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RESUMO

Foi desenvolvido um método para a determinação da con

centração de f]uor através da reação 19F(p,ov)160v

' A ressonância produzida na eherg'i'a-de- 672 keV dos pro-

tons incidentes decai com emissão de raios gania de 6,13 e 7,12 MeV,

os quais foram normalizados através da detecção dos protons re-

troespalhados ._

<^"AS razões entre os raios gama por partícula retroespa

lhada, dos padrões de concentração conhecida de F e das amostras

desconhecidas permitiu a determinação da concentração relativa

destas amostras. 0 método foi aplicado ao estudo de amostras de

dentes humanos e de animais e também de amostras de minerais. A

ressonância permitiu a determinação da concentração relativa

a profundidade nas amostras analisadas .

ABSTRACT

The reaction l9F(p,ay)]6O was used to determine fluo-

rine concentration in various substances. A pronounced resonance

at E = 672 keV permitted analysis of samples at various depths.

Backscattered protons were used to normalize the number of 6,13

and 7,12 MeV gamma rays emitted during sample irradiation*.—

V, Comparison with gamma/particle ratios from pure sub-

stances of know fluorine concentration permits an absolute in-

terpretation of results, w

*"" The technique was applied to several human^and anania]

tooth samples and fluorine containing minerals/



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO • 1

CAPITULO I - CONSIDERAÇÕES TEÔR TCAS 3

1.1 - Cinemática da Reação Nuclear 3

1.1.1 - Reação nuclear 3

1.1.2 - Equação Q 3

1.2 - Ressonância Nuclear 6

1.3 - Interação da Radiação Gama com a Matéria 8

1.3.1 - Efeito fotoelétrico 8
1.3.2 - Efeito comptom , S

1.3.3 - Produção de pares 0

CAPÍTULO II - MÉTODO E EXPERIÊNCIA . 11

II. 1 - Descrição do Método II

II ,2 - Parte Experimentai 14

II.2.1 - Equipamentos usados '..A

II. 3 - Resultados l?

11,3.1 - Padrões de fluorita e teflon ±.$

TI.3.2 - Determinação da concentração de flúor em

dentes humanos 19

II. 3.3 - Determinação da concentração de F em cien-

tes de vaca e rato ^ 1

11.3.4 - Determinação da concentração de F em topá-

zio e apatita 12

11.3.5 - Homogeneidade do método 2 2
11. 4 - Erros . ? 3

•'; t.CAPÍTULO III - CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 3 4

iii



DESCRIÇÃO DOS GRÁFICOS

Figura 1 - Níveis nucleares de energia dos estados exci-

tados de 6,13 e 7,12 MeV; da reação
29F(p,aT,) i e0. 2 7

Figura 2 - Espectro de ressonâncias para o flúor, na rea

ção *9F(p,uy)1"O, para os estados excitados de

6,13 e 7,12 MeV de energia, em função da va-

riação da energia dos prõtons incidentes 27

Figura 3 - Espectro de raios X induzidos por protons de

2 MeV, na amostra do dente DTl, com uma des-

crição dos elementos correspondentes a cada

pico 2 8

Figura 4a,4b - Espectros típicos de fluorita (CaF-j , com

os picos característicos de raios gama de 6,1.3

e 7,12 MeV de energia, junto aos picos de es-

cape correspondentes (4a escala linear o -1L

escala logarítmica). 'v

Figura 5 - Diagrama de bloco da montagem eletrônica 31

Figura 6 - Montagem dos detetores e câmara de espalha-

mento jl

Figura 7 - Espectro de raios gama do dente DTl, irradia

do com prótons de 700 keV J2

Figura 8 - Espectro de raios gama do dente de vaca, ir-

radiado com prótons de 700 keV 3 3

iv



INTRODUÇÃO

Quando partículas carregadas com energia da ordem de

milhões de elêtron-volts .incidem sobre um alvo, entre os vários

processos que podem ocorrer durante a interação, esta a reação

nuclear. Processo que depende da energia da partícula inciden

te, da barreira de Coulomb, do núcleo alvo, etc.

Neste trabalho foi desenvolvido um método para detec-

ção de flúor em amostras através da ressonância produzida na

reação nuclear 15F(p,av) 1CO. os raios gama característicos erra

tidos proporcionam a informação da existência de F na amostra

considerada.

0 método pode-se extender â análise de outros elemen-

tos através de outras reações nucleares conhecidas.

Uma das vantagens deste método de análise é que nao

envolvem cálculos muito elaborados e que podem ser realizados

sem auxílio de computadores. Além disto fornece informações se

bre a distribuição com a profundidade do elemento considerado na

amostra, pois a ressonância nuclear só se realizará a an ia deter

minada energia ou. energias.

Através de um controle da energia do feixe incidcr.te

pode-se fazer uma análise não destrutiva das amostras.

Neste trabalho este método foi aplicado para medir a

concentração relativa de flúor por comparação com padrões de core

posição conhecida.

Foi determinada a concentração relativa com a profun-

didade em amostras de dentes. Esta determinação poderia servir

para um estudo futuro de prevenção das cáries dentais a qual po

de estar relacionada com a concentração de flúor.

Foram feitas medidas relativas através da determina -

ção da quantidade de raios gama emitidos por próton retroespa-

Ihado. 0 resultado foi, então, comparado com o número de raios

gama por próton obtidos de amostras com uma concentração de F

conhecida.

No primeiro capítulo serão apresentados considerações

da teoria relevantes para este trabalho.



\"o capitule T-1 descreveremos o método e o desenvolvi-

da experiência, o equipamento utilizado <= finalmente se-

•.:• resent,ido;; os resultados obtidos e as conclusões.



CAPITULO I

CONSIDERAÇÕES TEÕRICAS

1.1 - CINEMÂTICA DA REAÇÃO NUCLEAR

1.1.1 - Reação Nuclear

A colisão de partículas aceleradas ou de radiação com

um núcleo, reação nuclear, é em geral classificada em dois ti-

pos: colisão elástica e colisão inelástica.

No primeiro caso a energia cinética total é conserva-

da. No segundo caso a partícula ou a radiação poderá penetrar

no núcleo, e ser reemitido com menor energia ou, então, dar ori.

gem a emissão de várias partículas ou radiação.

De uma forma mais geral entende-se por reação nuclear

a interação de nucleons, agregados de nucleons ou de radiação

com um núcleo, de modo que uma troca da composição nucleônica e

(ou) energia é realizado no núcleo.

1.1.2 - Equação Q (Evans 1955, Enge 1971)

As reaçõfes nucleares são classificadas através dos va

lores obtidos para o parâmetro Q definido pela equação abaixo,

em exoérgicâs e endoêrgicas.

Quando Q i menor que zero a reação ê chamada endoérgi

ca, neste caso é necessário que o núcleo absorva energia para

que a reação seja energeticamente possível.

Para valores positivos de Q, a reação é denominada exo

érgica e a energia cinética dos produtos excede a energia das

partículas ou fótons incidentes.

A chamada equação Q, para as reações nucleares obti-

das pela colisão das partículas, é uma relação entre a energia



;̂e desintegração Q e a energia cinética das partículas inciden-

tes e as produzidas durante a reação, todas medidas no sistema

do coordenadas de laboratório.

0 valor de Q pode ser determinado através da seguinte

\eiação:

Q - (Mx + M T ) c 2 - (M^ + M R ) c 2 ( 1 . 1 )

ou ainda com auxílio da lei de conservação da energia, a rela-

ção poderá ser escrita como:

Tx + Q = T E + T R (1.2)

onde MT, TT; jyLfT^; M_,,T são as massas e energias cinéticas da

partícula incidente; da partícula resultante após a reação e do

núcleo residual respectivamente.

Os valores de T_ e T E podem ser determinados experimen

talmente e o valor de rC pode ser obtido através das equações

-^inemáticas da reação. Substituindo os valores determinados na

relação anterior, obteremos a seguinte equação para o valor de

Q, onde 9 é o ângulo formado entre as direções da partícula in-

cidente e da partícula emitida:

Q i r E ^ i 7
"R " R "R

a qual é válida para o caso de baixas energias, onde T. << M3c
2

ou seja quando a energia cinética T. de cada partícula ê muito

menor do que a energia em repouso.

Com vistas as experiências nas quais acontecem rea-

ções endoêrgicas, analisaremos a seguir as condições em que e-

las ocorrem.

A variação de T E em função de Tj, para um valor de Q

fixado, pode ser obtido da equação (1.3) e teremos:



C O S G / M K T T / C O S 0 > ' M M a1 { M _ - M T ) T
/f~ = I_k_-I + / t LJk.J.) . H JL-—J I

M •+• M _ ~ / H + M_ *3 + '-

A energia mínima necessária para que uma reação deste

tipo seja possível, pode ser obtida quando a energia cinéticn

da partícula incidente é suficientemente grande, fazendo que n

quantidade sob o segundo radical se anule. Obteremos, «ntao

seguinte relação para a energia cinética da partícula incirien-

te:

Q(M - Mp)

5
se,-

Se a partícula resultante M^ ê observada em mv âi.." J 'c

6 = 0 , então a fórmula para a energia mínima reduz-se a

Q(M + M )R E

M + h\ - Mr> ~p TK t J

Na medida em que a energia da partícula Incicfc—!:•? '•

aumentada, as partículas de massa NL serão emitidas inici..; ir ••--•

te num ângulo S 5 0. Para um ângulo í. = 9 0 a energia ';i:i.'J ; ^

com que a partícula poderá ser inicialmente emitida e n;uai n

zero. Este fato pode ser verificado utilizando a equação " ."•...

Para energias acima da energia mínima, a part: rui:: ár

massa M^ pode ser emitida numa direção definida por um f>.ni;u.lo

0 que varia de 0 a 90 graus e com valores de T no interv-iJ c

(TIJ0 f TE S (Tl'90°-

Para energias cinéticas da partícula incidente nd.10 -

res que (T )_0o, as energias cinéticas da partícula emitida

serão únicas para cada T_.

• t:-



..: - RESSONÂNCIA NUCLEAR (Evans 1955, Jackson 19 70)

Uma reação nuclear pode ser descrita era duas etapas:

i) a formação de um núcleo composto e um nível vir-

tual altamerte excitado, e

ü) a desintegração do núcleo composto.

Admitimos que a partícula incidente e o núcleo slvo

formam um núcleo composto no qual todos os nucleons participam

coletivamente. A energia cinética da partícula incidente será

'•::.! stribuída entre todos os nucleons e em conseqüência deverá o-

"orrer algum tempo até que um nucleon no núcleo composto, adqui.

-<s suficiente energia para ser emitido.

Para formar um núcleo composto, a partícula incidente

:eve penetrar a barreira Coulombiana e também a superfície *"u--

.•Lear. Projéteis de baixa energia, como em nossa experiêric a ,

::"àc conseguem ultrapassar a barreira Coulornbiana e são, r-urtr.r ~

!-.o, incapazes de produzir reações nucleares diretas. Entre-.:-u<-

LC, se a energia de excitação do núcleo composto torns-se îii,-,:

:. energia de um dos seus níveis (virtuais) excitados, entac n-.-

rã possível a formação de uma ressonância deste núcleo. ^ s t :

caso haverá uma grande probabilidade de ocorrer ums reação.

A formação de uma ressonância para uma dada er.er̂ i ".

incidente está associada com a formação de um estado de vick-. l.:r

ga do sistema, composto do projétil e do núcleo alvo.

Como o projétil leva energia cinética, a energia to-

tal do sistema composto ê positiva e o estado do sistema é v-.r-.

estado virtual ou quase estacionãrio.

Portanto, este estado poderá decair com a emissão d:;

partícula original, uma partícula diferente ou radiação.

A largura r deste estado virtual está relacionada cor.

a sua vida média T através da seguinte relação:

r = H
T

Desta relação podemos concluir que as ressonâncias

mais estreitas devem ter a sua vida média mais longa.



A seção de choque para a formação de um núcleo compos

to com momento angular L, através da captura da partícula inci-

dente a pode ser escrita como (Evans 1955):

1)X2 a

c o m p (E - E 0 )
2 + (r/2)2

onde r é a largura total do nível de ressonância, r ê a largu-

ra do nível parcial, para emissão ou captura da partícula a, Eo

é a energia de ressonância; E é a energia da partícula inciden-

te, X ê o comprimento de onda associada a partícula incidente di

vidido por 2ir.

Uma vez formado, o núcleo composto poderá atingir qual

quer um dos estados permitidos, cada um deles representado por

uma largura parcial r..

A largura total será então:

r = E ri = r a + rb + rc + •••

A seção de choque para a reação (a,b), através de um

nível de ressonância é dado por:

r r,
a(a,b) = ir(2L + 1) X2 a

(E - E o )
2 + (r/2)2

a qual se aplica p.̂ ra todos os processos de espalharaento inelá^

tico ressonante.

Para o caso mais geral, em que todas as possíveis rea

ções por ressonância com b ^ a são consideradas, podemos escre-

ver a seguinte relação para a seção de choque:

L ( L y —
abs ccomp ^

a qual é usualmente chamada de seção de choque de absorção.



:.3 - INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA (Enge 19 71,

Siegbahn 1965)

A absorção dos raios gama na matéria pode-se realizar

•!::--avés de um dos seguintes processos: efeito fotoeletrico, efei

to Compton e produção de pares.

1.3.1 - Efeito Fotoeletrico

Neste caso o raio gama interage com um átomo, de modo

•jue sua energia total é absorvida por um elétron que é então e-

-etado do átomo com uma energia:

T = h\> - W±

jrtde hv ê a energia do fóton incidente e W. i a energia de liga

n?o do elétron ao átomo.

Sendo que o fotoelétron pode ser ejetado de qualquer

uira das camadas K, L, M, ..., geralmente, a probabilidade de

emissão da camada K é maior que de qualquer outra camada.

A seção de choque para a emissão fotoelétrica cresce

com a quinta potência do número atômico e cai rapidamente com o

ciumento da energia do fõton incidente.

1.3.2 - Efeito Compton

Este efeito é devido ao processo de espalhamento do

ióton num elétron quase livre. Neste caso parte da energia do

X.-JÍO gama incidente ê transferido para o elétron, sendo

do com energia

hv1
m oc

2

1 - cos 6 + l/«

onde 9 ê o ângulo de espalhamento do fóton, m oc
2 é a energia de



repouso do elétron, o. = h;g/moc
:', hv0 é a energia do fõton inci.

dente.

Desta relação podemos verificar que se u >> 1 ou seja

a energia incidente do fõton ê muito maior que a do elétron ere

repouso, então, a energia do fõton espalhado a um ângulo de
O «• '*•

8 = 90 e aproximadamente mgc' = 0.51 MeV.

1.3.3 - Produção de Pares

O último dos três processos para a absorção gama é a

produção de pares. Neste caso um positron e um elétron são cria

dos com uma energia total igual a energia do fõton.

A energia mínima do fõton Incidente para que este oro

cesso seja possível deve ser igual a 2m0c
:' = 1022 KeV, que é- n

soma das energias de repouso das duas partículas criadas,

A produção de pares só pode ter lugar no campo ãr. nú-

cleo ou de um elétron, devido as leis de conservação da ínenj:.-:

e momento. Quando é produzido na vizinhança de urc elétron o.i

de um núcleo, nenhuma mudança no estado do núcleo ou de seus e-

létrons atômicos são considerados.
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CAPÍTULO II

MÉTODO E EXPERIÊNCIA

II.l - DESCRIÇÃO DO MÉTODO

Este método consiste na aplicação de uma reação nu-

clear conhecida, para a determinação da concentração de flúor

em amostras diversas.

Na presente experiência a reação utilizada foi a se-

guinte: 19F(p,av)16O a qual é resultado da captura ressonante

de um próton, dando origem a um núcleo de 2°Ne (Sinclaif 1954),

na energia de 672 KeV dos prótons incidentes.

Em seguida uma partícula a é emitida levando este nú-

cleo para um dos estados excitados do 160 o qual decairá com

emissão de raios gama. A figura 1 mostra os níveis de energia

da reação considerada (Hellwege 1961) .

Esta reação mostra várias ressonâncias que resulta::'

na emissão de radiação gamma com energias de 6.13 e 7.12 MeV

principalmente. A figura 2 mostra essas ressonâncias para pró-

tons de diferentes energias (Willard 19 52).

0 intervalo de energias dos prótons incidentes, nas

quais foi realizado esta experiência foi escolhido entre 672 e

835 keV, já que nestas energias ê produzida uma forte ressonân-

cia (Mandler 1973).

Foram feitas medidas prévias com prótons com energias

em torno de 700 keV para verificar que energias apresentavam

maior abundância de raios gama emitidos. Observamos que para

energias dos prótons incidentes próximas de 600 e 840 keV, a

emissão dos raios gama era menor do que para o intervalo defini_

do acima, em um alvo de CaF2.

O intervalo de energias escolhido se mostrou conveni-

ente porque fora deste intervalo outras ressonâncias poderiam

interferir com as ressonâncias do flúor.
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As ressonâncias não resultantes da reação considerada

acima, poderiam ter sua origem na interação dos protons com ou-

tros elementos da amostra, que apresentavam uma composição va-

riada, como se mostra na figura 3 para o caso do dente humano

classificado como 1, ou ainda da possibilidade de outro tipo de

reação com o flúor (Rudolph? Anssel 1971) .

Amostras em cuja composição contem flúor foram irra -

diados com protons com energia dentro do intervalo escolhida Os

raios gama emitidos foram alternativamente medidos com um detec

tor de NaI e um detector de Ge (Li), este último com uma resolia

ção de 2,28 keV em 1330 keV. Mas devido a baixa eficiência do

detector de Ge(Li) comparada com a eficiência do detector de

NaI, escolhemos este último para a nossa experiência.

Os picos no espectro da radiação gama emitidos atra-

vés da reação acima para o flúor, figuras 4a e 4b foram previa-

mente identificados com ajuda de amostras padrão {teflon, fluo-

rita). A presença de cada um dos raios gama de alta energia deu

origem ao aparecimento dos três picos, os quais podem ser expli

cados através da produção de pares e um subsequente processo de

escape.

Para as medidas quantitativas relativas das amostras

desconhecidas foram usadas amostras de composição conhecida co-

mo padrão, (CaF2, (CF2) ) , e a comparação foi feita através da

relação das áreas dos picos.

. As áreas foram normalizadas com o número total de pró

tons espalhados e uma relação para o número de raios gama detec

tados por prõton incidente foi, então, obtida.

A determinação das áreas dos picos neste caso, foi ob

tida somando as contagens de cada canal na região do pico e

substraindo a contribuição do fundo.

A contribuição do fundo originou-se da emissão de ra-

diação por elementos estranhos presentes na amostra, somado ao

fundo natural. A primeira contribuição foi analisada irradian-

do-se uma amostra de tungstênio que não continha F e não apre -

sentou contribuição significante, e a segunda contribuição foi

determinada a partir de dados acumulados em um período de apro-
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ximadamente 8 horas.

h reação utilizada ocorrerá somente para energia bem

determinada da partícula. Este fato ê uma das grandes vantagens

deste método, pois no caso de alvos espessos podemos determinar

em que profundidade ocorrerá a reação, se a composição da amos-

tra é conhecida, através da variação da energia do feixe inci -

dente.

A medida da profundidade na qual aconteceu a reação
19F(p,ay)16O pode-se determinar a partir da relação

Ej = E 0 -
dE

dpx
sec (II..l)

onde p é a densidade do material; E c ê a energia da partícula

incidente; Ej é a energia da partícula antes de ser espalhada

por um núcleo de flúor; (dE/dpx) pxjsec <j. j ê a perda da ener
0

gia sofrida ao atravessar a espessura xlsec aj e $ e a direção

do alvo com relação ao feixe incidente.

Para o caso de materiais compostos de vários eleme.n -

tos, usa-se a regra de Bragg para calcular a perda de energia ,

Essa relação pode ser escrita como:

dE

dpx

£ iLdPx
Ji

(II. 2)
n

onde N. s o número relativo de átomos de cada elemento; n é o

número dos diferentes elementos do composto.

Os valores dE/dpx para as energias não tabelados fo-

ram calculados por interpolaçao através da fórmula:

dE
( ) ,
dpx i

dE

dpx E, dpx J E 0

(E, -E 0) (11.3}



T u:e E. ê a energia desejada; Ef, é a energia tabelada mais pró-
"i dE.% '-.™a e [~ (T—) ]„ é a potência de freiamento diferencial que
d £# U P X Ci f)

C tabelado para a energia Et,.

Os valores de dE/dpx para os elementos não tabelados fo

rr.T\ obtidos através de um gráfico dE/dpx contra Z (número atõmi

ro) nas energias de 700, 745, 790 e 830 keV e aproximando-o com

jrna reta.

:t.2 - PARTE EXPERIMENTAL

r*. .2.1 - Equipamentos Usados

Nesta experiência foram utilizados os seguintes equipa-

- entos:

a' Um detector de Nal(Tl), cilíndrico, de dimensões 3" * 3", aco-

plado a uma fotomultiplicadora tipo RCA 6810A, montado sobre

uma base e diretamente ligado a um prearaplificador. A reso-

lução do detector é de 11% em 1,33 MeV.

l) 7onte de alta tensão KEITHLEY.

c) Ainplificador, modelo 410 ORTEC, para a arnplificação dos si-

nais (raios gama) detectados.

d) Detector de silício de barreira de superfície, para partícu-'

Ias, com resolução de 13 keV, modelo ORTEC.

e) Pré-amplificador, modelo 109A ORTEC.

f) Amplificador, modelo 410 ORTEC.

'..) Contador de pulsos, modelo 484 ORTEC

h) Analisador multicanal, ORTEC, para análise de partículas e

computador PDP11/40 em sistema PHA11 para analise dos raios

gama.

i) Acelerador Van de Graaff de 4 MV.

A figura 5 mostra o diagrama de bloco da montagem ele -

tronica.

O feixe de partículas é obtido do acelerador Van deGraaff

de 4 milhões de volts, da PUC do Rio de Janeiro o qual é equipa

do com um ímã analisador que os deflete num ângulo de 90° com



relação a direção original. Através de urn sistema de lentes criui

dripolares o feixe é então focalizado no alvo,

A energia do feixe, que é muito importante nosta expu -

riencia, pode ser determinada pelo ímã defietor, através da re-

lação unívoca entre o campo magnético deis te Imã e a energia do

feixe.

No caso do acelerador utilizado, urna medida precisa do

campo magnético é obtida através da medida da freqüência de res

sonância nuclear (NMR), com uma sonda de prõtons. Sendo que o

campo magnético foi calculado previamente a partir da relação:

qvB = Mv2/R

onde q é a carga da partícula incidente., v a sua velocidade, M

sua massa, B o campo magnético a que está submetida e R o raio

da curvatura do ímã.

Introduzindo o valor do raio de curvatura do ímã (R ~

0,45 m) obtemos:

/ME

Podemos construir uma tabela relacionando a energia das partieu

Ias do feixe com o campo magnético e a freqüência de ressonãn ~

cia nuclear (NMR). Com esse objetivo substituímos o valor da

massa e a carga da partícula acelerada em unidades de AMU e uni

dades de carga do elétron respectivamente. Lembrandc que a fre

quência de Larmor ê dada pela seguinte relação:

wT = —
c-

L K

onde v é o momento magnético do proton, n é a constante de

Planck dividida por 2-rr.

Os cálculos foram efetuados através de um programa de

computador, que permite determinar esses valores para qualquer

tipo de partícula. As energias utilizadas neste trabalho foram
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calculadas a partir deste programa.

0 feixe antes de incidir sobre o alvo, passa através de

um dedo frio em forma de anel, como o mostrado na figura 6, o

qual é refrigerado a N? líquido e é colocado na linha com o ob-

jetivo de manter limpo o vãcuo. Se este procedimento não for

seguido/ o feixe depositará sobre o alvo resíduos de carbono

principalmente, provenientes da bomba de vãcuo. Em seguida, o

feixe de partículas atravessa 2 colimadores de 4 mm de diâmetro

colocados na entrada da câmara de espalhamento.

A distância entre o alvo e o segundo colimador foi man-

tida constante durante as experiências, desta forma podemos ga-

rantir que a área irradiada foi mantida constante para todas as

amostras.

0 alvo foi colocado no centro da câmara de espalhamento

e montado sobre um suporte móvel, possibilitando a escolha do

ângulo de incidência do feixe de partículas. No nosso caso foi

escolhido um ângulo de 45°.

A câmara de espalhamento está 6;quipada com uma bomba me

cãnica para um vácuo primário e uma bomba de difusão. Este sis

tema permitiu que todas as experiências fossem realizadas numa

pressão menor que 10"5 mm de Hg.

A câmara de espalhamento possue ainda 3 janelas em angu

los de 45°, 90° e 135 com respeito ao feixe incidente, nas

quais podem ser colocados os detectores. Nesta experiência foi

utilizada a posição de 135 para o detector de partículas, que

permitiu determinar o número de íons retroespalhados o qual é

proporcional ao número de íons incidentes. A determinação do

numero total de partículas, em geral, não é possível devido ao

problema das irregularidades da superfície e espessura das amos

trás bombardeadas.

Para detectar os raios gama foi utilizada um detector de

NaI de 3" * 3", colocado numa posição formando um ângulo de 90°

com respeito ao feixe incidente e fora da câmara de espalhamen-

to. Deste modo a sua posição e a quantidade de material da câ-

mara entre a amostra e o detector foi sempre a mesma, tanto pa-

ra as amostras de calibração como para as desconhecidas.
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Esta montagem, que é mostrada na figura 6, permitiu a

detecção da radiação espalhada em um ângulo sólido grande o que

melhorou a eficiência.

Os pulsos produzidos na fotomultiplicadora acoplada ao

cristal de Iodeto de Sódio, passam por um pré-amplificador, e

a seguir por um amplificador e posteriormente são enviados para

o analisador.

Os pulsos produzidos pelo detector de partículas, de-

pois de prê-amplifiçados entram num amplificador e, em seguida,

são selecionados em um analisador monocanal e, finalmente, são

contados num contador digital.

Os sistemas acima descritos foram acoplados a um medi -

dor de tempo que permitiu controlar a medida simultânea do nume

ro de partículas espalhados e o número de raios gama produzidos»

Este medidor de tempo tem a função de dar o sinal de comando pa

ra iniciar ou parar a contagem tanto nos analisadores como no

contador de partículas.

Os analisadores de multicanal (ORTEC e PDP11/40) tem a

função de relacionar os pulsos em faixas de energia e armazenar

em diferentes canais, o que constitui um espectro de sinais, que

é uma distribuição discreta da intensidade de pulsos para cada

energia. Cada canal corresponde a uma energia entre E e E + ÁE.

Para conhecer esta relação, entre o canal e a energia ,

os analisadores foram calibrados previamente.

As fontes utilizadas nesta calibração foram de Am?-'43 e

Co 6 0 que são fontes de partículas alfa e de raios gama, respec-

tivamente. Foram realizadas novas calibrações para cada nova

condição de trabalho durante a experiência.
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11,3.1 -

<_'.' d a

i ..MS ticsconh;. oiòa •.

cen trações de Fi-i..

i t-'i e Tf '.lor

. i • '.at i /as: da concentração de flúor nas arnos-

c ~;IÍI teivas utilizando como padrões, as con

••:a at.ostn-ar; cV fluorita (CaF? ) G Teflon

Co'n:: "oi ..IJ.'O;I."C> anteriormente, a ressonância para o

íluor, na roí."jS" .-enviderrada r ocorrorã somente para colisões com

protons com oner(ias de 672 koV cora uma largura da ordem de

6 keV (Mandlftr 1973). Estes limiti - de energia permitem deter-

minar a profur.-iid̂ dr: máxima e mínima em que poderá ocorrer esta

.-xação, pars próto.is, incidentes cor uma energia definida.

Utilization ma feixe de protons com energia de 700 keV e

itr-cvcs da perda da energia dentes prõtons ao penetrar o alvo,

podemos determinar ;• •..lir.trn̂ is percorrida até alcançar a ener -

gia que correspond ^o mT'-ciiro da ressonância. A partir deste

ponto calcul:..no!. r: dL-;í:>;ia peneirada pelo feixe incidente até

perder a encrijic eu.-. 5 •:• V que corresponde a largura da ressonân

cia.

Como a "\:u;.-> _r adiada foi mantida constante durante to-

da a experiênci-, pu" i.os; determivar c volume irradiado e o nú-

mero de átomos ue : ..f r contido neste volume a partir da profun

íj.dade medida ar.:....,. -; ̂ c conhecir-"nto da densidade deste elemen.

co na amostra.

0 nür.̂ erc a- partículas detectadas por retroespalhamento,

o rúmero da ra];- ~~.n.a detectados e o niámero de raios gama por

partícula J^L ,cU-\> íi.i para as diversas amostras são mostrados

na tabela abc.j.;>o:

Amostra
Í- i'r'._ 's Gama
DatR zt.í

Fluorita

Teflon

234927

192251

NÇ Partículas
Retroespalhadas N

79774

49794

2,95 + 0,01

3,86 + 0,02
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A razão entre os raios gama (N,,,-̂  _Tn1) , produzidos por

próton incidente nos padrões, e a razão entre o número de áto-

mos atingidos pelo feixe de 700 keV em cada composto são as que

seguem, onde usamos a notação TEF para o teflon e FLT para a

fluorita.

NTEF,FLT pTEFV0lTEF/pFLTV0lFLT

1,31 + 0,01 1,33

Os valores acima, experimental e teórico, apresentam u-

ma boa concordância. Os valorem apresentados são proporcionais

ao número de átomos de F contidos nos volumes irradiados, isto

é, as concentrações de F nas amostras.

ir.3.2 - Determinação da Concentração de Fluor em Dentes Humanos

Foi realizado um estudo da variação da concentração de

F com a profundidade em 2 dentes humanos e de pessoas diferen -

tes, identificados como dente humano 1 (DT1) e 2 (DT2). As ener

gias dos prõtons incidentes usados nesta experiência foram de

700, 745, 790 e 830 keV. A figura 7 mostra um espectro de raios

gama do dente DTl na energia de 700 keV.

Por ser a hidroxiapatita de cálcio (3Ca3 (PO!() 2 .ca(OH) 2 ) a

principal componente do esmalte dos dentes, somente este compos

to foi utilizado no cálculo da profundidade alcançada peles pró

tons incidentes.

Os cálculos foram realizados utilizando a relação (II .1)

e os resultados são apresentados em unidades de g/cm2, para as

energias acima indicadas.

Para cada energia das partículas incidentes corresponde

uma determinada quantidade de raios gama observados no pico de

5,13 meV. Os resultados das diversas medidas são mostrados na

tabela I.

A notação usada é a seguinte:



Energia
CkeV]

Profundidade
Cg/cm2! 10" 5

Tabela 1

N9 Partículas
Retroespalhadas

N9 Raios Gama
Detectados

NDT1,TEF
IO"5

N.DT1,FLT
10-5

700

745

790

830

7,31

19,8

33,2

45,8

40002565

54271441

55495497

43834860

1156

13769

14338

12980

7,46 ± 0,08

6,57 ± 0,07

6,69 ± 0,07

7,67 ± 0,08

9,78 ± 0,10

3,62 ± 0,08

8,77 ± 0,08

10,06 i 0,10

Energia
CkeV]

Profundidade
Cg/cm2] 10-5

N"? Partículas
Retroespalhadas

N9 Raios Garoa
Detectados

NDT2,TEF

io-5

NDT2,FLT
10-5

700
745

790

830

7,31

19,8

33,2

45,8

100729699

39119857

51851996

57406443

31717

7311

10390

10835

8,16 ± 0,05

5,17 ± 0,06

5,19 ± 0,06

4,89 ± 0,05

10,7 ±0,07

6,78 ± 0,08

6,80 ± 0,07

6,41± 0,07

to
o

í l
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r Ti (2) TEF' NDT1(2) FLT: r a 2^ e s relativas da quantidade de F

ic dente humano 1 (2) e dos padrões, teflon (TEF) e fluorita

3 1.3.3 - Determinação da Concentração de F em Dentes de Vaca e

Rato

Foram irradiados com prótons de 700 keV, amostras de

cientes de vaca e de rato. O objetivo foi determinar a razão re_

iativa da quantidade de F entre estas amostras e os padrões pa-

ra posterior comparação desses resultados com os obtidos para

dentas humanos irradiados com a mesma energia.

Os resultados obtidos são mostrados nas tabelas 2 e 3,

onde:

M - ê o número de raios gama produzidos por partícula detectada.

>JI>S,TEF; NAms,FLT " s ã o a s r a z Õ e s r e l a t i v a s d a quantidade de F
nas amostras e os padrões de teflon (TEF) e fluorita (FLT).

Tabela 2

Amostra

Dente
de vaca

Dente
de rato

Amostra

N9 Raios Gama
Detectados

23882

3585

N9 Partículas
Retroespalhadas

61147357

67913826

Tabela 3

N 10~5 N
Ams,TEF Ams

3,

0,

N x

,91

• 5 3

,FLT

ío-"

í o.

+ 0,

IO"5

45

01

Dente 1 7,46+0,08 9,78+0,10

Dente 2 8,16+0,06 10,69+0,07

Dente de vaca 10,1 + 0,08 13,3 + 0,10

Dente de rato 1,37+0,02 1,79+0,03

Destas medidas podemos concluir que a maior abundância

do flúor aparece no dente de vaca enquanto que as quantidades mi



'imãs aparecem no dente de rato. A figura 8 mostra o espectro

ie raios gama do dente de vaca.

I .3.4 - Determinação da Concentração de F em Topãzio e Apatita

Outras amostras usadas nesta experiência foram o

zio e apatita cuja composição também apresenta flúor. Estas a-

aiostras foram irradiadas com um feixe de 700 keV e as medidas qb

tidas são mostradas nas tabelas abaixo:

am̂ o-i-v.=
 N<? Raios Gama N9 partículas „ „ -m-u

Amostra D e t e c t a d o s Retroespalhadas N * 1 0

Topãzio 10618 268701547 0,40 + 0,02

Apatita 16850 6649469 25,3 + 0,19

A m o s t r a NAms,TEF x 10~5 NAms,FLT x 10"f>

Topãzio 1,02+0,01 1,34+0,01

Apatita 6,56+0,06 8,60+0,08

II.3.5 -. Homogeneidade do Método

• Também foram feitas medidas para a comprovação da homo

geneidade de detecção do método utilizado, usando-se como amos

tra alvo de fluorita e irradiou-se com protons de 700, 740 e

780 keV. Os resultados obtidos mostraram constância na deternu

nação da concentração com a profundidade, dentro do erro expe-ri

mental máximo de 10%.

Também devemos acrescentar que os erros apresentados p_a

ra os valores das medidas relativas foram devidos totalmente a

erros estatísticos. O erro máximo total estimado é da ordem de

10%.



11. 4 - ERROS

As principais fontes de erros na determinação ã^s raeJ \

das relativas de F, presente nas diversas amostras-; aiiaiistóai

são descritos a seguir,

A dificuldade na determinação do número de protons in-

cidentes sobre o alvo.

A suposição de que a composição dos dentes ê de hidro-

.xiapatita de cálcio em sua totalidade, no cálculo da profundida

de de penetração (px) dos prôtons incidentes. Na realidade, os

dentes apresentam outros elementos na sua composição (Fig. 3i.

Outro erro foi introduzido no cálculo da profundidade

de penetração dos protons, quando aproximamos por uma reta a re
~ dE " -

laçao da perda de energia (-3—) com a energia do proton inciâen
te, a fira de obtermos os valores de (dE/dox) não tabelados.

A medida da energia do feixe incidente apresenta uir.a de

terminação em torno dos 0,5 keV.

A dificuldade na escolha dos pontos de canal nil rime e

máximo, para a determinação do número de raios gama na região

do pico de energia de 6,13 MeV. Este erro é mais pronunciado na

escolha do canal de baixas energias a qual é dificultada pela

presença dos picos Compton, que não permitem determinar o canal

de início dos picos de raios gama com precisão.

A escolha do nível de descriminação para eliminar os

ruídos da região de baixa energia introduz erros na contagem

das partículas espalhadas.

A variabilidade no ajuste do descriminador das partieu

las e dos limites de integração dos raios gama, além das consi-

derações já mencionadas resulta numa incerteza total estimada na

determinação da concentração de F da ordem de 10%. A esta in-

certeza deve-se ainda serem somados os erros estatísticos.
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CAPITULO III

CONCLUSÕES

Através das medidas da concentração de flúor nos den-

tes para diversas profundidades de ocorrência da reação cujos re

sultados são apresentados na tabela 1, podemos verificar que os

dentes analisados apresentam uma maior concentração de flúor nas

camadas mais externas.

Esta experiência também nos mostra que o método utili-

zado apresenta uma sensibilidade capa2 de determinar concentra-

ções da ordem de 10~5 g/cm3.

Observou-se também que pequenas contaminações de flúor

podem ser introduzidos durante o manuseio das amostras, portan-

to deve-se ter muito cuidado na limpeza dos alvos. Este.cuida-

do ê muito importante especialmente no casso de análises de amos

trás com pequena concentração deste elemento.

Entre as vantagens deste método de análise ê que podo

ser aplicado para a determinação de F em superfícies com irregu

laridades o que não é possível de ser realizado com outros meto

dos quando estamos interessados na análise de amostras não per-

feitamente planas.

Este método pode extender-se através de outras reações

conhecidas para a determinação de outros elementos, principal -

mente elementos leves.

A experiência realizada serviu como exemplo de aplica-

ção de um método que pode ter aplicação mais geral. Como exem-

plo podemos citar o estudo de proteinas cuja componente princi-

pal é o nitrogênio. Ainda poder-se-ia aplicar o método para a

determinação de isôtopos de um mesmo elemento, já que eles apre

sentam um comportamento completamente diferente nas reações con

sideradas neste trabalho.

A contribuição das contagens de fundo tanto natural co

mo a produzida por um alvo que não continha flúor, foram despre
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zíveis como era de se esperar, especialmente nas contagens de

curta duração.

As concentrações absolutas da quantidade de F nas amojs

trás irradiadas podem-se obter multiplicando as razões relati -

vas achadas pela densidade de F nos padrões, que são para o te-

flon pF = 1,64 g/cm
3 e para a fluorita pp = 1,53 g/cm3.
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