sítios para aplicação da amostra e 

controle foram selecionados randomicamente. Foram realizadas dez aplicações da 

amostra teste na forma de extrato salicílico, extraído em estufa a 50°C por 72 horas, 

na proporção de lOg para lOOg de solução fisiológica. Os intervalos de tempo entre 

as leituras foram de 24 e 72 horas após a ultima aplicação. 



CAPITULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas diversas etapas desse trabalho serão 

apresentados e discutidos neste Capítulo, tais como, os ensaios de caracterização 

da matéria-prima, os efeitos das concentrações das cargas, na densidade 

específica, no ^ e no comportamento dosimétrico da borracha natural. Esses 

parâmetros de caracterização obtidos foram comparados com os do "bolus" 

comercial, do polietileno e da água, que é considerada um material de referência 

porque tem um comportamento de absorção de dose similar ao do tecido. O número 

atômico efetivo das amostras de borracha natural, formuladas neste trabalho, foi 

calculado utilizando três parâmetros diferentes e foi comparado com os valores 

obtidos para o "bolus" comercial e com os valores do tecido humano, da água e do 

lucite, extraídos da literatura. 

As curvas da porcentagem de ionização em função da espessura das 

amostras de borracha natural, contendo concentrações diferentes de T/O2, utilizado 

como carga, foram obtidas e comparadas com as da água e do lucite. Foi feita 

também uma análise estatística para melhor discernir as curvas de absorção mais 

adequadas para a aplicação do material obtido no tratamento radioterapêutico. 

Para finalizar foram realizados ensaios de irritabilidade dérmica 

cumulativa, com o objetivo de avaliar, preliminarmente, a biocompatibilidade do 

material. 

aSMlSSAO WflOONtL DE EMERGIA N U C L F A R / . S P 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. 

Vários parâmetros que influenciam no crescimento da árvore 

seringueira, nos processos de preservação e concentração, afetam tanto a 

qualidade do látex, que é um produto natural, como também as propriedades do 

produto final que é a borracha natural. As propriedades do látex comercial estão 

especificadas em normas brasileiras (ABNT EB226/89) [8] e em normas 

internacionais (ISO 2004/88) [114] (Tabela 5). 

Tabela 5 - Características do látex comercial 

Ensaios ABNT ISO 
EB226/89 [8] 2004/88 [114] 

Sólidos totais (%) Min. 61,5 Min. 61,5 
Borracha seca (%) Min. 60,0 Min. 60,0 

Sólidos não borracha (%) Máx. 2,0 Máx. 2,0 
Borra (%) Máx. 0,1 Máx. 0,1 

Coágulo (%) Máx. 0,05 Máx. 0,05 
Viscosidade (cP) 60-180 — 

Estabilidade mecânica (s) 540-1800 Min. 0,60 
Alcalinidade total (%) ~ Min. 0,60 

Alcalinidade em NH3(%) >1,6 ~ 
Índice de KOH Máx. 0,80 Máx 1,0 

índice de ácidos graxos Máx. 0,20 Máx. 0,20 
voláteis 

Cu (ppm) Máx. 8 Máx. 8 
Mn (ppm) Máx. 8 Máx. 8 

Cor Azul ou Cinza Azul ou Cinza 
não pronunciado não pronunciado 

Odor Não putrefato Não putrefato 

Porém, para a finalidade deste trabalho foram determinados somente 

os teores de ST e BS, imprescindíveis para a determinação da quantidade de 

produtos químicos a serem adicionados ao látex. O ST foi utilizado na diluição à 

50%, necessária para tornar a radiovulcanizaçâo mais eficiente, pelo aumento dos 
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produtos radiolíticos, tais como H* e OH; provenientes da água adicionada (item 

2.4) [92]. O teor de BS foi determinado para calcular a quantidade das outras 

substâncias adicionadas na formulação, que deve ser em relação a 100 partes de 

borracha seca (phr). 

Os resultados da caracterização do látex utilizado neste trabalho estão 

apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Caracterização do látex 

ST(%) 61,8+0,3 

fiS(%) 60,4+0,8 

Tanto a norma nacional como a internacional exige o teor mínimo de 

i STe de BS, no látex comercial, de 61,5% e 60% respectivamente (Tabela 5). Como 

os valores das porcentagens dos teores de ST e de BS do látex comercial utilizado 

neste trabalho foram de 61,8+0,3% e 60,4+0,8% (Tabela 6), respectivamente, esta 

matéria-prima se encontra dentro do especificado. 

4.2 - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DAS CARGAS NA MASSA ESPECÍFICA DA 

BORRACHA. 

A massa específica foi o primeiro parámetro a ser determinado para 

caracterizar o material obtido, por ser mais prática e de custo baixo. Além disso, 

existe um outro fator muito importante, em termos práticos; se o simulador de tecido 

tiver uma densidade próxima á do tecido humano, é fácil saber a espessura 
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necessária de "bolus" a ser colocada sobre a pele do paciente no tratamento 

radioterapêutico. 

Segundo White e Constantinous [128] uma das formas de comparação 

mais conveniente entre o tecido humano e o seu substituto é considerar a atenuação 

de massa, os coeficientes de absorção (jj/p, /ler/p) e o poder de freamento do elétron 

{S/p) para uma faixa representativa de energias, juntamente com a média da massa 

específica do material. Pela combinação desses parâmetros os efeitos de interação 

por centímetro podem ser prontamente obtidos, aplicando tanto a média da massa 

específica encontrada na literatura ou, com maior confiabilidade, a densidade 

específica medida do material em questão. Devido à variação da massa específica 

de muitos produtos, este método de comparação tem sido mais adotado neste tipo 

de estudo do que a partir de dados de interação linear tabelados. 

Como o método utilizado para a formulação foi de "tentativa e erro", as 

primeiras placas de borracha confeccionadas foram as da borracha natural e as das 

amostras 1 a 5 na presença do An-B, cujas concentrações variaram de 3 a 14phr 

(Tabela 4). Verificou-se que o resultado da massa específica da borracha natural foi 

de 0,9166 g/mL (Tabela 7), cujo valor foi inferior ao requerido para ser um simulador 

de tecido, ou seja, 1 g/mL. A adição de An-B, que promove o aumento do grau de 

vulcanização, teve como objetivo averiguar se favorecia também o aumento do valor 

da densidade. Nota-se que, embora o aumento seja proporcional à concentração de 

An-B, de 0,9147 a 0,9241 g/mL (Tabela 7), a variação foi pouco significativa 

permanecendo abaixo do desejado. 

Em virtude disto, foram confeccionadas placas das amostras 6 a 9 

adicionando carga de T/Oz, no estado sólido, em concentrações que variaram de 

0,25 a 1,0phr (Tabela 4). Porém, como o TÍO2 neste estado é insolúvel no meio 
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aquoso, resultaram em placas totalmente heterogêneas, tornando impossível a sua 

utilização. Por isso, na formulação seguinte das amostras 10 a 17 ([T/Oz] = 0,5-5phr) 

(Tabela 4) substituiu-se a carga, no estado sólido, pela solução dispersa de TÍO2. 

Tabela 7 - Massa específica das placas de borracha com cargas de An-B 

(3 a 14phr)e r /02(2a5phr ) . 

Composição (phr) Massa específica (g/mL) 
Amostra An-B KOH T ÍO2 Paralelas Média 

Borracha — — ~ 
0,9166 
0,9166 
0,9166 

0,9166 

1 3,0 0,2 ~ 

0,9140 
0,9146 
0,9156 

0,9147 

2 5,0 0,3 — 
0,9201 
0,9193 
0,9206 

0,9200 

3 8,0 0,4 — 
0,9178 
0,9183 
0,9173 

0,9178 

4 11,0 0,5 ~ 
0,9234 
0,9225 
0,9220 

0,9226 

5 14,0 0,6 — 
0,9245 
0,9241 
0,9239 

0,9241 

14 11,0 0,5 2,0 
0,9243 
0,9236 
0,9236 

0,9238 

15 11,0 0,5 3,0 
0,9301 
0,9295 
0,9300 

0,9301 

16 11,0 0,5 4,0 
0,9376 
0,9366 
0,9357 

0,9366 

17 11,0 0,5 5.0 
0,9510 
0,9484 
0,9494 

0,9496 
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Foram efetuados os ensaios de massa específica somente para as 

amostras 14 ([7/O2 ] = 2,0 phr) a 17 ([T/O2 ] = 5phr) (Tabela 4), observando um 

aumento de 0,9238 para 0,9496 g/mL (Tabela 7). Os resultados obtidos entre as 

paralelas de cada amostra mostram que as placas estão bastante homogêneas 

quanto à sua composição e, confirmando novamente, que em virtude do látex se 

encontrar no estado disperso, é necessário que os ingredientes, no estado sólido, 

sejam adicionados na forma dispersa também, como já discutido no Capítulo 2, item 

2.3.2. Verifica-se também, que houve um aumento significativo desse parâmetro, 

mas não o suficiente. Baseados nestes dados, foram confeccionadas as amostras 

18 ([T/O2] = 7phr) a 21 {[TiOz] = 12phr) (Tabela 4). 

Na Tabela 8 nota-se que as massas específicas das amostra 18 

([T/O2] = 7phr) a 20 {[TÍO2] = 12,5phr) aumentaram gradativamente de 0,9674 para 

1,0004 g/mL, de acordo com a concentração crescente de T/O2. 

Para confirmar a repetibílidade do método, foi fabricado em triplicata a 

amostra 21 (21a, 21b, 21c; [7/02] = 12phr), ou seja, com a composição próxima à da 

amostra 20, cuja densidade de 1,0004 g/mL foi próxima à da água (Tabela 8). A 

média das densidades das paralelas deram similares (1,0024 g/mL; 1,0022 g/mL e 

1,0009 g/mL) (Tabela 8), indicando que as placas de borracha apresentaram uma 

boa homogeneidade quanto à carga adicionada, e que o método possui uma boa 

repetibílidade. 

Apesar das amostras 20 e 21 , que contém 12,5 e 12phr de TÍO2, 

respectivamente, terem atingido a massa específica próxima à do tecido humano, as 

amostras 22 {[TÍO2] = 13phr) a 25 {[T1O2] = 16phr) (Tabela 4) foram confeccionadas 

para verificar se o número atômico e a curva de absorção de energia apresentariam 

o mesmo comportamento em concentrações maiores de TÍO2. 

iÔMlSSAO NAQONAL DE ENEHGIA NUCLEAR/SP 
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As massas específicas das amostras 22 a 25 encontram-se na Tabela 

8 e mostram um aumento crescente de 1,0102 a 1,0399 g/mL. 

Tabela 8 - Massa específica das placas de borracha com cargas 

d e r /02 (7a16phr ) . 

Amostra 
Composição (phr) Massa específica (g/mL) 

Amostra An-B KOH TÍO2 Paralelas Média 

0.9668 
18 3,0 0.2 7.0 0.9668 0,9674 

0.9685 

0,9609 
19 3.0 0,2 10.0 0.9594 0,9599 

0,9593 

1,0001 
20 3,0 0,2 12,5 1.0129 1.0004 

0,9882 
1.0023 

21a 3,0 0.2 12.0 1,0023 1,0024 
1.0026 
1.0035 

21b 3.0 0,2 12,0 1.0011 1,0022 
1,0019 

1,0018 
21c 3,0 0.2 12.0 1,0010 1,0009 

1.0019 

1,0102 
22 3,0 0.2 13,0 1.0097 1,0102 

1,0108 

1,0166 
23 3.0 0.2 14,0 1.0159 1,0161 

1,0160 

1,0303 
24 3,0 0.2 15.0 1,0301 1,0304 

1,0308 

1.0399 
25 3.0 0.2 16.0 1.0404 1,0399 

1,0395 
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Na Figura 11, obtida das Tabelas 7 e 8, verifica-se que a massa 

específica das amostras sofre um aumento proporcional quando se adiciona cargas, 

porém, quando a carga é de 7 /02 , ocorre um aumento mais significativo, quando 

comparada com a massa específica na presença da carga de An-B. Isto acontece 

em virtude do titânio possuir uma densidade específica maior (d = 4 , 5 4 g/mL) do que 

os elementos que compõem o acrilato de n-butila (C = 1,9 g/mL; O = 1,3 x 10"^ g/mL 

e H = 8,37 X 10'^ g/mL) pois, segundo Frigerio [39] o valor da densidade aparente 

do material é função das densidades aparentes dos elementos que o constituem. 

A Figura 11 também mostra que a adição de 1 phr de 7/O2 aumenta o 

valor da massa específica da borracha de 0,008 g/mL, na faixa de 2 - 16phr, como 

também a [7/O2] = 11,6phr ajusta a massa específica da borracha para 1 g/mL. No 

item seguinte se estudará o efeito das cargas no Z-

1,04 -

1 ,02-1 

7 7 0 , 

4 1 , 0 0 - ' 

0 , 9 8 -

0 , 9 6 -

0 , 9 4 -

0 , 9 2 -

0.0 
— I ' R -

2,5 5,0 

I 
7,5 

— 1 'T ,« I 

10,0 12,5 15,0 

Concentração da carga (phr) 

Figura 11 - Massa específica comparativa em função da concentração das cargas. 
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4.3 - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DAS CARGAS DE An-B E TiOz NO 

NÚMERO ATÔMICO EFETIVO Z DA BORRACHA. 

Segundo White [130] os métodos propostos para o cálculo do Z ainda 

deixam dúvidas quanto à sua precisão, como já visto no Capitulo 2, item 2.2.2, por 

isso foi determinado por duas diferentes metodologias. Na "análise pesada", foi 

considerada a constante m (elétrons por colisão) igual a 0,82 determinada por White 

[130 ] e 0,25 por Bichsel [14 ], e o ^ foi calculado aplicando a Equação 5, do item 

2.2.2 ( z - a , Z ; + a , z ; + a : , Z 3 " + « Z : - ' ) - O segundo método foi a do poder de 

freamento utilizando a Equação 7 (z =-L,Z,(dE/dx)a,/i:(dE/clxXa,[^] do item 2.2.2. 

Para isto foi necessário calcular a energia inicial (Eo) e a energia média (Ez) de cada 

elemento (Tabela 9) utilizando o alcance máximo (Zm), o alcance a 50% (R50) e o 

alcance prático (Rp), extraídos da curva da porcentagem de ionização em função da 

profundidade, apresentados no Apêndice I (Figuras 1 a 8). 

Tabela 9 - Cálculo da energia inicial (Eo) e a energia média (Ez) dos elétrons. 

Amostra [T/O2] R50 IRso Rp Eo-2,33R5o Ez=Eo(1-ZJRp) 
(phr) (cm) (cm) (cm) (cm) (MeV) (MeV) 

Água — 1,32 2,30 1,94 2,86 5,36 2,89 
Borracha — 1,60 2,79 2,27 3,60 6,50 3,61 

18 7 1,41 2,43 2,06 3,09 5,66 3,08 
21 12 1,32 2,39 1,98 2,99 5,57 3,16 
22 13 1,39 2,39 1,97 3,01 5,57 3,00 
23 14 1,33 2,42 2,02 3,06 5,64 3,19 
24 15 1,38 2,40 1,97 3,00 5,59 3,02 
25 16 0,99 1,98 1,60 2,62 4,61 2,87 

Z„=alcatice máximo; R,o=alcance a 50% da ionização máxima; IRgo-intervalo radioterapêutico a 80%; 
Rp=alcance prático 
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Para a aplicação das Equações 5 e 7, no cálculo do número atômico 

efetivo Z , foi necessário determinar a composição em porcentagem dos elementos 

orgânicos (carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio) obtidos pela análise elementar 

apresentadas na Tabela 10. Nota-se, de uma forma geral, a diminuição da 

porcentagem desses elementos com o aumento da carga TÍOI como esperado. 

Tabela 10 - Análise elementar do bolus comercial, da borracha natural e das 

amostras 1 a 25. 

Amostra Composição (phr) Elementos (%) Amostra 

An-B KOH T Í O 2 C H N 0 Outros^ 

Bolus — — — 66,75 8,72 0,03 12,84 11,66 
Borracha 79,21 10,62 0,33 — 10,14 

1 3,0 0,2 — 84,01 11,21 3,88 — 0,90 
2 5,0 0,3 — 83,67 11,25 3,33 -- 1.75 
3 8,0 0,4 84,01 11,21 3,88 — 0,90 
4 11 0,5 — 84,76 11,64 1,62 -- 1,98 
5 14 0,5 — 84,23 11,50 1,81 — 2,46 
18 3,0 0,2 7,0 79,63 10,51 0,21 9,65 
19 3,0 0,2 10,0 80,13 10,67 0,23 — 8,97 
20 3,0 0,2 12,5 78,21 10,41 0,13 11,25 

21a** 3,0 0,2 12,0 76,85 10,37 0,29 — 12,49 
21b** 3,0 0,2 12,0 75,38 9,94 0,27 — 14,41 
21c** 3,0 0,2 12,0 75,92 10,13 0,32 — 13,63 

22 3,0 0,2 13,0 76,60 10,07 0,29 0,91 12,13 
23 3,0 0,2 14,0 78,57 10,08 0,32 0,97 10,06 
24 3,0 0,2 15,0 75,80 10,07 0,09 0,94 13,10 
25 3,0 0,2 16,0 71,24 9,51 0,20 0,62 19,05 

Por diferença *Amostras feitas em paralelo. 

Verifica-se na Tabela 10 que as amostras de 1 a 5 apresentam teores 

de nitrogênio maiores que as demais. Este fato foi decorrente do uso da solução de 

hidróxido de amonio para diluir estas amostras, porém nas demais amostras 

(18 a 25) houve a diminuição desses teores em virtude da substituição da solução 

de hidróxido de amonio por água deionizada, pois as partículas de borracha 

dispersas no látex são estabilizadas pela presença de ânions carboxílicos 
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adsorvidos na sua superfície, fornnados a partir de ácidos graxos ou proteínas. Estes 

ânions, adsorvidos na superficie da partícula, conferem-líie carga elétrica negativa 

produzindo forças de repulsão que impedem a agregação delas [31]. O potencial de 

repulsão entre as partículas é determinado pela concentração da carga aniônica 

adsorvida, por isso, normalmente, adiciona-se o hidróxido de amonio para manter a 

estabilidade química do látex. Porém, segundo Makuuchi [71], Makuuchi e Tsushima 

[72] indicam que a diluição pode ser feita apenas com a água deionizada, pois a 

adição de uma solução básica é necessária somente se o látex permanecer um 

período longo de estocagem. No entanto, para fins industriais, o látex é consumido 

rapidamente, e normalmente evita-se a adição de bases, pois compromete a 

qualidade do produto final. 

Conforme a Tabela 10, o teor de oxigênio foi determinado somente 

para o "bolus" e para as amostras 22 a 25, devido a não disponibilidade, na época, 

de um sistema adequado no equipamento. O teor de oxigênio para o "bolus" 

comercial (12,84%) foi da ordem de 12 vezes maior que para os materiais obtidos 

neste trabalho, que foi em torno de 0,94%. Como a água é uma substância que se 

encontra em maior porcentagem (78%) no tecido humano, Frigerio e colaboradores 

[39] acreditavam que os tecidos simuladores também deveriam, além dos 

hidrocarbonetos, conter um teor de oxigênio proporcionalmente alto. Constata-se 

que vários simuladores citados na Tabela 1 do item 2.2 como "Alderson lung" [3], 

"Stacey latex" [108] e "Cera de Cameron" [20], e o obtido neste trabalho apresentam 

teores de oxigênio inferiores ao padrão água (O = 88,8%): 18,1%; 0,12%, 0,004% e 

0,94% (Tabela 10) respectivamente. Porém, esses simuladores apresentam na sua 

composição elementos de massa atômica alta (A), como o Sb (A =121,75), 
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Ti (A = 47,9), Zn (A = 65,4) e Ca (A = 40,7), que sao adicionados em suas 

formulações para compensar o oxigênio [128]. 

Verifica-se na Tabela 11 que o tecido humano (O = 71,6%) e a água (O 

= 88,8%) contém teores de oxigênio mais altos que o simulador "Temex" 

confeccionados a partir da borracha natural (O = 0,47%), e que neste caso também 

o oxigênio foi substituído pelo Zn e pelo Ti. O "Temex" foi obtido a partir do látex 

vulcanizado pelo método convencional na presença de enxofre, por isso o teor 

desse elemento se encontra em uma quantidade significativa (1,53%). Observa-se 

também que no "Temex" o teor de carbono é muito elevado (87,0%), proveniente do 

1,4 cis - poliisopreno presente no látex [108]. 

Tabela 11 - Composição e densidade de elétrons (nop) do tecido humano, da água e 

do "Temex" [108]. 

Elemento Número atômico Tecido 
humano(%) 

Água (%) "Temex" (%) 

Hidrogênio 1 10,0 11,2 9,60 

Carbono 6 14,9 ~ 87,00 

Nitrogênio 7 3,5 0,06 

Oxigênio 8 71,6 88,8 0,47 

Enxofre 16 ~ - 1,53 

Titânio 22 0,33 

Zinco 30 0,45 

n°p (eVg) ~ 3,31x10"^^ 3,35x10-'' 3,32x10-2' 

Como as placas formuladas contém além dos elementos orgânicos os 

inorgânicos, estes também foram determinados e quantificados pela análise de 

fluorescencia de raios X para o cálculo do número atômico efetivo Z, As 

porcentagens dos elementos inorgânicos do "bolus" comercial, da borracha natural 
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e das amostras contendo An-B estáo alocadas na Tabela 12 e, na Tabela 13 as das 

amostras contendo T/O2. 

Tabela 12 - Porcentagem dos elementos inorgânicos obtidos por espectrometria de 

fluorescência de raios X do "òo/us" comercial e das amostras contendo 

An-B. 

Amostra/[A/7-S ] 

Elemento Bolus Borracha 1 2 3 4 5 

(3phr) (5phr) (7phr) (8phr) n i p h r ) 

K ND 0,0630 1,0000 1,8000 1,1000 0,7900 0,6700 
S 0,0260 0,0240 0,2100 0,1100 0,2100 0,2100 0,2000 
P 0,0030 0,0090 0,0710 0,0940 0,0710 0,0580 0,0450 

Ca 0,0800 0,0030 0,1000 0,0530 0,1000 0,1400 0,0920 
Fe 0,0050 ND 0,0450 0,0490 0,0450 0,0320 0,0460 
Ni 0,0010 0,0010 0,0300 0,0380 0,0300 0,0250 0,0200 
Si 2,4400 0,0160 0,0390 0,0350 0,0390 0,0990 0,0900 
Na 0,0390 0,0110 0,0230 0,0330 0,0230 0,0880 0,2000 
Cr 0,0100 ND 0,0180 0,0270 0,0180 0,0160 0,0270 
Cu ND ND 0,0270 0,0260 0,0270 0,0170 0,0190 
Cl 7,9700 ND ND ND ND ND ND 
Al 0,0540 0,0900 0,0210 0,0240 0,0210 0,0500 0,0530 
V 0,0540 ND 0,0210 0,0190 0,0210 0,0039 0,0068 
Ti 0,0050 0,0010 0,0029 0,0170 0,0029 0,0350 0,0160 
Pb 0,0050 ND 0,0010 0,0140 < 0,0010 0,0076 0,0038 
Mg 1,2500 0,0080 0,0230 0,0130 0,0230 0,0360 0,0360 
Mn 0,0640 ND 0,0023 0,0091 < 0,0023 < 0,0010 0,0072 
Zn 0,0100 ND 0,0098 0,0091 0,0098 0,0120 0,0210 
Nb 0,0010 0,0010 ND ND ND ND ND 

ND = Â ãí» detectado 

A seguir serão analisados alguns dos elementos detectados na 

fluorescencia e suas influências no comportamento das amostras de borracha 

natura! formulada. 

Com a adição dos reagentes de formulação e da carga de An-B 

(Tabela 12) ao látex observa-se que houve um aumento da porcentagem de alguns 

elementos como o S (- 10 vezes; de 0,024 para 0,21%), o K (~28 vezes, de 0,063 
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para 1,8%), o Ca (-30 vezes, de 0,003% para 0,1%) e o Ni (-30 vezes; de 0,001% 

para 0,038%). A adição de KOH para estabilizar o látex na adição da carga An-B é 

responsável pelo aumento da concentração do K. A presença de inibidores de 

polimerização no An-B comercial pode ser responsável pelo aumento das 

concentrações do S e do Ni. O aumento da concentração de Ca pode ser 

proveniente de impurezas dos reagentes. 

Tabela 13 - Porcentagem dos elementos inorgánicos obtidos por espectrometria de 

fluorescência de raios X das amostras contendo TÍO2. 

Ele Amostra/[r/02] 

mento 18 19 20 21 22 23 24 25 

(7phr) (lOphr) (12,5phr) (12phr) (13phr) (14phr) (15phr) (16phr) 

K 0,1100 0,0900 0,1000 0,1300 0,1700 0,1700 0,1700 0,1300 
S NR 0,0230 0,0290 0,0310 0,0480 0,0630 0,0790 0,0580 
P NR 0,0210 0,0220 0,0230 0,02801 0,0300 0,0320 0,0320 

Ca NR 0,0110 0,0090 0,0130 0,01800 0,0130 0,0160 0,0130 
Fe NR ND ND ND 0,0042 0,0010 0,0140 0,0130 
Ni NR 0,0010 0,0010 0,0080 0,0018 0,0023 0,0030 0,0020 
Si 0,4100 0,0650 1,0500 0,1700 3,4800 4,800 5,3000 6,3200 
Na 0,1500 0,0880 0,0760 0,0750 0,0320 0,0160 0,0050 0,0200 
Cr NR ND ND ND 0,0300 ND ND ND 
Al 0,2000 0,2600 0,2800 0,1500 0,2500 0,3300 0,3500 0,5000 
V NR ND ND ND 0,0010 ND ND ND 
Ti 2,6000 6,300 9,200 6,0000 8,2000 9,400 10,900 14,7000 
Mg NR 0,0160 0,0070 0,0100 0,1100 0,0150 0,0170 0,0230 
Zn NR ND ND ND 0,0019 0,0040 0,0050 0,0040 
Nb NR ND ND ND 0,1000 ND ND ND 

ND = Não detectado; NR = Não realizado. 

A porcentagem de S aumenta de 0,03 a 0,079% (Tabela 13). Isto é 

devido ao látex de borracha natural estar presente na dispersão de TiOz, em cuja 

composição contém a cisteína que possui átomos de S na sua estrutura. 

Na Tabela 13 também se observa uma tendência crescente nas 

porcentagens de Si (0,41 a 6,32%) e de Ti (2,6 a 14,7%) com a adição de r /02, de 
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7 a 16phr, indicando que na dispersão de TÍO2 foi adicionado um composto 

contendo Si, provavelmente na forma de S ÍO2, para estabilizar as cargas das 

partículas de borracha natural [34]. 

Segundo Víctor Henry [68], quando a concentração da solução salina 

adicionada ao látex aumenta, ocorre a coagulação devido à neutralização das 

partículas de borracha com cargas negativas que se encontram em um estado 

coloidal. Esta neutralização acontece pela adsorção do íon de carga oposta (cátion). 

O teor de coagulação varia em função do tipo de látex, da natureza do sal e 

principalmente do cátion. O processo de coagulação, por ser oriundo do fenômeno 

de neutralização de cargas, é acelerado com o aumento da valência dos cátions. Por 

isso a coagulação provocada por íons alcalinos (K*, Na*) é praticamente nula, 

porém, com os alcalinos terrosos (Ca**, Mg**, Sr**, Ba**), a probabilidade de 

coagulação aumenta em função do aumento de sua carga e de suas concentrações. 

Conforme as Tabelas 12 e 13 os teores de alcalinos terrosos presentes nas 

amostras de borracha, como Ca (0,003 a 0,14%) e Mg (0,008 a 0,11%), encontram-

se abaixo dos teores que provocam a coagulação, pois o látex não coacervou. 

Vários simuladores de tecidos têm sido confeccionados adicionando-se 

cargas como o CaSO4 [106] , MgO [70], ZnO [108], AI2O3 [132] (Tabela 1) porém, 

como estes elementos coagulam o látex desestabilizando o seu sistema coloidal, 

foram descartados durante a seleção da carga a ser utilizada neste trabalho. 

O Ti , que na borracha natural encontra-se em baixas concentrações 

(0,001%) como mostra a Tabela 12, foi escolhido como carga para o simulador 

desenvolvido neste trabalho, pois estudos prévios demostraram que este elemento 

aproxima as propriedades de atenuação dos simuladores de tecido, como o "Temex" 

e o "Stecey látex" [108], confeccionados a partir do látex, ás do tecido humano. O Ti 
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encontra-se na cinza de carvão, em plantas e no corpo humano, é uma carga inerte, 

estável, e se torna radioativo somente quando bombardeado com dêuterons. Além 

disso, ele é um material biocompatível, sendo utilizado para fabricar materiais com 

fins odontológicos e na produção de materiais anti alérgicos como brinco, colar, 

relógio, óculos etc. [29]. 

As análises de CHNO e de fluorescencia de ralos X foram efetuadas 

também para o "bolus" comercial, utilizado como um material de referência para 

comparar o número atômico do material obtido. Verifica-se que a composição do 

"bolus" comercial difere da do material obtido quanto aos teores de oxigênio 

(12,84%; Tabela 10), do cloro (7,97%); Tabela 12) e do magnésio (1,25%; Tabela 

12), os quais provavelmente foram adicionados para aproximar as propriedades do 

"bolus" às do tecido humano. 

Em virtude dos teores baixos dos elementos inorgânicos não 

influenciarem significativamente no valor do número atômico efetivo calculado 

(Tabela 15), considerou-se para a determinação do 2 , somente os elementos 

apresentados na Tabela 14, sendo que a diferença entre os valores obtidos com e 

sem esses elementos deram uma variação média de 0,4%. 

O número atômico efetivo Z foi calculado, com exceção do látex, 

apenas para aquelas amostras cujas densidades estavam próximas da desejada. 

Na Tabela 15 encontra-se um resumo das propriedades físicas da 

borracha natural, dos materiais de referência lucite e água e do "bolus" comercial, 

considerando a irradiação com feixes de elétrons. 

Analisando os valores de Z (Tabela 15), que foram calculados 

considerando o m=0,82, resulta um valor de 4,95 para a borracha natural (Tabela 1 

do Apêndice II), o qual foi inferior ou igual àqueles apresentados pelas amostras 1 a 
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Tabela 14 - Porcentagem dos elementos Inorgânicos obtidos por espectrometria de 

fluorescência de raios X do "bolus" comercial e das amostras de 

borracha natural. 

Amostra 

[carga] 

(phr) 

Elemento 

Amostra 

[carga] 

(phr) K Si Na CI Al Ti 

"Bolus" — — 2,4400 0,0390 7,97 00 0,0540 0,0050 
Borracha ~ 0,0630 0,01600 0,0110 ND 0,0900 0,0010 

1 An-B=3,0 1,0000 0,0390 0,0230 ND 0,0210 0,0029 
2 An-B=5,0 1,8000 0,0350 0,0330 ND 0,0240 0,0170 
3 An-B=8,0 1,1000 0,0390 0,0230 ND 0,0210 0,0029 
4 An-B=11,0 0,7900 0,0990 0,0880 ND 0,0500 0,0350 
5 An-B=14,0 0,6700 0,0900 0,2000 ND 0,0530 0,0160 
18 7 /02=7,0 0,1100 0,4100 0,1500 ND 0,2000 2,6000 
19 7 /02=10,0 0,0900 0,0650 0,0880 ND 0,2600 6,3000 
20 7 /02=12,5 0,1000 1,0500 0,0760 ND 0,2800 9,2000 
21 7 /02=12,0 0,1300 0,1700 0,0750 ND 0,1500 6,0000 
22 7 /02=13,0 0,1700 3,4800 0,0320 ND 0,2500 8,2000 
23 7 /02=14,0 0,1700 4,8000 0,0160 ND 0,3300 9,4000 
24 7/02=15,0 0,1700 5,3000 0,0050 ND 0,3500 10,9000 
25 7 /02=16,0 0,1300 6,3200 0,0200 ND 0,5000 14,7000 

ND = Não detectado 

5, em cuja formulação foi adicionado como carga o An-B, numa concentração de 3 a 

14phr. Os valores de Z dessas amostras variaram de 4,94 a 5,08 (Tabela 15, 

Apêndice II: Tabelas 4, 6, 8, 10 e 12). Para essas mesmas amostras calculou-se o 

Z considerando o m=0,25, obtendo-se para a borracha natural o valor de 4,52 e, 

para as amostras 1 a 5, o ^ resultante foi de 4,41 a 4,66 (Tabela 15; Apêndice II: 

Tabelas 5, 7, 9, 11 e 13). Verifica-se que o Z calculado com a constante m=0,25 é 

menor do que o calculado com m=0,82. Nota-se também, que os valores de 

Z obtidos não apresentaram um comportamento linear crescente com o aumento da 

concentração do An-B (Figura 12), conforme verificado na determinação da 

densidade específica (Figura 11). Isto indica que a determinação do Z não 

apresenta a mesma sensibilidade de diferenciação que a densidade. 
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Tabela 15 - Propriedades físicas dos materiais padrões e das amostras de borrachia 

natural irradiadas com elétrons de 6MeV. 

Material [Carga] 

(phr) 

Densidade 
específica 

(g/mL) 

Densidade 
eletrônica 
(eVgxIO^^) 

^efetivo 
Poder de 

freamento 
(MeVcm^/g) 

Material [Carga] 

(phr) 

Densidade 
específica 

(g/mL) 

Densidade 
eletrônica 
(eVgxIO^^) 

Padrão m=0,82 m=0,25 dE/dx 

Poder de 
freamento 

(MeVcm^/g) 

Tecido* — — 6 - 7 — — — — 

Água* — 1,0000 3,34 6,60 — — — 
Lucite* 1,1700 3,80 5,85 — — — 

Polietileno 0,9080 — 4,75 — — — — 
"Bolus"** — — 3,18 — 6,44 5,57 — 
Borracíia ~ 0,9160 2,97 — 4,95 4,52 4,16 1,72 

1 An-B=3,0 0,9166 3,34 5,00 4,45 — — 
2 An-B=5,0 0,9200 3,34 — 5,08 4,53 -- — 
3 An-B=8,0 0,9176 3,34 5,07 4,66 ~ — 
4 An-B=^^,0 0,9226 3,32 — 4,96 4,41 — 
5 An-B=U,0 0,9241 3,30 — 4,94 4,42 ~ 
14 7/02=2,0 0,9238 — — — -- — 
15 7/02=3,0 0,9301 — ~ ~ — 
16 7/02=4,0 0,9366 — ~ ~ ~ — — 
17 7/02=5,0 0,9496 ~ ~ ~ ~ ~ 
18 7/02=7,0 0,9674 3,08 — 5,33 4,76 4,52 1,79 
19 7/02=10,0 0,9599 3,20 5,75 5,01 — 
20 7/02=12,5 1,0005 3,24 — 6,20 5,25 — — 
21 7/02=12,0 1,0020 3,12 — 5,67 4,89 4,77 1,80 
22 7/02=13,0 1,0102 3,29 6,21 5,28 5,29 1,88 
23 7/02=14,0 1,0161 3,43 — 6,42 5,42 5,47 1,97 
24 7/02=15,0 1,0304 3,39 6,65 5,62 5,67 1,94 

25 7/02=16,0 1,0399 3,31 7,86 6,13 6,30 2,00 
* Dados extraídos da literatura [53] **Bolus comercial 

As próximas amostras analisadas foram aquelas nas quais adicionou-

se como carga o 7 /O2 na concentração de 7 a 16phr, isto é, as amostras 18 a 25. Os 

cálculos de ¿"foram feitos considerando novamente m=0,82, obíendo-se os valores 

de 5,33 a 7,86 (Tabela 15; Apêndice II: Tabelas 14, 17, 19, 21 , 24, 27, 30, 33) e, 

para o m=0,25, esses valores foram de 4,76 a 6,13 (Tabela 15, Apêndice II: Tabelas 

15,18, 20, 22,25, 28, 31,34). 
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Figura 12 - Comparaçáo dos valores de Z calculados com m=0,82 e 
m=0,25, para placas de borracha contendo An-B como carga 
(amostras 1 a 5). 

O 2 do "bolus" comercial foi calculado também nas mesmas 

condições acima, resultando em 6,44 para o m=0,82 e 5,57 para o m=0,25 (Tabela 

15; Apêndice II: Tabelas 36 e 37). 

O calculo do Z , segundo o poder de freamento, foi efetuado somente 

para a borracha natural e para as amostras 18 e 21 a 25 (Tabela 15), ou seja, para 

aquelas que foram submetidas ao teste de absorção de dose. Nota-se que o valor 

de z para a borracha natural, de 4,16 (Tabela 15; Apêndice II: Tabela 3), também é 

inferior ao das amostras formuladas com [7 /02] = 7 -16phr: 4,52, 4,77, 5,29, 5,47, 

5,67 e 6,30 (Tabela 15; Apêndice II: Tabelas 16, 23, 26, 29, 32, 35). 

A Figura 13 mostra o efeito da [TiOz] nos valores de Z obtidos pelos 2 

métodos. Em [T/O2] inferior a lOphr as curvas são similares e indicam apenas um 

ligeiro efeito da carga nos valores de z . Entretanto, em [T1O2] superiores a lOphr se 
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Figura 13 - Comparação dos valores de 2 " obtidos pelos 2 métodos em função [TÍO2] 

observa um efeito mais acentuado no aumento de ^ , para m = 0,82, enquanto que 

para as outras 2 curvas isto ocorre com [TÍO2] maiores que 12phr. É interessante 

notar que as curvas obtidas pelo poder de freamento e considerando m = 0,25 

apresentaram comportamentos similares. 

Os valores de Z obtidos na literatura para o tecido humano variam entre 6 

e 7, para água Z = 6,6 e para o polietileno Z = 4,75 que, embora apresente um Z 

bem abaixo do da água e do tecido humano, é considerado também um simulador 

de tecido [53]. 

A Tabela 16, obtida da Figura 13, mostra a [T1O2] necessária para se obter 

valores de Z iguais aos do "bolus" comercial ( ^ = 5,57; m = 0,25 e Z = 6,44; m = 

0,82) e do polietileno {Z = 4,75). 
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Tabela 16 - Concentrações de TÍO2 necessárias para obter os mesmos valores de 

Z do "bolus" comercial e do polietileno. 

Material z [TIO2] (phr) 
9,54 (m = 0,25) 

Polietileno 4.75^ 10,00 (m = 0,82) 
11,44 (poder de 

freamento) 
"Bolus" comercial 5,57 (m = 0,25)° 14,19 (m = 0,25) 

6,44 (m = 0,82)'' 13,83 (m = 0,82) 

«[53] Calculado neste trabalho 

Concentrações em torno de 14phr de T/O2 são necessárias adiconar 

ao látex parase obter-Z"próximo ao do "bolus" comercial: [7/O2] = 13,83phr para 

m = 0,82 e [T/O2] = 14,19phr para m = 0,25. Quando se deseja obter valores de Z 

semelhantes ao polietileno (4,75) é preciso adiconar [7/O2] = 9,54phr, considerando 

m = 0,25, ou [7/02] = 10,00phr para m = 0,82, ou [7/O2] = 11,44phr para o poder de 

freamento. Portanto, a adição de 11,44phr de 7 / 02 permite ajustar o valor de Z 

da borracha, calculado pelo poder de freamento, igual ao do polietileno, além 

de permitir obter uma massa específica de 0,9990 g/mL, calculada pela 

relação d = 0,008[7/O2] + 0,908, onde d é a densidade, obtida da Figura 11. Em 

[7/O2] = 12phr obtem-se z = 4,78, calculado pelo poder de freamento, que é muito 

próximo ao do polietileno. 

4.4 - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE 7 /O2 NO COMPORTAMENTO 

DOSIMÉTRICO DA BORRACHA NATURAL FORMULADA. 

Além do acerto da densidade e do número atômico efetivo é preciso 

aproximar o máximo possível o comportamento de absorção do material obtido, em 

função da profundidade, ao comportamento da água. 
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Para avaliar o comportamento dosimétrico foi estudado o efeito da 

concentração do TiOz nos desvios das curvas de absorção do material obtido em 

função da profundidade, pela análise da significância estatística das curvas 

dosimétricas em relação á da água, os efeitos da concentração do TÍO2 no poder de 

freamento em função do 2: e a variação da profundidade em função da 

concentração de TÍO2. 

4.4.1 - Efeito da concentração do 7 / 0 2 no desvio da curva de absorção 

Para iniciar o estudo do comportamento dosimétrico foram realizadas 

medidas da dose absorvida expressa em porcentagem de ionização (Tabela 17). 

A Figura 14, obtida da Tabela 17, mostra que a curva da borracha 
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Figura 14 - Curvas dosimétricas da água, do lucite e da borracha contendo 

[7 /O2] = O, 7 e 12phr, irradiadas com feixes de elétrons de 6 MeV. 



Tabela 17. Porcentagem de ionização (B) em função da profundidade (A) para irradiação com elétrons de 6MeV. 

Lucite Água* Borracfia 

natural 

Amostra 18 
[r/02]=7phr 

Amostra 21 
iri02]=12phr 

Amostra 22 
[r/02]= 13phr 

Amostra 23 
[7/02]= 14phr 

Amostra 24 
[7/02]= 15phr 

Amostra 25 
[7/02]= 16phr 

A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) A(mm) B(%) 

0 78,13 0 76,92 0 78,51 0 78,13 0 77,70 0 76,56 0 78,22 0 78,01 0 77,09 

1 81,31 1,10 81,31 1,97 83,75 1,78 83,33 1,70 83,19 3,63 85,36 3,42 86,19 3,74 86,98 3,41 91,58 

2 83,38 2,21 83,38 4,08 86,79 3,56 85,96 3,39 85,89 7,14 91,25 6,79 91,89 7,24 93,27 6,76 98,05 

5 89,23 5,52 89,23 6,39 90,15 5,30 88,68 5,14 88,91 10,51 96,75 10,11 97,50 10,75 98,32 10,15 100,00 

8 95,46 8,84 95,46 8,73 94,14 7,00 91,63 6,82 92,01 13,98 100,00 13,42 100,00 14,19 100,00 13,62 92,71 

10 99,31 11,05 99,31 11,38 97,96 8,73 94,34 8,56 95,04 17,43 92,06 16,53 95,57 17,61 92,34 16,77 73,11 

12 100,00 13,26 100,00 13,62 100,00 10,50 97,28 10,30 97,90 20,81 74,35 19,82 81,98 20,91 74,01 20,32 46,98 

15 94,15 16,57 94,15 15,54 94,92 12,25 99,14 11,97 100.00 24,06 49,04 23,10 59,50 24,26 47,00 23,57 19,89 

17 84,77 18,78 84,77 18,06 88,04 13,97 100,00 13,72 100,15 27,19 24,28 26,37 33,08 27,43 21,68 27,12 4,84 

19 70,31 20,99 70,31 19,90 78,04 15,67 98,60 15,42 98,29 30,36 7,47 29,00 12,88 30,65 5,90 

21 48,15 23,20 48,15 21,69 66,09 17,37 94,57 17,11 95,56 33,49 1,36 32,82 2,71 33,83 1,10 

23 30,00 25,41 30,00 23,44 52,65 19,03 87,75 18,84 85,73 36,54 0,55 36,03 0,65 36,98 0,57 

25 15,46 27,62 15,46 25,18 38,12 20,79 78,52 20,56 74,96 39,44 0,46 39,23 0,52 39,93 0,52 

27 6,60 29,83 6,60 26,96 22,47 66,04 22,26 62,09 42,24 0,46 42,84 0,48 

30 1,34 33,15 1,33 24,15 

25,85 

27,52 

29,35 

52,94 

38,52 

25,81 

14,03 

24,01 

25,70 

27,38 

47,59 

33,10 

20,69 

45,03 0,51 45,68 0,48 

tiplicando-se cada espessura do lucite pela densidade relativa do lucite (1,105g/cm^ * Os dados de espessura da água foram obtidos mu 
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natural e a amostra 18, [T/O2] = 7phr, apresentam um desvio da curva padrão da 

água, indicando que, ainda não atingiram o comportamento de absorção desejado, 

porém, a curva da amostra 21 , [TÍO2] = 12phr, se aproxima muito da curva no 

intervalo radioterapêutico entre 80 a 95% [99]. 

Para se obter a concentração mais apropriada aumentou-se a o teor de 

TÍO2 na formulação das seguintes amostras: 22 [TÍO2] = 13phr, 23 [TÍO2] = 14phr, 

24 [TÍO2] = 15phr, 25 [TÍO2] = 16phr. Essas amostras foram irradiadas com elétrons 

de 6 MeV de energia. As medidas de ionização nas respectivas profundidades estão 

apresentadas na Tabela 18. Essas medidas foram utilizadas para a construção das 

curvas da Figura 15. 

1 0 0 -

—•— água 
—X— 22 [TiO,] = 13phr 

_o-- 23 [TiO,] =14phr 

'24 [TiO,] =15phr 

— -25 [TiO,] =16phr 

Profundidade (mm) 

Figura 15 - Curvas dosimétricas da água e da borracha [T/O2] = 13-16phr, 

irradiadas com feixes de elétrons de energia de 6 Mev. 
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Nota-se que as curvas dosimétricas das amostras que contém 13 a 

15 plir de TÍO2 apresentaram também um comportamento, no intervalo 

radioterapêutico de 80 a 95%, similar ao do padrão da água. Entretanto, a 

curva da amostra 25 {[TÍO2] = 16phr) encontra-se muito afastada da curva da água. 

4.4.1.1 - Significância estatística das cutvas dosimétricas em relação à da 

água. 

Para melhor avaliação dos desvios e similaridade das curvas de 

absorção da borracha contendo carga [TÍO2] = 7 - 16phr em relação à curva de 

absorção padrão da água foi feita uma análise estatística por meio da distribuição 

dos resíduos [15, 27, 28]. 

Para a análise da distribuição de resíduos é fundamental avaliar 

primeiramente o desempenho do modelo polinomial da curva padrão para se 

comparar com as demais curvas. Para isto ajustou-se um modelo de regressão 

polinomial do quinto grau aos dados de porcentagem de ionização em função da 

profundidade. O modelo resultante foi dado pela Equação 17, onde >• é a 

porcentagem de ionização e Xi representa a profundidade, em mm. 

i) = 102,4947+ 0,822263fx,; + 0,443589rx,/ -0,023715fx, / -0,000453^^,/ +0,000020(^x,/ Ĉ ) 

Para confirmar se o modelo testado é estatisticamente significativo, foi 

realizada a análise de variância, pelo método de mínimos quadrados, utilizando o 

pacote estatístico "Statistica for Windows", versão 5,1. 

.OMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEflf^/.s-
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Do resultado da análise de variância (Tabela 18) estimou-se o erro 

médio padrão cometido ao se usar o modelo postulado, como sendo = 28,51. A 

variação total em torno da média explicada pelo modelo foi de 99,6%. O nivel de 

significância estatística do modelo postulado obtido foi de F = 164,26. Portanto, há 

uma suficiente evidência estatística que demostra a existência de uma relação 

polinomial entre a porcentagem de ionização e a profundidade, e que a 

confiabilidade das curvas está em torno de 95%. 

Tabela 18 - Análise de variância 

Fonte SQ* GL** MQ*** 

Regressão 28.098,19 6 4.683,03 

Resíduos 114,07 4 28,51 

Total 28.212,26 10 

* Soma dos quadrados 

** Grau de liberdade 

*** Média quadrática 

Uma outra análise foi feita verificando a normalidade dos resíduos. O 

gráfico da Figura 16 mostra uma relação aproximadamente linear entre os resíduos 

observados e seus valores esperados, sob a hipótese de normalidade, indicando 

que a suposição de normalidade dos dados observados foi satisfeita. 

As curvas da Figura 17 foram construídas a partir dos resíduos 

padronizados em função da profundidade. Verifica-se que a curva da borracha 

natural apresenta um desvio bastante diferenciado. Porém, quando adiciona-se 7phr 

de r/Oz este desvio diminui. Nota-se que à medida que se aumenta a concentração 

do 7 / 02 de 7 a 15phr a curva se aproxima da do padrão água, sendo que a amostra 

21 [T/O2] = 12phr apresenta uma proximidade maior. Porém, quando a 

concentração de T/O2 é aumentada para 16phr a curva apresenta um 
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comportamento oposto, demostrando que acima dessa concentração as 

características de atenuação são muito altas, portanto inadequadas para a aplicação 

destinada. 

Resíduos 

Figura 16 - Normalidade dos resíduos do modelo que relaciona a porcentagem de 
ionização em função da profundidade da borrachia natural e das 
amostras 18 e da 21 a 26. 

É importante notar que com [TiOz] = 12phr o material também apresenta 

um Z muito próximo ao do polietilenoo (4,75), de 4,78 (Figura 13) e uma massa 

específica próxima à da água, de 1,004 g/mL (Figura 11) 
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10 15 20 25 

Profundidade, mm 

o Borracha natural 

• 18{Ti02=7phr) 

o 21 (Ti02=12phr) 

A 22(Ti02=13phr) 

• 23 {Ti02=14phr) 

• 24(Ti02=15phr) 

35 ••• 25(Ti02=16phr) 

Figura 17 - Comparação do residual da curva da porcentagem de ionização do 
padrão água e das placas de borracha contendo [TÍO2] = O - 16phr. 

4.4.2 - Variação da profundidade em função da concentração de T/O2. 

As curvas das Figuras 14 e 15 estão apresentadas individualmente no 

Apêndice I, onde se encontram demarcados os parámetros de alcance e o intervalo 

radioterapêutico, os quais foram utilizados para se analisar a variação da 

profundidade em função da concentração de T/O2 (Figura 18). 

Conforme a Figura 18, obtida da Tabela 9, a profundidade na dose 

máxima descresce da borracha natural para a amostra 25, cujas concentrações de 

T/O2 variaram de zero a 16phr. Verifica-se através da Equação Tg a = -AZm/A[T/02], 

que a cada Iphr de 7 /02 adicionado na borracha natural formulada, tem-se um 

descréscimo de 0,019cm no Zm (profundidade na dose máxima), no intervalo de 

[T/O2] = O - 15phr. Isto significa que o aumento do teor de TÍO2 contribui para uma 

.ÜMISSAG NAQCNAL üE ENERGIA N U C L E A R / . S r 
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atenuação do feixe incidente pela placa de borracha, acentuando em [TÍO2] = 16phr. 

A adição de 15phr de TÍO2 (amostra 24), desloca a profundidade da dose máxima da 

borracha natural de Zm = 1,60cm para o Zm =1,32cm, que coincide com a da água, 

Zm = 1,32cm Porém, a amostra 25, [T/Oz] = 16phr, apresenta um Zm = 0,99cm, bem 

inferior ao da água. Isto indica que, em concentrações superiores a 15phr de TÍO2, o 

material obtido deixa de apresentar as características de atenuação desejadas. 

Em concentrações de 12phr de TÍO2 a profundidade na dose máxima é 

de 1,38cm. 

^ 2,0-1 
E 
ü 

« 
E 
'S 

1 
0) 

I 
C 

Concentração de TiO (phr) 

Figura 18 - Efeito da [T/Od na profundidade na dose máxima. 

4.4.3 - Efeito da concentração de TÍO2 no poder de freamento. 

Embora o poder de freamento seja amplamente utilizado na dosimetria 

da radiação, é raramente medido, e pode ser normalmente calculado grosseiramente 



83 

a partir do poder de freamento teórico. 

Segundo Attix [9] o poder de freamento total teórico em compostos pode 

ser calculado baseado na Regra de Braggs [56]. Segundo a Regra de Braggs, os 

átomos têm uma contribuição praticamente independente para o poder de freamento, 

e por isso, seus efeitos são aditivos [9]. Em termos da fração em massa fzi, fz2, dos 

elementos de número atômico Z i , Za, e tc , presentes no composto ou na mistura, o 

poder de freamento mássico (dE/pdx) pode ser expresso como: 

^ dt ^ 

pdx 
trust 

' dt ^ 

pdx 
2 ~\~ ••••••• 

' dt ^ 
Zn (19) 

O poder de freamento mássico da borracha natural e das amostras 18 a 

25 foi calculado segundo a Equação 19, ou seja, é a somatória do produto entre o 

poder de freamento determinado por Berger e Seltzer [12], a fração em massa e o 

número atômico de cada elemento. 

A Figura 19, obtida da Tabela 15, mostra o efeito do Z n o poder de 

freamento e, Z é função da concentração do T/Os como mostra a Figura 18. Na 

Figura 19 observa-se um aumento do poder de freamento de 1,72 MeVcm^/g na 

borracha natural para 1,77 MeVcm^/g na amostra 18, [TÍO2] = 7phr, Z = 4 , 5 1 (Figura 

19). A medida que se adicionou concentrações maiores de T/Oa (amostra 25, 

[TÍO2] = 16phr), observou-se um aumento de Z (6,30) e do poder de freamento de 

2,02 MeVcm^/g (Figura 19). Em concentrações de 12phr de T/O2 (amostra 24, 

Z = 4,78) o poder de freamento foi de 1,81 MeVcm^g'V 

iOWiSSAO NAQCNAt DE ENEHGIA N U C L E A R / S P IKfcS 
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3 2,0 H 

.2 
•o 

« 

1,81 
1,8H 

1.72 
1 ,7 -

' 4.1. 
4,0 

4,5 5,0 
—r— 
5,5 

—r-
6.0 

—1 
6,5 

Número atômico efetivo 

Figura 19 - Aumento do poder de freamento em função do número atômico efetivo. 

O aumento proporcional do poder de freamento em relação ao 

aumento do número atômico efetivo observado na borractia natural contendo TÍO2, é 

explicado pela presença do Ti, que é um elemento de número atômico mais alto do 

que os dos constituintes da borracha, como o C (Z=6) o H(Z=1). 

4.4.4 • Profundidade do intervalo radioterapêutico em função da energia dos 

elétrons. 

Esta determinação foi realizada para avaliar uma característica importante 

da curva dosimétrica, ou seja, a possibilidade de tratamento de tumores mais 

profundos com a elevação da energia da radiação. 
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Na Tabela 17 estão apresentadas as medidas de ionização das 

amostras 22 a 24, irradiadas com energia de 6MeV, e na Tabela 19 com energias 

de 8 e 12Me\/. A Figura 20 foi construida com esses valores. Nota-se que, no 

intervalo radioterapêutico, os elétrons atingem uma profundidade maior com o 

aumento da energia. As amostras 22, 23 e 24 apresentam um alcance crescente em 

função do aumento da energia. Esse comportamento esperado possibilita o 

tratamento de tumores mais profundos. 

A Figura 20 mostra que concentrações de T/O2 entre 13 - 15phr não 

influenciam significativamente a profundidade de tratamento, mas a energia dos 

elétrons incidentes altera essa profundidade de 20mm para 6MeV, para 26 e 37mm 

quando a energia é de 8 e 12MeV, respectivamente. Portanto, para [T/O2] = 12phr a 

profundidade de tratamento utilizando elétrons com 6Me\/ é esperada ser ligeramente 

inferior ou igual a 20,0mm. Se as energias forem 8 e 12MeV é esperada ser 

ligeramente inferior a 26,6mm e 37,0mm, respectivamente. 
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Figura 20 - Comportamento dosimétrico comparativo em função da energia dos 
elétrons. 

4.5 - BIOCOIVIPATiBiLIDADE 

A biocompatibilidade da amostra de borracha natural vulcanizada pelo 

método convencional e pelo método alternativo estudado por Campos [22], através 

do teste de citotoxicidade e citotoxicidade sistêmica, demonstrou que a 

radiovulcanizaçâo promove as suas reduções. O outro teste para verificar se o 

material é biocompatível foi o da irritabilidade dérmica cumulativa, realizado no 

material desenvolvido neste trabalho, que é a borracha natural formulada com 15phr 

de TÍO2. Este teste demonstrou que as placas de borracha não são irritantes 



88 

(Tabela 20), Figura 2 1 , portanto, podem ser utilizadas para o objetivo proposto neste 

trabalho, isto é como "bolus". 

Tabela 20 - Imtabilidade dérmica cumulativa. 

Coelho Leituras (horas) 

n° 24 72 

Pele íntegra Pele escarificada Pele íntegra Pele escarificada 

Edema Eritrema Edema Eritrema Edema Eritrem Edema Eritrem 
a a 

91 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERPRETAÇÃO DO ÍNDICE: 

0,0 a 0,99 = não irritante 

1,0 a 1,99 = Ligeiramente irritante 

2,0 a 4,99 = Moderadamente irritante 

5,0 a 8,00 = Severamente irritante. 



Antes da aplicação da amostra 

Leitura de 24horas Leitura de 72 horas 

Figura 21 - Irritabilidade dérmica cumulativa 



C A P I T U L O 5 

CONCLUSÕES 

A borracha natural radiovulcanizada com radiação gama não apresenta 

propriedades físicas como densidade específica, número atômico efetivo e poder de 

atenuação para ser utilizado como simulador de tecido. 

Por isso, para transformar o material confeccionado a partir do látex de 

borracha natural em simuladores de tecido humano para ser utilizado em tratamento 

radioterapêutico como superficializador da dose máxima, foi necessário adicionar 

cargas. A primeira substância testada foi o An-B que, além de melhorar o grau de 

vulcanização radioinduzida, poderia também corrigir os parâmetros requeridos. 

Porém, nem a densidade específica e nem o número atômico efetivo sofreram 

aumento significativo, mostrando que o An-B não é adequado para ajustar esses 

parâmetros. 

No entanto, a adição de T/O2 (7 - 16phr) permitiu o ajuste adequado 

desses parâmetros e do comportamento dosimétrico da borracha natural. 

Segundo os resultados experimentais obtidos, pode-se concluir que a 

borracha natural radiovulcanizada, contendo 12phr de TÍO2, apresenta propriedades 

similares às do tecido humano com relação à absorção de energia, mostrando que 

pode ser utilizada como "bolus" para superficializar a dose máxima no tratamento 

radioterapêutico. A Tabela 21 resume as características estudadas desse simulador 

de tecido desenvolvido. 
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Tabela 21 - Características do simulador de tecido desenvolvido a partir da borracha 

natural radiovulcanizada contendo [TiOz] = 12phr. 

Parâmetro Resultado 

Densidade específica 1,004g/mL 

Z{-dE/dx) 4,78 

Comportamento dosimétrico Similar ao da água 

Poder de freamento 1,81 MeVcm^g-^ 

Profundidade na dose máxima (6MeV) 1,38cm 

< 20,0mm (6MeV) 

Profundidade de tratamento <26,6mm (8MeV) 

<37,0mm (12MeV) 

Irritabilidade dérmica Não irritante 



APÊNDICE I 

PARÂMETROS DAS CURVAS DE PORCENTAGEM DE IONIZAÇÃO 

EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE. 

Os valores da porcentagem de Ionização em função da profundidade 

das amostras, para feixes de elétrons com 6 MeV de energia estão apresentados 

nas Figuras de 1 a 8, cujos valores foram obtidos das Tabelas 17, item 4.4. 

A curva da porcentagem de ionização em função da profundidade apresenta 

características importantes como a ionização máxima (Lax) definida como 100%, o 

intervalo radioterapêutico definido como a profundidade correspondente a 80% do 

Imax (IRso), a profundidade na Uax (Zm), a profundidade à 50% da Lax (R50) e o 

alcance prático (Rp), correspondente á interseção entre o ponto semi linear, onde a 

dose sofre uma queda acentuada, e a cauda da curva resultante da irradiação de 

fundo proveniente do efeito bremsstrahlung. Esses parâmetros foram aplicados nos 

cálculos da energia inicial (Eo) e da energia média (Ez) utilizadas na determinação do 

número atômico efetivo Z , segundo a Equação Z = •^%x\"'" 
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Figura 1 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da água para elétrons de 6MeV. 
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Figura 2 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da borracha natural para elétrons de 6MeV. 
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Figura 3 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da amostra 18 (T/Os = 7plir) para elétrons de 6MeV. 
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Figura 5 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da amostra 22 (T/Oz = 13plir) para elétrons de 6MeV. 
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Figura 6 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da amostra 23 (T/O2 = 14phr) para elétrons de 6MeV. 
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Figura 8 - Parâmetros da curva da porcentagem de ionização em função da 
profundidade da amostra 25 (f/Oz = 16phr) para elétrons de 6MeV 



APÉNDICE II 

CÁLCULO DO NÚMERO ATÓMICO Z-

As Tabelas 1, 2, 4, 5, 6 a 15, 17 a 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 , 33, 34, 36 

e 37 correspondem ao cálculo do número de elétrons e do número atômico efetivo 

utilizando a equação Z=« ,Z , '"+«2^2 + + « « ^ . " 6 , nas Tabelas 3, 16, 23, 26, 29, 

32 e 35 constam também os cálculos desses parâmetros conforme a Equação 

Z = Z Z , ( % ) « , / E Í % ) . , . 

Tabela 1 - Cálculo do número de elétrons (2,97E+23 eVg) e do número atômico 
efetivo (Z=4,95) da placa de borracha natural, segundo a equação 

Z = «iZf + + para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,79210 2,38E+23 0,80203 3,48559 

H 1 1,08 0,10320 5,76E+22 0,19379 0,19379 

N 7 14,01 0,00330 9,93E+20 0,00334 0,01648 

Ti 22 47,88 0,00001 2,77E+18 0,00001 0,00012 

Si 14 28,09 0,00016 4,80E+19 0,00016 0,00141 

Al 13 26,98 0,00090 2,61 E+20 0,00088 0,00720 

K 19 39,01 0,00063 1,85E+20 0,00062 0,00696 

Na 11 22,99 0,00011 3,17E+19 0,00011 0,00076 

Total 2,97E+23 3,71231 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/SE, G=F*B'^0,82 , Z = ( I G ) ^ ( 1/0,82) 
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Tabela 2 - Cálculo do número de elétrons (2,97E+23 eVg) e do número atômico 
efetivo (Z=4,52) da placa de borracha natural, segundo a equação 

z = « i z ; + + , para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,79210 2,38E+23 0,80203 1,25525 

H 1 1,08 0,10320 5,76E+22 0,19379 0,19379 

N 7 14,01 0,00330 9,93E+20 0,00334 0,00544 

Ti 22 47,88 0,00001 2,77E+18 0,00001 0,00002 

Si 14 28,08 0,00016 4,80E+19 0,00016 0,00031 

Al 13 26,98 0,00090 2,61 E+20 0,00088 0,00167 

K 19 39,01 0,00063 1,85E+20 0,00062 0,00130 

Na 11 22,99 0,00011 3,17E+19 0,00011 0,00019 

Total 2,97E+23 1,45797 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G=F*B'H),25 , Z =(ZG)'^( 1/0,25) 

Tabela 3 - Cálculo do número de elétrons (2,97E+23 e7g) e o número atômico 
efetivo (Z=4,16) da placa de borracha natural segundo a equação a 

A B C D E F G H 1 

(g) (eVg) (MeV/cm^) 

C 6 12,01 0,79210 2,38E+23 0,80203 1,64 1,31533 7,89200 

H 1 1,08 0,10320 5,75E+22 0,19368 4,02 0,77861 0,77861 

N 7 14,01 0,00330 9,93E+20 0,00334 1,83 0,00612 0,04282 

K 19 39,01 0,00063 1,85E+18 0,00062 1,66 0,00103 0,01962 

Ti 22 47,88 0,00001 2,77E+19 0,00001 1,53 0,00001 0,00031 

Si 14 28,09 0,00016 4,80E+20 0,00016 1,68 0,00027 0,00380 

Al 13 26,98 0,00009 2,61 E+20 0,00088 1,62 0,00142 0,01851 

Na 11 22,99 0,00011 3,17E+19 0,00011 1,65 0,00018 0,00194 

Total 2,97E+23 2,10198 8,75762 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=ai (fração de número de elétrms de cada elemento), G=dE/dx (pwda de mergia total), H = F * G , I = B * H , 

Z = xI/i:H. 
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Tabela 4 - Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 e/g) e do número atômico 

efetivo (Z=5,00) da amostra 1 (An-B/KOH=3,0/0,2phr), segundo a 

equação Z = a^Z^" ^a^Z^ + +a„Z„", para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84010 2,53E+23 0,75190 3,26771 

H 1 1,08 0,11210 6,70E+22 0,19926 0,19926 

N 7 14,01 0,03880 1,17E+22 0,03474 0,17133 

K 19 39,01 0,01000 2,93E+21 0,00873 0,09759 

Si 14 28,09 0,00039 1,17E+20 0,00035 0,00303 

Na 11 22,99 0,00023 6,62E+19 0,00020 0,00141 

Al 13 26,98 0,00021 6,09E+19 0,00018 0,00148 

Ti 22 47,88 0,00003 8,02E+18 0,00002 0,00030 

Total 3,34E+23 3,74211 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G = F * B ^ , 8 2 , Z = ( I G ) ^ 1/0,82) 

Tabela 5 - Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,45) da amostra 1 (An-B/KOH=3,0/0,2phr), segundo a 

equação Z = a^Z"!^ ^a^Z^ + + a „ Z " , para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84010 2,52E+23 0,751900 1,17679 

H 1 1,08 0,11210 6,69E+22 0,199264 0,19926 

N 7 14,00 0,03880 1,16E+22 0,034742 0,05651 

K 19 39,00 0,01000 2,93E+21 0,008727 0,01822 

Si 14 28,08 0,00039 1,17E+20 0,000348 0,00067 

Na 11 22,98 0,00023 6,62E+19 0,000197 0,00036 

Al 13 26,98 0,00021 6,09E+19 0,000181 0,00034 

Ti 22 47,88 0,00003 8,02E+18 0,000024 0,00005 

Total 3,34E+23 1,45220 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, I>=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/ZE, G=F*B'X),25 , Z =a:G)^l/0,25) 
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Tabela 6 - Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,08) da amostra 2 (An-B/KOH=5,0/0,3phr), segundo a 

equação Z = «iZ/" +«2^2 + ^(^n^n^ Pai's ni=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,83670 2,52E+23 0,75109 3,26421 

H 1 1,08 0,11250 6,72E+22 0,20057 0,20057 

N 7 14,01 0,03300 9,93E+21 0,02964 0,14615 

K 19 39,01 0,01800 5,28E+21 0,01575 0,17619 

Si 14 28,09 0,00035 1,05E+20 0,00031 0,00273 

Na 11 22,99 0,00033 9,51E+19 0,00028 0,00203 

Al 13 26,98 0,00024 6,96E+19 0,00021 0,00170 

Ti 22 47,88 0,00017 4,70E+19 0,00014 0,00177 

Total 3,34E+23 3,79535 

A=eleinento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G=F*B^0,82 , Z =(10)^(1/0,82) 

Tabela 7 •• Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,53) da amostra 2 (An-B/KOH=5,0/0,3phr), segundo a 

equação Z = «jZ,'" + «2.̂ 2 + P^ra m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,83670 2,52E+23 0,75109 1,17552 

H 1 1,08 0,11250 6,72E+22 0,20057 0,20057 

N 7 14,01 0,03300 9,93E+21 0,02964 0,04821 

K 19 39,01 0,01800 5,28E+21 0,01575 0,03289 

Ti 22 47,88 0,00017 4,70E+19 0,00014 0,00030 

Si 14 28,09 0,00035 1,05E+20 0,00031 0,00061 

Al 13 26,98 0,00024 6,96E+19 0,00021 0,00039 

Na 11 22,99 0,00033 9,51E+19 0,00028 0,00052 

Total 3,34E+23 1,45902 

A=eIemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/ZE, G = F * B ^ , 2 5 , Z = ( Z G ) ^ 1/0,25) 
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Tabela 8 - Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,07) da amostra 3 (An-B/KOH=8,0/0,4phr), segundo a 

equação Z = «iZ/" + «2^2 + + . Pa^a m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84010 2,53E+23 0,76096 3,30709 

H 1 1,08 0,11210 6,70E+22 0,20166 0,20166 

N 7 14,01 0,03880 1,17E+22 0,03516 0,17339 

K 19 39,01 0,01000 2,93E+21 0,00883 0,09877 

Ti 22 47,88 0,00003 8,02E+18 0,00002 0,00030 

Si 14 28,09 0,00039 1,17E+20 0,00035 0,00307 

Na 11 22,99 0,00023 6,62E+19 0,00020 0,00143 

Al 13 26,98 0,00021 6,09E+19 0,00018 0,00150 

Total 3,34E+23 3,78722 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/ZE, G=F*B'X),82 , Z =(SG)'^(l/0,82) 

Tabela 9 - Cálculo do número de elétrons (3,34E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,66) da amostra 3 (An-B/KOH=8,0/0,4phr), segundo a 

equação Z = aiZ™ + « 2 ^ 2 + > P^^a m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84010 2,53E+23 0,76096 1,19097 

H 1 1,08 0,11210 6,70E+22 0,20166 0,20166 

N 7 14,01 0,03880 1,17E+22 0,03516 0,05719 

K 19 39,01 0,01000 2,93E+21 0,00883 0,01844 

Ti 22 47,88 0,00003 8,02E+18 0,00002 0,00005 

Si 14 28,09 0,00039 1,17E+20 0,00035 0,00068 

Al 13 26,98 0,00021 6,09E+19 0,00018 0,00035 

Na 11 22,99 0,00023 6,62E+19 0,00020 0,00036 

Total 3,34E+23 1,46971 

A=elemento, B=númCTo atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/SE, G = F * B ^ , 2 5 , Z =(IG)'Xl/0,25) 



102 

Tabela 10 - Cálculo do número de elétrons (3,32E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,96) da amostra 4 (An-B/KOH=11/0,5phr), segundo a 

equação Z = a(¿'^ ^a^Z^^ - P ^ ^ m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

H 1 1,08 0,11640 6,95E+22 0,20940 0,20940 

C 6 12,01 0,84760 2,55E+23 0,76775 3,33661 

N 7 14,01 0,01620 4,87E+21 0,01468 0,07240 

K 19 39,01 0,00790 2,32E+21 0,00698 0,07803 

Ti 22 47,88 0,00035 9,68E+19 0,00029 0,00368 

Si 14 28,09 0,00099 2,97E+20 0,00089 0.00779 

Al 13 26,98 0,00050 1,45E+20 0,00044 0,00358 

Na 11 22,99 0,00088 2,53E+20 0,00076 0.00545 

Total 3,32E+23 3,71694 

A=eIemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/SE, G=F*B'^0,82 , Z =(10)^(1/0,82) 

Tabela 11 - Cálculo do número de elétrons (3,32E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,41) da amostra 4 (An-B/KOH=11/0,5phr), segundo a 

equação Z = aiZf +«2^2 + + « « ^ " . Para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

H 1 1,08 0,11640 6,95E+22 0,20877 0,20877 

C 6 12,01 0,84760 2,55E+23 0,76545 1,19799 

N 7 14,01 0,01620 4,87E+21 0,01464 0,02381 

K 19 39,01 0,00790 2,32E+21 0,00696 0,01452 

Ti 22 47,88 0,00035 9,68E+19 0,00029 0,00063 

Si 14 28,09 0,00099 2,97E+20 0.00089 0,00173 

Al 13 26,98 0,00050 1,45E+20 0,00044 0,00083 

Na 11 22,99 0,00088 2,53E+20 0,00076 0,00139 

Total 3,32E+23 1,44966 

A=elemento, B=número atômico, O m a s s a atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G = F * B ^ , 2 5 , Z =(ZG)^l /0 ,25) 
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Tabela 12 - Cálculo do número de elétrons (3,30E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,94) da amostra 5 (An-B/KOH=14/0,6phr), segundo a 

equação Z = aiZf +«2^2 + • Para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84230 2,53E+23 0,76526 3,32576 

H 1 1,08 0,11500 6,87E+22 0,20751 0,20751 

N 7 14,01 0,01810 5,45E+21 0,01645 0,08113 

K 19 39,01 0,00670 1,96E+21 0,00593 0,06638 

Ti 22 47,88 0,00016 4,43E+19 0,00013 0,00169 

Si 14 28,09 0,00099 2,97E+20 0,00098 0,00781 

AI 13 26,98 0,00053 1,54E+20 0,00046 0,00381 

Na 11 22,99 0,00200 5,76E+20 0,00174 0,01243 

Total 3,30E+23 3,70651 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G = F * B ^ , 8 2 , Z =(10)^(1/0,82) 

Tabela 13 - Cálculo do número de elétrons (3,30E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,42) da amostra 5 (An-B/KOH=14/0,6phr), segundo a 

equação Z = «iZ" + «2^2 + + « « ^ " - Para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,84230 2,53E+23 0,76526 1,19769 

H 1 1,08 0,11500 6.87E+22 0,20751 0,20751 

N 7 14,01 0,01810 5,45E+21 0,01645 0,02676 

K 19 39,01 0,00670 1,96E+21 0,00594 0,01239 

Ti 22 47,88 0,00016 4,43E+19 0,00013 0,00029 

Si 14 28,09 0,00090 2,70E+20 0,00082 0,00158 

Al 13 26,98 0,00053 1,54E+20 0,00046 0,00088 

Na 11 22,99 0,00200 5,76E+20 0,00174 0,00317 

Total 3,30E+23 1,45027 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/EE, 0=F*B'X),25 , Z =(EG)^l /0 ,25) 
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Tabela 14 - Cálculo do número de elétrons (3,08E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,33) da amostra 18 (An-B/KOH/TiO2=3.0/0,2/7phr), 

segundo a equação 2 = aiZf + a^Z^ + + a „ Z ^ , para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,79630 2,39E+23 0,77648 3,37454 

H 1 1,08 0,10510 5,86E+22 0,19007 0,19007 

N 7 14,01 0,00210 6,32E+20 0,00205 0,01010 

Ti 22 47,88 0.02600 7,19E+21 0,02332 0,29411 

Si 14 28,09 0,00410 1,23E+21 0,00399 0,03473 

Al 13 26,98 0,00200 5,80E+20 0,00188 0,01541 

K 19 39,01 0,00110 3,23E+20 0,00105 0,01170 

Na 11 22,99 0,00150 4,32E+20 0,00140 0,01001 

Total 3,08E+23 3,94067 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, I>=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G=F*B'^0,82 , Z =(10)^(1/0,82) 

Tabela 15 - Cálculo do número de elétrons (3,08E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,76) da amostra 18 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/7phr), 

segundo a equação Z = a^Z^ ^a^Z^ + -^a^Z^Ü, para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,79630 2,39E+23 0,77700 1,22000 

H 1 1,08 0,10510 5,86E+22 0,19000 0,19000 

N 7 14,01 0,00210 6,32E+20 0,00205 0,00343 

Ti 22 47,88 0,02600 7,19E+21 0,02340 0,05060 

Si 14 28,09 0,00410 1,23E+21 0,00399 0,00773 

Al 13 26,98 0,00200 5,80E+20 0,00188 0,00358 

K 19 39,01 0,00110 3,23E+20 0,00105 0,00219 

Na 11 22,99 0,00150 4,32E+20 0,00140 0,00255 

Total 3,08E+23 1,48008 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / I E , 0=F*B'M3,25 , Z =(SO)'X1/0,25) 



105 

Tabela 16 - Cálculo do número de elétrons (3,08E+23 eVg) e do número atômico 
efetivo (Z=4,52) da amostra 18 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/7phr), 

segundo a equação Z - I Z , /^("^^r)"'" 

A B C 

(g) 

D E 

(eVg) 

F G 

(MeV/cm^) 

H 1 

C 6 12,01 0,7963 2,39E+23 0,77700 1,66 1,29000 7,74000 

H 1 1,08 0,1051 5,86E+22 0,19000 3,96 0,75400 0,75400 

N 7 14,01 0,0021 6,32E+20 0,00205 1,79 0,00367 0,02570 

Ti 22 47,88 0,0260 7,19E+21 0,02340 1,49 0,03480 0,76500 

Si 14 28,09 0,0041 1,23E+21 0,00399 1,65 0,00661 0,09250 

Al 13 26,98 0,0020 5,80E+20 0,00188 1,59 0,00299 0,03890 

K 19 38,01 0,0011 3,31 E+20 0,00105 1,62 0,00174 0,03310 

Na 11 22,99 0,0015 4,32E+20 0,00140 1,62 0,00227 0,02500 

Total 3,08E+23 2,09608 9,47420 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 
F=ai (fração de número de eléfrons de cada elemento), G=dE/dx (perda de energia total), H=F*G, I=B*H, 

Tabela 17 - Cálculo do número de elétrons (3,20E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,75) da amostra 19 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/10phr), 

segundo a equação Z = «iZ,'" +«2^2 + +(^nZ'¡! ^ pa^a m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,80130 2,41 E+23 0,7530325 3,27264 

H 1 1,08 0,10670 5,95E+22 0,1859638 0,18596 

N 7 14,01 0,00230 6,92E+20 0,0021624 0,01066 

Ti 22 47,88 0,06300 1,74E+22 0,0544572 0,68682 

Si 14 28,09 0,00065 1,95E+20 0,0006095 0,00531 

Al 13 26,98 0,00260 7,54E+20 0,0023567 0,01931 

K 19 39,01 0,00090 2,64E+20 0,0008247 0,00922 

Na 11 22,99 0,00088 2,53E+20 0,0007921 0,00566 

Total 3,20E+23 4,19558 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/ZE, G=F*B'^,82 , Z =(ZG)'X 1/0,82) 

GOMISSflO NflCfOWíl PF Et^JÇRGIA W U C l F « R / S í » «PF» 
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Tabela 18 - Cálculo do número de elétrons (3,20E+23 e7g) e do número atômico 

efetivo (Z=5,01) da amostra 19 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/10phr), 

segundo a equação Z =a^Zy +a2Z2+ +a„Z'¡l, para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,80130 2,41 E+23 0,75300 1,18000 

H 1 1,08 0,10670 5,95E+22 0,18600 0,18600 

N 7 14,01 0,00230 6,92E+20 0,00216 0,00352 

Ti 22 47,88 0,06300 1,74E+22 0,05450 0,11800 

Si 14 28,09 0,00065 1,95E+20 0,00061 0,00118 

Al 13 26,98 0,00260 7,54E+20 0,00236 0,00447 

K 19 39,01 0,00090 2,64E+20 0,00082 0,00172 

Na 11 22,99 0,00088 2,53E+20 0,00079 0,00144 

Total 3,20E+23 1,49633 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G=F*B'^,25 , Z =(ZG)'Xl/0,25) 

Tabela 19 - Cálculo do número de elétrons (3,24E+23 e7g) e do número atômico 

efetivo {Z=6,20) amostra 20 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/12,5phr), 

segundo a equação Z =aiZi'"+a2Z2+ +a „ -^r- para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,78210 2,35E+23 0,72816 3,16455 

H 1 1,08 0,10410 5,81 E+22 0,17975 0,17975 

N 7 14,01 0,00130 3,91 E+20 0,00121 0,00597 

Ti 22 47,88 0,09200 2,54E+22 0,07879 0,99366 

Si 14 28,09 0,01050 3,15E+21 0,00976 0,08493 

Al 13 26,98 0,00280 8,12E+20 0,00251 0,02060 

K 19 39,01 0,00100 2,93E+20 0,00091 0,01015 

Na 11 22,99 0,00076 2,19E+20 0,00068 0,00484 

Total 3,24E+23 4,46445 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/I:E, G = F * B ^ , 8 2 , Z =(i:G)'t l /0,82) 
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Tabela 20 - Cálculo do número de elétrons (3,24E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,25) da amostra 20 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/12,5phr), 

segundo a equação Z = «iZ" +«2^2 + - P^^a m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,7821 2,35E+23 0,72600 1,14000 

H 1 1,08 0,1041 5,81 E+22 0,17900 0,17900 

N 7 14,01 0,0013 3,91 E+20 0,00121 0,00196 

Ti 22 47,88 0,0920 2,54E+22 0,07850 0,17000 

Si 14 28,09 0,0105 3,15E+21 0,00972 0,01880 

Al 13 26,98 0,0028 8,12E+20 0,00251 0,00476 

K 19 39,01 0,0010 2,93E+20 0,00091 0,00189 

Na 11 22,99 0,00076 2,19E+20 0,00068 0,00123 

Total 3,24E+23 1,51764 

A=eIemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / I E , G=F*B'^,25 , Z = ( I G ) ^ 1/0,25) 

Tabela 21 - Cálculo do número de elétrons (3,12E+23 e/g) e do número atômico 

efetivo (Z=5,67) da amostra 21 (An-B/KOH/TiO2=3.0/0,2/12phr), 

segundo a equação Z =«,Zi'" +«2^2 + + « n ^ " . Pa^a m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,76850 2,31 E+23 0,74073 3,21915 

H 1 1,08 0,10370 6,19E+22 0,19851 0,19851 

N 7 14,01 0,00290 8,72E+20 0,00280 0,01379 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00122 0,01366 

Ti 22 47,88 0,06000 1,66E+22 0,05319 0,67089 

Si 14 28,09 0,00170 5,10E+20 0,00164 0,01424 

Al 13 26,98 0,00150 4,35E+20 0,00139 0,01142 

Na 11 22,99 0,00075 2,16E+20 0,00069 0,00495 

Total 3,12E+23 4,14661 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétronsÇ 

F = E / S E , G = F * B ^ , 8 2 , Z =(lG)'Xl/0,82) 
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Tabela 22 - Cálculo do número de elétrons (3,12E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,89) da amostra 21 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/12phr), 

segundo a equação Z = aiZf +«2^2 + . Para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,76850 2,31 E+23 0,74073 1,1593 

H 1 1,08 0,10370 6,19E+22 0,19851 0,19851 

N 7 14,01 0,00290 8,72E+20 0,00280 0,00455 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00122 0,00255 

Ti 22 47.88 0,06000 1,66E+22 0,05319 0,11520 

Si 14 28,08 0,00170 5,10E+20 0,00163 0,00316 

Al 13 26,98 0,00150 4,35E+20 0,00139 0,00265 

Na 11 22,99 0,00075 2,16E+20 0,00069 0,00126 

Total 3,12E+23 1,48719 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G=F*B'^,25 , Z = ( IG)^( 1/0,25) 

Tabela 23 - Cálculo do número de elétrons (3,12E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=4,77) da amostra 21 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/12phr), 

segundo a equação Z = Z Z , ( ^ ^ ) a , • 

A B C D E F G H 1 

(g) (eVg) (MeV/cm^) 

C 6 12,01 0,76850 2,31 E+23 0,74073 1,67 1,23479 7,40875 

H 1 1,08 0,10370 6,19E+22 0,19851 3,97 0,78742 0,78742 

N 7 14,01 0,00290 8,72E+20 0,00280 1,80 0,00502 0,03515 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00122 1,63 0,00199 0,03780 

Ti 22 47,88 0,06000 1,66E+22 0,05319 1,50 0,07958 1,75083 

Si 14 28,09 0,00170 5,10E+20 0,00164 1,65 0,00270 0,03782 

Al 13 26,98 0,00150 4,35E+20 0,00139 1,59 0,00222 0,02883 

Na 11 22,99 0,00075 2,16E+20 0,00069 1,62 0,00112 0,01237 

Total 3,12+23 2,11484 10,09896 
A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Núma-o de elétrons, 

F=(Xi (fração de número de eléfrons de cada elemento), G=dE/dx (po-da de aiergia total), H=F*G, I=B*H, 

Z = -LI/TH. 
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Tabela 24 - Cálculo do número de elétrons (3,29E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=6,21) da amostra 22 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/13phr), 

segundo a equação Z = aiZ/" +«2^2 + + « « ^ ^ . Pa^a m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,76605 2,30E+23 0,700212 3,04308 

H 1 1,08 0,10080 6,02E+22 0,18299 0,18299 

0 8 16,00 0,00915 2,75E+21 0,008372 0,04606 

N 7 14,01 0,00285 8,57E+20 0,002606 0,01285 

Ti 22 47,88 0,08200 2,27E+22 0,068942 0,86950 

Si 14 28,09 0,03480 1,04E+22 0,031741 0,27634 

Al 13 26,98 0,00250 7,25E+20 0,002204 0,01806 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,001515 0,01694 

Na 11 22,99 0,00032 9,22E+19 0,00028 0,00200 

Total 3,29E+23 4,46784 

A=elemento, B=nijmero atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G = F * B ^ , 8 2 , Z = (10)^1 /0 ,82 ) 

Tabela 25 - Cálculo do número de elétrons (3,29E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,28) da amostra 22 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/13phr), 

segundo a equação Z = aiZf +«2^2 + > Pai'a ni=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,76605 2,30E+23 0,70021 1,09589 

H 1 1,08 0,10080 6,02E+22 0,18299 0,18299 

0 8 16,00 0,00915 2,75E+21 0,00837 0,01408 

N 7 14,01 0,00285 8,57E+20 0,00261 0,00424 

Ti 22 47,88 0,08200 2.27E+22 0,06894 0,14931 

Si 14 28,09 0,03480 1,04E+22 0,03174 0,06140 

Al 13 26,98 0,00250 7,25E+20 0,00220 0,00419 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00152 0,00316 

Na 11 22,99 0,00032 9,22E+19 0,00028 0,00051 

Total 3,29E+23 1,51577 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , 0=F*B'^ ,25 , Z =(10)^X1/0,25) 
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Tabela 26 - Cálculo do número de elétrons (3,29E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,29) da amostra 22 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/13phr), 

segundo a equação 2̂  = XZ,(^^)«,/E,(^5^)a, . 

A B C 

(g) 

D E 

(eVg) 

F G 

(meV/cm^) 

H 1 

C 6 12,01 0,76605 2,30E+23 0,70021 1,66 1,16312 6,97874 

H 1 1,08 0,10080 6,02E+22 0,18299 3,95 0,72299 0,72299 

0 8 16,00 0,00915 2,75E+21 0,00837 1,79 0,01495 0,11962 

N 7 14,01 0,00285 8,57E+20 0,00261 1,79 0,00466 0,03259 

Ti 22 47,88 0,08200 2,27E+22 0,06894 1,49 0,10242 2,25324 

Si 14 28,09 0,03480 1,04E+22 0,03174 1,64 0,05213 0,72976 

Al 13 26,98 0,00250 7,25E+20 0,00220 1,58 0,00348 0,04531 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00152 1,62 0,00245 0,04656 

Na 11 22,99 0,00032 9,22E+19 0,00028 1,62 0,00045 0,00498 

Total 3,29E+23 2,06662 10,93379 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 
F=(Xi (fração de número de elétrons de cada elemento), G=dE/dx (perda de energia total), H=F*G, I=B*H, 

Z = I.I/T.H 

Tabela 27 - Cálculo do número de elétrons (3,43E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=6,42) da amostra 23 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/14phr), 

segundo a equação Z = ajZi'"-fccjZj + +«„Z^, para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,78570 2,36E+23 0,68886 2,99375 

H 1 1,08 0,10270 6,13E+22 0,17883 0,17883 

0 8 16,00 0,00975 2,93E+21 0,00856 0,04708 

N 7 14,01 0,00325 9,78E+20 0,00285 0,01406 

Ti 22 47,88 0,09400 2,60E+22 0,07581 0,95606 

Si 14 28,09 0,04800 1,44E+22 0,04199 0,36561 

Al 13 26,98 0,00330 9,57E+20 0,00279 0,02286 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00145 0,01625 

Na 11 22,99 0,00016 4,61E+19 0,00013 0,00096 

Total 3,43E+23 4,59546 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/2E, G=F*B'^,82 , Z =(IG)'Xl/0,82) 

-iOI/ilSSflO NflClOWÊl DE EMERGIÓ N U C L E f l R / S P i m 
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Cálculo do número de elétrons (3,43E+23 e7g) e do número atômico 

efetivo (Z=5,42) da amostra 23 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/14phr), 

segundo a equação Z = «iZ" +«2^2 + +««2^ - "1=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,78570 2,36E+23 0,686858 1,07499 

H 1 1,08 0,10270 6,13E+22 0,178309 0,17831 

0 8 16,00 0,00975 2,93E+21 0,008532 0,01435 

N 7 14,01 0,00325 9,78E+20 0,002842 0,00462 

Ti 22 47,88 0,09400 2,60E+22 0,075585 0,16370 

Si 14 28,09 0,04800 1,44E+22 0,041872 0,08100 

Al 13 26,98 0,00330 9,57E+20 0,002782 0,00528 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,001449 0,00302 

Na 11 22,99 0,00016 4,61E+19 0,000134 0,00024 

Total 3,43E+23 1,52550 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / 2 : E , G = F * B ' ^ , 2 5 , Z = ( Z G ) ^ l / 0 , 2 5 ) 

Tabela 29 - Cálculo do número de elétrons (3,43E+23 eVg) e do número atômico 
efetivo (Z=5,47) da amostra 23 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/14phr), 

segundo a equação Z = ^z\dE/^aJi:^y^a,. 

A B C D E F G H 1 

(g) (eVg) (MeV/cm^) 

C 6 12,01 0,78570 2,36E+23 0,68886 1,67 1,14833 6,88998 

H 1 1,08 0,10270 6,13E+22 0,178829 3,97 0,70934 0,70934 

0 8 16,00 0,00975 2,93E+21 0,008557 1,80 0,01537 0,12297 

N 7 14,01 0,00325 9,78E+20 0,002851 1,80 0,00512 0,03583 

Ti 22 47,88 0,09400 2,60E+22 0,075805 1,50 0,11341 2,49507 

Si 14 28,09 0,04800 1,44E+22 0,041994 1,65 0,06938 0,97136 

Al 13 26,98 0,00330 9,57E+20 0,002791 1,59 0,00444 0,05768 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,001453 1,63 0,00237 0,04496 

Na 11 22,99 0,00016 4,61E+19 0,000134 1,62 0,00022 0,00240 

Total 3,43E+23 2,06798 11,32959 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=NúmCTO de elétrons, 
F = a i (fração de núma-o de eléfrons de cada elemento), G=dE/dx (perda de «lergia total), H=F*G, I=B*H, 

Z = -LI/-LH. 
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Tabela 30 - Cálculo do número de elétrons (3,39E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=6,65) da amostra 24 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/15phr), 

segundo a equação Z = a^Z^ +«2^2 + +ar„z;', para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,75800 2,28E+23 0,67242 2,92228 

H 1 1,08 0,10070 6,01 E+22 0,17742 0,17742 

0 8 16,00 0,00940 2,83E+21 0.00835 0,04593 

N 7 14,01 0,00235 7,07E+20 0,00209 0,01029 

Ti 22 47,88 0,10900 3,02E+22 0,08894 1,12170 

Si 14 28,09 0,05300 1,59E+22 0,04692 0,40845 

Al 13 26,98 0,00350 1,02E+21 0,00299 0,02453 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00147 0,01644 

Na 11 22,99 0,00050 1,44E+20 0,00042 0,00304 

Total 3,39E+23 4,73008 

A=elemento, B=núinero atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / 2 : E , G = F * B ' X ) , 8 2 , Z = ( Z G ) ^ l / 0 , 8 2 ) 

Tabela 31 - Cálculo do número de elétrons (3,39+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=5,62) da amostra 24 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/15phr), 

segundo a equação Z = a,Z]'" +«2^2 + +««2^ > P2""a m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,75800 2,28E+23 0,67242 1,05239 

H 1 1,08 0,10070 6,01 E+22 0,17742 0,17742 

0 8 16,00 0,00940 2,83E+21 0,00835 0,01404 

N 7 14,01 0,00235 7,07E+20 0,00209 0,00339 

Ti 22 47,88 0,10900 3,02E+22 0,08894 0,19262 

Si 14 28,09 0,05300 1,59E+22 0,04692 0,09075 

Al 13 26,98 0,00350 1,02E+21 0,00299 0,00569 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00147 0,00307 

Na 11 22,99 0,00050 1,44E+20 0,00042 0,00077 

Total 3,39E+23 1,54013 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / 2 E , G = F * B ^ , 2 5 , Z = ( 1 0 ) ^ 1 / 0 , 2 5 ) 
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Tabela 32 - Cálculo do número de elétrons (3,39E+23 eVg) e o número atômico 
efetivo (Z=5,67) da amostra 24 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/15phr), 

segundo a equação a Z = S 2 , ( % ) a , /2,(^54]flr,. 

A B C D E F G H 1 

(g) (eVg) (MeV/cm^) 

C 6 12,01 0,75800 2,28E+23 0,67242 1,66 1,11695 6,70170 

H 1 1,08 0,10070 6,01 E+22 0,17742 3,95 0,70097 0,70097 

0 8 16,00 0,00940 2,83E+21 0,00835 1,79 0,01491 0,11926 

N 7 14,01 0,00235 7,07E+20 0,00209 1,79 0,00373 0,02608 

Ti 22 47,88 0,10900 3,02E+22 0,08894 1,49 0,13213 2,90681 

Si 14 28,09 0,05300 1,59E+22 0,04692 1,64 0,07705 1,07863 

Al 13 26,98 0,00350 1,02E+21 0,00299 1,58 0,00474 0,06156 

K 19 39,01 0,00170 4,98E+20 0,00147 1,62 0,00238 0,04518 

Na 11 22,99 0,00050 1,44E+20 0,00042 1,62 0,00069 0,00755 

Total 3,39E+23 2,05353 11,64775 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = a i (fração de númwo de elétrons de cada elemento), G=dE/dx (perda de energia total), H=F*G, I=B*H, 

Tabela 33 - Cálculo do número de elétrons (3,31 E+23 e7g) e do número atômico 

efetivo (Z=7,86) da amostra 25 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/16phr), 

segundo a equação 2=0^1^ +a-¡Z2 + ^oLn^n^ para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,71240 2,14E+23 0,68665 2,98416 

H 1 1,08 0,09510 5,30E+22 0,17000 0,17000 

N 7 14,01 0,00200 6,02E+20 0,00193 0,00951 

0 8 16,00 0,00620 1,87E+21 0,00598 0,03291 

Ti 22 47,88 0,14700 4,07E+22 0,13033 1,64367 

Si 14 28,09 0,06320 1,90E+22 0,06079 0,52921 

Al 13 26,98 0,00500 1,45E+21 0,00465 0,03808 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00122 0,01366 

Na 11 22,99 0,00020 5,76E+19 0,00018 0,00132 

Total 3,31 E+23 5,42252 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Núma-o de elétrons, 

F = E / S E , G = F * B ^ , 8 2 , Z=(IG)'X 1 / 0 , 8 2 ) 
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Cálculo donúmero de elétrons (3,31 E+23 eVg) e do número atômico 

efetivo (Z=6,13) da amostra 25 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/16phr), 

segundo a equação Z = «iZ/" ^a^Z^ + + «„2;^', para m=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,71240 2,14E+23 0,64724 1,01298 

H 1 1,08 0,09510 5,30E+22 0,16024 0,16024 

N 7 14,01 0,00200 6,02E+20 0,00182 0,00296 

0 8 16,00 0,00620 1,87E+21 0,00564 0,00948 

Ti 22 47,88 0,14700 4,07E+22 0,12284 0,26605 

Si 14 28,09 0,06320 1,90E+22 0,05730 0,11083 

Al 13 26,98 0,00500 1,45E+21 0,00438 0,00832 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00115 0,00240 

Na 11 22,99 0,00020 5,76E+19 0,00017 0,00032 

Total 3,31 E+23 1,57358 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F=E/EE, G=F*B'H),25 , Z = ( I G ) ^ 1/0,25) 

Tabela 35 - Cálculo do número de elétrons (3,31 E+23 eVg) e do número atômico 
efetivo (Z=6,30) da amostra 25 (An-B/KOH/TiO2=3,0/0,2/16phr), 

segundo a equação Z = /Z,(^5¿)a,. 

A B C D E F G H 1 

(g) (eVg) (MeV/cm^) 

C 6 12,01 0,71240 2,14E+23 0,64724 1,66 1,07442 6,44650 

H 1 1,08 0,09510 5,30E+22 0,16024 3,94 0,63134 0,63134 

N 7 14,01 0,00200 6,02E+20 0,00182 1,78 0,00324 0,02265 

0 8 16,00 0,00620 1,87E+21 0,00564 1,78 0,01004 0,08029 

Ti 22 47,88 0,14700 4,07E+22 0,12284 1,48 0,18181 3,99980 

Si 14 28,09 0,06320 1,90E+22 0,05730 1,63 0,09322 1,30511 

Al 13 26,98 0,00500 1,45E+21 0,00438 1.57 0,00687 0,08931 

K 19 39,01 0,00130 3,81 E+20 0,00115 1,61 0,00185 0,02523 

Na 11 22,99 0,00020 5,76E+19 0,00017 1,61 0,00028 0,00308 

Total 3,31 E+23 2,00306 12,6133 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 
F = a i (fração de número de eléfrons de cada elemaito), G=dE/dx (perda de energia total), H=F*G, I=B*H, 
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Tabela 36 - Cálculo do número de elétrons (3,18E+23 eVg) e o número atômico 
efetivo (Z=6,44) do "bolus" comercial, segundo a equação 

Z = «, + +cc„z: para m=0,82. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,66750 2,01 E+23 0,63124 2,74332 

H 1 1,08 0,07200 4,02E+22 0,12132 0,12132 

N 7 14,01 0,00030 9,03E+19 0,00027 0,00134 

0 8 16,00 0,12840 3,87E+22 0,11677 0,64249 

Ti 22 47,88 0,00005 1,38E+19 0,00042 0,00053 

Si 14 28,09 0,02440 7,32E+21 0,02212 0,19259 

Al 13 26,98 0,00054 1,57E+20 0,00047 0,00388 

Na 11 22,99 0,00039 1,12E+20 0,00034 0,00242 

S 16 32,01 0,00026 7,82E+19 0,00024 0,00230 

P 15 30,97 0,00003 8,75E+18 0,00003 0,00024 

Mg 12 12,31 0,01250 7,34E+21 0,02217 0,17010 

Ca 20 40,08 0,00080 2,40E+20 0,00073 0,00847 

Ni 28 58,69 0,00001 2,87E+18 0,00001 0,00013 

Cl 17 35,45 0,07970 2,30E+22 0,06951 0,70962 

Zn 30 65,38 0,00064 1,77E+20 0,00053 0,00869 

Fe 26 55,85 0,00005 1,40E+19 0,00004 0,00061 

Cr 24 52,00 0,00001 2,78E+18 0,00001 0,00011 

V 23 50,94 0,00001 2,72E+18 0,00001 0,00011 

Total 3,18E+23 4,60827 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G=F*B'^,82 , Z =(SG)'Xl/0,82) 

-OISñISSAO NÃCIUNAL Ufc tryitNGIA NUCLtAH/SP iPfc» 
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Tabela 37 - Cálculo do número de elétrons (3,18E+23 eVg) e o número atômico 

efetivo (Z=5,57) do "bolus" comercial, segundo a equação 

Z = a,Z,'" + « 2 ^ 2 + +««̂ r. para ni=0,25. 

A B C(g) D E(e7g) F G 

C 6 12,01 0,66750 2,01 E+23 0,63124 0.98794 

H 1 1,08 0,07200 4,02E+22 0,12132 0,12132 

N 7 14,01 0,00030 9,03E+19 0,00027 0,00044 

0 8 16,00 0,12840 3,87E+22 0,11677 0,19638 

Ti 22 47,88 0,00005 1,38E+19 0,00042 0.00009 

Si 14 28,09 0,02440 7,32E+21 0,02212 0,04279 

Al 13 26,98 0,00054 1,57E+20 0,00047 0,00090 

Na 11 22,99 0,00039 1,12E+20 0,00034 0,00062 

S 16 32,01 0,00026 7,82E+19 0,00024 0,00047 

P 15 30,97 0,00003 8,75E+18 0,00003 0,00005 

Mg 12 12,31 0,01250 7,34E+21 0,02217 0,04126 

Ca 20 40,08 0,00080 2,40E+20 0,00073 0,00154 

Ni 28 58,69 0,00001 2,87E+18 0,00001 0,00002 

Cl 17 35,45 0,07970 2,30E+22 0,06951 0,14115 

Zn 30 65,38 0,00064 1,77E+20 0,00053 0,00125 

Fe 26 55,85 0,00005 1,40E+19 0,00004 0,00001 

Cr 24 52,00 0,00001 2,78E+18 0,00001 0,00002 

V 23 50,94 0,00001 2,72E+18 0,00001 0,00002 

Total 3,18E+23 1,53627 

A=elemento, B=número atômico, C=massa atômica, D=Fração em massa do elemento, E=Número de elétrons, 

F = E / S E , G=F*B'X),25 , Z =(lG)'Xl/0,25). 
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