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, matço-

1. INTRODUÇRO

Dentre os radioisôtopos traçadores uti-

lizados em pesquisas agronônticas , tem-se destacado o elevado

numéro de trabalhos com 32P em relaçâo ao 3H, 1I*C, 22Na, 33P,
3 5S, 36C1, *2K, -5Ca, slCr, 5*Mn, S9Fe, 60Co, GSZn, 75Sef

 B6Rb

e l 3 1I. Isto devido ao seu importante papel, quer na nutri-

çâo de plantas quer na de animais.

Apesar do grande numéro de trabalhos so

bre fosforo nesta ärea, na maior parte das vezes a detecçâo ê

executada com o auxïlio do tradicional detector Geiger-Muller,

de janela fina, e aiaostra em plancheta. A sensibilidade deŝ

te método de detecçâb, definida como atividade igual a radia

çâo de fundo, pode atingir 67,6 picocuries por milîmetro (com

erro de 1%) com tempo total de detecçâo de 1.000 minutos e

anostra de 2 ml em plancheta colocada a 1 cm da janela do de-

tector.

Atualmente vem-se desenvolvendo o uso

conjunto do efeito Cerenkov e sistema cintilador lïguido para

detecçâo de radioisôtopos enissores de partïculas beta de al-

ta energia (32P, "*2K, 86Bb e outros) , onde a sensibilidade pp_

de atingir 2,2 picocuries por mililitro (corn erro de 1%) com

tempo total de detecçâo de 1.000 minutos. Esta maior sensi-

bilidade deve-se ao fato de se poder detectar corn alta efi—

ciencia (aproximadamente 30%) um volume de amostras de ate

24 ml, com radiaçio de fundo semelhante ao do detector Gei-

ger-Muller. Disto résulta, que detectando 32P pelo efeito

Cerenkov, pode-se realizar experimentos com menores ativida-

des e por perïodos de tempo maiores. Alem disso, o efeito

Cerenkov se presta quase que exclusivamente para detecçâo de
32P, nâo detectando os emissores de particules beta de baixa

energia {3H, 1*C, 33P, 3 5S, *sCa) e com baixa eficiSncia para

os emissores de raios gama (22Na, slCr, 5l*Mn, S3Fe, 60Co, e5Zn,
7 5Se), pennitindo a realizaçâo de trabalhos com dupla marca-

çao e detecçâo do 32P com nula ou baixa interferência desses

outros radioisôtopos.

A avaliaçâo da radioatividade de 32P pe

lo efeito Cerenkov é relativamente simples, mas hâ necessida-

de de se determinar a eficiência de detecçâo para cada amds—
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tra, devido a ocorrência de "quenching" de cor (principalmen

te quando se trabalha com extratos de solos), responsâvel pe-

la diminuiçâo de eficiência. Isto pode ser feito pelos mëto

dos de padronizaçao interna, relaçâo de canais, padronizaçao

externa e padronizaçao externa por relaçâo de canais, normal-

mente utilizados na metodologia de detecçao por cintilaçio lï

quida.

O sistema cintilador lxguido atualmente

disponîvel era uso no Centro de Energia Nuclear na Agricultura

nâo dispoe de fonte externa, e desse modo, somente é possïvel

emprego dos dois primeiros métodos. Devido as desvantagens

apresentadas, principalmente guanto a nâo reutilizaçao da anros

tra (1° método) e incertezas estatîsticas para amostras de baî

xa atividade ou alto grau de "quenching" (29 mêtodo), hi a ne

cassidade de se estudar a adaptaçâo e o uso de uma fonte ex-

terna paEa o sistema cintilador lïquido, permitindo a têcnica

do 39 mêtodo (padronizaçâo por fonte externa), com conséquen-

te eliminaçao das desvantagens apresentadas pelos dois méto-

dos anteriores.

Para facilidade de apresentaçio do tra-

faalho, as caracterïsticas principais dos radioisôtopos cita-

dos, encontram-se no Apêndice II.

î.
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2. OBJETIVO

Apesar de ser relativamente simples a

determinaçao da radioatividade de 3 2P pelo método do efeito Cte

renkov, normalmente hâ a necessidade de se avaliar a eficiên-

cia de detecçâo, principalmente quando se trabalha com solu-

ç5es coloridas.

A avaliaçâo da eficiência de detecçâo

pc-de ser fei ta por quatro mêtodos: paâronizaçao interna, re-

laçio de canais, padronizaçâo externa e paâronizaçao externa

per relaçâo de canais, descritos no Apêndice I.

Estes mitodos s So air.plamente utilizados

em dstecçâo por cintilaçao liquida, principalmente para 3H e
1"C'l neste caso CHASE & RABINOWITZ (1968), SAYES (1956), REN-

DES et allii (1972), HERBERG (1963), HIGA3SIMÜRA et allii

(1962), PARMENTIER & TEN HAAF (1969), RAPKIN (1964), ROGERS &

MORAS (1968), STUBBS (1973) e WANG & WILLIS (1965) trazemmais

detalhes e aplicaçôes do primeiro mëtodo, enquanto que BA ILL IE

(1S50), BECKMAN INSTRUMENTS INCORPORATION (1974), BUSH (1963),

BUSB (1964), CHASE à RABINOWITZ (1968), HANSEN S CARROL (1971),

IWÂKURA & KASIDA (1965), NUCLEAR CHICAGO CORPORATION (1965),

FASMSNTIER & TEN HAAF (1989), PENG (1969), RAPKIN (1964), RAP-

KIZ (1970), ROGERS & MORAN (1968), STUBBS (1973) e WANG &

WILLIS (1965) se referem ao segundo método, CARR & PARSONS

(1965), CHASE & RABINOWITZ (1968), PARMSNTIER & TEN HAAF (1969),

RAPKIN (1970), ROGERS & MORAN (1968), STUBBS (1973) e WANG &

WILLIS (1965) ao terceiro método, e finalmente BECKMAN INS-

TRUMENTS INCORPORATION (1974), BUSH (1968), DAVIES. & HALL

(1966), HANSEN & CARROL (1971), EETENII Jr. & REMOLDS (1967),

PARMENTIER & TEN BAAF (1969), RAPKIN (1970), SADLER & BETTANI^

(1971), SHEPPARD & MARLOW (1971), STUBBS (1973) e WANG & WILLIS

(1965) ao quarto método.

A determinaçâo de eficiência de detec-

çâo pelo efeito Cerei&ov ainda esta sendo estudada, com exces;

säo do 19 mêtodo, devido a sua simplicidade experimental, ape

sar de suas desvantagens. Assim, ELRICK & PARKER (1968) e

PARKER & ELRICK (1970) discutem o método padronizaçâo interna,

enquanto que o 29 método (relaçïo de canais) ë abordado por



I.

• - 4 -

ELRICK & PARKER (1968), JOHNSON (1969)> KAMP & BLANCHARD (1971),

HOIR (1971), PARKER & ELRICK (1970) e WIEBE, NOUJAIM & EDISS

(1971), o de padronizaçâo externa, por BROWNELL & LAUCHLI (1969),

ELRICK & PARKER (1968), HOIR (19?1)3 PARKER å ELRICK (1970)

e WHITE â ELLIS (1968) e finalmente o de padronizaçâo externa

por relaçâo de canais, por KAMP S BLANCHARD (1971).

Em nosso meio, tem-se utilizado os méto

dos de padronizaçâo interna (KOGAN, 1971; NASCIMENTO, 1971;

ZASCIMENTO, 1972 e LOBÂO, 1973) e relaçâo de canais (NASCIMEN-

ro, 1973).

Atualmente, os sistemas cintiladores IÏL

quidos (utilizados para a medida da radioatividade pelo efei-

to Cerenkov) van equipados com fontes radioativas eraissoras
ce raios gaina de baixa energia (2 M , I33Ba e 137 Cs). Tem-

se preferido estas fontes de raios gama de baixa energia devi^

do a facilidade de blindagens e de nao aumentar o nivel da

radiaçao de fundo, permitindo o trabalho com amostras de bai—

xa atividade.

Poderia se pensar em usar tais fontes

radioativas tambêm como padrSes externos para o efeito Ceren—

kov, mas devido a existência de limiar, as citadas fontes tor

naa-se inopérantes, pois produzem fotoelétrons e elêtron-Comp_

ton de baixa energia, com baixa ou nula eficiência de detec-

çâo. A instalaçao de fontes mais intensas destes radioisoto

pos trariam problema de blindagem e aumento da radiaçao de fun

do quando o sis tema detector for usado para cintilaçâo liqui-

da.

Alguns aparelhos mais antigos tern o
226Ra como padrâo externo, emissor de raios gama de alta ener-

gia, sendo possïvel usâ-lo para a determinaçâo da eficiência

da contagem pelo efeito Cerenkov. A falta de detalhes nes-

tes trabalhos de pesquisa publicados a respeito nâo permitem

fazer conjecturas sobre blindagem e aumento da radiaçao de fun

do.

O sistema cintilador lïquido em uso no

Centro de Energia Nuclear na Agricultura, fabricado em 1962

pela Nuclear Chicago (modelo 724), empregado na medida da ra-

dioatividade de 3ZP em soluçôes aquosas pelo efeito Cerenkov,

nio possui fonte externa e normalmente tem-se utilizado o mé- s,-
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todo de padronizaçao interna e relaçâo de canais.

Devido as desvantagens apresentadas por

estes mëtodos, e a ocorrência fréquente de amostras de baixa

atividade, i objetivo deste trabalho estudar a possibilidade

de utilizaçâo de uma fonte externa para este aparelho para a

determinaçâb de eficiência de 32P em amostras aquosas, e era

particular, em extratos de solo.

"5J

at
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3. FUNDAMENTOS DO EFEITO CERENKOV

3.1. Conceitos bâsicos

Diversos autores,entre os quais MARSHALL

(1952), JELLEÎ (1953, 1958), HÜTCHINSON (1960) &MOYER (1962),

descrevem compreensivamente o efeito Cerenkov. Aqux sera

apresentado apenas um resumo a fim de possibilitar o entendi-

nsnto e o uso desta técnica.

A descoberta deste efaito deve-se ao

cientisfca russo Cerenkov , sendo que a interpretaçâo teorica
**

foi desenvolvida por seus compatriotas Frank & Tamm . Se-

gundo KAISER (1974), jâ em 1888, o britSnico Heaviside fa-

2ia previsoes teôricas a respeito, e sugere no seu trabalho,

a nudança de efeito Cerenkov para efeito Heaviside, enquan-

to crae JELLEY (1974) propoe efeito Heaviside-Mallet, em home-
«» ****

nagem ao cientista frances Mallet , cujos trabalhos experi
mentais a-respeito do assunto datam de 1926 a 1929. Sendo

recente esta discussäo sobre a denominaçâo do efeito, sera con

servado no présente trabalho o nome tradicional.

Quando uma partïcula carregada passa

através de um meio dielétrico, pode, ao longo de seu percurso,

produzir uma polarizaçâo eletrônica. Imediatamente apos a

sua passagem, as moléculas retornam aos seus estädos normals

com a emissäo de ondas eletromagnéticas. Noté-se que guando

a partxcula passa por um meio qualquer, a sua velocidade v näo

se altéra, a nâo ser por perdas devido a ionizaçôes e colisôes.

CSHENKOV, P.A. - Dokl. Akaâ. Nauk. SSSR3 2:451, 1934.

ĈESEîJKOV, P.A. - Phys. Rev., 52.-378, 1937.

*FHSHK, I.M. & TAMM, I.ï^ Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 2^:109,
1937.

HEAVISIDE, O. - The Electrician, 83.'november 23, 1888.
****MAttET, L. - C.R. Bebd. Seanc. Acad. Sei. Paris, 183 :

274, 1926.

al-



A raâiaçâo emitida propagarâ com velo-

cidade de fase c/n = c', onde £ e a velocidade da luz no va-

cuo, n o indice de refraçâo do meio, e c* a velocidade da luz

no meio. Quandq v < c', as radiaçôes eletromagneticas emiti-

das pelas moléculas individuals interferiräo destrutivamente,

e guando v > c', ou seja, quando a velocidade da partlcula

carregada for maior que a da luz no meio, haverâ uma certa dî

reçâo na quai as frentes de onda interferiräo construtivamen—

te. 0 pulso de luz resul tante é conhecido como radiaçao Ce—

renkov e é anâlogo a onda de choque causada por um aviäo su-

per-s5nico ou barco corn velocidade maior que a da âgua. A F±_

gura 1 représenta esquematicamente o efeito Cererikov.

1 - Representaçao esquemâtica do efeito Cerenkov, onde v

simboliza a velocidade da partîcula carregada, c_̂  a

velocidade da luz no meio (<v) e £ ângulo entre a

trajetoria da partîcula e a frente de ondas.

JL
n
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Em resumo, o efeito Cerenkov ocorre quan

do a velocidade da partïcula carregada em um meio for maior

que a velocidade da luz naquele meio, ou seja.

V > C1 ... (1)

V

c1
> 1

v-n > 1

... (2)

... (3)

ou simplesmente:

onde:

v

β-n > 1

velocidade da partxcuia carregada
velocidade da luz no vacuo

3.2. Limiar para ocorrincia do efeito Cerenkov

Para âgua, o indice ̂ de refraçâo ë

aproximadamente 1,332 e portanto a velocidade da partxcuia ca£

regada deverâ ser maior que 2r268-10
10 cm/s (ß = 0,7508) para

produzir o efeito Cerenkov.

Através da mecânica relativîstica, pode_

se relacionar a velocidade da partïcula carregada com a sua

energia cinética.

- 1 (4)

onde:

m e 2 = a massa de repouso da partïcula carregada.

T = energia cinética da partïcula.

e portanto, para o~elêtron (radiaçâo beta) produzir o efeito

Cerenkov terâ que ter energia cinética maior que 0,263 MeV;

para um proton, 482,3 MeV e para orna partïcula alf a, 1915,5 MeV,

considerando-se que as massas de repouso dessas partïcula se-
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jam 0,511 MeV, 938,41 MeV e 3727,12 MeV, respectivamente.

A partir da figura 1 e equaçâo 4, pode-

se estabelecer a equaçâo 5, basica em estudos de determinaçâb

de velocidade (ou energia) de partïculas aceleradas.

arc cos ' n 1 -

moc

-1/2 ̂

... (5)

onde:
6 = ângulo de abertura do cone, ou melhor, entre a tra-

jetôria da partïcula e a frente de ondas.

n,m c2,T = jâ definidos.

A existência do limiar para o efeito

Cerenkov, ou em outras palavras, a exigência de que para pro-

duzir o efeito Cerenkov em âgua o elétron deve ter energia

maior que 0,263 MeV, explica o motivo de nio ser possîvel de-

tectar em soluçâo aquosa os radioisotopos emissores de partï-

cula beta com energia maxima inferior a 0,263 MeV; entre es-

tes radioisotopos se encontra 3H (0,0186 MeV), lhC (0,156 MeV),
3SS (0,167 MeV, 33P (0,249 MeV) e "sCa (0,258 MeV).

3,3. Eficiincia de detecçeo

1

O espectro energético das partïculas be

ta, ou a distribuiçâo relativa em funçâo da energia (figura 2)

para urn dado radioisStopo ê continua entre zero ate uma ener-

gia maxima caracfeerïstica. Os radioisotopes que possuem ener

gia maxima menor que o limiar de 0,263 MeV näo produzem o

efeito Cerenkov, e conseguentemente a eficiência de detecçâo

ë nula. Aqueles com energia maxima superior ao limiar, tem

o sea espectro dividido em duas partes: uma grupo de partïcu

las beta que nâo produzem o efeito Cerenkov (eficiência nula)

e outro das que produzem o efeito.
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A eficiência de detecçâo por efeito Ce-

renkov para um dado raâioisôtopo dépende âa relaçao entre o

numéro de partîculas possïveis de serem detectadas (2Ç grupo)

e o numéro total de partîculas emitidas. Is to pode ser vi-

sualizado graficamente, comparando-se as areas do espectro s:L

tuado acima do limiar com a area total do espectro (figura 2).

Desse modo, quanto maior for a energia

maxima das partîculas beta emitidas por um dado radioisotopo,

sais eficientemente sera détecta do, pois um numéro maior de

suas partîculas emitidas teräo energia acima do limiar e pode_

rio produzir o efeito Cerenkov. Isto é realmente constatado,

pois o 3ÏP (1,710 MeV) ë mais eficientemente detectado que o
36C1 (0,714 MeV).

eficiência
nula
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Fig. 2 - Espectros energêticos de partîculas beta emitidas
por alguns radioisôtopos, mostrando a posiçào da
energia limiar para o efeito Cerenkov ha âgua.
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ROBIliSON (1969) obteve as eficiências

relatives para alguns radioisotopos normalmente utilizados em

biologia. A figura 3, retirado desse trabalho, evidencia mais

uma vez a energia das particulas beta, o "threshold" e a efi-

ciência de detecçâo.

•1

SGOr-

-H
-M
IS

t-H

a

oa
10)
-H
O

•H
•H
a>

I
M
VD
04

«c

05 2-0 i-0 4-0

energia nâxima fe partxculas
beta emitidas (Eg max,

Fig. 3 - Energia maxima das partïculas beta emitidas por

alguns radioisotopos, limiar e eficiência de de

tecçâo pelo efeito Cererikov (ROBINSON, 1969).

Como foi visto, de todas as partïculas

beta emitidas por urn dado radioisotopo, somente aquelas de

energia superior ao limiar serâo détectadas (figuras 2 e 3).

Sendo esta energia limiar determinada pelo indice de refraçâo

do meio, é de se esperar um decréscimo no seu valor pelo uso

•î-
i
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de meios com maiores indices de refraçâo, e consequentemente

uma eficiência de detecçâo maior, pois algumas partïculas ag£

ra passant a produzir o efeito Cerenkov, podendo ser detecta-

das {figura 4). Alim disso, como sera visto em seguida

(equaç5es 6 - 8), o numéro de fotons emitidos por uma dada par

tîcula beta e diretamente proporcional ao guadrado do valor do

indice de refraçâo, e entio, as partïculas que jâ produziam o

efeito Cerenkov, passant a fazê-lo com mais produçâo de fo-

tons, facilitando a detecçâo.

oi E«a <u
^ + «
3 •o m

YHf-i
+» &
U M
ra G)

id

o-o
•H-μ
4J-H

d e
t-l O
d>
M«
0> <D

a M

glicerol 75% (n = 1,4353)

ågua (n = 1,332)

aumento de eficiên-
cia de detecçâo

o.i B,V» \0.3

0,202 \
0,263

energia das partïculas beta enitidas (Eß,

Fig. 4 - Aumento de eficiência de detecçâo do efeito Ceren-

kov pela mudança do indice de refraçâo do meio.

portante, através da mudança do indice

de refraçâo do meio, é de se esperar um aumento relativo

de eficiência muito maior para os radioisôtopos beta de

energia maxima proxima ao limiar do que para aqueles bem

acima de s te limiar. Isto e demonstrado no trabalho de ROSS

(1969), cujos dados estio resumidos no quadro I.
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QüADRO I - Eficiência de detecçâo (%) para diversos radioisô-

topos emissores de partïculas beta negativas em

funçao do indice de refraçâo do meio (ROSS, 1969).

Radical

sôtopo

91Tc

32p

E„ max

(MeV)

0,

0,

1,

295

765

71

H20

n=1.332

<0,01

16,1

50,2

glicerol 53%

n = 1.4026

19,

50,

6

9

glicerol 75%

n = 1,4353

—

21

51

-

,4

,3

glicerol ̂ 5%

n = 1,4644

1,02

23,2

51,6

Iâimiar (MeV) 0,263 0,218 0,202 0,189

3.4. Faixa espectrai de émissio

O espectro de ondas eletromagneticas end

tidas no efeito Cererikov é explicado pela 'teoria de Frank &

Tamm (rodapé, pag. 6), citado por ROSS (1969) ePARKBR & ELRICK

(1970). Assim, o numéro de fôtons emitidos por um elétron

por unidade de percurso dentro de uma faixa espectral, pode

ser obfeido pela equaçâo:

dH
dx ne

1

ß2n5
... $6)

onde:

dN
dx

X,

= numéro de fôtons emitidos por unidade de percur-

so do elétron.

= limite inferior da faixa espectral desejada.

X2 = limite superior da faixa espectral desejada.

e = carga eletronica.

h = constante de Planck.

c,ß,n = jâ definidos.

'ir-

I'.

I-
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Para uma partïcula beta negativa, o nu-

méro de fôtons emitidos por centïmetro de percurso (AN) na re:

giâo espectral de 400 a 600 nm e de 280 a 600 nm, ë dado pela

equaçao 7 e 8, respectivamente, obtidas a partir da equaçao 6

(ROSS, 1969).
1

AN = 380 (1 ) ... (7)
ß2n2

AN = 1209 (1 - (8)

O câlculo do numéro total de fôtons emi

tidos por uma partïcula beta negativa em uia meio poderia ser

calculado integrando a equaçEo 6 dentro dos limites do percur

so desta partïcula. Isto séria possïvel se a distância per-

corrida pela partïcula nâo dependesse de sua energia inicial

e o valor ß näo variasse ao longo desta distância.

ROSS (1839* 1970) utilizando-se das re-

laçôes empïricas de Glendenin sobre energia e alcance dos

elétrons, e perda da energia em funçio da distância percorri-

da, calculou o numéro de fôtons produzidos por estas partïcu-

las na ägua, em funcäo da sua energia inicial. A figura 5

mostra alguns dos valores encontrados, onde se nota a predomi

nância de fotons na regiâo do ultra—violeta é azul.

A emissäo prédominante de fôtons na re-

giâo ultra-violeta e azul, faz com que os sistemas cintilado-

res lïquidos equipados corn vålvulas fotomultiplicadoras sensï

veis nesta regiâo (caracterïstica S 13, janela de quartzo), te

nham maiores eficiências de detecçâo que aqueles si s temas com

valvulas de sensibilidade maxima entre 400 e 500 nm (caracte-

rïstica S 11, janela de vidro). FRANCOIS (1973)* PARKER &

ELRICK (1970), PARMENTIER & TEN HAAF (1969), RAPKIN (1970) e

TBOms & SCEWEIKERT (1972), fazem comentârios a este respeito

e FRATICOIS (1973) afirma que este fato é o responsjâ

vel pelas citaçoes de diferentes valores de eficiência de de-

tecçio para mesmo radioisôtopo.

GLENDENIN, L.E. -Nucleonics 2(1):12, 1948.

1
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Fig. 5 - Numero de fotons produzidos por elétrons na ägua,

em diver sos comprimentos de onda, em funcäo da

energia da partîcula beta, segundo ROSS (1969).

Outro modo de se conseguir um aumento de

eficiência é a utilizaçâo de compostos capazes de absorver a

energia dos fôtons ultra—violeta e azuis e reemiti—la ein îo**

tons de energias menores, na regiâo de maior sensibilidaàe da

vâlvula fotoraultiplicadora (estes compostas sSo chamados, na

literature inglesa, de "wavelength shifter"). Além dessa mu

d=nça de comprimento de onda, os fotons emitidos direcional—

mente no efeito Cererikov, sâo reemitidos isotropicamente por

estes compostos, melhorando a geometria de detecçâo.

Ë de se esperar que o aumento de efi-

ciência a ser obtido com o emprego de tais compostos se ja

maior em aparelhos que usant vâlvulas fotomultiplicadoras sen-

sîveis na faixa espectral 400 a 500 nm, do que nos aparelhos
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que usam fotomultiplicadoras sensiveis na faixa ultra-violeta

e azul (ELRICK S PARKER, 1968; FRANCOIS, 1973; GOULD et

alli3 1972; BEIBERG & MARSHALL, 19S6; LAUCHLI, 1969; PAR-

KER <S ELRICK, 1966 e PARKER & ELRICK, 1970).

3.5. "Quenching" de cor e quïmico

Como foi visto, a produçâo de luz pelo

efeito Cerenkov dépende somente da energia da partlcula carr£

gada. Desse modo, se um radiai3Ôtopo emissor de partïculas

beta de alta energia estiver contido em um meio colorido (por

exemplo, amarelado) ou que tenha uma faixa ou pico de absor

çHo na regiäo ultra-violeta (ions nitrato e nitrito), os fo-

tons produzidos poderao ser absorvidos por este proprio meio.

Isto acarreta uma diminuiçâo da eficiência de detecçâo ou

"quenching™ de cor, como normalmente ê chamada.

Devido a sua natureza, nâo hâ a ocor-

rência de "quenching" quïmico no efeito Cerenkov, täo comum

em cintilaçâo liquida (CHASE & RABINOWITZ, 1968); NEARLY &

BUDD, 1970; PARMSSTIER â TE1J BAAF3 1969; PENG3 1970; WANG &

WILLIS, 1965). Neste caso, a transferencia de excitaçâo

uEergética do solvente para o soluto fluorescente é prejudica

da pela presença de certos compostos (âgua, clorofôrmio, ace-

tona, âcidos, bases, etc), ocasionando uma diminuiçâo na pro-

duçâo de fotons e consequentemente inenor eficiência. No

efeito Cerenkov tais compostos nâo ocasionam "quenching" quï-

mico, e certos compostos chegam a aumentar a eficiência de de_

tecçâo em relaçao a âgua (CLAUSEN, 1968; ELRICK & PARKER, 1968,

1970; FRANCOIS, 1973; BABERER, 1966; HAVILAND âBIEBER, 1970;

JOHNSON, 1969; KAMP & BLANCHARD, 1971; PARKER & ELRICK, 1966;

R03INS03, 1969).

•t
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4. REVISÄO BIBLIOGRÄFICA

Com a intencäo de promover a difusâo do

uso da técnica do efeito Cerenkov, utilizada täo pouco entre

nos, foi feita uma revisäo bibliogrâfica nâo somente para a

detecçâb de 32P, mas também para outros radioisotopes de inte

resse en biologia.

BELCHER (1953) observando os resultados

de pasguisas sobre o aparecimento de uma fraca luminescência

es maios lïguidos (solventes puros e inclusive ågua bi-desti-

lada) quando submetidos a irradiaçio gama e sabendo que a paj>

sagem de muons de raios côsmicos em âgua destilada provoca

produçâb de pulsos de luz pelo efeito Cerenkov, procurou de-

terminar, através de experimento, se o primeiro fenômeno pode_

ria ser atribuîdo também ao efeito Cerenkov.

Na êpoca em que BELCHER apresentou o seu

trabalho, a luminescência era atribuïda a presença de pequenas

quantidades de materials fluorescentes nos solventes estuda-

dos. Porêm esta luminescência foi tamblm verificada em pla£

tico acrïlico Perspex (Lucite) e soluçôes aquosas contendo ma

terial radioativo. Por outro lado, foi observado que a in-

tensidade deste efeito era quase independente da natureza qui

mica e pureza do material utilizado, sugerindo a ocorrência

de um outro fenômeno nâo ligado a nïveis de excitaçâo molecu-

lar ou de rede cristalina.

Para poder estudar a luminescência em

soluçao aquosa contendo radioisôtopo, construiu um conjunto

detector formado por uma vâlvula fotomultiplicadora RCA - 1P21

e um pequeno cilindro de Perspex (funcionando como guia de

luz), sobre o quai colocou a soluçâo radioativa, contida em

um recipiente cilïndrico (4 cm comprimento, 0,9 cm diâmetro e

2 mm espessura de parede) de Perspex ou Durai (com base de

Perspex). O conjunto todo era vedado contra a luz externa,

e nitrogênîo lîquido colocado junto a vâlvula fotomultiplica-

dora para diminuir o efeito termoiônico. Os puises eletrôni

cos da vâlvula, apos amplificaçao de 16.000 vezes, sao condu-

zidos para registro em um escalïmetro com discriminador de am
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plitude na entrada. Com este conjunto detector obteve uma

eficiência de aproximadamente 0,5% para 32P, com radr'.açâo de

fundo (medida com âgua destilada) nâo superior a 240 cpm.

Utilizando-se das equaçôes teôricas de

FRABK & TAMM sobre o efeito Cerenkov, espectro de energia de

partïculas beta, distribuiçâo de elétrons secundârios, etc ,

BSZC33R estimou o numéro médio de fotons de cömprimento de ori

da entre 300 e 700 nra, e depois realizou medidas expérimen-

tais para a emissäo beta e gama de varios radioisotopos, com-

provando a hipotese.

HEIBERG & MARSHALL (1958), detectando

muons dos raios cosmicos pelo efeito Cerehkov, conseguiram au

mentar em 30% a amplitude dos pulsos pelo uso de " 2-amino - 6,8

- naphthalene - disulfonic acid, disodium salt" como "wave-

length shifter". O detector Cerenkov utilizado consistia,

era resumo, de um tubo cilîndrico de Lucite, com 38,1 cm de

diâmetro interno e 38,1 cm de altura, fechado nas duas extre-

midades com plaças de 0,64 cm do mesmo material, contendo co-

mo radiador uma soluçâo aguosa de 10 mg do "wavelength shifter"

por litro, oticamente acoplado ao fotocatodo (5" de diametro)

de uma välvula fotomultiplicadora DuMont 6364; em seguida, o

tubo de Lucite era envolto em folha de alumînio para permitir

a reflexäo da radiaçâo Cerenkov e finalmente, o conjunto to-

do, encapsulado em recipiente metâlico para evitar luz exter-

na.

LUKENS & LASCH (1964) estudaram a possi

bilidade de se utilizar o efeito Cerenkov na detecçâo das par

tïculas beta com energia maxima de 10,4 MeV emitidas pelo
1SN (meia-vida 7,4 segundos), produzindo na reaçâo ls0 (n,p)
loN, e aplicar o mitodo como parte da anâlise por ativaçâo pâ

ra oxigênio. o detector Cerenkov era construïdo de um fras-

co cilîndrico de vîdro (3" diâmetro e 7,6 cm altura; conten-

do agua atê uma altura de 5,6 cm) oticamente acoplado ao foto

catodo de uma välvula fotomultiplicaäora DuMont, e o conjunto

foi vedado contra a luz externa. Os pulsos, devido a radia—

çio Cerenkov, erara registrados em um analisador multicanal

(256 canais), apos uma amplificaçio.
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Com o auxîlio de um sistema pneumâtico

râpido, as amostras colocadas em recipientes de polietileno

eram enviadas ao reator e colocadas sob um fluxo de aproxima-

damente 10 9 neutrons-cm~2-s"1 (acima da energia limiar de

9,6 MeV) por 0,25 minutos juntamente com uma amostra por 0,25

minutos juntamente com uma amostra padrao (1,07 gramas de

âffua). Encerrada a irradiaçâo, a amostra era colocada sobre

o detector e apos um tempo de decaimento de 7,4 segundos, ini

ciava-se a contagem por 0,25 minutos. Com este método foi

possîvel detectar a presença de até 20 yg de oxigênio, emanras

tras livres de interferentes.

RAPKIfl (1964) fez uma revisio sobre de-

tecçâo por cintilaçâo em meio lïquido, no perîodo 1957-1963.

Cita ali o trabalho nâo publicado de VOLPI & HORROCKS, em que

os autores fazem medidas diretas do 56Mn (5sMnSO.) em soluçâo

aguosa, observando a radiaçâo Cerenkov, sera o emprego de sol-

ventes ou cintiladores, normalmente usados em cintilaçao li-

quida. Neste trabalho conseguiu-se uma eficiência de 90%

coin uma ûnica vâlvula fotomultiplicadora e 35% com duas vålvu

las e circuito de -coincidência.

Ainda RAPKIN em sua revisâo, entregue

para publicaçâo em 24/04/1963, diz textualmente (p.81 - 2) Ï

"Ê surpreendente que nao haja mais trabalhos sobre esta tëcni

ca, a quai parece oferecer o método mais simples de contagem

de emissores beta de alta energia, tal como o 32P (beta nega-

tivo 1,71 MeV) e a compléta recuperaçâb da amostra".

BRAUNSBERG & GUSVER (1965) compararam

très métodos de detecçâo para os radioisôtopos 3H, 1"cf
 32P,

slCr, esZn, 21>Na e 59Fe em cortes de tecido e soluçoes aquo-

sas, utilizando o sistema cintilador lïquido da Nuclear Chica

go, laodelo 725.

No primeiro mitodo, a amostra era intro

duzida em um tubo de vidro de fundo chato (5 era de altura e

1,5 cm de diâmetro) e este por sua vez introduzido em um fraŝ

co de cintilaçâo liquida (5,6 cm de altura e 2,5 cm de diâme

tro). Como amostra utilizaram 30 a 50 mg de cortes de teci-

do contendo 2*Na difusos em 2 ml de meio inativo, 50 a 100 yl
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de uma soluçao aquosa de slCr, 65Zn, 2*Nae 59Fe na forma de

cloreto, 32P na forma de ortofosfato dissolvidos em 2 ml de

âgua e soluçoes de testosterona de bezerro marcada com 1*C e
3H.

No segundo método, foi utilizado o mes-

mo arranjo, adicionando-se 10 ml de uma soluçao cintiladora

(0,3% p - terfenil + 0,004% POPOP em 1 litro de tolueno) ao

frasco externo.

No terceiro método nâo se utilizou o tu

fao interne e as amostras, 50 a 100 μ-l das soluçoes padroes fo

ram âissolvidas ou suspensas diretamente em 10 ml de soluçaocintiladora. Sob estas condiçoes, 3H, - C, 9Fe, 55Zn e
5lCr foram incapazes de produzir taxas de contagens apreciâ-

veis quando nâo colocados em contacto dirato com a soluçao ein

tiladora, apesar do 59Fe e 6SZn poderem ser detectados corn

baixa eficiência pelos outros dois métodos.

Para o 32P e 2lfNa, émis sore s de partïcu

las beta de alta energia, obtiveram altas taxas de contagens

no Eetodo 1 e valores ainda maiores no método 2. No mëtodo 3,

coa o radioisotope dissolvido na soluçao cintiladora, forain

atingidas as mais altas taxas de contagem. Segundo os auto-

res, no mecanismo que produz contagens na ausência de soluçao

cintiladora, nâo esta bem estudado, e pode ser através de

(BzLCEER3 1953): radiaçâo Cerenkov na soluçao e nos frascos,

processos de excitaçâo diretos dentro da soluçao e luminescên

cias induzidas nas paredes dos frascos por elëtrons que esca-

para da soluçao. Em adiçâo a isto, ha interaçâo da radiaçâo

gaina (quando présente) com a vâlvulà fotomultiplicadora produ

zlndo um numéro pequeno de contagens". O quadro II resume

os resultados principais deste trabalho.
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QÜADRO II - Eficiência e sensibilidade de contagens de 32P,
2<tNa, GSZn e 59Fe; vide texto (BRAUNSBERG S GUÏ-

VERj 196S).

32, I 2>tM I 6 5Zn 5 S Fe

M ë t o d o s

Radiaçâo de
funäo (cpiti)

Sficiência (%)

Sensibilidade*
(nCi)

1

58

25,0

0,523

3

19

62,2

0,0688

1

58

13,2

0,990

3

20

42,4

0,106

1

59

0,32

41,5

3

50

7,

1,

4

52

1

54

0,98

12,4

3

21

17,2

2,75

Definida como a atividade necessâria para produzir uma ta
xa de contagem 5 vezes àquela da radiaçâo de fundo. ~

HARROG (1985), utilizando o sistema ein

tilador lïquido da Packard Instruments, mediu em urina (apôs

ciarificaçâo com NaMnO.) a radioatividade em 90Sr através da

detecçao da radiaçâo beta de alta energia do seu descendente
9°Y# pelo efeito Cerenkov. O método utiliza 100 ml de urina

e o tempo de preparaçâo da amostra (clarificaçao) e de aproxi

madamente 70 minutos. Com um tempo de contagem de 10 minu-

tos detectou de 2 a 3 pCi/ml de urina, com radiaçâo de fundo

da ordern de 30 cpm. Determinando-se o teor de potåssio na

urina (1 a 5 mg/ml), a fim de se descontar a atividade devido

ao *°K, foi atingido um mïnimo detectâvel da ordern de 1 pCi/ml.

O roëtodo tambêm ê recomendado pelo autor para determinaçâo de
32P em urina, atingindo nîveis mînimos prôximos ao do 90Sr.

Deve ser ressaltado que NARROG começou

o trabalho apôs um simpSsio realizado em Karlsruhue-Leopoldsha-

fen, em 1 e 2 de abril de 1964, sob a coordenaçâo da Gesells-

chaft Deutscher Chemiker, onde foi discutida a possibilidade

de detecçao de radioisotopos emissores de partïculas beta de

energia raaiores que 1 MeV pelo efeito Cerenkov.

VOLPI ê POSGES (19SS) apresentaram um
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resumo de suas pesguisas, utilizando-se de um sistema de con-

tagem que comporta frascos com 12 ml de soluçao, entre 2 vâl-

vulas fotomultiplicadoras (EMI 6255 S de baixo ruido, operan-

do em coincidencia) e um cristal cintilador sôlido de Nal (Tl)

de 7,6 cm x 7,6 cm, que possibilita expérimentas de coinci-

dência ß , y. Coin frascos de paredes finas de vidro ou quart

so conseguiu-se detectar seMn pelo efeito Cererikov com 40% de

eficiência quando a soluçao tem uma concentraçao desprezïvel

de MnSO./litro e 32% quando na concentraçâo de 300 gramas

^nSO./litro, devido ao aparecimento de coloraçâo rosa. Estes

resTiltados forara obtidos utilizando-se uma camada de agua ou

silicone como agente acoplador entre a asvostra e a vâlvula fo

fcomultiplicadora; a radiaçâo de fundo ë sproximadamente 72

cpa. operando o sistema à temperatura ambiante.

Por comparaçao com o sistema cintilador

lîquido, os autores encontraram que aproximadamente 7,5% da

eficiência total ê devido aos raios gama emitidos pelo S6Mn,

os quais produzem elétrons Compton e fotoelétrons. Ainda,

encontraram para a detecçâo de S6Mn em 25 ug MnSO., uma efi-

ciência de 40% para o efeito Cerenkov e 99% para a técnica de

cintilaçao liquida (nio e dada a composiçâb da soluçao cinti-

lador a) .

HABERER (1966) utilizando O sistema ein

tiiador lîquido Tri-Carb, modelo 3324, fabricado pela Packard

Instruments, dotado de 2 valvulas fotomultiplicadoras operan-

do em coincidencia e à temperatura de 4°C, estudou a possibi-

lidade de detecçâo de eoCo, 1 3 7Cs, 2OlfTl, *°K, 90Sr + 90y ,
! H C e - u l | P r e 10GRu + loeBh, pelo efeito Cerenkov. Dos ra-

dioisôtopos estudados, o 10BBh foi o que apresentou eficiên

cia mais alta, proxima a 80%, seguido pelo ""Pr (70%), 90Y

(50%), ""K (20%) e ZO1»T1 e 137Cs corn eficiências muito baixas.

Foi notado uma maior eficiência de dete£

çâo do efeito Cerenkov quando se utiliza frascos de polietile

no en lugar dos de vidro, e alëm disso os frascos de polieti-

leno podem conter atê 26 ml de soluçao enquanto que os de vi

dro suportam no mâximo 22 ml. A detecçio dos radioisotopes

era soluçao de atividade constante em amostras de volume cres-
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cente, mostrou um mâximo de ef iciência ao redor de 15 ml nos

frascos de polietileno, enquanto que nos frascos de vidro a

ef iciência permaneceu constante entre 2 a 10 ml. A radiaçao

de fundo mostrou-se levemente dependente do volume de agua

utilizado, variando aproximadamente de 14 a 16 cpm para poli-

etileno e 26 a 28 cpm para o vidro, entre os volumes 2 a 24 ml.

Ë feito neste trabalho uma comparaçâo en

trs detecçâo do lf|*Ce + 1*l|Pr pelo efeito Cerenkov (em ågua e

soluçâo cintiladora de BRA1 (1960) sem os solutos fluorescen-

tes) e cintilaçâo liquida (soluçâo cintiladora de Bray). A

19 nil de ågua, 18 ml de soluçâo cintiladora sem solutos fluo-

rescentes e 18 ml de soluçâo cintiladora, contidos em frascos

de cintilaçâo, foram adicionados 2 ml de soluçâo aquosa de
î*%Ce + lv"*Pr e as taxas relativas de contagens obtidas foram

as seguintes: em ågua 100, soluçâo cintiladora sem solutos

115, e soluçâo cintiladora 285. A alta taxa de contagem ob-

tida com a soluçâo cintiladora foi devido aos raios beta de

baixa energia do llll*Ce, incapazes de produzir o efeito Ceren-

kov.

Tambim ë feita uma comparaçâo entre o

ffiitodo de detecçâo pelo efeito Cerenkov e aquele que utiliza

urn detector de grande area com fluxo a gås, fabricado pela

MÛnchener Gerateban, tipo SPA/211, corn j ane la de aproximada-
mente 1 mg/cm2 Apos a detecçâo de 20 ml de soluçâo radioa-

tiva pelo efeito Cerenkov, toda a soluçâo foi transferida pa-

ra plancheta de 300 cm2 (resultando em uma camada de âgua de

aproximadamente 70 mg/cm2) e em seguida levada ao detector de

grande area. Apos as detecçoes, evaporou-se a soluçâo com o

auxîlio de lâmpada infra-vermelho e repetiu as medidas. Con

siderando como unitârias as taxas de contagens obtidas pelo

efeito Cerenkov, os resultados estâo contidos no quadro III.

I •
II •
H •
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QUADRO III - Taxas relativas de detecçâo para 11"'Ce

pelo efeito Cerenkov e detector

de grande area com fluxo a gâs (BABERER3

1966).

Taxa relativa de contagem

Radioisôtopo
Cererikov

Detector de grancie Sxea

Direto | Apos evaporaçâo

13'CE 1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

0,95

1.1

0 , 5

15

2,?

1,6

1,1

Deve ser notado que ap5s a evaporaçâo

das soluçoes, as radiaç5es beta de baixa energia emitidas pe-

lo I37Cs, 90Sr e 1%HCe sâo detectadas, e isto foi responsâvel

pela alta taxa relativa de contagem obtida na presença destes

radioisotopes.
HABEBER ainda no seu trabalho analisou

a influência do Indice de refraçao da soluçao na eficiencia de

detecçio do *°K e 1*''Ce+1**Pr. O aumento do Indice de re-

fraçâo foi feito por adiçio de açûcar, e pode ser elevado de

1,33 (âgua para) a 1,44 (em soluçao que contenha 60% de açû-

car) . Neste intervalo nâo aouve auinento de eficiencia para

o %eK e somente um insignificante aumento (aproximadamente 7%)

para o Ce
Tambêm analisou a inf luência da composjL

çâo da aaostra. A presença de NaCl, Na2S0,, Na_CO3, Na_HP0.,

SB^Cl, SrClj, BaCl2, ZnCl2 e A12(SO,)3, em concentraçoes de

2,5% e 5%, acarretaram pequena variaçâo na eficiencia de de-

tecçâo, o uesBD acontecendo com soluçoes IN HC1, 6% H2SO4 ,

3% CHjCOCe, 30% MaOH e 2+5 NH3. Por outro lado, soluçoes con

tendo o ion nitrate, 20% NaN03, 10% Ca(NO3)2, 6,5% HNO3, fo-

ra» detectadas com uma eficiencia relativa de 90%, ao passo

que soluçoes côloridas, 10% MnS04, 10% CuSO4, 10% CuCl2 e 10%

FeCl3, tiveram eficiencia relativa de contagem da ordern de

'i.•s

im-
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90%, 60%r 35% e 3%, respectivamente, quando 10 ml dessas solu

cöes säo detectados.

PARKER & ELRICK (1966) utilizando um sis

tema cintilador lxquido da Tracerlab, modelo LSC-30, equipado

com duas vålvulas fotomultiplicadoras EMI 9514 (com caracte-

rïstica S 13), operando em coincidência, determinaram a efi-

ciência de detecçao pelo efeito Cerenkov para vârios radioiso

topos. As amostras foram preparadas colocando-se 10 ml de

soluçâo radioativa em frascos de vidro e obteve-se as seguin-

tes eficiencias: 20-Tl - 1,3%, 3SCl - 2,3%, 137Cs - 2,1% ,
198Au - 5,4%, "7Ca - 7,5%, *0K - 14%, 2IèNa - 18%, 32P - 25% ,

^"Ce+'^Pr - 54%, hzK - 60% e 1 0 6Ru+ 1 0 6Rh - 70%.

A presença de âcido perclôrico na con-

cantraçio de 6.3 M, provocou uma diminuiçio na eficiência me-

nor que 1% para o 3 2P, enquanto que a adiçâo de "2-napthyla-

mine-6,8-disulphonic acid, sodium potassium salt", como "wa-

velength shifter", elevou de 25% a 50% a eficiência do 32P pe-

lo efeito Cerenkov. Substituindo o circuito de coincidência

pelo de soma {"summation"), conseguiram detectar o 32P com

eficiência ainda maior, 70%, contornando a desvantagem do ca-

racter direcional da radiaçâo Cerenkov. Entretanto, a radia

çâo de fundo aumentou assustadoramente (aproximadamente 100

vezes) devido ao ruido das vålvulas fotomultiplicadoras.

FRANCOIS (1967) utilizando um sistema

cintilador lïquido Tri-Carb, modelo 3314, da Packard Instru-

ments, avaliou em 62% a eficiência de detecçao do lèZK em solu

çâo aquosa {20 ml de soluçâo, em frasco de polietileno) pelo

efeito Cerenkov, enquanto que em urina huraana a eficiência nâo

ultrapassou 30%. A descoloraçao da urina através do uso de

carvâo ativo nao foi satisfatoria e o mesmo aconteceu com a

padronizaçâo interna (100 yl soluçâo padrâo de U2K em 20 ml

da amostra) . A mineralizaçâo da urina produziu soluçoes de

excelente transmissâo ôtica, e a recuperaçâo do material ra-

dioativo (It2K) foi de 98,8% em relaçâo aos padroes tratados

da mesma maneira. Com este procedimento conseguiu aumentar

a eficiência de detecçao e reduzir o volume da araostra (50 ml

da urina sâo mineralizados e o volume levado a 22 - 23 ml).



-26-

CAMERA S TANGUY (1968) utilizando o sis

tema cintilador lîquido Mark I, da Nuclear Chicago, procurou

melhorar a metodologia de mineralizaçao e detecçâo de 90Sr +

+ 90Y e 3ÏP em urina. A amostra, em volumes relativamente

grandes (500 ml de urina para o 90Sr + 90Ye200 ml para o 3ZP)

sâo mineralizados e o volume levado a 20 ml; a recuperaçâo

foi da ordern de 97% a 98%, resultando em eficiência de detec-

çlo de 53,5% para o 90Sr + 9BY e 37% para o 32P, quando se uti

liza de frasco de polietileno. Tais resultados forain satis-

farôrios em virtude das eficiências de detecçâo do 9 °Sr + 9°Y

e " P a n soluçâo aquosa (20 ml, frascos de polietileno) serein

64% e 46%, respectivamente.

Os autores tambéiti pesquisaram o melhor

tipo de frasco a ser utilizado na detecçao e optaram pelo de

polietileno, devido a maior eficiência (64%) para o 90Sr + 90Y

e —enor radiaçâo de fundo (14 cpm), em relaçâo aos frascos de

quartzo (63% e 16 cpm) e vidro (52% e 25 cpm). Com a melho-

ria da técnica, determinaram a presença de 20 p.Ci 90Sr + 90Y e

70 pCi 3ZP/litro de urina, nîveis estes bem menores do que

dacueles obtidos por NABSOG (1965).

CLAUSEN (1968) utilizando um sistemacin

tilador lîquido Tri-Carb, modelo 3314, da Packard, avaliou em

19% a eficiência de detecçao para o 32P em 10 ml da soluçâo

aquosa (10 mM KH-PO.) contida em frasco de vidro. A detecçâo

ein amostras de volumes crescentes, preparadas a partir de uma

mesma atividade, mostrou que a eficiência maxima ê conseguida

cora 10 ml; a redaçio de fundo de 20 ml de âgua em frasco de

vidro é apenas 10% a mais daquela do frasco vasio. A presen

ça de altas concentraçoes de HNO3, H-SO., KOH e NaOH nâo afe-

taraa a eficiência de contagem, enquanto que NaCl, KC1, HC1 e

etanol aumentaram um pouco a eficiência.

ELRICK & PARKES (1968) trabalhando ain-

ca com o mesmo sxstema cintilador lîquido, däo continuidade ao

trabalho publicado em 1966 sobre detecçao de alguns radioisô-

topos pelo efeito Cerenkov. A eficiência de detecçâo destes

radioisotopes em soluçâo aquosa (10 ml, frasco de vidro) sâo
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citadas novamente junto a 86Rb, euja eficiência foi avaliada

em 23%; por outro lado, com a adiçâo de lOOmgdo "wavelength

shifter" "sodium potassium salt of 2-naphthylamine-6,8-disul-

phonic acid" aos frascos de contagem, as eficiências passaram

a 2O-T1 - 2,6%, 3GC1 - 4,7%, "Ca - 14,8%, - 31%, 21|Na -

40%, e6Rb - 46%, 3ZP - 50%, '""̂ Ce + llfllPr - 75%, *2K - 85% e
1 0 6Ru+ 1 0 6Rh - 85%.

Os autores apresentam uma breve discus-

sal sobre descolorizaçao da amostra, padronizaçâo interna, pa

dronizaçâo por espectrofotometria e padronizaçao por relaçao

de canals. Tambëm sugerem a padronizaçao externa, utilizan-

do-se uma fonte de 10 uCi 22eRa (de forma acicular) colocada

na tampa do f-asco, e desta maneira, com o aparelho na posi-

çâo de datecçâo para 2Ol!Tl, a taxa de contagem obtida com um

frasco vazio foi aproximadamente 70% daquela obtida com fras-

co contendo 10 ml de EUO. Esta fraçâo é dependente da ener-

gia dos raios gama da fonte externa, podendo ser diminuida uti

lizando-se um feixe colimado de raios gama. Ainda, segundo

os autores, o méfcodo de padronizaçâo externa para correçSo de

"quenching" de cor parece ser prâtico, apesar de ser um tanto

inexato, sendo mais sensïvel para radioisôtopos emissores

de radiaçôes beta de alta energia.

BUCHANAN (1968) utilizando um sistema

cintilador lîquido Beckman CPM-100, operando a temperatura am

biente, conseguiu detectar B5Kr eut soluçâo aquosa pelo efeito

Cerenfcov, e concluiu que este método ê mais sensïvel que a de_

fcecçao por meio de G.M. para lîquido, detector para beta de

baixa radiaçâo de fundo, e sistema cintilador solido, comcris_

tal cintilador Nal (Tl) de 10,2 cm x 10,2 cm. A soluçio

aquosa contendo 85Kr foi obtida dissolvendo-sen8SKr - quinol

clathrate" em âgua deionizada. A eficiência de detecçâo,

utilizando-se frascos de vidro, foi de 2,4%, corn radiaçâo de

fundo de 25 cpm, e 3,8% em frascos de polietileno {25 ml de

soluçâo), com radiaçâo de f undo de 15 cpm.

Notaram que a eficiência de detecçâo do
5Kr em frasco de polietileno pode atingir um mSximo de 4,4%

apôs um tempo de 3 a 4 horas. Isto é explicado pelos auto-
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res, atravês da difusâo do esKr no polietileno e por ser este

material melhor produtor de radiaçâo Cerenkov devido ao seu

maior indice de refraçio (1,51) e menor "threshold" (0,17 MeV)

em relaçio a ägua. Alêm disso, apresentam uma discussäo so-

bre a detecçâo de 8SKr por cintilaçâo liquida, onde a solu-

çâo aquosa contendo o radiois5topo ê dissolvida em soluçâo ein

tiladora, e citam o trabalho feito por COHEN (1966), com de-

tecçio de 8SKr em concentraçôes ainda mais baixas.

MATTHEWS (1968), utilizando o sistema

cintilador lïquido Packard, série 3000, determinou a ativida-

de de 3ZP pelo efeito Cerenkov em substâneias (oligonucleoti-

deos) eluidas de - coltinas cromatograficas. Com o auxîlio de

um coletor de fraçio, o eluido era recebido diretamente em

frascos de vidro ou polietileno, e a eficiSncia de detecçâo

foi de aproximadamente 23% e 32%, respectivamente.

WHITE & ELLIS (1968) empregando o siste

ma cintilador lïquido Tri-Carb, modelo 3310, da Packard, fun-

cionando a 4 C, foram dos primeiros a empregar o efeito Cereii

kov na determinaçâo de 32P em amostras végétais. Anterior-

mente, BAASBROEK & LOTZ (1967) determinaram 32P em tecido de

planta, apôs digestâo por via ûmida e tratamento de descolori

zaçâo da amostra, enquanto que WHITE & ELLIS preferiram a di-

gestâo por via seca e determinaçâo de eficiência de detecçâo

pelo método de padronizaçio externa, com fonte de 226Ra.

Em resumo, I grama de tecido vegetal foi

incinerada pelo método de Peech e as cinzas dissolvidas em

50 ml 2N HC1, e dessa soluçâo, transferiu-se 20 ml a um fras-

co de polietileno e levado para a detecçâo do 3 2P. As amos-

tras com "quenching" forain obtidas por tratamento de fertili-

zante suoerfosfato - 32P com ägua régi a; desta maneira conse

guiu-se uma regressâo linear (com coeficiente de correlaçio

0,999) entre a eficiência de detecçâo e taxa liquida de conta

gem devido ao padrâo externo, na faixa de 40 a 100% de eficiên

cia relativa.

De acordo com os autores, seguindo a me

todologia descrita, 90 amostras de tecido de milho apresenta-

ram uma eficiência relativa média de 85%, corn extremos de 78%

JACKSON, M.IM. — Soil chemical analysis. Englewood Cliffs,
Prentice Hall, 1958. p. 334-5.
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e 89%; aumentando-se para 3 gramas a massa de material a ser

incinerada, a eficiência relativa diminuiu para 76%.

Alëm disso, fez-se uma comparaçao com o

mâtodo tradicional da pastilha ("briquette"), de MACKENZIE &

DSAH (19S0). Neste metodo, 3 gramas de tecido vegetal sâo

colocadas em um cilindro de 3,2 cm de diametre- e comprimidas

a 344 kg/cm2 (12.000 lb/polegada quadrada), e posteriormente

levadas a urn detector G.M. de janela fina. A metodologia pro

•oosiia Dor WHITE & ELLIS, utilizando 1 grama de amostra e efeî

to Cerenkov, mostrou ser mais sensïvel, obtendo-se uma taxa

liquida de contagem aproximadamente 2,3 vezes maior que o

niêtodo da pastilha. „

HÜLSEN & PSENZEL (1968) detenninaram a

arividade de 32P em alga verde {Chlovella) , colocando-se dire

testante o filtro de fibra de vidro (contendo o material, pre-

viaaente seco a 110°C, por 10 minutos) no fundo de frasco de

vidro e detectando-se com um sistema cintilador lîquido os fô

tons de luz do efeito Cerenkov produzidos pela radiaçao beta

do 32P no frasco e no filtro. Com este método, obtiveram efi

ciência de detecçâo da ordern de 13% para frasco de vidro e

30% para frasco de polietileno.

STUBBS & JACKSON (1969), utilizando um

sistema cintilador lîquido Tri-Carb, modelo 3375, da Packard,

estudaram o método de relaçâo de canais para padronizaçâo de

amostras coloridas, contendo 3 2P, detectadas pelo efeito Ce-

renkov. O "quenching" de cor foi conseguido preparando-se

soluçoes de concentraçces variiveis de "naphthol yellow S" e

"scarlet R" e de atividade constante em 3ZP. O volume de

15 ici dessas soluçoes era colocado em frascos de polietileno

e levados para a detecçio. A eficiência de detecçâo, para

aisGstra sem coloraçâo foi de aproximadamente 40%, e para as

asostras coloridas, obtiveram uma ünica regressâo linear en-

tre aficiência de detecçâo e relaçâo de canais, na faixa de 6

a 40% de eficiência.

S0BINS0N (1969) estudou vârios aspectos

da metodologia de radioisôtopos, em particular do 32P e 33P,

principalmente quanto à detecçio com G.M., cintilaçâo liquida

e efeito Cerenkov, autoradiografia, meia-vida radioativa, pu-
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reza radioisotôpica, etc, além de discutir as vantagens e deij

vantagens de se usar 33P como traçador para fosforo em estu-j

dos biolôgicos, e a possibilidade de se utilizar conjuntamerjj

te 32P e 33P para experimentos de dupla marcaçio para fosforc

Na detecçâb do 32P pelo efeito

soluçoes radioativas contendo 1% de åcido (H2SO.), KC1, HCOOHi

e CH3COOH) ou base (KOH, NaOH e NH^Cl) ou O,1M era sais (NH4ClJ

NaCl, (NH4)2SO4, K2SO4, KClf Na2HPO4, Na3PO4, NaH2P

(NH.)2HPO4 nâo mostraram "quenching" quîraico, tenâo eficien-!

cias de detecçâo nâo diferentes daquela em âgua pura; jâ com j

a presença de HNO3, em soluçâo a 1%, a eficiência sofreu uma

reduçâo de aproximadamente 7%, enquanto que soluçôes Q,1MNH4*JOJ|

KNO3 e NaNO_ reduziram de 8%; com O,1M KNO2 e NaNO2 a redu-

çâo foi bem mais drâstica, 42%; pelos resultados, observou

que os anions nitrato (N0~3) e nitrito (NOZ) sâo responsâveis

pela diminuiçâo da eficiência. Medidas espectrofotométricas

sobre a absorçâo de luz ultra-violeta por estes anions confir

maram; o anion nitrato apresenta um pico estreito de absor-

çâo a 300 nm, com absortividade ao redor de 9 M"1 cm"1, e o

anion nitrito, uma faixa larga de absorçâo, com måximo em
350 nm, com absortividade 24 M"1 cm"1

Concordando com os outros fcrabalhos, o

autor observou que a detecçâo de 32P pelo efeito Cerenkov em

frascos de polietileno é 25% mais eficiente do que em ampola

de vidro e a detecçâo de amostras de volumes crescentes, pre-

paradas a partir de uma mesitia atividade, teia um maximo de efî

ciência a 11 - 12 ml. „

LAUCHLI (1969), trabalhando com um sis-

tema cintilador lïquido Tri-Carb, modelo 3310, da Packard

Instruments, operando a 4°C, com vâlvulas fotontaltiplicado-

ras EMI 9635 QB (caracterïstica S 13), estudcu a possibilida-

de de se detectar diretamente e6Kb em raîzes destacadas de

cebola. Oma grama de raizes frescas foi colocada no fundo de

um frasco de polietileno, seca a 70°C por 2 horas e em segui-

da, adicionava-se 20 ml de H-O ao frasco e levava-se para con

tagem. Â eficiência de detecçâo foi de 33%, podendo atingir

61% pelo uso de 20 ml 2,5 mM ANDA* ao invës de 20 ml de âgua;

"7-aiaino-l,3-naphthalene-disulfonic acid".
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uia aumento de eficiencia tambêm foi conseguido quando se dé-

tectera 86Rb en» soluçâo, e neste caso, a troca de 15 ml de âgua

por 15 ml 2,5 mM ANDA, modificou a eficiência de 51% para 70%.

O mesmo ensaio foi repetido para outros radioisotopes (z2Na,

Cl e I|2K) e os resultados de eficiência estâo no guadro IV.

QUADRO IV - Eficiência de detecçâo pelo efejL

to Cerenkov para alguns radioisô

topos, dissolvidos em âgua e em

soluçâo 2,5 ou 5 mM ANDA, e em 1

graraa de raîzes destacadas de ce

bola, imersas em âgua e em 2,5

ou 5 mM ANDA. Para 86Rb e "2K,

usou-se 2,5 mM ANDA, e para z2Na
36Cl, 5 mM ANDA.

Radioisôtopo

22Na

3 6 C 1

8GRb

Em
i

H2°
3,5

7,7

51

82

soluçâo |

ANDA

6,7

23

70

93

| Em 1

H2O

2,5

2

33

57

g raîzes

ANDA

4,5

13

61

79

O autor determinou a radiaçio le fundo

em vârios tipos de frascos, com volume de âgua de 15 a 20 ml;

os frascos de vidro mostraram radiaçao de fundo da ordern de

25 a 30 cpm, polietileno e polistireno de 9 a 15 cpm, e nylon

de 5 a 7 cpm. No expérimente foi utilizado os de polietileno

por apresentarem maior eficiência de detecçâo.

PARUENTIER & TEN HAAF (1969) apresentam

una revisâo sobre cintilaçâo liquida a partir de 1963, citan-

do nove trabalhos de detecçâo pelo efeito Cerenkov. Deve ser

salientado que esta revisâo foi publicada 5 anos apôs a de

RAPKin (1964) e na mesma revista.
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JOHNSOH (2969) utilizando um sistema ein

tilador lïquido Packard, modelo 4312, apresenta dados de efi-

ciência de deteccäo do 32P pelo efeito Cerenkov em solucöes

aquosas e näo aquosas. Em frascos de vidro e volume de 10 ml

a eficiência de deteccäo foi de 27,0% para a âgua. Dentre as

soluçoes näo aquosas, a de heptano apresentou maior eficiên-

cia, 37,2%, seguida pelas de cloroformio/isopropanol (2/1, v/v)

35,7%, isopropanol/heptano (1/1, v/v) 35,5%, isopropanol 34,9%,

clorofSrmio/metanôl (2,1, v/v) 34,1%, etanol/âgua (4/1, v/v)

32,1%, isopropanol/âgua (1/1, v/v)31,1%, âcido fôrmico/butil

acetato (5/1, v/v) 27,1% e de acido fôrmico (98%, peso/peso)

25,9%.

Ainda os autores conseguiram com o raéto_

do de relaçâo de canais, uma curva de calibraçao para eficiên

cia de detecçâo do 32P em extratos amarelados de tecido ani-

mal em etanol/âgua (4/1, V/V), na faixa de 13 a 32,1% de efî

ciência.

ASHCROFT (1969) utilizando um sistema

cintilador lïquido fabricado pela Isotope Developments, mode-

lo 6012, operando com duas välvulas fotomultiplicadoras EMI

9514S em coincidência, descrevem o uso da radiaçao Cerenkov

produzida pelas partîculas beta do 36C1 como fonte de luz pa-

ra a determinaçâo de concentraçao de partîculas (esferas de

latex) e de bacteria {Escherichia coli) por extinçao luminosa.

Segundo o autor, o mêtodo pode ser utilizado para E.coti, na

faixa de 5"109 a 10lz cilulas/ml, acima daguela do método es-

pectrofotométrico a 610 nm (5-108 a 5-1Q9 células/ml).

BR0WNELL & LAUCSLI (1969) continuando o
n

trabalho de LAUCHLI (1969), estudaram a possibilidade de uso

da fonte de 226Ra do sistema cintilador lïquido Tri-Carb, mo-

delo 3310, da Packard Instruments, como padräo externo na de-

terminaçâo de eficiência de deteccäo de 86Eb em extratos ama-

relados de plantas. Os extra tos, obtidos por via uni da, säo

transferidos para frascos de polietileno com o auxxlio de so-

luçio 2,4 N HC1 e completado o volume a 15 ou 20 ml. Com so-

luçôes padröes {de atividade conhecida) encontram uma alta

correlaçâo linear (r = 0,996} entre as eficiências relatives

de detecçâo para 8eRb e fonte externa-226Ra, na faixa de 40

a 100% de eficiência relativa, para amostras de 15 ml.
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PAIMER (1969) estudouapossibilidade de

se avaliar a atividade especxfica para fosforo em uma ünica

amostra. Primeiramente foi feita a determinaçâo da concen-

traçâo de 31P atravës do método colorimêtrico de Bartlett (em

resumo, digestäo de amostra com äcido perclSrico e posterior

formaçio do complexo azulado de molibdato de amonea, com pico

de absorçao em 830 nm), em seguida, a amostra ë descolorida

coa 0,5 ml 30% H_O2, 1,5 ml ION NaOH e G,5 ml 5M NaAsO4,trans

f erida para f rasco de contagem. (onde o volume ê levado a 12 ml

cas Sgua) e a detecçao do 32P ê feita pelo efeito Cerenkov no.

sistema cintilador lîquido Dnilux I, modelo 6850, da Nuclear

Chicago. Amostras contendo de 0 a 30 ug P, descoloridas por

este procedimento, apresentaram uma parda de 2,5% de eficiên-

cia em relaçao àquela em 0,01M Na_HPO..

JOHNSON & BARTSUCK (1969) trabalhando

coin lf2K, consegùiram détecta-lo pelo efeito Cerenkov com efi-

ciencia de aproximadamente 60%, em amostras de 20 ml de volu-

me. Comparando este método corn o de cintilaçâo sôlida e li-

quida, verificaram ser o Cerenkov o mais sensîvel. Os auto-

res obtiveram também uma correlaçao linear para correçao de

"quenching", pelo método de relaçao de canals, podendo ser

usada na faixa de 30 a 60% de eficiência.

ROSS (1969) alëm de discutir teoricamen

te o assunto jâ abordado no item 3, apresenta ainda alguns aŝ

pectos prâticos da metodologia de detecçao pelo efeito Ceren-

kov, obtidos com auxxlio de um sistema cintilador lîquido Trî

Carb, modelo 3000, da Packard Instruments. A detecçao de mes

usa atividade de 3 2P, 36C1 e 1 8 SW em volumes crescentes, de 1

a 20 ml, mostrou um mâximo de taxa de contagens aos 8 ml.

Os autores também estudaram a detecçao de raios gaina pelo ef ejl

to Cerenkov, produzindo principalmente pelos elétrons-Compton.

Para isto, utilizaram o SI*Mn, que decai, por captura de eli-

tron, com emissäo de raio gama de 0,84 MeV). Para isto uma

alïcota contendo 5*Mn foi adicionada 7,5 ml de agua em f ras-

co de vidro e levado para detecçao, obtendo-se eficiência de

5,4%. Pintando-se as paredes do f rasco com tinta branca opa

ca, ora internamente ora externamente, pode-se avaliar que na

BARTLETT, G.R. - J. Biol. Chem., 234:466, 1959.
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eficiência total do efeito Cerenkov, a contribuiçâo do solven

te foi de 44%, enquanto que a parede do frasco contribuiu com

39% e o fotocatodo da fotomultiplicadora corn 17%.

GIRARDI, CAMERA & SABBIONI (1969) utili

zando um sistema cintilador lïquido Mark I, da Nuclear Chica-

go, estuâaram a possibilidade de usar o efeito Cerenkov na äe

tecçio de radioisôtopos formados na ativaçio com neutrons tir

inioos. Neste trabalho foi avaliada a eficiência de detecçio

do 60Co (6,7%), 6SZn (1,3%), 95Zr + 85Nb (1,19%) , 12t*Sb (18,3%),
13*Cs (4,2%) e I82Ta (3,61%), em 20 ml de soluçâo radioativa

colocada em frasco de polietileno. CAMESA (um dos co-auto-

res deste trabalho) & TANGUY (1968), utilizando o mesmo equi-

paiaento, determinaram em 47% a eficiência para 32P e 64% para
S 0Sr+ 9 0Y.

Apesar de nâo haver citaçâo detalhada

sobre sensibilidade, o método ë aplicado rotineiramente na de

terminaçao da concentraçâo de fôsforo em micro-amostras de

âcidos nucleicos. Em resumo, apos irradiaçâo, a amostra so-

fre orna mineralizaçâo e ê recuperada em 7M HNO^; em seguida é

passada em coluna de alumina âcida e eluida posteriormente com

20 ml 6M HF, recebendo o eluido diretamente em frasco de cinti

lacâo.

AWESBUCB & AVNIMELECB (1970) estudaram

a possibilidade de se detectar diretamente o 32P em tecido ve

getal através do efeito Cerenkov. Para isto, discos (I cm

de diâmetro) de folha de girassol contendo o radioisotopo, fo

ram colocados diretamente no fundo de frascos de vidro, adi-

cionando-se âgua ou hexano (indice de refraçao = 1,375 e li-

miar = 0,235 MeV), e em seguida leva-se os frascos a um siste

ma cintilador lïquido (neste trabalho foi utilizado o Tri-Carb

da Packard Instruments. Usando-se 5 a 10 ml de âgua, o mëto

do apresentou uma taxa de contagem aproximadamente 1,5 vezes

maior do que aquela obtida com o detector G.M. de jane la fina

(1,4 mg/cm2) colocado a 0,5 cm da amostra; quando usou hexa-

no, a relaçâo passou a 2,17 .

WIERNIK S AMIEL (1970) utilizaramoefex

to Cerenkov para detectar as partïculas beta emitidas pelo eLi

(energia beta maxima = 13 MeV; meia-vida = 0,84 segundos) ,
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formado na reaçâo 7Li (n,v) eLi. Por outro lado, o sLi sob

o raesmo fluxo de neutrons poâe sofrer a reaçio 6Li (n,a) t e

este triton liberado pode provocar a reaçâo 180 (t,a) 17N; o
l7N {meia-vida =4,16 segundos) ê emissor de neutrons atrasa-

dos. Entâo pela combinaçâo apropriada de urn detector Ceren—

kov e detector de neutrons, pode-se determinar simultaneamen-

te as concentraçoes naturais de 6Li e 7Li,econseguentemente,

a relaçâo isotôpica do lîtio em uitia amostra.

O detector Cerenkov foi construîdo, aco

plando-se oticamente urn cilindro de Perspex (7,6 cm de altura

e 5,2 cm de diâmetro) ao fotocatodo de uma vâlvula fotomulti—

plicadora Dumont 6292 e a detecçâb dos neutrons foi feita com

très detectores de trifluorefco de boro - l0B, colocados den-

•tro de um bloco de parafina coberto com laminas de câdmio. A

amostra a ser analisada é irradiada por 12 segundos em um rea

•tor, com fluxo de 5-l012 neutrons lentos e em seguida a amos—

tra é levada por urn transportador pneumâtico räpido ao conjun

to detector? este metodo pode ser empregado em amostras que

contenham litio acima da concentraçâo de 2,7 yg.

BALLANCE å JOHNSON (1970) com o intuito

de elJTTiJ.nar a influencia da coloraçâo da amostra, sugerem que

2 ml da amostra sejam colocados dentro de um cilindro de poliL

etileno de paredes finas (0,5 mm) e opacas, e o conjunto seja

introduzido em frasco de vidro ou de polietileno, contendo um

volume apropriado de âgua ou outro lïquido. Deste modo, a

radiaçâo Cerenkov produzida na amostra colorida ê absorvidape

la parede opaca do tubo plastico, e as radiaçSes beta e/ou ga

gama que conseguirem transpor esta parede poderâo produzir a

radiaçâo Cerenkov, detectävel com uma eficiência constante, in

dependentemente do grau de "quenching" de cor da amostra»

Com frasco de vidro, contendo 17,5 ml de

âgua, os autores obtiveram uma ef iciência de 17% para "2K, 1%

para 32P e 22Na e 6% para 2*Na, utilizando-se um sis tema cin-

rilador lïquido Tri-Carb, da Parckard. Foi possîvel aumen-

tar em 5% essas eficiências usando-se frascos de polietileno,

e em 15% utilizando-se uma soluçâo aquosa contendo 40 yg de

-•à
•1
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2-naftol por mililitro, no lugar de ägua pura, enquanto que o

uso de 1 - cloronaftaleno (corn Indice de refraçâo =1,63 e

densidade especîfica = 1,19 g/cm3), permitiu a detecçâodo <t2K

com 43% de eficiência, 9% 32P, 12% 22Na e 19% 2*Na. Final-

mante, corn o uso de uma soluçâo 3% naftaleno em tolueno per-

deu-se um pouco de eficiência, mas o custo por amostra tornou

se rnenor.

Os autores tambêm notaram que I*2K em

2 si de etanol produzia uma taxa de contagem 1,25 vezes maior

co que a mesma atividade em 2 ml de ägua. A interpretaçao da

da é que o alcool, com menor densidade (0,75 g/cm3) atenua me

nos a radiaçâo beta, resultando em uma maior produçâo do efejL

to Cerenkov na soluçào que envolve o tubo plâstico. Para os

radioisôtopos emissores gama (z2Na e 2ltNa), o acrëscimo da den

siâade da soluçâo envolvente (através da dissoluçao de compos

tos com elementos de numéro atômico alto, por exemplo. Kl) re

sulta em maior eficiência de detecçâo, devido à maior probabiL

lidade de produçâo de fotoelétrons e elétrons - Compton.

GENNARO & COLLINS (1370) utilizando um

sistema cintilador liquide Tri—Carb, modelo 3375, da Packard,

estudam a possibilidade de se determinar a atividade de
5Br+ ""ßr, na presença de 82Br, em brometos orgânicos mar-

cados. Ë possïvel devido a baixa eficiência parao82Br (1%)

em relaçâo a do ^Br (30%), quando se utiliza frasco de poli

efcileno. Neste mêtodo a amostra é dissolvida em 20 ml de

soluçâo 5% de acetona em tetracloreto de carbonoi

PARKER & ELRICK (1970) fazem uma sinop-

se de seus trabalhos jå publicados (ELRICK & PARKER, 1968) ;

CBAKESR & ELRICK3 1966) e citam 35 referincias bibliogrâficas,

sobre a detecçâo de radioisôtopos por meio do efeito Cerenkov.

Apresentam também novos resultados sobre o aumento de eficiên

cia de detecçâo quando se utiliza välvulas de alta eficiência

quintica (RCA 4501 - V3) no lugar daquelas com caracterîstica

Sll (EMI - 9514). Com o sistema cintilador liquide Beckman,

ntodelo LS-200, equipado com vâlvulas RCA 4501- V3 conseguiu-

se um aumento de eficiência da ordern de 130% para 36C1, 145%

para *°K, 73% para 32P, 10% para 1<"*Ce+ "*Pr, 27% para %2K,
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e 21% para 1 0 GRu+ 1 0 SRh, em amostras de 10 ml colocadas em

frascos de vidro.

ROSS (1970), alêm de repetir alguns as-

pectos do efeito Cerenkov ja abordados no seu trabalho de 1969

apresenta resultados interessantes, sobre detecçâo do lkC pe-

lo efeito Cerenkov, em soluçao de α-bromonaftaleno. Esta

substânoia apresenta um alto indice de refraçâo (1,6582), acarr

retando em um limiar de 0,13 MeV, permitindo a previsio, atr.a

vis de câlculos a possibilidade de se detectar lkC com uma

eficiëneia de C,l%; no entanto, observou uma eficiência de

12,3%. O autor explica esta alta eficiência, admitindo que

o sistema esteja operando em uma regiSo de dispersâo anômala,

onde o indice de refraçio deve ser muito maior que o valor
1,6582.

MOIR (1971) utilizando um sistema cinti

lador lîquido Tri-Carb, modelo 3003, da Packard, equipado com

uir.a fonte radioativa Z26Ea, estudou a possibilidade de utili-

zâ-lo no método de padronizaçao externa para determinaçâo de

eficiência de detecçâo do "*2K pelo efeito Cerenkov em amos-

tras biologicas (sangue total, urina e plasma), e além disso,

compara este mêtodo com o de padronizaçao por relaçao de ca-

nais.

A fim de permitir outras anälises subs£

quentes, 6 ml da amostra foram colocados em urn tubo de polie-

tileno (6 cm de altura e 1,5 cm de diâmetro) que por sua vez

introduzido em um frasco de vidro de cintilaçao. Desse modo

a eficiência para *2K, na ausência de "quenching" de cor, po-

de atingir 37%.

0 autor obteve uma regressâo linear en-

tre a eficiência de detecçâo e relaçao de canais, na faixa de

20 a 37%, enquanto que para padronizaçao externa obteve uma

correlaçio nâo linear, na faixa de 10 a 37% de eficiência .

Alêm disso, sâo menores os limites de confiança da curvadeca

libraçao para relaçao de canais, levando o autor preferir o

uso desse método de padronizaçao para amostras de alta ativi-

daâe.

BALLANCE & JOHNSON (1971) tentaram me-

Ihorar a têcnica ja descrita por eles em 1970, utilizando-se

uma soluçao cintiladora (7 g PPO + 600 mg de POPOP + 400 ml

ethoxyetanol, completando-se corn tolueno o volume de 1 litro)
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cono soluçao envolvente. A näo ser para o 36C1, a substitut

çâo da soluçao contendo 1-cloronaf taleno pela soluçao cintilji

dora (àuas veaes nais= dispendioso}, nâo ref letiu num marcante

auaento de eficiência, que passou a 7% para o 36Cl, 13% 3aP,

51% *2ÏC, 22% c%Na e 16% I2Na. Neste trabalho sao tairibëm da-

das as eficiênoias para a soluçao envolvente 3% naftaleno ou

0,5% "Cl. 7,3% 32P, 35% " K , 12,5% "»ae5,2* 22Na.

Cs autores testaraia a tecnica para filtros de fibrade vidro,

colocados no tubo plâstico e as eficiências foraia de 12% 36C1,

55% 3 2P, 82% " K , 52% **Na e 22% 22Na, quando se usava 1-clo-

rcaaftaleno. As mesmas amostras colocadas a 1 cm abaixo da

jasela de urn detector G.M. de janela fina, résulta em eficiên

d a de aproximadamente 20%, para os quatro radioisotopos.

WIEBE* NOUJAIM & EOISS (1971) Utilizan-

do es sistema cintilador lîquido Picker Nuclear Liquimat 220,

operanâo a température anibiente, determinaram em 30,5% a efi-

ciêscia de detecçâo de 32P pelo efeito Cererikov, em frasco de

vldro contendo 10 ni de âgua.

Corn o intuito de se estudar a variaçâo

EO espectro de pulsos devido a presença de "quenching" de cor

na asostra, colocou um analisador mulricanal (Nuclear Chicago,

coàelo 25601) à saïda do angplificador de pulsos do cintilador

lîquido, e como "quenchers" usou os corantes amarelo ("Cresol

2cea"î, verde ("Brilliant green"} e vermelho ("Amaranth red").

Os espectros de pulsos obtidos com os corantes forain simila-

res no fomato, I ndependent-emente da coloraçâo da ambstra. A

presença de "quenching" faz corn que a amplitude do espectro so

fra uaa reduçao e se desvie para a esquerda, de maneira anâlo

ça a encontrada para o 3H em soluçao cintiladora com "quen-

chlag" de cor. Os autores j-rnnbént encontraram correlaçôes

sic?»i ficativawente différentes (näo lineares}- para os diferen-

tss tlpos de corantes entre eficiêneia e relaçio de canais^na

rritiTta de 11 a 30. c% de eficiência. Dependendo da precisâo

cesejaàa, repowendam utilizar somente uma curva de calibraçâo.

PIESOMS & BÜSCB (1971) utilizando um sis.

tena cintilador lîquido Beckman, niodelo LSC - 230, e espectro

fotxnetro Zeiss, estudaran a possibilidade de se determinar a
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atividade especifica do fösforo em amostras com baixa concen-

traçâo de 31P. De modo inverso ao de PALMER (1969) preferi-

ram primeiramente determinar a atividade de 32P pelo efeito

Cerenkov e depois avaliar a concentraçao de 31P. Justificam

o procedimento devido a aigumas vantagens apresentadas: näo

ha perda de atividade do 32P por decaimento, nio hâ problema

de descolorizaçâo do complexo azul de fosfomolibdato, élimina

se uma transferência de material e as analises de 3 XP podem

ser feitas ap5s o acümulo de um grande numéro de amostras. Em

resusto, a amostra (complexo silica-fosfolipideos obtidas de

fosfolipideos de ratos) sofre uma digestäo por via ümida

(HClOd, 100°C por 20 minutos) e apôs centrifugaçâo o sobrena-

dante é colocado em frasco de vidro de cintilaçao (obtendo-se

un volume final de 5,5 ml) e levado para detecçâo. Apôs is-

to, no prôprio f rasco adicionam-se 0,1 cil 25% molibdato de

am-ônia e 0,25 ml 8% âcido ascôrbico, e incuba-se a soluçâo a

100°C por 15 minutos e em seguida é feita a leitura da trans-

missâo ôtica a 820 nia.

KAMP & BLANCHARD (19 71) utilizando um

sistema cintilador lïquido Packard, modelo 3380, equipado com

fontes externas de z26Ra e 2I|1Am, estudaram a possibilidade

de se utilizar o método de padronizaçâo por relaçâo de canais

e padronizaçâo externa por relaçâo de canais, para correçâo

de "quenching" de cor para 32P em soluçao de diversos solven

tes.

Neste trabalho, o 32P foi usado em

duas formas, inorgânica (NH4)2H_PO4 e orgânica "t-butyl cre-

sol phosphate". Os corantes vermelhos de metila, verde de

raetila, azul de metileno, bromocresol purpura e verde de bro-

mocresol {em soluçao 0,1% em alcool) foram os "quenchers" e

âgua, etanol, acetona, hexano e clorofôrmio, foram os solven-

tes. Na ausência de "quenching", conseguiram-se eficiência

ao redor de 60%, para os diferentes solventes. Para 32P dis^

solvido em 10 ml dos solventes igua, hexano ê  clorofôrmio con

tidos em frascos de vidro de cintilaçao, terido o vermelho de

metila como "quencher" de cor, os autores obtiveram diferen-

tes correlaçoes entre eficiência dé detecçio e relaçâo de ca-

nais. Na padronizaçâo externa por relaçâo de canais, foram

também utilizados os solventes etanol e acetona, e, com exces
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säo de ägua e etanol, as correlaçoes foram todas diferentes.

Por outro lado, para 3ÎP dissolvido em

10 ml de alcool, tendo os corantes, vermelho de metila, verde

de metila e verde de bromocresol como "quenchers" na padroni-

zaçao por relaçao de canais, e ainda, azul de metileno e bro-

mocresol purpura na padronizaçâo externa por relaçao de ca-

nais, obtiveram as mesmas correlaçoes, independentemente do

"quencher".

Concluiram que o método de relaçao de

canais é mais exato para amostras de alta atividade, devido ao

pequeno erro estatïstico da relaçao, enquanto que o mëtodo de

padronizaçâo externa por relaçao de canais séria aconselhado

para amostras de baixa atividade, mas com eficiência de dete£

çâo acima de 10%.

Na paâronizaçao por relaçao de canais,

a eficiência mostrou ser levemente dependente do volume para

uma mesma relaçao. Assim, o 3ZP dissolvido em etanol, tendo

vermelho de metila como "quencher", mostrou uma correlaçâo iii

versa entre eficiência e volume de soluçâo (5, 10 e 15 ml) ;

na padronizaçâo externa por relaçao de canais, as amostras com

baixo grau de "quenching" {relaçao entre 0,9 e 1,5; eficiên-

cia entre 60 a 30%) mostraram a nâo dependência entre eficiên

cia e volume, enquanto que as amostras com alto grau de "quen-

ching" (relaçao acima de 1,7; eficiência abaixo de 20% para

10 ml de soluçâo), uma alta correlaçâo direta entre eficiência

e volume.

BS0WN (1971) utilizando um sistemacin-

tilador Tri-Carb, modelo 3320, da Packard, equipado corn vâlyu

las fotomultiplicadoras EMI 9635 QB, estudou a possibilidade

de detecçâo de 32P e 33P em amostras aquosas. O mëtodo ba-

seia-se na detecçâo do 32P atraves do efeito Cerenkov e 3ZP +

+ 33P por cintilaçâo liquida, utilizandb-se a soluçâo cintiladora descrita por Patterson & Gréene Para detecçâo. as
amostras foram preparadas pipetando 20 a 200 pi da soluçâo

aquosa em 9 ml O,1M HjPO^ contidos em frascos de vidro, e em

10 ml de soluçâo cintiladora, contidos em frascos de vidro.

O autor obteve para o efeito Cerenkov

uma eficiência de 44,9% para o 32P e menor que 0,01% para 33P,

PATTERSON, M.S. & GREENE, R.C. -Anal. Chem.3 37:584-7, 1965.
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enquanto que na cintilaçao liquida a eficiëncia foi de 98,3%

para o
32P. nâo havendo mençao para o P Além disso, o mé

todo proposto apresenta algumas vantagens em relaçao ao do ab

sorvedor com detector G.M. e cintilaçao liquida, apontando a

facilidade de se detectar 3ZP diretamente, quase sem influên-

cia do 33P. Deve ser salientado, que mesmo para experimen-

tos em que se utilize somente 3 2P, ê recomendado o uso do

efeito Cerenkov, devido a contaminaçao radioisotôpica desse

elentanto pelo 33P no momento de sua produçâo a partir do enxo

fre natural, 33S (n,p) 3 3P, que pode atingir 0,95% da ativida

de do 32P no final da irradiaçâo.

I(1971)
SHIGA, SHIGA & KURODA'estudaram a possjL

bilidade de se usar o efeito Cerenkov para detectar 3ZP em nu

cleotïdeosmarcados, adsorvidos em carvâo ativo. Para isto,

0,05 u moles de "cytidine diphosphate ethanolamine _ 32r>l. fo-

adsorvidos em 15 mg de carvâo ativo, em um meio 5% äcido

tricloroacético; apos a lavagem com agua, centrifugaçâo e se_

cagem, o carvâo ativo foi transferido para urn tubo de polieti

ieno de pequeno diâmetro e paredes finas (0,8 mm), que por sua

vez foi introduzido em um frasco de polietileno de cintilaçao

contendo tolueno. Com este mêtodo conseguiu uma eficiëncia

de detecçâo de 40,5%; quando a soluçao envolvente era ägua,

a eficiëncia diminui para 27,7%, e sem soluçao, 18,8%. o

mesmo material, detectado em plancheta com um sistema detec-

tor G.M. e detector com fluxo gasoso com janela de Micro-Mil,

apresentou eficiências de 11,5 e 31%, respectivamente.

THOMAS & SCHWEIKERT (1972) estudaram a

possibilidade de se utilizar o efeito Cerenkov na detecçâo de

positrons de alta energia emitidos por radioisôtopos formados

por ativaçâo com partïculas carregadas, em particular com pro

tons de 22,5 MeV, obtidos em um cicloton de energia variâvel.

Os detectores Cerenkov, foram construîdos pelos autores, de

Hianeira similar ao descrito por WIERNIK & AMIEL (1970) com

très diferentes radiadores cilïndricos: Lucite, âgua contida

en recipiente de vidro e plâstico acrïlico Pilot 425* (indice

de refraçlo = 1,49 e densidade = 1,49 g/cm3); cada um destes

radiadores foram envoltos com mylar aluminizado (para aumen-

Pilot Chemical Division, New England Nuclear Corporation.

A
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tar a reflexäo interna) e montados na mesma välvula fotomul-

tiplicadora EMI 3, (com caracterîstica S 11). A anâlise dos

pulsos foi feita com um analisador multicanal RIDL, Nuclear

Chicago, de 400 canais.

Na detecçio de partïculas beta do 32P e
90Sr + 90Y, foi obtida com o radiador Pilot 425 uma taxa de

contagea aproximadamente 10 vezes maior do que aqueles usando

radiadores de âgua e Lucite. Isto foi explicado pelo fato

de entrar "wavelength shifter" na composiçâo do radiador plâ£

tico Pilot 425, sendo sensîvel até 260 nm com reemissäo em

425 nm, regiäo de maior sensibilidade da välvula fotomultipli

cadora. Assim, com este detector, foi possîvel avaliar a

concentraçâo de 50 ug enxofre/cm2 em uma amostra de alumïnio,

pela detecçao de positrons de energia maxima de 9,9 MeV, emi-

tidos pelo 32C1 (meia-vida =0,3 segundos) formado na reaçao
32S (p,n) 32C1.

GOULD, CATBER a WINGET (1972) utilizan-

do um sistema cintilador lïquido Tri-Carb, da Packard, modelo

3000, operando a température de 4°C, estudaram a possibilida-

de de melhorar a eficiência de detecçao do 3ZP (pelo efeito

Cerenkov) na têcnica radioisotôpica de determinaçâb do trifoj»

fato de adenosina (ATP). A eficiência de detecçao do 32P foi

avaliada em aproximadamente 28% para amostra de 13 ml coloca-

das em frasco de polietileno (podendo ser elevada para 35 a

40% pelo uso do "wavelength shifter" "7 - hydroxy - 4 - methyl-

coumarin" na concentraçâo de 100 mg/litro) e em 22,5% para

10 ml em frasco de vidro. Também foi constatado que na de-

tecçâo de mesma atividade, corn volumes crescentes de âgua, a

eficiência maxima para os frascos de vidro foi atingida aos

15 ml, enquanto que para os de polietileno, foi aos 10 ml. Por

outro lado, a relaçâo das taxas de contagens obtidas com amqs

tras detectadas pelo efeito Cerenkov (13 ml em frasco de poli

etileno) e pelo detector G.M. de imersâo (tipo M6), foi de

aproximadamente 7 vezes.

Corn excessao do ferrocianeto de potas-

sio, os compostos normalmente utilizados em pesquisa de foto-

fosforilaçâo nio causaram efeito "quenching", e mesmo assim,

em condiçôes normals de experimentos, a concentraçâo de ferro
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cianeto näo ultrapassa 0,5 v moles, resultando em uma despre-

sïvel diminuiçao de eficiência de detecçâo.

SMITH, ANDERSON & BUXSOLL (1972) utili-

zando um sistema cintilador Tri-Carb, modelo 3000, da Packard,

estudarara a possibilidade de uso do efeito Cerenkov na detec-

çâo de 32P em plaquetas de sangue canino marcadas com "diiso-

propyl phosphorofluoridate - 3 ZP".

Apôs isolamento das plaquetas, a partir

do .sangue de cies que receberam intravenosamente o composto

marcado, provocou-se o seu lise com uma soluçâo 0,5N NaOH e

transferiu-se o material para frasco de polietileno, os quais

permaneceram a —20°C até momentos antes da contagem, quando o

volume foi completado a 20 ml corn âgua destilada; a eficiên-

cia de dstecçâo foi avaliada em 30% atravës do mêtodo de pa-

dronizaçio interna.

KARTSRZV, CEVLKIN & SHTAN (1972) estuda

ran a possibilidade de se determinar a. concentraçâo de alguns

elementos em soluçâo através da ativaçâo com neutrons térmi-

cos e detecçâo pelo efeito Cerenkov dos radioisôtopos forma-

dos. Å soluçâo, em fluxo continue, passa ao redor de uma

fonte de neutrons dando-se a ativaçâo e entra depois em uma

célula oticamente acoplada ao fotocatodo de uma vâlvula foto-

multiplicadora, onde se dâ a detecçâo pelo efeito Cerenkov.

Devido a influência da meia-vida na ativaçâo e ser feita em

fluxo, o mëtodo torna-se pråtico para radioisôtopos de meia-

vida curta, alta secçâo de choque e emissor beta de alta ener

gia. Assim, os autores, para uma fonte de neutrons de 6«107

neutrons-s x, estimaram a sensibilidade, em mg/litro, para al

guns elementos: In - 0,7; V - 30; I - 40; Li - 100; Se -

100; F - 400 e Ne - 500.

FARDEAU & JAPPE (1972) com o auxïlio de

um cintilador lïquido, fez a determinaçâo simultânea dos valo

res A e L do fôsf oro para solo atravës do uso de H3P0. -
 3 2P e

fertilizante polifosfato de amônea - 32P e azevëm como planta

teste.
Apôs os cortes reguläres, as plantas fo

ram secas, pesadas e mineralizadas por incineraçâo (550°C) e

i-,
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recuperadas em äcido nïtrico 10%. A dosagem do fosforo foi

feita pelo método do fosfovanadomolibdato, enquanto que a ati

vidade do 33P ë feita por cintilaçâo liquida corn Instagel (Pa-

ckard) e 3ÏP pelo efeito Cerenkov, utilizando-se o mesmo sis-

tema cintilador lïquido. Apesar do autor citar os trabalhos

de LAUCSLI (1969) e BOBINSOII (1969), nâo fornece maiores deta

Ihes sobre a metodologia de detecçâo.

IAEA (1972) utilizando-se de meia pagi-

na do seu manual de treinamento para uso de radioisôtopos e

radiaçâo em pesquisa animal, faz mençao à detecçâo de 1>2K e
32P pelo efeito Cerenkov em soluçao aquosa, utilizando-se um

sistema cintilador lïquido.

FRANCOIS (1972), além de fazer uma revi

sao sobre detecçâo de radioisôtopos pelo efeito Cerenkov com

sistemas cintiladores lîquidos entre 1960 e 1970, da continui

dade ao seu trabalho publicado em 1967, apresentando novos da

dos com o Tri-Carb, modelo 3314, da Packard Instruments, equi

pado com fotomultiplicadoras EMI 6255B, principalmente para

os radioisôtopos 32P, 86Rb e hZK, no que se réfère a eficiên-

cia. "wavelength shifter" e vâlvulas fotomultiplicadoras.

Na detecçâo de 1>2K, 32P e ""K, em solu-

çâo aquosa, em frasco de polietileno e de vidro, os primeiros

mostraram uma maior eficiencia entre os volumes de 4 a 20 ml.

Alêm disso, a relaçâo das taxas de contagens obtidas com fräs

cos de polietileno e vidro foi inversamente proporcional à

energia média das partïculas betas emitidas por aqueles radio

isötopos; assim, para 10 ml de soluçao, a relaçâo parao.'1>2K

foi de 1,13 , enquanto que para o 32P obteve-se 1,27 e para o

*°K 1,45 , podendo atingir corn 20 ml de soluçao, os valores

1,21 para "2K, 1,50 para 32P e 1,78 para "»"K.

Na detecçâo de uma mesma atividade,usan

do-se frascos de polietileno, foi encontrada uma eficiencia

maxiaa entre 8 e 10 ml de soluçao para 2O*T1, 3 ZP, 89Sre 90Sr,

enquanto que para *°K, llt3Pr, 7GAs e I>2K, entre 12 e 14 ml.

Desse modo, utilizando-se 8-14 ml de soluçao em frascos de

polietileno, obtiveram-se eficiências de 3% - Z0lt?l , 6,2% -
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lll3Pr, 6,7% - 198Au, 28,3% - 89Sr, 32,5% - 2*Na, 35,1% - 32P,

35,5% - 91Y, 38,4% - ''«K, 50,6% - 90Y. 59% - 76Ase70,3% - *2K;

além desses emissores beta puros ou prédominantes, foi obt.i.da

a eficiência para alguns radioisotopes emissores gama puros

ou prédominantes: aproximadamente 0% - slCr, 0,18% - 1 0 3Ru,

1,5% - 9SZr + 9SNb e 2,9% - 59Fe. "

A troca das vâlvulas fotomultiplicadoras

EMI 6255B (caracterïstica Sll) pelas bi-alcalinas EMI 9635 QB"

(caracterïstica S13), mostrou uma elevaçâo na taxa de conta-

gem para alguns radioisotopes testados. Assim, para volumes

de 12 e 20 ml de soluçâo, houve um aumento de 88 e 98 para o
20ItTl, 33 e 39 para 198Au, ""K, 83Sr e 91Y, e 15 e 30% para o
9 0Sr+ 9 aY e **ZK. O mesmo aconteceu para as amostras detecta_

das com um sistema cintilador llquido Intertechnique SL 40 ,

equipado com vâlvulas fotomultiplicadoras bi-alcalinas RCA

4501, mostrando um aumento em relacäo äs EMI 6255B: 93 e

130% para 2O*T1, 30 e 54% para ï98Au, *°K, 89Sr e 91Y (näo hä

citaçâo para 90Sr + 90Y e * 2K).

O autor testou 26 produtos como "wave-

length shifters" para 32P e <l2K em soluçâo aquosa. Destes

compostos o "esculin" (5 - 1000 ppm) mostrou ser mais eficien

te para detecçâo de " P e u soluçâo aquosa åcida, aumentando a

eficiência em 35 - 50%, seguido pelo "naphthylamine" ( 5 -

5000 ppm) com 25 - 30%, e "β-naphtoic acid" (5-1000 ppm) e

"p - terphenyl" (500 - 1000 ppm) com 10 - 20%. Para *
2
K, os

aumentos foram menores, com "esculin" de 12 a 14%, e "β-naph-

toic acid" e "p - terphenyl" em 6%.

Com o uso de "esculin" e vâlvulas 6255B,

a eficiência de detecçâo para 32P em soluçâo aquosa passou de

35 a 54% (aumento de 54%) e para *2K passa de 70 a 82% (aumen

to de 17%) ; com vâlvulas 9635 Q3, as eficiências passant de

49 a 61% (aumento de 24%) e de 79 a 82% (aumento de 4%) para
32P e "*2K, respectivamente.

Pelos dados obtidos e referendas biblio

grâficas, o autor sugere o uso do efeito Cerenkov para a de tec

çâo de radioisôtopos emissores de particulas beta de energia
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maxima acima de 1 MeV e meia-vida alêm de algumas horas e nes_

tas condiçôes, hâ aproximadamente 40 radioisôtopos, entre os

quais S6Co, 89Sr, 9lSr, 97Zr, 99Mo, XIIAg, 12ZSb, l 3 2 I , »""La,
1<l2Pr, 11>3Ce, I66Ho, 186Re e 19"lr, havendo também a possibi-

lidade de se usar o efeito Cerenkov para os emissores de par-

tîculas beta de energia maxima entre 0,5 e 1 MeV. Corn res-

peito aos emissores acima de 2 MeV, tais como o 5BMn, laBRe,
7EÄs e 90Y, a utilizaçâo do método parece muito vantajosa.

SABBIOSI^ CHERICI; GIRARDI & CAMPAGffAffX(1973)

dando continuidade ao trabalho de GIRARDI, CAMERA & SABBIONI

(1369), estudaram o mëtodo de determinaçao de fôsforo (na fai

xa de 0,1 a 200 ug P) em âcidos nucleicos, nucleotîdeos e glu

cose - 6 - fosfato, através da anâlise por ativaçâo neutrSni-

ca, utilizando o efeito Cerenkov para a defcecçio do 32P, for-

mado na reaçâo 31P (n,v) 32P.

Em resumo, o método consiste ein se trans

ferir uma alïcota de 0,5 ml da amostra liquida para um peque-

no frasco de polietileno, o quai é em seguida fechado por aque

cimento; o mesmo procedimento ë feito para uma alïcota de

soluçao 0,0lM (JSB.)-S9O., servindo de padrâo. Os frascos

de amostra e padrâo sâo envoltos em folhas de aluraïnio e colo

c ado s em capsulas de irradiaçâo. Em seguida, tais capsulas

sâo irradiadas por um tempo nâo superior a 30 minutos em um

fluxo de 5-1012 neutrons-cm~2-s~1. Apôs a irradiaçâo, as

capsulas sâo mantidas por uma semana em um local de armazena-

mento para permitir o decaimento do 2I*Na, "*2K e ouiros radioâ

sôtopos interferentes de meia-vida curta; passado este tempo

sâo abertas e os frascos säo lavados com soluçao 0,lM HF para

remover a contaminaçSo externa, e em seguida estes frascos sâo

inontados em suporte de Lucite, e levados diretamente para de-

tecçio ara um sistema cintilador lïquido, de 3 canals de conta,

gen. O conjunto detector apresenta uma radiaçâo de fundo de

7 cpm, e pelo uso adeguado dos 3 canais de contagem pode-se

detectar a presença de radioisôtopos interferentes.

O método é utilizado na determinaçio da

concentraçâo de fôsforo em DNA, nas concentraçôes de 9,58 e

i

i
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1.450 lig P/ml de soluçâo, e em "nicotinamide adenine dinucle£

tide" (NDA), na faixa de 0,05 a 210 \ig P/ml de soluçio. No

ultimo caso, nas concentraçoes acima de 1 ug P/ml, o coefi-

ciente de variaçâo para 5 determinaç5es ê ao redor de 1-1,5%,

elevando-se para 3,5% e 5,7% para amostras com 0,21 e 0,05

yg P/ml, respectivamente.

Devido a baixa concentraçâo de enxofre

e cloro nos materials analisados, as possïveis reaçoes inter-

ferentes 3SC1 (n,a) 3ZP e 32S (n,p) 32P nâo chegam a causar

preocupaçâo. Pelo mesmo motivo, a interferência ocasionaäa

pela formaçâo de outros radioisôtopos capazes de serem detec-

tados pelo Cerenkov (198Au, 192Ir, 86Sb, 106Re, 122Sb, 12"Sb

e I>eSc) nio foi considerada.
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5. HATERIAIS

5.1. Equipantentos

5.1.1. Sistema cintilador lîquido Nuclear Chicago, mo

delo 724: equipado com duas välvulas fotomultiplicadoras EMI

(caracterïstica S 11), prl-amplificador e amplificador fixos,

circuito de coincidência e très canais de contagem simulta-

nées comandados por 5 descriminadores ("levels"). Este siste

rs é automâtico corn capacidade para 150 amostras e durante o

experisiento, a temperatura foi mantida a 4 C.

"data"

Devido as condiçôes de operaçâo deste sis-

ters cintilador, a alta voltagem da välvula fotomultiplica-

dora "gate" foi mantida em 1650 volt em todo o trabalho; en-

tâo, para simplicidade, quando se faz mençâo à alta voltagem

no decorrer do assunto, esta se referindo a da vâlvula foto-

multiplicadora "data".



5.1.2. Espectrômetro gama monocanal : f ormado pelo coii

junto detector Harshaw 12 AW 12 - WH/3 - X (com cristal cintj.

lador NaI (Tl), 7,6 cm diametro e 7,6 cm altura (tipo poço) e

itiödulos Ortec (modelo 456; divisor de tensäo modelo 266 ;

pré-amplificador modelo 113; amplificador modelo 451; anali

sador inonocanal itibdelo 730; escalimetro modelo 430; marcador

ds tempo modelo 719. A resoluçâo deste sistema é de 8% para
127Cs (amostra pontual colocada a 10 cm da superficie do cris-

tal cintilador).

5.1.3. Espectrofotômetro Beckman DBG» com lâmpada de

tungstënio para a regiäo do visïvel (320 a 800 nm) e de hidro

gênio para a ultra-violeta (200 a 340 nm), com detector vâlvu

la fotoniultiplicadora IP 28A; durante o experimento foi usa-

do cubetas "standard silica" (220 - 2-500 nm) Beckman, e a

fenca foi ajustada na posiçâo 1.

5.2. Materials radioativos

5.2.1. 3 2ft nas formas Na_HPO4 e ^PO., em soluçao li-

vre de carregador, produzido pelo Instituto de Energia Atôrai-

ca, Cidade üniversitaria, Säo Paulo.

5.2.2. 60Co: na forma CoCl,, em soluçao 0,lN HC1 ,

com atividade especifica nominal de 12,5 yCi/ng Co e ativida-

de de 1,5 uCi (12/74) em 5 ml, adguirido da Amersham Searle,

Illinois, USA.

5.3. Frascos de cintilaçâo

,TM5.3.1. Frascos de vidro Beckman Value Vial " II, com

taiapa plâstica revestida internamente com cortiça e "foil li-

near", com 27-28 mm de diämetro interno e capacidade para 22 ml.

5.3.2. Frascos de vidro Amersham High Quality Spec-

travials, com tampa plâstica revestida internamente com corti

ça e "foil liner", com 27-28 mm de diämetro interno e capaci-
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dade para 22 ml.

5.3.3. Frascos de nylon Amershan Nylon Spectraviâls,

com tampa de nylon, com 22 mm de diâmetro interno e capacida-

de para 20 ml.

5.3.4. Frascos de polietileno Packard, com tanpadepo

lietileno, com 27-28 mm de diâmetro interno e capacicade para

25 ml.

5.4. Soluçoes

5.4.1. 0,01% âcido pîcrico.

5.4.2. 0,005% âcido pîcrico.

5.4.3. 0,1% vermelho de metila, em soluçâo hidroalcoô

lica (2/3, v/v).

5.4.4. 0,1% vermelho de fenol, em soluçâo hidroalcoô-

lica (4/1, v/v).

5.4.5. 0,1% verde de bromocresol, em soluçio hidroal-

coölica (4/1, v/v).

5.4.6. 0,1% vermelho do Congo, em soluçâo hidroalcoô-

lica (4/1, v/v).

5.4.7. 0,1% alaranjado de metila, em soluçâo hidroal-

coôlica (4/1, v/v).

5.5. Solos

5.5.1. LR: Latossol Roxo - Série Iracema - Pirscicaba.

5.5.2. MWÄ: Mediterraneo Vermelho fimarelo - sirie Bair

rinho - Piracicaba.

5.5.3. Lits Litossol fase folhelh-» argilito - série

Lageadinho - Piracicaba.
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5.5.4. LVE: Latossol Vermelho Escuro fase arenosa -

Piracicaba.

5.5.5. TRE: Terra Roxa Estruturada - Jaboticabal.

5.5.6. Pml: Podzolizado Lins-Marilia var. Marilia -

Piracicaba.

5.5.7. Org: solo orgânico - Curitiba (PR).

5.6. Soluçoes extratoras de P

5.6.1. Extrator North Carolina: 0,025 N H2SO4+0,05 N HC1

5.6.2. Extrator Catani: 0,05 N H-SO.

5.6.3. Extrator Bray Is 0,03NNH4F+0,025 N HC1

5.6.4. Extrator Bray 2: 0,03NNH4F+0,1 N HC1

5.6.5. Extrator Olsen: 0,5 M NaHCO3 (pH 8,5)

5.6.6. Extrator Truog: 0,001 M H2SO4 , contendo 3

gramas de (NH4)-SO./litro

5.7. Soluçoes fracionadoras de P [CATANI & BATAGLIA3 1968)

5.7.1. 1 N NH4C1

5.7.2. 0,5 N NH4F

5.7.3. 0,1 N NaOH

5.7.4. 0,5 N HoS0„

5.8. Soluçâo cintiladora de BBAI (I960):

4 gramas PPO

0,2 gramas POPOP

-.s--'.

I
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60 gramas naffcaleno
100 ni alcool metîlico
20 tal etileno glicol
coiapletar o volume a 1 litro corn dioxano.
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6. METODOS

6.1. Condiçôes expérimentais

6.1.1. Prepare e espectro de absorçâo das soluçoes

"quenchers"

As soluçoes (item 5.4) foram diluidas,

sSicionando-se em seguida 2 ml 2N NaOH ou KC1, obtendo-se as-

sirt uûia série de soluçoes "quenchers":

— Soluçâo 1-a:

0,005% âcido pîcrico

— Soluçâo 1-b:

0,03% âcido pîcrico

— Soluçâo 1-c:

0,01% âcido pîcrico

— Soluçâo 2Ï

5 ml 0,1% vermelho de metila

2 ml 2K NaOH

35 ml H2O destilada

— Soluçâo 3:

10 ml 0,1% vermelho de fenol

2 ml 2N HC1

88 ml H-0 destilada

— Soluçâo 4:

10 ml 0,1% verde de bromocresol

2 ml 2N NC1

78 ml H20 destilada

Soluçâo 5:

1 ml 0,1% verde bromocresol

3 ml 0,1% vermelho de metila
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2 ml 2N NaOH

34 ml H2O destilada

Soluçâb 6:

10 ml 0,1% verde de bromocresol

2 ml 2N NaOH

28 ml H2O destilada

Soluçao 7:

10 ml 0,1% vermelho de metila

2 ml 2N HC1

38 ml H20 destilada

Soluçao 8:

10 ml 0,1% vermelho de fenol

2 ml 2N NaOH

33 ml H2O destilada

Soluçao 9:

4 ml 0,1% vermelho do Congo

2 ml 2N NaOH

40 ml H20 destilada

if

xi

Soluçao 10-a:

3 ml 0,1% alaranjado de metila

1 ml 0,1% verde de bromocresol

2 ml 2N NaOH

44 ml H2O destilada

Soluçao 10-b:

6 ml 0,1% alaranjado de metila

2 ml 0,1% verde de bromecresol

2 ml 2N NaOH

40 ml H2O destilada

3
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Para a obtençao de espectros de absor-

çâo, diluiu-se 1 ml das solùçoes "quenchers" em 9 ml de ågua

destilada, com excessäo das solùçoes 1 e 10-b; da solucäo 1

diluiu-se 1,5 ml 0,005% äcido pïcrico em 8,5 ml de âgua desti

lada; a solucäo 10-b näo foi utilizada devido ao seu espec-

tro de absorçao ser similar ao da solucäo 10-a. Coia o auxî

lio de um espectrofotômetro Beckman DBG e cubetas "standard

silica", obteve-se o espectro destas solùçoes entre os

mentos de onda de 200 a 800 ma.

6.1.2. Preparo das soluçoes radioativas de 32P

Com o intuito de se obter taxas de con-

tagem entre 10.000 e 20.000 cpm na detecçio de amostras sem

"quenching" de cor, alïcotas apropriadas de soluçoes radioati^

vas estoque foram diluidas (em recipientes plästiccs) em solu

çâo Na2HPO. 1 ppm P.

6.1.3. Eficiincia relativa de detecçâo do

Durante os experimentos foram feitas mui

tas soluçoes radioativas para serera utilizadas em condiçôes di

ferentes, e portanto, a determinaçao de eficiência absoluta,

de detecçio do 32P para cada caso particular séria trabalhosa.

Dessa maneira, na apresentaçâo, interpretaçâo e discussâo dos

dados obtidos, preferiu-se usar a eficiência relativa de de-

tecçâo, considerando-se como 100% o numéro de contagens obti-

do com amostras seia "quenching" e no final, determir.ar-se a

eficiência absoluta de detecçâo para estas amostras, s. fim de

permitir as dévidas convers5es.
11
î I
I

6.1.4. Eficiência absoluta de detecçâo do 32P

A indisponibilidade de soluçoes padroni

zadas de 3ZP no Brasil e o seu alto custo no mercado interna-

cional, faz com que a determinaçao direta da eficiência abso-
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luta de detecçâo do 3*P pelo efeito Cerenkov se ja impraticå-

vel. Desse modo, hâ necessîdade de se padronizar em labora-

tôrio a atividade de orna soluçao para usa-la posteriormente

na avaliaçlo da eficiência de detecçâo do 32P pelo efeito Ce-

renkov.

Um dos mëtodos de se padror.izar rapida-

mente uma soluçao radioativa de " P é através do sis tema ein

tilador lïquido, onde pode-se aceitar (BROWN, 1971) uma efi-

ciência ao redor de 98%, na ausência de "quenching". Foram

adicionados 0,2 ml de uma soluçao radioativa 32P (1 ppm P) a

sete frascos de vidro Beckman, contendo 10 ml de soluçao cin-

tiladora de Bray (item 5.8) e a outros sete contendo 10 ml

de soluçao 1 ppm P. Em seguida foram levados para detecçâo

no sistema cintilador lïquido, posicionado-se em700 e 975

volt para cintilaçao liquida e efeito Cerenkov respectivamen-

te.

6.1.5. Obtençâo da relaçâo de canais

Devido as caracterïsticas de funciona-

mento do sis tema cintilador lïquido utilizado, o canal A (ou

integral) foi escolhido de maneira a contar todos os pulsos

entre 0,5 e 9,9 volt de amplitude, enquanto que o canal B (ou

monitor), os pulsos entre 0,5 volt e uma amplitude ainâa a

ser escolhida (item 6.2.1), representados na figura 6. Are

iaçâo de canais é obtida pela divisao entre as contagens do

canal A oela do canal -B.

6.1.6. Escoiha de aita voltagem do sistema detector

{para 3ZP) em funçâo do tipo de frasco, volume

e "quenching".

Foram colocados 4, 8, 12 e 16 ml de uma

soluçao contendo 32P em frascos de vidro Beckman (duas repeti

çoes) e 4, 8, 12 e 15,2 ml em frascos de nylon Amersham (tam-

bém 2 repetiçôes). Em seguida adicionou-se âgua destilada

ou soluçao colorida n° 4 (verde de bromocresol, meio âcido,
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item 6.1.1)f de acoräo com o quadro abaixo, para completar
os volumes a 5, 10, 15 e 20 ml nos frascos de vidro, e 5, 10,
15 e 19 ml nos frascos de nylon.

1
Frasco n9

la

lb

2a

2b

3a

3b

4a

4b

| V o l

Soluçâo 32P 1

4

4

8

8

12

12

15,2 ou 16*

15,2 ou 16

u m e

Soluçâo 4

0

1

0

2

0

3

0

3,8 ou 4

(ml)

| Âgua

1

0

2

0

3

0

3,8 ou 4

0

* 15,2 e 3,8 ml para frasco de nylon
16 e 4 ml para frasco de v id ro

anplltuâe do pulso (volt)

6 ^ H^çœesèntaç3o.esgueraâti.ca do espectro de pulsos ( D =* descricn.-
nadar)

s l

î-

är. •'•



Os frascos foraiti levados para detecçao,

fazendo-se a alta voltageia variar entre 700e1.400 volts; de

pendendo da amostra, o tempo de contagem foi de 0,4 a 2 minu-

tos em cada posiçâo.

•Sz

;,¥

6.1.7. Variaçâo da taxa de contagem da räch"açïo de fujn

do e de 32P em funçâo do volume

Em 5 frascos de vidro Beckman, vidro

Ämersham, nylon e polietileno (num total de 20), foram colooa

dos volumes crescentes de âgua destilada, e em seguida, detejr

minou-se por 10 minutos a radiaçâo de fundo.

A variaçâo da taxa de contagem de 3 2P em

funçao do volume foi estudada sob dois aspectos: volumes crejî

centes de uma mesma soluçao radioativa e volumes crescentes

de âgua com mesma atividade de 32P em cada frasco. No pri-

iseiro caso, ein cada tipo de frasco foram colocados volumes

crescentes de soluçao radioativa, de 1 em 1 ml (très repeti-

çoes cada), e em seguida, fez-se a detecçao das aiuostras por

2 a 4 minutos; no segundo caso, em cada tipo de frasco colo-

cou-se 1 ml de soluçao radioativa (très repetiçoes), fazendo-

se a detecçao por 4 minutos; e depois, adicionou—se âgua des

tilada, de 1 em 1 ml, fazendo-se detecçao por 2 a 4 minutos,

apôs a adiçâo de cada mililitro. s i

6.2. Relaçao de canais

6.2.1. Eficiincia relative de detecçao para 32P e re-

laçâo de canais, em funçao da largura do ca-

nal B (monitor)

As amostras foram preparadas de maneira

idênticas àquelas para o experimento anterior (item 5.10). Em

seguida os frascos foram levados para detecçao, com a altavol

tagem em 975 volt. Os descriminadores do canal A foram fixa

dos em 0,5 volt (D3) e 9,9 volt (D5) , enquanto que para o ca-
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nal B o descriminador inferior foi mantido a 0,5 volt ?D3; o

mesmo do canal A) e o superior foi variado de 1,4 a4,2 volt

(D4). As amostras foram detectadas por 1 minuto para cada

posiçâo do descriminador superior (D4) do canal B.

6.2.2. Variaçao da relaçao de canais em funçio do vo-
lume da amostra

Durante a realizaçâo das contagens des-

critas no item 6-1.7, o descriminador 4 (D4) foi mantido em

2,2 volt, possibilitando contagens tambëm no canal B (moni-

tor), de 0,5 a 2,2 volt. Isso possibilitou o estudo de va-

riaçao da relaçao de canais em funçâo do volume de duas manejL

ras diferentes: volumes crescentes de uma mesnta sôluçâo ra-

dioativa e volumes crescentes de âgua corn mesma atividade de

6.2.3. Variaçao da relaçao de canais em funçâo da al-
ta voitagem

As amostras, com e sem "quenching", pa-

ra frascos de vidro Beckman (5, 10, 15 e 20 ml) e de nylon

(5, 10, 15 e 19 ml), foram preparadas de modo identico ao des

crito no item 5.1.6. Variou-se a alta voltagem de 700 a

1.400 volts, com tempo de detecçâo de 0,4 a 1 minuto em cada

posiçâo, mantendo-se o descriminador 4 (D4) em 2,2e2,6 volt,

para os frascos de vidro e nylon, respectivamente.

6.3. Padronizaçâo externa

6.3.1. Preparo da fonte externa de eoCo
I ;

Construiu-se um anel de Lucite com di-

œensôes externas idênticas ao anel plâstico existente sob a

lamina metâlica refletora do elevador de amostra. Este anel,

esquematizado na figura 7, é formado por duas metades, de mo-

do a deixar um vazio entre elas ao se justaporem, onde foi co

I-
8 '
ri '
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pspel de fil tro +
60Oo

Eigi.7-EsgaHna de aanstruçâo da fonte externa 60Co (o material ë
Lucite e as diraensöes säo dadas em mlinetros).

VI
il



-61-

i s 20

energia (E , M=V)

Fig. 8 - Espectro de xaios gama da fbnte externa-6 °Oo obtido ocm
o espectrônetro gama nonocanal.
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locado um anel de papel de filtro Whatman n9 1. Com o auxî-

lio de uma micropipeta, transferiu-se lentamente (e sob lâmpa

da infravermelha) para o papel, 1,4 yCi (12/1974) soluçao ra-

dioativa de G0Co (item 5.2.2).

Apôs a transferencia da soluçao, uniu-se

as duas metades do anel com adesivo adequado, vedando-se o ma

terial radioativo.

0 anel tem um furo central, de medidas

idênticas ao do anel plåstico, para permitir a passagem de um

parafuso de fixaçâo no elevador de amostra. Em resumo, para

se usar a fonte externa, basta substituir o anel plåstico do

elevador de amostra pelo anel de Lucite contendo 60Co.

Deve-se ressaltar que além de ser râpi-

da, a substituiçâo näo requer cuidados especiais, pois a fon-

te de 60Co apresenta uma pequena taxa de exposiçio, da ordern

de 0,18 mR/hora a 10 cm de distância, bastando o uso de uma

pinça para seu manuseio.

A constataçâo da pureza radioquïmica e

radioisotopica da fonte de 60Co foi feita através da obtençâo

do espectro de raios gama (figura 8) obtido com o auxîlio de

espectrômetro monocanal, colocando-se a fonte radioativa a

10 cm da superficie do cristal cintilador.

6.3.2. Escolha da al ta voltagem de trabalho do siste-
ma detector para a fonte externa, era funçâo do
tipo de frasco, volume e "quenching".

i i

De modo idêntico ao descrito no item

6.1.6, porém usando ägua destilada ao invés de soluçao radioa_

tiva, foram preparadas amostras com 5, 10, 15 e 20 ml, com

e sein "quenching", em frasco de vidro Beckman e 5, 10, 15 e

19 ml para frasco de nylon. A ait a voltagem foi variada de

700 a 1.400 volts, com tempo de detecçao de 1 minuto, em

cada posiçlo.
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6.3.3. Eficiência relativa de detecçao do padrSo ex-

terno

v/i

Em concordância com o descrito no item

6.1.3, a eficiência relativa do padrio externo foi calculada

tomando-se como 100% a contagem do padrâo externo obtida com

as amostras sem "quenching".

6.3.4. Testes preliminares de uso da fonte externa pji

ra padronizaçao de eficiência

Em 10 frascos de cada tipo (vidro Beck-

laan, vidro Ämersham, nylon s pblietileno) foram colocado 8 ml

de soluçâo radioativa, e a seguir, adicionou-se âgua destila-

da e soluçâo colorida n9 4 (verde de bromocresol, meio acido,

item 6.1.1), de acordo com o quadro abaixo, para completar o

volTime a 10 ml.

Frasco n9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volume

Soluçâo 4

0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

1,0

1,3

1,6

2,0

(ml)

Âgua

2,0

1,9

1,8

1,7

1,5

1,3

1,0

0,7

0,4

0,0

Em seguida os frascos foram levados pa—

ï ;
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ra detecçêto por 1 minuto, com a alta voltagem em 975 volt;

apôs, fixou-se a fonte externa no elevador de amostras e rea-

lizou-se outra série de contagens.

6.3.5. Variaçâo da taxa de contagem da fonte externa

em funçâo do volume da amos*.a

Com a fonte externa em sua posiçâo, fo-

ram feitas contagens, inicialmente em frascos vasios (5 repe_

tiçôes de cada tipo), pelo tempo de 1 minuto. Em seguida,

foi adicionado em cada frasco, âgua destilada de 2 em 2 ml,

realisando-se contagens em cada situaçâo.

6.4. Espectro de pulsos

6.4.1. Espectro integral de pulsos para 3aP e 60Co em

funçâo do tipo de frasco, volume e "quenching"

Foram colocados 4, 8, 12 e 16 ml de uma

soluçâo radioativa de 3 8 P a frascos de vidro Beckman (duas

repetiçôes) e 4, 8, 12 e 15 ml em frascos de nylon (tambêm duas

repetiçôes). Em seguida, aâicionou-se âgua destilada e solu

çâo colorida n9 4, completando-se o volume a 5, 10, 15 e 20 ml

nos frascos de vidro e 5, 10, 15 e 19 ml nos de nylon.

Para a fonte externa-, utilizou-se âgua

destilada no lugar da soluçio radioativa, e o procedimento pa

ra preparaçâo das amostras foi identico àquele com 3 2P.

Com a alta voltagem f ixada em 975 volt

foi inicialmente feîto o< levantamento do espectro integral de

pulsos para 32P em amostras com e sem "quenching". Para is-

to, o descriminador superior (D5) do canal A de contagem foi

mantido em 9,9 volt e o inferior (D3) variado de 0,1 em 0,1

volt, a partir de 0,5 volt, fazendo-se detecçôes por 0,4 a 1

minuto, em cada posiçâo. Apos isto, com a fonte externa de
S0Co colocada em seu lugar, repetiu-se o procedimento para as

amostras riâo radioativas.
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As taxas de contagens, tanto as de 32P

como as de 60Co, foram convertidas para vaiores relativos, to

itiando-se como unitårias aguelas obtidas com amostras- sem

"quenching".

6.4.2. Espectro diferencial de pulsos para 32P

Devido a similaridade dos dados résul-

tantes do item anterior, somente para 32P em frascos de vi-

dro Beckman forara feitos os espectros diferenciais. Estes es

pectros foram obtidos por processo grâfico, med±ndo-se nos

espectros intégrais {figura 27) as diferenças entre duas ta-

xas de contagem sucessivas, ou seja, contagens obtidas com o

descriminador inferior e m x e x + 0 , 1 volt.

6.4.3. Espectros integral e diferencial de pulsos pa-

ra 32P ein funçâo da variaçâo da al ta voltagem

Utilizando-se as amostras com e sem

"quenching" de 10 ml contidas em frascos de vidro Beckman (do

item 6.4.1) fez-se o levantamento do espectro integral de pul

sos para 1025 e 1100 volt, alêm de 975 volt, jâ realizado

(item 6.4.1). A conversio dos espectros intégrais para dife

rencial foi fei ta de maneira idêntica ao descrito no item 6.4.2.

6.5. Determinaçâo de eficiência relative de detecçâo
32p

para

6.5.1. Relaçao de canais e fonte externa

Em 10 frascos de vidro Beckman foram co

locados 4, 8 e 16 ml de soluçao radioativa e 4, 8 e 15 ml em

frascos de nylon; a seguir, adicionou-se âgua destilada e se;

luçëes "quenchers" (item 6.1.1) para compléter os volumes de

5, 10 e 20 ml para os vidros Beckman e 5, 10 e 19 ml para os

de nylon. Os volumes utilizados de âgua e de soluçao colori
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da foran suficientes para a obtençâo de amostras com eficiên-

cias relativas para " P entre 25 e 100%f a tîtulo de ilustra-

çâo, O quadro 5 mostra os volumes utilizados para amostras de

10 El e para as amostras de 5 e 20 ml, manteve-se å mesma pro

porcionalidade.

Em seguida, os frascos foram levados pa

ra detecçâb por 2 minutos, com a alta voltagem em 975 volt e

o descrisinador 4 (D4) mantido em 2,2 volt para frascos de vî

firo Backaan e 2,6 volt para os de nylon. A seguir, colocou-

ss a fonte externa S0Co em sua posiçâo e fez-se outra série

ce neâlcas por 1 minuto cada.

6.5.2. Variaçâo da calibraçao em funçâo da alta volta,

gem

Tendo em vista que o experimento ante-

rior, determinaçâo de ef iciencia relativa de detecçâo para 3 2P

(relaçâo de canals e fonte externa) se extendeu por 11 dias,

naverïa a possibllidade de flutuaçâo eletrônica do eguipamen-

to fie contagem, o qae poderia vir a comprometer os resultados.

Dévida a isto, repetiu-se o experimento para a soluçâo colori

da a? 4 e frasco de vidro Beckman, incluindo-se o volume de

15 ni. A detecçâo foi feita em 975, 1.000, 1.050 e 1.100

volt. Para permitir o calculo das eficiências relativas de

detecçâo foram feitas 5 amostras sem "quenching" para cada

volurse.

6.6. Aplicaçio en solos

6.6.1. Avalïaçâo dos mêtodos de padronizaçao para ex-

tratos de solo: soluçôes extratoras da P

Devido ao grande numéro 5e soluçôes

tratoras de P do solo, procurou-se utilizar α^aelas mais em-

pregadas. Assim, seguindo-se CABALA s. (1972), CABALA R. &

FÄSS3EBDER (1971), CABALA R. ê SASTABA (1972)3 CASTRO BABIA

(197é), CATA3I et ali% (1957), CATABI S BAKAMUBA (1971)3 CA-



QUADRO V «• Volumes da Sgua e de soluçôes "quenchers" utilizados na prcparaçâo de amoss
tras de 10 ml, para determinaçâo de eficiência relativa de32P por relaçâo
de canais e fonte externa, sendo a = 0,005%, b = 0,1%, c = 0,03%, d = solu
çao diluida 1:10, e = soluçâo 10-a e f = soluçâo 10-b.

^ l ^ l s o l . l H20|sol.2 H2O|sol.3 H20|sol.4 H20|sol.ï H2o|sol.6 H2o|sol.7 H20|sol.8 H20|sol.9 HgOJsol.lO H2

3

4

5

2,C 2,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 -

2 0,l a 1,9 0,5d 1,5 0,5d 1,5 0,5d 1,5 0,5d 1,5 0,5°

0,2a 1,8 l ,0d 1,0 l ,0d 1,0 l ,0d 1,0 l ,0 d

0,3a 1,7 2,0d
- 2,0" - 2,0" - 2,0"

0,5a 1,5 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3

1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,50,7a 1,3 0,5

7 l ,0 a 1,0 0,7 1,3 0,7 1,3 0,7 1,3 0,7

8 l , 5 a 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 1,5° 0,5 1,6

10 i2,0c - |2,0

0,4 1,6

- |2,0

0,4 1,4

- [2,0

0,6 1,4

- |2,0

- 2,0u

1,7 0,3

1,5 0,5

1,3 0,7

1,0 1,0

0,6 1,4

- |2,0

2,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 -

1,5 0,5d 1,5 0,5d 1,5 0,5d 1,5 0,5'

- |2,,0

- 2,0u - 2,0" - 2,0'

- |2,0 - |2,0

e ' d

1,7 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3e

1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5d

7e
1,3 0,7 1,3 0,7 1,3 0,7 1,3 0,7e

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0e

0,6 1,4 0,6 1,4 0,6 1,4 0,6 1,6e

- ,1,3*

2,0

1,5

L,0 l ,0d 1,0 l ,0d 1,0 l ,0 d 1,0 l ,0 d 1,0 l , 0 e ' d 1,0

0,0

1,7

1,5

1,3

1,0

0,4

0,7
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VALCANTI (1974), CENTURION (1974), -FERREIRA (1973), GUIMARÄES

et alii (1970), NEPTUNE (1962), VETTORI (1969), FRIED & BROE-

SHART (1967), HESSE (1971), OLSEN & DEAN (1965) e PAINE &

HANNA (1965), foram selecionados os extratores North Carolina,

Catani, Bray 1, Bray 2, Olsen e Truog, de composiçôes descri-

tas no item 5.6. __
Inicialntente foi feita uma agitaçao dos

solos (item 5,5) com 100 roi das scluçôes extratoras, conforme

es covdiçoes e:--perSitientais- dadas no quadro 6,

QUADHQ VI - Condiçôes expérimentais (relaçâo solo/soluçio

e tempo de agitaçao) empregadas para os extra^

tores de fôsforo do solo.

Extrator

North Carolina

Catani

Bray 1

Bray 2

Olsen

Truog

Solo/soluçâo

(g/ml)

10/100

10/100

10/100

10/100

•5/lûû

1/100

Tempo de agita

çao (minutos)

5

15

1

0,24

30

30

Apôs isto filtrou-se em papel Whatman

n<? 1 e transferiu-se 50 ml de cada extra to para recipientes

plâsticos contendo previamente 2 ml de soluçao radioativa de
3 2P. Do mesmo modo, com 5 repetiçôes, 50 ml de âgua destila

da foraa transferidos para recipientes plâsticos com 2 ml de

soluçao radioativa. A contagem média destas amostras serviu

como referencia para câlculo das eficiências relatives-

De cada soluçao, 10 ml foram colocados

ea f rascos de vidro Beckman e outros 10 ml em frascos de nylon.

Com a alta voltagem fixada em 975 volt, canal A entre 0,5 (D3)

e 9,9 volt (D5) e canal B entre 0,5 (D3) e 2,2 volt (D4) para

frasco de vidro, e 2,6 volt (D4) para os de nylon, fez-se de-
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tecçâo destas amostras por 2 minutos. Apôs isto, colocou-

se a fonte externa de e0Co em sua posiçao e repetiu-se a de-

tecçâo por 1 minuto.
Para obtençio da curva de calibraçao,

preparou-se uma série de padroes, constituîda por 5 amostras

sem "quenching" e 5 com "quenching" crescentes, para os dois

tipos de frascos utilizados. Para isto, em 10 frascos de vi

dro Beckman e nylon, foram colocados 8 ml de soluçâo radioati

va de 32P. Aos 5 primeiros frascos de cada tipo foi adicio-

ïïado 2 ml de agua destilada e aos outros cinco, âgua destila-

da e soluçao colorida n9 4, em proporçoes idinticas as amos-

tras 2, 4, 6, 8 e 10 do quadro 5, completando-se o volume a

10 ml.

Apôs a detecçâo das amostras e padroes,

sem e corn fonte externa, adicionou-se mais 10 ml de soluçao

de extratos aos frascos correspondentes, e fez-se nova detec-

çio.

Tambêm para este volume foi preparado

outra série de padroes, colocando-se 16 e 15 ml de soluçâo ra

dioativa de 32P em 10 frascos de vidro e nylon, respectivamen

te. Em seguida, o volume foi completado a 20 (vidro Beckman)

e 19 ml (nylon), pela adiçâo de âgua destilada e soluçâo colo

rida n? 4, nas mesmas proporçoes usadas anteriormente.

6.6.2. AvaliaçSo dos mitodos de padronizaçlo para ex-
tratos de solo: fracionamento de P

As amostras foram obtidas seguindo-se

a metodologia descrita por CATANI & TAGLIA (1968) sobre

fracionamento de P do solo, utilizando-se 50 ml 1NNH4C1, 0,5N

NH4FT 0,5N H2SO4 e 0,lN NaOH (item 5.7) como soluçôes fracio-

nadoras e 1 grama dos solos Latossol Roxo (item 5.5.1) e Pod-

zolizado Lins Marilia var. Marilia (item 5.5.6).

Do fracionamento, 43 a 44 ml foram trans

feridos para recipientes -plâsticos contendo 2 ml de soluçao

radioativa. De modo idêntico ao procedimento anterior, 10 ml

dessas soluçôes foram colocados em frascos de vidro Beckman

e outros 10 ml em frascos de nylon, detectados sem e » com a
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fonte externa. A seguir, adicionou-se mais 10 ml de soluçao

aos frascos correspondentes e fez-se nova detecçâo.

A detecçâo para cada tipo de frasco e

volume foi feita conjuntamente com a dos padröes preparados

para o experimento anterior.
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7. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÄO

1 ••

'i ,

7.1. Condiçoes expérimentais

7.1.1. Espectro de absorçâo das soluçoes "quenchers"

Seguindo-se o procedimento descrito no

itsa 6.1.1, obteveTsse os espectros de absorçâo mostrados na

fignra 9 para as dez soluçoes coloridas utilizadas como "quen

chars". Äs eficiências relativas para 3ZP destas aroostras e^

tao entre 40 e 50%, em frascos de vidro Beckman, com 10 ml

de volume (estas amostras correspondent aos frascos de numéro

6 do quadro 5 do Item 6.5.1, com eficiências representadas

na figura 27).

Ao lado da grande variaçâo das faixas

de absorçâo nestes espectros, pode-se notar que a absorçâo em

cOEiprimentos de onda acima de 450 nm, näo afetam muito a efi-

ciência de detecçâo (figuras 9f, 9g, 9h, 9i e 9j), ocorrendo

o ïsverso para comprimentos de onda laenores. Em outras pa-

lavras, apesar de ser subjetivo, soluçoes de coloraçâo pouco

intensas em azul (figura 9f ), vennelho (9g), roxo (9h), rosa

[figura 91} e verde (9j), näo afetam a eficiência de detecçâo

pelo efeito Cerenkov, enquanto que soluçoes amareladas, de mess

via intensidade (figuras 9a, 9b, 9c e 9d), causant uma apreciâ

val diminuiçâo da eficiência. Assim, eut trabalhos de deter—

rainaçâo de radioisôtopos emissores beta de alta energia em

urina, ha necessidade de um tratamento de descolorizaçâo (CA-

MSSA & TANGUÏ3 1968s FSAWCOIS, 1967 e NARROG, 1965) e por ou

tro lado, a determinaçao de 56Mn em soluçio levemente rosea

(70LVX.& PORGES, 1965) e 32P em soluçâo azulada (PLESVMS &

303CBS 1971), parec&:^näo afetar a eficiência de detecçâo.

Isto concorda plenamente com o espec-

tro ae emissSo eletromagnltico do efeito Cerenkov (item 3.4

figura 5), onde hâ predominância de fotons na regiâo ultra-

violeta e azul. Portanto, soluçoes amareladas ou com faixa de

absorçâo no ultra-violeta, devem ser evitadas no efeito Ceren

kov. Deve ser lembrado que a presença dos anions nitrato e

nitrito afetam a eficiência de detecçâo, devido as suas absoir
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Fig. 9 - Espectro de absorçâo das soluçôes coloridas usadas oono

"quenchers".



çôes na regiào ultra-violeta ( BITTENCOURT3 1968;

196S; ROBINSON, 1969).
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BABERER

7.1.2. Alta voltagem do sistema detector para 3 2P em

funçâo do tipo de frasco, volume e "quenching"

Os dados obtidos, seguindo-se ooprocedi

jnen-to de ser i to no item 6.1.6, foram convertidos para taxa de

corrcagem e estäo representados graficamente na figura 10. Pa.

ra soluçôes sent coloracao, em todos os volumes analisados, ob

teve-se urn mâximo de taxa de contagem em 975 volt, para os

frascos de vidro Beckman e em 950 volt para os de nylon, en-

quango que para as soluçôes coloridas o valor maximo foi obti

do em 1.000 volt (para amostras de 5 e 10 ml) e 1.050 volt pa_

ra os frascos de vidro, e em 975 volt para os de nylon. Ain-

âa que peguena a diferença entre as altas voltagens para os

dois tipos de frascos, pode-se explicar a necessidade do uso

de ssnor tensâo na detecçâo das amostras contidas em frascos

de nylon devido a maior transmissâo de suas paredes aos fo-

tons da regiâo do ultra-violeta e conséquente produçâo de um

pulso eletrônico de amplitude jâ adequada.

Apesar de haver esta peguena diferença

nas altas voltagens, na maior parte do trabalho foi mantida

em 975 volt, uma vez que a taxa de contagem pouco varia quan-

do se desloca a alta voltagem em mais ou menos 25 volts do seu

ponto mäximo. Para frascos de vidro Amer sham e polietileno

foram obtidos resultados similares e também para estes, a al-

ta voltagem foi fixada em 975 volt.

Também deve ser notado que apesar das

asostras coloridas terem o .mesmo grau de "quenching", a perda

fie ef iciência relativa ê menor para amostras de 5 ml do que pa

r acuelas de maior volume.
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7.1.3. Variaçâo da taxa de contagem da radiaçâo
fundo em funçlo do volume da amostra
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de

Com as contagens obtidas no ensaio des-

crito no item 6.1.7, calculou-se as taxas de contagem e as me

dias para cada tipo de frasco. As médias de taxa de conta-

csr: da radiaçâo de fundo, em funçao do volume, encontram-se

representadas na figura 11.

Concordando com HABERER (1966), que tra

balhou corn frascos de vidro e de polietileno, o volume de âgua

parece nâo alter ar a taxa de radiaçâo de fundo, obtida com

frascos vazios. Os frascos de nylon apressntaram a menor ra

diaçao de fundo (entre 12,22 e 15,42 cpm), seguidos dos de

polietileno (13,86 e 21,94 cpm) e dos frascos de vidro. Quan

to aos frascos de vidro, notou-se uma diferença entre as mé-

dias obtidas corn os frascos de fabricaçâo Amersham ( entre

19,74 e 21,60 cpm) e os Beckman (entre 14,78 e 29,50 cpm), e

aabas as médias nâo superiores àquelas obtidas com os frascos

plasticos, concordando corn LAUCHLI3 1969.

Segundo DALRIMPLE & LANPBERE (1969), o

radioisôtopo natural """K, emissor beta de alta energia, com

una abundância isotôpica de 0,0118% e meia vida de l,3>109

anos, apresenta uma atividade de 165,6 partïculas beta porgra

ma de potâssio. A sua presença na materia prima para a fa-

bricaçâo do vidro pode explicar a maior taxa de radiaçâo de

fundo destes frascos em relaçâo aos de plastico. De acordo

com SOSS (1970), algumas partïculas beta emitidas pelo **C

podeia produzir o efeito Cerenkov em plasticos, tais como o po

lietileno e nylon, devido aos valores relativamente altos dos

sens indices de refraçao. Havendo uma atividade de aproxima

âasïsnte 15,3 partïculas beta por grama de carbono natural

(LIBS13 1967), e isso poderia explicar a origem da ràdiaçâo

ds fundo nos frascos de plasticos.

O fato de ser ïnfima a roncentraçio de
W0K e u C e i âgua destilada, pode-se dizer que a maior contri

buiçao da radiaçâo de fundo seja dos proprios frascos e nâo

da âgua. Ressalte-se que a radiaçâo de fundo acusada pelo

•

1
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equipamento, na ausência de qualquer frasco ë da ordern de

8 com.

7.1.4. Detecçâo de 32P em volumes crescentes de solu-

cäo radioativa

Com as contagens obtidas no expérimente

5.1.7, calculou-se a taxa liquida de contagem e a média para

csda tipo de frasco utilizado em funçâo do volume, que estâo

reprssentadas na figura 12-a.

Para os dois tipos de vidro as contagens

sâo aproximadamente iguais e diretamente proporcionais ao vo-

lume atë 11 ml, apos o quai sofre uma reduçâo crescente na

propcrcionalidade. Os frascos plâsticos apresentam sempre

T23H maior eficiência de detecçao, confirmando resultados obti

dos no item 6.3.4, concordando corn BABERSB (1966) e uma pro-

porcionalidade direta atë 16 ml de soluçao radioativa.

Tomando-se como referência as médias de

contagem dos frascos de vidro Beckman, calculou-se o aumento

percentual de contagem que se obtëm quando se détecta o mesmo

volume de soluçao radioativa com outro tipo de frasco. Estes

aumentos percentuais encontram-se representados na fi-

gura 12-b.

Deve-ser salientado que os frascos de

nylon mostram-se mais eficientes que os de polietileno atë

17 ml. 0 aumento percentual que se tem na eficiência de de-

tecçao varia de 43,5 a 56% para os frascos de nylon e 33 *

75% para os de polietileno, dependendo do volume da .. • soluçao,

confirmando os dados de FRANCOIS (1972).

Concordando corn PARKER & ELBICK (1970),

devlâo ao nâo aumento apreciâvel da radiaçâo de fundo com o

volume (item 7.1.3, figura 11), deve-se utilizar o volume ma-

xime posslvel da amostra, para obtençâo de maior sensibilida-

da.

7.1.5. Detecçao de uma mesma atividade de 32P em voljj
mes crescentes de agua

As médias de contagens para cada tipo

• i

i i

j i

i .
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Eig, 12a - Taxa de œntagem de 32P-em volumes cxescentas de soluçao radio-
ativa, para quatro tipos de frasoos.

î ig . 12b - Äunento perœntual da taxa de cantagem para très tipos de fras-
cos, cam referenda aos de vidro Bectonan.
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de frasco, em funçio do volume de agua adicionada a uina mesma

atividade de 32P, encontram na figura 13-a.

Do mesmo modo que o anterior, calculqu

se o aumento percentual de contagem com referenda aos fras-

cos de vidro Beckman, e os dados estäo representados na figu-

ra 13-b.

Como era de se esperar pelos resultados

do Item anterior, os dois tipos de vidro comportaram-se de

Ejaneira idêntica e os de plastico apresentaram uma maior efi-

ciência de detecçâo, sendo os de nylon superiores aos de poli^

etileno, atê 17 ml de soluçâb radioativa.

Para os frascos de vidro foi obfcido um

mâxi3O na taxa liquida de contagem aos 10 ml de soluçio radi£

ativa, com um leve declînio para menores e maiores volumes;

assim, em 6 e 14 ml de soluçâo, a diminuiçâo nâo ultrapassa a

5% do valor mâximo obtido.

Aos 9 ml deu-se o mâximo para os fras-

cos de nylon, "com um leve déclive para menores e maiores volu

mes, de modo idêntico aos de vidro; para os de polietileno

hå uia patamar entre 11 e 15 ml, concordando com F BAB CO IS (1973) 3
GOULD et alii (1972), HABERER (1S66), HAVILAND åBIEBER (1970),

MATTHEWS (1968) e PARKER & ELRICK (2970). Os aumentos percen

tuais em relaçâo aos frascos de vidro Beckman foram aproxima-

damente os mesmo s do experimento anterior, como jå era espéra

do.

7.1:6. Correlaçâo entre eficiencia relativa e relaç'âo

de canais para 3 ZP em funçâo da largura do ca-

nal B (monitor)

Pelas taxas de contagem dos canais A

(integral) e B (monitor), obtidas de acordo com o procedimen-

to descrito no item 6.2.1, calculou-se as relaçoes de canais

(iteia 6.1.5) e as eficiências relativas de detecçâo para 32P

(iteîa 6.1.3). Estes dados estäo representados na figura 14,

onde de modo gérai, nota-se uma regressäo linear entre estas

variâveis para os diferentes valores do descriminador 4 (D4).

1
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De acordo com : _o bom sensö, de ve-se

preferir uma correlaçâoL que seja linear e de inclinaçâo ade-

quada, pbrque oferece[,facïlidàae de câlculo' eqalibraçâqy alëm

de àssegurar ïsensibilidade.- : Entlo; adotou-se ̂  como : critério

para a escolhà dordescriminaddr 4~(D4), ë consëguentementê a

largura do canal B {monitor), aquèla cùrva que résulta em va-

lor aproximädo de 2,5 para a rèïaçao dé canais para amostra

sem "quenching". Sendo assim, tem-së umà vàriaçâo de 0,01 a

0,02 unidades no valor da rëlaçâo de canais para variaçâo de

1% na eficiencia relativa para 32P.

Com este critërio para os frascos de vî

dro é aconselhâvel utilizar-se 2,2 volt como descriminador su

perior (D4) para o canal B (monitor), enquànto que para os

frascos de polietileno e nylon deve-se preferir 2,4e2,6 volt

respe ctivamente.

7.1.7. Aita voltagem de trabalho do sistema detector

para a fonte externa, era funçâo do tipo de

frasco, volume e "quenching"

As taxas de contagens obtidas de acordo

com o item 6.3.2, estäo representadas nos gråficos da figu-

ra 15.

Convêm notar que hâ semelhança destes

gräficos com agueles obtidos para 32P (item 7.1.2. figura 10).

Para as soluçoes sem coloraçâo em frascos^ de vidro Beckman,

o mâxiino da taxa de contagem foi conseguida a li000 volt e p^

ra os frascos de-nylon, a 950 volt, enquànto que para as solu

çôes coloridas- foi bbtido em 1.025 volt para q vidro Beckman,

e 975 — 1.000 volt para os de nylon. Apesar^ de se constatar

a ocorrência de mâximos era pontos poüco diferentes, na maior

parte do trabalho a alta voltagem foi mantida en 975 volt, pê

lo mesmo motivo apontado no .̂tem 7.1.2, para 32P.

Para as amostras sem coloraçâo, as ta-

xas mâximas de contagens para cada volume e tipb de frasco ,

concordam com as obtidas no item-7.5.2; (figura 24), mas para

as amostras com coloraçao, os -yàïores'.maximos: diminuent com o

i'-;

I . '•• • ;

! i- V; '••" •}r->-
'.--• " T •" •-• - i .

•?£•
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avunento de volume. Nota-se tambim que nas amostras colori-

das de mesmo grau de "quenching",«.a perda da eficiência rela-

tiya é bem maior para frascos com 19 ml (nylon) ou 20 ml (vi-

dro) em reïàçao a 5 ml, de modo idêntico ao'$2P (item 7.Î.2).

7.2. Testes preliminares do uso da fonte externa de "Co

para padronizaçao da eficiência de detecçao

Pelas taxas liquidas de contagem das

aaostras, sem e corn fonte externa de S0Co, obtidas de acordo

com o procedimento descrito no item 6.3.4, calcùlou-se a taxa

de contagem devido à fonte externa. Em seguida, tomahdo-se

a. çontagém das amostras sem "quenching" como 100%, determinou

se as eficiências relativas para 32P e 60Co nas outras amos_

tras (itens G.1.3 e 6.3.3), e os valores obtidos sâo mostra-

dos na figura 16-a e 16—b.

Notou-se altas correlaçôes lineares en-

tre as taxas de contagens ou eficiências relativas para 3ZP e
6aCo, para os diferentes tipos de frascos, podendo-se antever

o uso de tal fonte para a avaliaçâo da eficiência de dëtecçïo

de 32P pelo mêtodo de padronizaçao externa.

Por outro lado, confirmando resultados

jâ obtidos (item 7.1.4, figura 11; item 7.1.5, figura 12) per

cebe-se nitidamente uma maior eficiência de detecçao para os

frascos plåsticos (nylon e polietileno) : em relaçio aos de vi-

dro, contendo 10 ml de soluçâo radioativà (confirmando os re-

sultados dos itens 7.1.4 ë 7.1.5).

7.3. Espectrbs de pulsos ;

7.3.1. Espectro integral de pulsos para 32P e eeCô em

funçâo do tipo de frasco,volume e "quenching"

j Os e spec tros for am obtidos conforme1; o

descrito em 6.4.1 e os resultados aparecem nas figuras 17;a-e.

1:- -
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A forma do espectro parece nao depender do tipo de frasco, vo-

lume e radioisotopo (32P ou S0Co), para a alta voltagem de

975 volt. Isto leva a pensar que o espectro de pulsos devi-

do a fonte externa se ja predominantemente de/elétrons^^seme-

lhante.ao das partxculäs beta, pu/seja,~dé*elêfcrons do efeito

Compton; de fato, um estudo das probabilidades de interaçao

das radiäcöes gamado 60Co (ï/17 e 1/33 MeV) com a âguà, leva

a esta conclusäo (JOHNS &LANGHLIN3 19S6; WHÏTE^ 1959). Deve

ser notado que nos espectros intégrais das solùçôes sem

"quenching" aparecem pulsos ate com a amplitude "maxima de 9,8

a 9,9 volt (WIÉBE et alii3 1791). Isto jå era esperado, a

partir dos dados citados no item 5.1.2 e 7.1.7, onde a taxa ma

xima de contagem para as amostras com e sem "quenching" foram

codas obtidas ao redor de 975 volt.

Quando se compara os espectros inté-

grais para 32P e eoCo de amostra sem "quenching" de mesmo vo-

lume de 10 ml (17-e), nota-se uma pequena diferença quanto a

inclinaçâo das curvas, na seguinte ordem:i. vidro - G0Co > vi-

dro - 32P * nylon - 60Co > nylon - 3 2P, podendo-se af irmar que

ha uma maior predominância de pequenos pulsos no espectro in-

tegral para os frascos de vidrp do que nos de nylon, ocorren-

do o inverso para pulsos de maior amplitude. A explicacao

pode ser dada considerando-se que de todos os fotons prodûzi—

dos por uma dada partîcula beta (ou elétron), os da regiäo ul

tra-violeta säo mais absorvidos pelo vidro, resultando dal um

pulso de amplitude menor, cbmparativamente ao obtido com o

frasco de nylon, nas mesmas condiçôes.

Deve ser ressaltado que ape sar dos es-

pectros serem similares, nao sâo idênticos e a pequena varia-

çâo das curvas para os diferentes volumes confirmam que a re-

laçâo de canais dépende do volume e do tipo de frasco (item

7.5.1).

t

1
1

ï'à.

7.3.2. Espëctro diferencial de pulsos para 32P

Os espectros diferenciais foram obti-

dos segundo o procedimento descrito em 6.4.2. A figura 18
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mostra o espectro integral diferencial obtido para 3 2P, corn

e sem "quenching", para volume de 5 ml.

O valor da relaçao de canais dépende

do volume da amostra (item 7.5.1) :e>r portantôy era de se ëŝ

pérar^que ps-especteosdiferenciaisipâra amostras sém "quen-

ching" 'de 5 e 20 ml apresentàssem unirmënôr numéro de pulsös

de.pequena amplitude do que o espectro de 10 e 15 ml, e con

sequentemente; um numéro maior de pulsos de alta amplitude.

Os espectros diferenciais obtidos nâo evidenciaram este fato.

7.4. Influência da yariaçao de alta voltagem

7.4.1. Relaçlo de canais

Com as taxas liquidas de contagem dos

canais A e B, obtidas de àçordo com o procediinento descrito

em 6.2.3, calculou-se as relaçoes de canais,mostradas na fi-

19.

•'•'•j

Como jâ era esperado pelos resulta-

dos do item 7.1.2 (figura 10), as curvas apresentaram amesma

forma para os frascos de vidrp e nylon. De modo gérai, apesar

das relaçoes de canais variarem com a alta voltagem e o volume,

pode-se estimar umä variaçio de 0,015 a 0,018 unidades na re-

laçao de canais por volt para amostras sem "quenching" e 0,007

a 0,008 para amostras com "quenching", ao redor de 975 volt.

Como jâ foi vistonoitem 7.1.6, uma

correlaçâo entre eficiência relatiya para 3 2P e relaçlo de ca

nais, apresentou uma variaçio de 0, 01 a 0,02 unidades na" rela

çao de canais para variaçao de 1% na eficiência. Disto résulta,

que a variaçio de 1 volt na alta voltagem pode produzir uma va

riaçâo de 1,5 a 3,6% na eficiência relativa para 32P em amo£

tras sem "quenching" e 0,7 a 1,6%, nas com "quenching".

7.4.2. Espectro integral e diferencial de pulsos pa-

.'" ra" 3 2 P • --"-'- ';i'.'--'\-:' ' "•;-"'"':--. '"- ' '• ' .

V "--'. --..:' Seguindo—se o procedimento descrito

em6.4î2 e 6.4.3, foram obtidos os esper*—-~>s intégrais edife

rendais para 3 2 P (item 7.3.1e 7 i 3.2), representados n a figu-

ra 20/' '-" ' ' • '-'•' - ' ' :". ."-^-^ :.-*•-•''-'••-. :'r- ." .-'-"•'"'"'.

4- •

i>,

: • * ' • _

V.
i- *
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O aumento da alta voltagem f az com que

o fator de multiplicacäo da välvula fotomultiplicadora se ele

ve, e consequentemente os pulsos passam a ser de maior ampli-

tude. Em outras palavras, um aumento na alta voltagem cor-

responde a uma modificaçio no espectro, acarretando um aumen-

to no numéro de pulsos de maior amplitude e diminuiçao no nu-

méro dos de menor amplitude. Isto pode ser constatado nos

espectros intégrais e mais facilmente nos diferenciais, nas

anostras corn ou sem "quenching" (figura 20).

Por outro lado, como ja foi visto, a al

ta voltagem ôtima para detecçâo de amostras de 32P com e sem

"quenching" é 975 volt (item 7.1.2), com um canal de contagem

para pulsos de 0,5 a 9,9 volt. Um aumento na alta voltagem

faz com que alguns pulsos adquiram uma amplitude maior que

9,9 volt, ultrapassando o limite superior do canal de conta-

gem e acarretando uma diminuiçao de eficiência, devido a per-

da dessss pulsos.

3

7.4.3. Curvas de padronizaçao (relaçlo de canais e

fonte externa)

As eficiencias relatives de detecçao pa

ra 32P (item 6.1.3) e 6aCo (item 6.3.3) foram calculadas to-

mando-se como 100% a contagem média das 5 amostras sem "quen-

ching" obtidas a 975 volt. As correlaçoes da eficiência re-

lativa para 32P corn relaçao de canais e padronizaçao externa

para 975 volt estâo mostradas na figura 21. .Para comparaçâo

com outras altas voltagens, estas correlaçoes sâo apresentadas

junto com as de 1.000, 1.050 e 1.100 volt.

A alteraçio da alta tensäo de 975 para

1.000 volt, nâo résulta em modificaçâo apreciâvel na curva de

calibraçâo de eficiência relativa para 32P e 60Co, enquanto

a de eficiência relativa para 32P e relaçao de canais sofre

ism. forte deslocamento para a: dire!ta e torna-se menos inclina,

da (figura 21). Para as altas Soltagens de 1.050 e 1.100

volt, hâ uma diminuiçao das eficiencias relativas para 32P e

« - - •
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60Co, apesar de nâo se raodificarem demasiadamente as correla-

cöes. Na correlaçâo de eficiência relativa de 32P e relaçao

de canais, acentua-se ainda mais o deslocamento para a direi-

ta e menor inclinaçio.

7.5. InfluSncia da variaçlo do volume

7.5.1. Relaçao de canais

Com as taxas liquidas de contagem dos

canais A e B, obtidas durante a realizaçâo do item 6.1.7, cal.

culou-se as relaçôes de canais, mostradas na figura 22 a-b.

Em cintilaçâo liquida, una das vantagens

apontadas na padronizaçâo por relaçao de canais ë a ândependên

cia para com o volume das amostras, ou em outras palavras, a

relaçao das contagens obtidas em dois canais permanece inva-

riâvel corn o volume da amostra, o que era de se esperar tam

bêm para o efeito Cerenkov.

Pelos dados mostrados na figura 22, no-

ta-se lima proporcionalidaâe direta entre relaçôes de canais e

volume da amostra, na faixa de l a 10-11 ml, para os quatro

tipos de frascos, e uma proporcionaliâade inversa apôs os

16 ml, passando-se por urn vale entre 10 —11 ml e 16 ml.

7.5.2. Taxa de contagem da fonte externa em funçao do

volume da amostra

Com as taxas liquidas de contagem obfci-

das no ensaio 6.3.5, calculou-se as médias para cada tipo de

frasco e os valores estâo apresentados na figura 23a-hf tambêm

nesta figura estâo representados os aumentos percentuais de

contagem para os très tipos de frascos com referência nos de

Vidro Beckman.

Mesmo para os vazios foi observado uma

taxa de contagem da ordern de 12.000 cpm para os frascos de vi

dro, 18.000 cpm para polietileno e 30.500 cpm para nylon.
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tro tlpos de frasoos,

Flg, 22b - Varlaçao da relaçâo de canals com o volume de uma anostra de rtesma atlvldade de 3?Pf para -
quatro tlpos de frascos.
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Em parte isto pode ser atribuîdo aos elétrons do efeîto foto-

elêtrico e Compton, proEuzidos pela interaçao da radiaçâo ga-

ma com o frasco (causando o aparecimento da radiaçâo Ceren-

kov nas paredes e na base dos frascos) e a excitaçio do mate-

rial pelos raios gama. Devido as provâveis variaçôes das

espessuras da parede e fundo dos frascos, ê importante o co-

nhecimento da contribuiçâo do frasco para a taxa de contagem

da fonte externa (BIGASHIMURA et alii, 1962).

Os frascos de nylon produzem uraa maior

taxa de contagem para a fonte externa, em guase toda a f aixa

de volume, devendo ser salientado que para 15 ml, a âgua con-

tribui com aproximadamente 50%, enquanto que para os outros

frascos é ao redor de 70%.

Por outro lado, hå uma dependência en-

tre a taxa de contagem e volume da amostra atë IT):- 12 ml. Ap£

sar de näo ser aconselhâvel detectar-se amostras com 5 ml de

solucäo, deve-se notar que a dependência nessa regiäo ë de

2.500 cpm/ml, para os frascos de vidro e nylon, e 3.700 cpm/

/ml para polietileno, e daï, um erro de 4% na pipetagem da

amostra représenta um erro de 1 a 2% na taxa de contagem da

fonte externa. Transportando para a figura 23 os resultados

do item 7.1.7 (figura 15) obtidos com amostras com "quenching",

em frascos de vidro Beckman e nylon, nota-se que a cploraçâo

da amostra produz uma menor taxa de contagem da fonte externa

(em todos os volumes) em relaçâo àquela obtida com o frasco va

zio; a näo ser para 5 ml, acontece o mesmo efeito para os

frascos de vidro Beckman. Apesar de haver um aumento do nu-

méro de fotons com o volume, estes säo absorvidos pela colora_

çâo da amostra, resultando taxas inferiores àquelas dos fras-

cos vazios.

A ocorrência deste efeito faz corn que

o intervalo de taxa de contagem utilizâvel para padronizaçâo

sej a mais amplo do que parece ser a primèira vista (ou se ja,

diferença de taxa de contagem entre a obtida com um certo vo-

lume de soluçio e aquele com o frasco vasio).
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fig. 13a
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I

7.5.3. Efîciência relativa de detecçao de 3

Como jâ foi diseutido no item 7.1.3 (fi.

gura 10), a eficiência relativa de detecçao de 32P dépende do

volume da amostra de mesmo grau de "quenching", hàvendo uma

correlaçâo negativa entre eficiência e volume. Isto pode ser

notado na figura 24, obtida a partir de dados do ensäio 6.1.2

e discutidos em 7.1.2 (figura 10).

Este efeito pode ser explicado através

da lei de Lambert-Beer, sobre a transmissâo de fotons em fun-

çao do percurso. Assim, em volumes maiores, o percurso dos

fôtons é aumentado e consequentemente pode ocorrer absorçao

dos fôtons produzidos e perda de eficiência relativa.

•si~

T-ï

7.6. Curvas de calibraçâo: relaçâo de canais e fonte ex-
terna

Dos dados obtidos no ensaio 6.5.1, cal-

culou-se a relaçâo de canais (item 6.1.5) e a eficiência rela

tiva de detecçio do 3 2P, tomando-se como 100% a média das 10

eontagens liquidas das amostras sem "quenching" (item 6.1.3$..

De modo similar obteve-se a eficiência relativa de detecçao

da fonte externa, tomando-se como 100% a media das 10 taxas

liquidas de contagem para s °Co das amostras sem "quenching".

(item 6.3.3). As taxas liquidas da contagem para 60Co forain

obtidas por diferença entre as taxas liquidas de contagem da

primeira (32P) e segunda (32P+60Co) detecçôes. As correla-

çôes entre eficiência relativa para 32P e rëlaçao de canais e

fonte externa, estio visualizadas nas figuras 25 a 30.

Nestas figuras nota-se um menor interva

lo de confiança nas correlaçoes entre eficiencias relativas

para 32P e 63Co, comparativamente àquelas entre eficiencias

relativas para 32P e relaçâo de canais. Além disso, as cor-

relaçoes 32P vs 60Co podem ser tomadas como lineares e de ten

dencias iguais para os dois tipos de frascos e volumes em es-

tudo, muito se aproximando de uma relaçâo unitaria; jâ para

as correlaçoes 32P vs A/B, pode ser assumida como lineares
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para 5 e 10 ml em frascos de vidro, e quadråticas para casos

restantes, levando ainda a desvantagera de serem dependentes

do volume da amostra, principalmente os frascos ae nylon (fi-

gura 22).

Com referenda a eficiencia para amps -

tras com o mesmo grau de "quenching" em funçao do volume, as-

sunto jâ abordado nos îtens 7.1.2 e 7.1.7, hâ uma perda maior

da eficiéncia irelativa para 32P e 60Co a médida que se éleva
o volume da amostra. Assim, as curvas ZP vs 60Co, mostrarâ

Etinimos da oüdem de 30% para "P an volumes de 5 ml e 10% pa

ra 20 ml, tanto para frascos de vidro como para os de nylon.
t •:••• -: •>•"'

7.7. Api i cacao dos metodos relaçâo de canais e fonte extejr

na para extratos do solo

7.7.1. Extraçâo de P

Com as taxas liquidas de contagem para

3 2p e 6oCO| obtidas no ensaio 6.6.1, calculou-se as relaçoes

de canais e eficiências relativas. O resultado para fras-

cos de vidro Beckman - 10 ml, nylon - 10 ml, vidro - 20 ml e

nylon - 20 ml, estâo representados nas figuras 31, 32, 33 e

34, respectivamente.

As correlaçoes entre eficiências relati

vas para 32P e fonte externa (60Co) para as amostras de extra

tos de solo, para 10 e 20 ml, contidas em frascos de vidro e

nylon, concordant com aquela das amostras padrôes (soluçâo 4,

item 6.1.1) e também com a correlaçâo obtida para as 10 dife-

rentes soluçôes "quenchers", feita anteriormente no item 7.6

(figuras 25 a 30) .

As correlaçoes entre eficiência relati-

va para 32P e relaçâo de canais para as amostras de extrato de

solo, parecem nâo diferir daquela dos padroes (soluçâo 4).

Coinparando-se estas correlaçoes com as jâ obtidas anterior-

mente no item 7.6 (figuras 25 a 30)( nota-se que aquelas pa

ra frascos de vidro sofreram um deslocamento para a esquerda,

o mesmo ocorrendo para amostras de 10 ml em frascos de nylon,

em menor intensidade.

-t. -
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A similaridade de detecçlo do 32P e da

fonte externa (60Co), faz com que as eficiências relatives man

tenham-se constantes, independentes das proväveis flutuaçoes

do sistema detector. Sendo o mëtodo de padronizaçâo por re-

laçio de canais baseado somente nos pulsos devido as radia—

çoes beta emitidas pelo 32P, uma flutuaçâo da alta voltagem,

prl-amplificador ou em outra parte do sistema eletronico, po-

ce resultar em alteraçao nas curvas, obrigando a se fazer ca-

libraçoes pa£a cada dia ou semana de trabalho.

A tïtulo de ilustraçao, na figura 35 es—

tâo representadas as eficiências relativas de detecçio para
32P para as amostras de diferentes solos e soluçôes extrato—

ras de P, em 10 ml contidos em frascos de vidro Beckman.

7.7.2. Fracionamento de P

Com as taxas liquidas de contagem para

no ensaio 6.6.2, calculou-se as relaçôes

de canais e eficiências relativas. Os dados para frascos de

vidro Beckman-10 ml, nylon-10 ml, vidro - 20 ml e nylon -

- 20 ml, estâo representados nas figuras 36, 37, 38 e 39, res*

pecrti vamente.

Do mesmo modo que o experimento ante-

rior, as curvas de calibraçâo por padronizaçâo externa, para

amostras e padroes, concordam com as jâ obtidas (item 7.6, fi

guras 25 a 30; item 7.7.1, figuras 30 a 33). Nas curvas de

calibraçâo por relaçâo de canais näo ha concordância entre as

aaostras e padroes para volumes de 10 e 20 ml, apesar das de-

tecçôes deste experimento seremfeitas junto com as do experi^

niento anterior (onde hâ concordância entre amostras e padroes).

A tïtulo de ilustraçâo, na figura 40 eji

tio representadas as eficiências relativas de detecçâo para
3ZP para amostras de diferentes solos e soluçôes fracionado-

ras de P, em 10 ml contidos em frascos de nylon.
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7.8. Eficiëncia absolute de detecçâo de 3 2P pelo efeito CJÎ
renkov

Seguindo-se o proeedimento descrito no

item 6.1.4, obteve-se uraa taxa liquida de contagem de

144115,0 ± 3294,6 cpm (2,28%) para os frascos contendo 32P em

soluçao cintiladora e 39279,7 ± 921,9 cpm (2,34%) para efeito

Cerenkov. Assumindo-se uma eficiência de detecçio de 98% pa

ra o primeiro çaso, tem-se 26,71 ± 0,152% (3,27%) para o efei

to Cerenkov, para amostras de 10 ml. A eficiência de detec-

çâo de 3ZP pelo efeito Cerenkov, para outros frascos e volumes

pode ser obtida atravës do exante dos dados apresentados na f :L

gura 12. Os valores de eficiência para 5, 9, 10, 15, 19, 20

e 24 ml sâo mostrados no guadro VII.

QDADRO"VI~f-^Eficiência absoluta de detecçâo de 32P pelo efeito

Cerenkov em âgua em percentagem, para vârios ti-

pos de frascos e volumes, na ausência de "quen-

ching" (alta voltagem: 975 volt; canal A = 0,5 a

9,9 volt).

Tipo
de frasco

Volume '
(ml) 10 15 19 20 24

Vidro Beckman

Vidro Amersham

Nylon

Polietileno

25.31 26,77 26,71 25,50 22,73 21,99

25,42 27,00 27,16 25,76 23,23 22,34

37.32 39,19 38,84 37,42 33,60

33,25 35,75 35,71 36,05 35,03 35,05 33,03

1

Desse modo, em amostras de grande volu-

me, podec-se detectar, com erro de 1%, aproximadamente 2 pCi/ml,

em soluçao aquosa sem "quenching™, em um tempo total de 1.000

minutos {WATT & RAMSDEN, 1964; NASCIMEWTO, 1972). Com o raes_

ino tesq?o total de contagem, com o sistema GM (com contagem de

2 ml em plancheta) somente detectaria com erro de 1% se a ati

vidade fosse da ordern de 70 pCi/ml. Por outro lado, esse më

i
!
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todo de detecçao para 32P pode ser ainda melhorado na sua sen

sibilidade pelo emprego de extraçâo por solventes, com deter-

minaçâo direta da radioatividade por efeito Cerenkov no prô-

prio solvente.

Alêm disso, coin a existência do limiar,

hâ a possibilidade de uso con junto com 333?, 3SS ou ll5Ca/ com

detecçao do 32P sem interferência. Também, devido a baixa

exiciência para raios ganta de baixa energia, poderia se pes-

sar em usâ-lo conjuntamente com radioisötopos que decaem por

cspimra de elëtron e positron (com emissäo ou näo) de raios

gaïaa de baixa energia (21Ha, 51Cr, 51fMn, 56Co, 57Co, 85Sr) e

mesiao corn agueles que decaem por desintegraçao beta de baixa

energia e emissäo de raios gama (59Fe, 65Zn, 75Se, 2 0 3Eg).

Finalmente, com auxîlio de circuitos des_

criminadores de pulsos, poder-se-ia pensar na detecçâo conjun

ta ce I>2K ou 86Rb+"2K por efeito Cerenkov.
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conclui-se que:
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Pelos resultados obtidos neste trabalho.

1) o método de padronizaçio externa (B0Co) para

determinaçâo de eficiência de detecçao de 3 ZP pelo efeito Ce-

renkov apresentou maior precisâo do que o de relaçâo de ca-

nais;

2) o método de padronizaçio externa inostrou-se me

nos inf luenciâvel pela variaçâo da alta voltagem, volume da

amostra e tipo de frasco utilizado, do que o de relaçâo de ca

nais;

3) coia o uso da fonte externa, nâo hâ necessida—

de de ajustes periôdicos do descriminador superior do canal B

(monitor), e conséquente obtençio de novas curvas de calibra-

çâo;

4) e viâvel e conveniente a adaptaçlo de uma fon

te externa de 60Co nos sistemas cintiladores lïquidos comer—

ciais;

5) amostras radioativas de grande volume devem

ser detectadas na capacidade maxima dos frascos, pois verifi-

cou-se que a radiaçâo de f undo independe do volume da amostra;

6) amostras radioativas de pequeno volume (menor

que 9 ml) devem ser transferidas totalmente para os frascos e

os volumes completados a 9 ml nos de nylon, 10 ml nos de vi-

dro e 11 a 14 ml nos de polietileno;

•-¥••

i".

i

't.

7) os frascos de plâstico mostraram-se mais efi-

cientes na detecçao de 3 2P do que os de vidro;

8) os frascos de nylon mostraram-se mais eficien

tes que os de polietileno, até o volume de 17 ml;

9) a eficiência relativa de detecçao de 3 2P para

amostra de mesrao grau de "quenching" de cor, diminui com o au

mento de volume. • - ... .
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10) o metoäo de padronizaçao externa com 60Co é reco-

mendâvel para trabalhos com amostras com "quenching" de cor ,

como por exemplo, extrato de solo (extraçao e fracionamento

de P).
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9. RESUMO

A detecçSo de 32P em extratos aguosos,

normalmente é feita com auxllio do detector Geiger-Mullerr de

janela fina, e amostra em plancheta. Atualmente, vem-se de-

senvolvendo a têcnica de detecçâo de radioisStopos emissores

de oartïculas beta de alta energia (3aP, *ZK, 86Rfa) j3eJLo_efei_

to Cerenkov, utilizando-se sistema cintilador lïquido comer-

cial.
Esta têcnica, apesar de ser aproximada-

ïaente 30 vezes mais sensîvel, tem o inconveniente da variaçao

da eficiência de detecçâo, principalmente para amostras que

tenhaa coloraçâo (extratos de solo, por exemplo).. Dax surge

a necsssidade de se determinar para cada amostra, a eficiên-

cia de detecçâo. _

Os métodos de padronizaçâo interna e ra

laçâo de canais apresentam uma série de desvantagens, princi-

palmente quanto a nâo reutilizaçio das amostras (19 método} e

incerteza estatïstica para amostras de baixa atividade (29 mê

tcdo) . A eliminaçâo destas desvantagens pode ser feita com

c emprego do método de padronizaçâo externa. A utilizaçâo

das fontes radioativas normalmente encontradas nos sistemas
cintiladores lïquidos (133Ba 137Cs. 24 1Am) näo se prestam pa_

ra o efeito Cerenkov, devido a existência do limiar de ener-

gia. Além disso, o sistema cintilador utilizado neste traba

Iho, nao possui nenhuma fonte externa.

Adaptou-se entäo uma fonte de B0Cof 'ide

atividade de 1,4 uCi, ao elevador de amostras do sistema deteç

tor e zez-se a comparaçâo com o método de relaçâo de canais

na determinaçâo da eficiência de detecçâo de 32P em extratos

de solo (extraçâo e f racionamento de P). O método de padro-

nizaçâo externa mostrou-se mais preciso, além de ser menos

influenciado pela variaçao da alta volt agern, volume da amos-

tra e tipo de frasco.

Também foram estudados alguns aspectos

da metodologia por efeito Cerenkov. Para amostras de grande

volume é aconselhado a detecçâo em frascos em sua capacidade

maxima; amostras de pequeno volume, deve-se transferor todo

o volume para o frasco e completar o volume a 9 ml para fras-

ïr.
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cos de nylon, 10 ml para os de vidro e 11 a 14 ml para os de

polietileno. Por outro lado, os frascos de plâstico apresen

taram raaiores eficiências de deteccäpjgue„os-de-vidro. Quan

to a radiaçio de fundo, as menores taxas forant apresentadas

pelos frascos de nylon e as maiores pelos de vidro Beckman.

l '.

1



-124-

soil extracts.

The detection of 32P in aqueous extracts

is usually made with the aid of a Geiger-Muller detector, with

thin window and sample on a planchet. Presently the techni-

que is being developed of detection of high energy beta par-

ticles emitters (32P, If2K, 86Rb) through the Cerenkov effect,

using a commercial liquid scintillation system.

This technique, despite being approxima-

tely 30 times more sensitive, has the inconvenience of varying

the detection efficiency, mainly for color samples (soil ex-

tracts, for instance). From this stems the need for deter-

mining the detection efficiency for each sample.

The internal standardization and channels

ratio methods show a series of drawbacks, mainly the non-reu-

tilization of the samples (1st method) and statistical uncer-

tainty for low activity samples (2nd method). The elimina-

tion of these drawbacks can be achieved through the utiliza-

tion of the external standardization method. The radioactive

sources regularly found in liquid scintillation systems

(133Ba, 137Cs, Am) cannot be used for Cerenkov effect, due

to the existence of the energy threshold. In addition, the

scintillation system utilized in this work has no external

source.
Thus a 60Co source with 1,4 uCi activi-

ty has been adapted to the sample elevator of the detector

system, and a comparison was made with the channels ratio me-

thod to evaluate the efficiency of 32P detection in soil ex-

tracts (P extraction and fractionation). The external stan-

dardization method showed to be more accurate, besides being

influenced to a lesser degree by high voltage variation, sam-

ple volume and vial types.

Some aspects of the methodology for Ce-

renkov effect have also been studied. In the case of large

samples, it is advisable to carry out detection in vials

filled up to their full capacity; in the case, of small, sam-

ples, the whole volume should be transferred to the vials and
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completed up to 9 ml for nylon vials, 10 ml for glass vials and

11 to 14 ml for polyethilene vials. On the other hand,plas-

tic vials showed higher detection efficiency than glass ones.

As to background radiation, the lowest rates were given by

nylon vials and the highest by Beckman glass vials.

;i
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A P Ê N D I C E I

METODOS DE DETERMINAÇAO DE EFICIENCIA

DE DETECÇAO POR CINTILAÇAO LIQUIDA E

EFEITO CERENKOV

1.1. Padronizaçio interna

Neste primeiro mëtodo, ap6s a contagem

da amostra, adiciona-se uma alxcota (50 - 100 ulr aproximada-

merite) de uma soluçao padronisada contendo o radioisôtopo, com

com a atividade de 0,5 a 1 yCi/ml, e em seguida reconta-se a

asostra. Admitindo-se que a eficiência de detecçâo seja a

irtesma antes e depois da adiçâo da alîcota da soluçao padrâo,

pode-se determinâ-ls. pela seguinte equaçâo:

•n _
cpm.

J

- cpm.
3 (1.1)

onde:

E. = eficiência de detecçâo, en percentagem.

cpm. , = atividade da amostra antes da adiçâo da alîco-

ta da soluçao padräo, em cpm.

cpm. _ = atividade da amostra apos a adiçâo da alîcota

da soluçao padräo, em cpm.

D = atividade contida na alîcota adicionada, em dpm.

1.2. Relacäo de canais

l

r
I
f.
X

Baseia-se no fato de que a presença de

"quenchers" na amostra ocasiona uma mudança no espectro de pul

sos. Esta mudança de espectro de pul so s pode ser utilizada

para avaliar a presença de "quencher" na amostra e sendo o

"quencher" responsâvel pela âiminuiçao da eficiência, pode-se

determinâ-la.
Assim, neste mêtodo, utiliza-se dois ca

nais de contagens (selecionados pelo «so adeguado de descrimi



-140-

nadores) onde säo registrados os pulsos devido äs raâiaçoes
emitidas em um intervalo de tempo e a relaçlo das contagens
acumuladas nestes canais terâ valores diferentes dependendo
da eficiência de detecçâo.

-attostra 1

//amostra 2

D3 D2

amplitude do pulso (volt)

D3

Eig. 1.1 - Electro de pulsos para duas amostras com diferentes graus de

"quenching" ( D = ôescrimina&or).

As figuras X.l e 1.2 esguematizam o méto

dos a amostra 2, ape sar de ter a mesma atividade que a araos-

tra 1, devido o seu maior grau de "quenching" tern o seu espeç

tro de pulsos modificado em relaçâo à amostra 1. Os canais

de contagem sio selecionados pelo uso dos descriminadores Dl,

D2 e D3 , ou melhor i

canal A •+ Dl - D3

çâo da relaçâo:

R.

canal B + D l - D2 permitindo a obten-

cpmi (canal A)

cpm. (canal 8)
(1-2)
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cujo valor dependerå do grau de "quenching" ou da eficiên-
cia de detecçâo da amostra, que por sua vez ë determinadapor:

(canal A)
100

dpra
... (1.3)

ende:

R. = relacäo de canais da amostra.

cpm. (canal A) = atividade devido a amostra, registra-

da no canal A, em cpm.

cpm. (canal B) = atividade devido a amostra, registra-
da no canal B, em cpm.

E. = eficiência de detecçâo da amostra, emporcentagem.

dpm = atividade contida na amostra, em desintegraçoes
por minuto (dpm).

0 procedimento experimental para este
inëtodo é o seguinte: prepara-se amostras (a partir de solu
çôas padroes de mesma atividade) com "quenching" crescentes e
estas amostras sâo detectadas através do uso de dois canais
de contagens, e obtêra-se para cada amostra, a relaçio de ca-
nais (R. ) e a eficiência de detecçâo (E.) de acordo com as
eguaçôes anteriorraente descritas. De posse dos valores de
R^ e E i pode-se obter em grafico E^ vs R. e/ouuma funçâo que
correlaciona estas duas variâveis (figura 1.2).

Em seguida, detecta-se do mesmo modo as
asaostras de eficiências desconhecidas e a partir das relaçoes
de canais (R.) détermina-se grafica ou analiticamente os val£
ras das eficiências (E.) dessas amostras. Devido as caracte
risticas de utilizaçâo, os canais A e B sio chamados de canal
integral e monitor, respectivamente.

—--.̂ rfais-.̂
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i

B
•ti

ef
ic

ië
ri

/

/

/
#

/

' E = f (R)

relaçâo de renais (R = A/B)

ELg. 1.2 - Beprasentaçâo esquemâtica do mëtodo padronizaçio por relaçâo
de canais.

1.3. Padronizaçio externa

O terceiro método baseia-se no fato de

que a eficiência de detecçâo do radioisotope seja diretamente

nroporcional a eficiência de detecçâo de fotoelétrons e elë-

trons-Comptons originados pelo bombardeamento da amostra corn

raios gama de uma.fonte radioativa externa, colocäda mecanica

mente junto à amostra.

Assim, o procedimento experimental para

este método é oseguinte: prepara-se amostras .(a partir de

uma soluçâo padrâo de mesma atividade) com "quenching" cres-

centes. Apos-a detecçio de cada uma destas amostras, uma fon

te radioativa emissora de raios gama de energia e atividade

conveniente é colocada prôxima a amostra e novamente detecta-

da. A eficiência (em percentagem) de detecçâo para as amojî

tras padrôes é determinada pela equaçâo clâssica:

Ei = dpra
. 100 (1.4)

S ! • -
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e esta eficiência pode ser correlacionada tanto com as conta-

gens (cpm) devido ao padräo externo conto com as ef iciencias

relativas do padrao externo (tomando-se como eficiência do pa

dräo externo igual a 100% àguela contagem do padräo externo

na amostra sem "quenching");

cpm. (a + PE) - cpm. (a)
(PE) = i i • 100

(PE)
... (1.5)

oriaer

cpm. (PE) = atividade devido ao padrao externo, em cpm.

cpm. (a + PE) = atividade devido a amostra e padrâo exter

no, em cpm.

cpm. (a) = atividade devido a amostra, em cpm.

E. (PE) = eficiência relativa de detecçao do padrao ex-

terno, em per cent agern.

cpm. (PE) = atividade devido ao padräo externo obtida

em amostra sem "quenching", em cpm.

De posse dos valores E. e cpm. (PE) ou

E. (PE) pode-se obter um gråfico E. vs cpm. (PE) ou vs E. (PE),

ou melhor ainda, na funçâo se correlacione as variåveis (figu

ra 1.3).

Em seguida detacta-se do mesmo modo as

aaostras.de eficiencias desconhecidas, e a partir das conta-

gens devido ao padräo externo - cpm. (P3) ou das ef iciencias re

l2.±±-vas do padräo externo - E ± (PE) - determina-se grafica ou

anaîiticamente os valores das eficiências - E. - dessas

feras.
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E = f [ cpm (PE) ]

E = f • [ E (PE) ]
ou

contagem da fonte externa ou efici-

ência de oontagem da fente externa

Eig. 1.3 - Rspresentaçio esguemâtica do mëtodo padronizaçio externa.

1.4. Padronizaçao externa por relaçâo de canais

O quarto mêtodo ë muito similar ao ter-

ceiro método jâ descrito, pois utiliza também uma fonte radio

afciva emissora de raios gaina. Em resumo ë uma reuniâo do se-,

gundo e terceiro métodos, havendo agui a necessidade de se de_

tectar o padrâo externo em dois canais de contagens, canal Ai

e B1 (figura 1.4}. O proçédimento experimental também envol

ve a preparaçâo de amostras padröes (a partir de uma soluçio

padrao de mesma atividade) com "quenching" crescente e ap5s a

detecçao de cada uma destas amostras, uma fonte radioativa

emissora de raios gaina de energia e atividade conveniente ë

colocada prôxima a amostra, e novamente detectada.

A eficiência' (em porcentagem)

amostras padrôes e determinada pela equaçio:
para as

; ï
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... (1.7)

que pode ser correlacionada com as relaçoes de canais do pa-

örao externo obtidas pela equaçio:

cpm. (a+PE, canal A1 ) - cpm. (a, canal A1 )
R (PE) = ± (1.8)

epn^ (a+PE, canal B1) -cpm. (a, canal B*)

onde:

cpm. (a, canal A1) = atividade devido a amostra no ca-

nal A1, em cpm.

R. (PE) = relaçoes de canais do padrâo externo.

cpm. (a+PE, canal A') = atividade devido a amostra e

padrâo externo registrada no canal A1, em cpm.

^ (a+PE, canal B1) = atividade devido a amostra e pji

drâo externo registrada no canal B1, em cpm.

(a, canal B1) = atividade devido a amostra no ca-

nal B1, em cpm.

u (a, canal A1) = atividade devido a amostra regis-

trada no canal A', em cpm.

Da raesma maneira gue no segundo e ter —

ceiro método, pode-se obter em gråfico B^ vs R^ (PE), ou me-

lhor ainda na funçâo que correlacione estas 2 variâveis (figu

ra X.4).

Normalmente, o"instrumente détecta pri-

seiramente a fonte externa da amostra por um tempo de 1 minu—

to, e a amostra por 0,2 minutos. Em seguida, calcula automa

ticamente a taxa de contagem da amostra e resolve a equaçâo

1.8, memorizando o resultado. Apôs isto, a amostra ë défini

tivamente detectada pelo tempo desejado e nb final, o instru

mento imprime o numéro de contagens da amostra (total ou por
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alero do numéro da amostra e tempo de detecçio.
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externo ,

Em seguida, detecta-se do mesmo modo as

amostras de eficiencias desconhecidas e a part ir da relaçâo

de canais do padräo externo I^ (PE) - determina-se grâfica ou

anaiiticamente os valores da eficiência - Ê  - dessas amostras.

A

padrao

i

relaçâo de canais do

padrio externo

f lg. 1.4 - Bepresentagäb esquenâtica do nétodo padranizaçio externa par

relaçâo de canais»

1.5. Discussâo

Cada um dos quatro mêtodos descritos

apresenta as suas vantagens e desvantagens. Assim# o primei

ro método, padronizaçâo interna,.ë de muita utilidade quando

se tem amostras com alto grau de "quenching" (baixa ëficien-

cia) mas tem a desvantagem de ser um método um tanto demorado

e cansativo quando se tem algumas dezenas de amostras e se o

sisterna detector opera à baixa tempèrâtura, além de näö permi

tir uma recontagem da amostrâ em caso de dûvidâ da primeira

contagem e deixar as amostras com uma atividade relativamente
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alta, dificultando a descontaminaçao e reutilizaçao dos fras-

cos de contagem.

O segundo mêtodo, relaçio de canals,

àlém de permitir reaproveitamento e recontagem das amostras,

näo nécessita de um tempo extra para padronizaçao, mas é ino-

pérante para amostras fracas e/ou corn alto grau de "quenching"

(baixa eficiência) devido a incerteza estatîstica da relaçio

d canais. Tem também a desvantageni de necessitar de dois

casais de contagens, très descriminadores (pelo menos) e dois

escalîœetros.

O terceiro mëtodo, padronizaçao exter-

na, coiao o primeiro método, nécessita somente de um canal de

contagem, mas tem a desvantagem de necessitar de duas conta-

gens (sem e com a fonte externa}, apesar de que o tempo de

contagem com a fonte externa possa ser pegueno (0,5 a 1 minu-

to) dependéndo de sua atividade. Tem a grande vantagem de

näo alterar a composiçâo das amostras, ser simples, permitir

reaprovéitamento e recontagem da amostra em caso de düvida, e

pode ser usado em amostras com grau de "quenching" näo muito

alto, funcionando melhor-em baixo e médio grau de "quenching",

e atividade näo muito alta.

O quarto método além de necessitar de

dois outros canais de contagens hâ a necessidade de duas con-

fcagens, ainda que o tempo de contagem da amostra com o padräo

externo sej a razoavelmente pegueno (1 minuto). Alêm de acu-

mular as vantagens do segundo e terceiro método, ë aind». näo

dependente do volume da amostra, desvantagem encontrada no me

todo anterior,. e além disso, a relaçâo de canais ë determina-

da com alta precisâo- estatîstica; como no segundo método, tem

a desvantagem de utilizar dois öutros canais de contagens.

I;- v-

1:
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APÊNDICE II - Caracterïstioas fîsicas dos radioisotope« cita-

dos.

Os dados apresentados no quadro VIIl, so-

bre as principals caracterxsticas fxsicas dos radioisotopes

citados no présente trabalho, foram extraidos de HEATB (1972)

na quase sua totalidade, e em alguns casos, de LAUERER,

HOLLANDES å PERLldAN (1967).

Neste quadro, na segunda coluna, a meia—

vida é dada em segundos (s), minutos (min), horas (h), dias

(d) ou anos (a). O tipo de decaimento, 3a. coluna, é repre-

sentado por a, emissâo de partlculasalfa; ß , partxculas bè^

fcagnègafcivas; ß , partxculas beta positivas; n, neutrons

atrasados; CE, captura de elétron e TI, transiçâo isomer!ca.

Das radiaçôes emitidas, somente ha interesse neste trabalho

nas partxculas betas e raios gama; desse modo, sâo dadas as

energias maximas da partxcula beta emitidas (4a. coluna) e a

sua percentagem de decaimento (5a. coluna), e também, a ener—

gia dos raios gama (6a. coluna) e suas percentagens de decai-

mento (7a. coluna).

Admitindo-se que para estudos agronômi-

cos, o radioisôtopo deva ter meia-vida fxsica superior a pelo

menos 12 horas e inferior a 1 ano, pode-se concluir que *7Ca,

üa, 3 2P, *2K e 86Hb podem
7eAs, "Mo, 131I e 19BAu, além de 2*

ser detectados pelo efeito Cererikov. Ainda este efeito pode

ser utilizado na detecçao de 3BCl, '"'K e 9 OSr+ a oY, que devi-

do as suas meias-vidas longas, requerem cuidados especiais de

trabalho.
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S S S f r o présente trabalho, ocxa destaqæ a emssao
de partïculas beta negativas e raios gamaCver texte)
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