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SUMARIO 

Foi desenvolvida uma câmara de ionização de Frisch 

de pratos paralelos de alta resolução, com uma área ativa 

2 ~ 

de 320 cm e aplicada como um espectrometro alfa. A reso

lução do espectro é de aproximadaraente 40 KeV na metade da 
2^3 altura do pico para uma fonte puntual de U. 

A aquisição do espectro 5 realizada por um ana^i 

sador de amplitude de pulsos de 1024 canais. 0 gás de con 

tagem é uma mistura comerciai de argõnio e metano. A efi-

ciência de detecção para ' U e da ordem de 421 para u«i3 

fonte de calibração posicionada no eixo central do cato-

do. Não foi observada nenhuma dependência radial deste fa 

tor. A câmara foi utilizada para contagem da atividade de 

isotopos de urânio e tório em bandejas de grande área de 

aço inoxidável. 

As fontes finas de grande área íoi am preparadas 

por extração de isotopos de urânio e tório de soluções aquo 

sas 1M HNO- com membranas polimericas contendo oxido tri-

n-octil- fosfina aderidas na superfície de bandejas de 

314 cm2. 

0 back-ground é da ordem de 7 contagens por minu 

to entre 4 e 6 MeV. A sensibilidade do procedimento utili. 
7% ft 

zado para U é da OTdem de 30 mBq/1 baseado em 3S do 

back -ground com amostras de 1 1 e tempo de contagem de 30 minutos. 
iv 



ABSTRACT 

A high-resolution, parallel Friscn ionization 

chamber with an efficient area of 320 cm' was developed 

and applied as an alpha spectrometer. The resolution of 

the spectrum is "\40 KeV fwhm (full width half maximum) 

233 for U point source. 

The spectrum is recorded by a 1024 channels pulse-

height analyser. The counting gas is commercial available 

mixture of argon and methane. The counting efficiency for 

233 " U energy-window selected is in order of 42$ for a caljl 

bration source placed on the cathode axis. No radial . de

pendence of this efficiency was observed. The chamber was 

used for counting the activity of uranium and thorium is£ 

topes on large area stainless steel planchets. 

The large area thin sources were prepared extra£ 

ting the uranium t..id thorium isotopes from 1M HNO,- aqueous 

solution with polymeric membranes containing tri-n-octyl-
2 

phosphine oxide adhered on the surface of the 314 cm 

planchet. 

The integral back-ground is typically 7 counts/ 

min between 4 and 6 MeV. The sensitivity of the procedure 

238 
used for U is about 30 Bq/1 based on 3S of back-ground, 

1 liter sample volume and 30 min counting time. 

v 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A monitoração ambiental de radioatividade nas vi 

zinhanças de instalações nucleares tem como finalidade ob 

ter informações essenciais,que permitam a avaliação do 

risco e o controle da exposição ã radiação da população 

local ou outras indiretamente atingidas. Esta atividade 

tem também importância na obtenção de dados para projetos 

de pesquisas radioecolõgicas que objetivam a avaliação do 

impacto ambiental decorrente da radioatividade. 

Esses objetivos são buscados através do estudo 

dos diferentes caminhos críticos de transporte de radionu 

clídeos, responsáveis pela dispersão do«? mesmos no meio 

ambiente. Esses estudos incluem, portanto, a coleta e aná 

lise de amostras de aerosõis, águas de precipitação, su

perfície e subterrâneas, solo,sedimentos, vegetais, ali

mentos, etc..., quanto â atividade dos radionuclídeos pre 

sentes nestes materiais. 

A analise destas amostras desdobra-se, normalmen 

te, em duas etapas principais: a primeira compreende a pre 

paraçao da amostra para a medida, etapa esta que pode in

cluir separações radioquímicas de radionuclídeos de inte

resse; a segunda envolve a medida da atividade, cuja com

plexidade é dependente dos objetivos a serem alcançados. 

1 
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Dentre os radionuclídeos de interesse nesses es

tudos, destacam-se os isótopos de U e Th, não só por se

rem geradores de cadeias radioativas naturais, como tam

bém por ocorrerem em concentrações apreciáveis no meio am 

Mente. São também importantes os elementos transurânicos 

emissores alfa, como os isótopos de Pu, Am, Cm e outros, 

produzidos artificialmente em reatores nucleares, por a-

presentarem elevada radiotoxidez. 

A medida de partículas alfa em diversos materiais 

tem sido realizada por diferentes métodos, como espectrô-

ntetros magnéticos, detectores proporcionais, cintiladores, 

câmaras de ionização e detectores semicondutores . Por 

exemplo, os espectrômetros magnéticos são empregados para 

medidas precisas de energia. A utilização de detectores 

proporcionais e de cintilação de ZnS(Ag) encontra-se bas

tante difundida para a obtenção de resultados quantitati

vos de atividade alfa em praticamente todos os tipos de 

amostras. Para determinações quantitativas e qualitati

vas, tem sido também empregada a espectrometria alfa com 

detectores semicondutores de barreira de superfície, devi. 

do ã boa resolução em energia que apresentam e a facilida 

de de operação. Entretanto, devido ã pequena área ativa 

desses detectores, somente são possíveis medidas de peque 

nas quantidades de material, de modo que o efeito de au-

to-absorção devido ã espessura da fonte não deteriore a 

resolução em energia. Por este motivo, estes detectores 

apresentam um limite de detecção consideravelmente eleva-
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do,no caso de determinação de urânio e tôrio devido às 

suas baixas atividades especificas. 

Decorre, daí, o interesse na utilização de câma

ras de ionizaçao de grade, inicialmente desenvolvidas por 

2 -

O.R.Frish , para a realização de espectrometria alfa em 

amostras ambientais. Estas câmaras podem ser construídas 

em grandes dimensões, permitindo a medida de maiores quan 

tidades de material,sem grande influência na resolução e 

melhorando o limite de detecção alcançado. 

Uma vez que a espessura e homogeneidade da amos

tra na geometria de contagem são fatores críticos, afetan 

do sensivelmente os resultados obtidos por espectrometria 

alfa, torna-se necessária a utilização de métodos especí

ficos de preparação de fontes finas. Com essa finalidade 

vários métodos têm sido utilizados, tais como: evaporação, 

eletrodeposição, sublimação à vácuo e outros . 

Foi recentemente desenvolvido um novo método de 

preparação de fontes finas, para espectrometria alfa com 

detectores de barreira de superfície, por extração com mem 

branas poliméricas. Foi demonstrado que os resultados ob

tidos são comparáveis aos alcançados pela técnica de ele

trodeposição e também a possibilidade de preparação de 

fontes finas com diâmetros bastante elevados , 
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O presente trabalho tom como objetivos o projeto, 

construçaoeoteste de uma câmara de itmização de grade 

de grande volume, e sua aplicação a medida de amostras am

bientais, preparadas segundo o método de extração por mem 

branas poliméricas,depositadas em bandejas de aço inoxidá

vel,com diâmetro de até 200 mm. 



CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE DETECTORES A GÃS 

Os processos de detecção de radiação nuclear nor 

malmente envolvem a medida de correntes elétricas produzi 

das, por diversas formas, nos detectores utilizados. Os 

primeiros tipos de detectores desenvolvidos, ate hoje em

pregados, baseiam-se nos efeitos causados pela passagem 

de partículas carregadas em um meio gasoso, ao. qual é apli 

cado um campo elétrico. 

Este capítulo trata, portanto, destes efeitos fí 

sicos que governam a operação de detectores a gás e têm 

importância na determinação dos parâmetros básicos de pro 

jeto, construção e utilização de câmaras de ionização. 

2.1 - 0 Processo de Ionização em Gases 

A interação da radiação ionizante em gases pode 

ocasionar dois fenômenos básicos: a excitação e a ioniza

ção das moléculas de gás. No primeiro caso, um elétron é 

simplesmente levado a um estado de maior energia, passan

do a uma camada de ligação superior, sem se desprender do 

átomo ou molécula do gás. No segundo caso, um elétron re

cebe energia suficiente para se desprender completamente 

do átomo, tornando-se um elétron livre e deixando o átomo 
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ionizado. Nesse caso, as duas partículas formadas são de

nominadas 'par de ions' e serão responsáveis pela forma

ção do sinal elétrico , desenvolvido na saída do de

tector. 

0 processo de interesse no estudo de detectores 

a gás ê o fenômeno de ionização. Este processo ocorre nor 

malmente com elétrons das últimas camad'as eletrônicas, on 

de e menor a energia de ligação (entre 10 e 20 eV). Entre 

tanto, devido à probabilidade de ocorrência de outros pro 

cessos de interação, como a excitação, onde uma pequena 

fração de energia ê consumida como energia de trarsiçào, 

a energia média necessária para a formação de um par de 

íons, denominada W, situa-se na faixa de 30 a 37 eV. 

Embora a princípio, W seja una função do tipo de 

gás e dé radiação envolvida, observa-se, experimentalmen

te, que a dependência destes parâmetros não ê muito acen

tuada , como se pode ver pelos valores da Tibela 1. 
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TABELA 1: Valores típicos de W(eV). 

Gás 

He 

Ne 

Ar 

H2 
CH4 

C2H2 

W(eV) 

42,8 

36,2 

26,2 

34,3 

36,3 

• 27,3 

25,7 

Misturas 

He • Ar 

He + Xe 

He + CH4 

Ne + Ar, 

Ar + CH4 

Ar • CH2 

W(eV) 

30,1 

28,7 

30,3 

25,3 

26,0 

20,3 

0 número de pares de íons formados ao longo da 

trajetória de uma partícula, desde que ela perca toda sua 

energia 

do por: 

energia dentro do volume de um determinado gás , será da 

Onde: 

N * -i- (1) 
W 

N * número de pares de ions formados 

E " energia da partícula (eV) 

W « energia necessária para produção de um par 

de íons (eV). 
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2.2 - Flutuação Estatística do Número de Pares Formados 

De acordo com o expressão (1), o número de pares 

de íons formados ê proporcional ã energia da partícula io 

nizante que interage com as moléculas de um gás. A medida 

deste número fornece um meio através do qual pode-se de

terminar experimentalmente a energia de uma particula. En 

tretanto, devido ã natureza aleatória do fenômeno, é esp£ 

rada uma flutuação estatística desse número. As primeiras 

considerações sobre o assunto foram feitas por U.Fano em 

1947. Foi desenvolvido um método aproximado de. cálculo da 

variancia do número de pares N formados na interação de 

uma partícula de energia £ com um meio gasoso. De acordo 

cem Fano, N, que, em princípio obedeceria ã distribuição 

de Poisson, tem a sua variancia dada por: 

ajj = F.N (2) 

onde F é um fator de correção da distribuição conhecido 

por fator de Fano e N, o número de pares formados. 

Utilizando um modelo simples de processo de ioni 

zação, onde as razões de seção de choque para diferentes 

colisões inelásticas não dependem da energia e do tipo de 

partícula em consideração, os cálculos de tal aproximação 

podem ser realizados com o conhecimento de algumas cons

tantes determinadas experimentalmente. Desta forma, Fano 

estimou que os valores de F se situariam na faixa de 0.3 

a p.S. Mais recentemente, com a utilização de dados expe

rimentais mais precisos, foram feitas melhores estima-
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tivas de F para diferentes gases ou misturas , cujos valo 

res são mostrados na Tabela 2. 

TABELA 2: Estimativas do fator F para diferentes misturas 

de gases, baseadas em dados experimentais de Alkh.zov . 

Gás 

He 

Ne 

Ar 

N2 

H2 
CH4 

C2H2 

F c a l c 

0,17 

0,17 

0,17 

0,28 

0,34 

0,26 

0,27 

exp 

-

-

0,19 

Mistura 
• 

He + Ar 

He + Xc 

He + CH4 

Ne + Ar 

Ar+CH4~ 

Ar + C2H2 

F 
ca l e 

0,055 

0,060 

0,075 

0,050 

0,17 

0,075 

exp 

-

-

-

-

0,19 

0,09 

2.3 - Difusão, Transferência de Carga e Recombinação 

de fons 

Átomos e moléculas neutras de um gás possuem mo

vimento térmico constante, com um caminho livre médio da 
ft Q 

ordem de 10 a 10 metros. Da mesma forma se comportam 

os íons e elétrons liberados na produção de pares. A coli 

são entre eles ou com átomos ou moléculas neutras pode oca 

sionar, sob determinadas circunstâncias, a transferência 

de carga ou recombinação, efeitos estes normalmente inde

sejáveis em detectores de radiação nuclear. 
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A transferência de carga ocorre no choque entre 

um íon e uma molécula neutra do gás; esta última cede um 

elétron ao ion, in/ertendo-se assim os papéis de cada uma 

das partículas. Os elétrons livres, por sua vez, podem co 

lidir com moléculas neutras de determinados gases e serem 

capturados nas camadas superiores, tornando a molécula um 

íon negativo. Este processo ocorre em alguns gases, como 

por exemplo o oxigênio, de forma que elétrons livres são 

rapidamente absorvidos em presença deste gás. Em gases co 

mo nitrogênio, hidrogênio e gases nobres, este efeito é 

praticamente desprezível. 

A recombinaçao ocorre quando um elétron livre co 

lide com um íon positivo sendo absorvido, tornando o íon 

uma molécula ou átomo neutro. A taxa de recombinaçao ê ái 

retamente proporcional à concentração de ions e elétrons 

livres em determinada região. Desta forma, ela pode tor

nar-se bastante significativa ao longo do caminho da parti 

cuia no gás, uma vez que é nessa região que se encontra a 

maior concentração de pares de íons. 

2.4 - Migração e Coleta de Cargas em Gases 

Ao se aplicar um campo elétrico em uma região de 

um gás onde existem pares de íons, ocorre, além da agita

ção térmica, o deslocamento dos íons positivos no sentido 

do campo, enquanto que os elétrons movem-se em sentido o-

posto diminuindo, desta forma, a taxa de recombinaçao. Pa 
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cidade ds deslocanento é dada pela equação: 

v • u — 
• P 

(3) 

Onde: v B velocidade de deslocamento (m.s ) 

2 -1 -1 u - mobilidade (atm.ra .V .s ) 

e • campo elétrico (V.m ) 

p = pressão do gás (atm) 

Essa expressão ê válida somente para baixos valo 

res da relação e/p. Valores medidos por Bortner , para um 

intervalo mais amplo da relação c/p, são apresentados na 

Figura 1. 

Os valores de y são, normalmente, da ordem de 

10 atm.m .V" .s para ions e aproximadamente 10" atm. 

2 1 — 1 -m .V" .s para elétrons. Portanto, considerando-se as dî  

mensões normais dos detectores mais utilizados e os valo

res de campo elétrico e pressão aplicados, pode-se calcu

lar o tempo médio de coleta como sendo da ordem de 10 ms 

para ions e 10 vezes menor, 10 ps, para os elétrons. 

ÜJO 

Metano 

Argo-metano 

X 
05 1.0 l*X \0 
E/P ( V.irf'-atm"') 

Figura 1: Velocidade de deslocamento de elétrons em função de t/p. 
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O número de cargas coletadas varia com o valor 

do campo elétrico aplicado e esta variação pode ser divi

dida, para efeito de estudo, em seis regiões distintas, 

como é mostrado na Figura 2. 

O 

o 

3 

1= 
bl 
J 
O 
O 

< 
(9 

bl 
O 
o. 
Z 

Figura 2: Variação do número de cargas coletadas com o va 

lor do campo elétrico aplicado. 

Para pequenos valores de campo elétrico, região 

I, a velocidade dos íons e elétrons é também pequena, po£ 

sibilitando a ocorrência de recombinação e, desta forma, 

o número de cargas coletadas é menor que o número de car

gas produzidas. 

À medida em que o campo elétrico é elevado, a ta 

xa de recombinação diminui e alcança-se uma região de sa

turação onde todos os pares produzidos são coletados, re

gião II, sendo esta a faixa d.e operação dos detectores de 
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nominados câmaras de ionização. Esta região se estende ate 

um ponto limite em que os elétrons livres alcançam ener

gia cinética superior a energia de ligação dos elétrons 

das camadas mais afastadas do núcleo. 

Ao se alcançar este limite, os elétrons livres 

são capazes de provocar novas ionizações. Neste ponto ini 

cia-se a região de multiplicação de íons (III). Para um 

determinado valor de e, o fator de multiplicação é cons

tante, de forma que ainda se mantém a proporcionalidade 

entre energia e o número de cargas coletadas, apesar de 

se chegar a fatores de multiplicação da ordem de 10 a 10. 

Entretanto, como a variação de fator de multiplicação em 

função do campo elétrico aplicado é significativa, isto 

implica a necessidade de utilização de campos estáveis e 

contínuos em todo o volume de gás, tornando esta região 

não conveniente em aplicações de determinação de energia 

com alta resolução. Nesta região operam os detectores pr£ 

porcionais. 

Com o aumento do número de pares produzidos por 

ionizações secundárias no gãs, ao se aumentar o valor de 

campo elétrica, começam a ser introduzidos efeitos não li. 

neares. Isto ê devido principalmente ã existência de um 

número muito grande de íons positivos que, por possuírem 

velocidade de deslocamento menor, permanecem em movimento 

no gás e provocam perturbação no campo elétrico. Como qual, 

quer multiplicação posterior é dependente do valor de e , 
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a proporcionalidade deixa de existir. Esti faixa é denomi 

nada região de proporcionalidade limitada (IV). 

Se o valor de c for elevado ainda mais, o número 

de pares cresce bastante e a multiplicação de íons se pro 

cessa até que seja formado um número de íons positivos que 

soja capaz de reduzir o campo a um valor abaixo daquele 

necessário para que ocorra a multiplicação. Desta forma, 

o processo torna-se auto-limitado e o número de pares co

letados, constante e independente da energia da partícula 

incidente, uma vez que o processo terminara sempre que se 

ja produzido o mesmo número de pares. Esta região é deno

minada região Geiger-MUller (V). 

A partir desta região, se e for elevado ainda mais, 

a força produzida pelo campo pode ser capaz de arrancar 

elétrons dos átomos de gás,sem a necessidade de ocorrên

cia de interação de partículas com moléculas de gás. Esta 

ê a região de descarga contínua (VI). 



CAPÍTULO III 

CÂMARAS DE IONIZAÇÃO 

Câmaras de ionização têm sido amplamente utiliza, 

das ao longo dos anos para diversas finalidades na área 

de detecção de radiação nuclear, tendo sido um dos primei, 

ros métodos de detecção estudados. Este tipo de câmara é 

o mais simples dos detectores a gás existentes, uma vez 

que se baseia na simples coleta, sem multiplicação, de p£ 

res de íons produzidos na interação primária da radiação 

com o gás. 

As câmaras de ionização dividem-se em dois tipos 

quanto ao seu modo de operação: as câmaras de medida dirie 

ta de corrente e as câmaras de medida de pulsos. 

A operação de uma câmara de ionização de medida 

direta de corrente se baseia na medida de corrente media 

produzida pelo detector. Nestas câmaras, as cargas negatj. 

vas são coletadas tanto na forma de elétrons como de íons 

negativos, permitindo, assim, que sejam utilizados vários 

tipos de gases, inclusive ar, para sua operação. A Figu

ra 3 mostra um diagrama deste tipo de câmara. 

15 
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ELETRODOS 

ELETRQMETRO 

ALTA TAXA DE IONIZAÇAO 

BAIXA TAXA DE IONIZAÇAO 

Figura 3: Diagrama básico de uma câmara de ionizaçao de me 

dida direta de corrente e sua curva característica. 

Uma das maiores aplicações deste tipo de câmara, 

quando operando com ar, é a medida de taxa de exposição 

gama, já que esta grandeza ê definida em função da ioniza 

ção produzida pela radiação no ar. Maiores detalhes sobre 

este modo de operação podem ser encontrados em diversas 

publicações ' * . 

Nas câmaras de medida de pulsos (Figura 4), por 

sua vez, cada partícula que interage com o gás provoca o 

aparecimento de um pulso de tensão distinto, de amplitude 

proporcional ao numero de ionizaçoes produzidas. Estes pul 

sos, uma vez analisados, fornecem informações tanto do nu 

mero de partículas que entram no volume sensível da cama-
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ra, com de sua energia, desde que as partículas perera 

toda sua energia no interior da câmara. 

CÂMARA 

* 

i 
.1 
•T 

! 

- * -
vo 

Figura 4: Diagrama básico de uma câmara de ionização ope

rada em medida de pulsos. 

De acordo com a Figura 4, os pulsos de saída do 

sistema se desenvolvem sobre o resistor R. Na ausência de 

ionização, este sinal não existe e a diferença de poten

cial entre os eletrodos da câmara é Vo* Quando uma partí

cula ionizante penetra na câmara, produz pares de ions que 

passam a se desloca/ devido â presença de um campo eletri. 

co. 0 movimento destes induz uma carga sobre os eletrodos, 

diminuindo o valor da diferença de potencial entre eles, 

provocando o aparecimento de uma queda de tensão sobre R. 

Quando todas as cargas são coletadas, o pulso atinge sua 

amplitude máxima e a tensão em R tende a retornar ao esta 

do de equilíbrio. Este processo é governado pela constan

te de tempo RC do circuito externo, onde C i a capacitar)-

cia da câmara. 
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Cbmo sera demonstrado, para baixas constantes de 

tempo, usualmente empregadas na detecção de radiação nu

clear, esta câmara apresenta a desvantagem de que a ampljL 

tude máxima do pulso formado s dependente da posição em 

que ocorre a ionização no interior da câmara e do ângulo 

da trajetória .da partícula em relação aos eletrodos. Este 

fato introduz alguns inconvenientes na aplicação de câma

ras de ionização para determinação de energia, um^ vez que 

afeta a resolução da medida. Com a finalidade de resolver 

este problema foram estudadas, por O.R.Frish, a constru

ção e operação de câmaras de ionização de grade, que são 

o objetivo principal deste trabalho. 

3.1 - Derivação da Forma de Pulso em uma Câmara de Io

nização Convencional 

Na Figura 5 é apresentado um diagrama para a de

rivação da forma de pulso. Assume-se que é aplicada uma 

tensão conveniente a duas placas paralelas em um meio ga-

soso, de forma a produzir um campo elétrico entre elas que 

seja suficiente para que não ocorra recombinação de car

gas. Para simplificação dos cálculos, será considerado, a 

princípio, que as cargas positivas e negativas serão for

madas em um único ponto X0. 
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C 

L H I — " • * - AMPL. 

o+vn 

Figura -5: Diagrama para derivação da forna de pulso em uma 

câmara de ionização. 

Tomando como referência a Figura 5, temos: 

- VR - Vc - VE 

Onde: V0 • tensão aplicada ao sistema 

VE * tensão entre as placas da câmara 

VR * tensão desenvolvida no resistor R. 

(4) 

Em estado èstacionário, Vg ê igual a V0 e portan 

to não existe tensão no resistor R. A presença de cargas 

q e q formadas num instante t0 no interior da câmara pro

voca a indução de cargas no eletrodo positivo, o que re

sulta numa variação na tensão Vg dada por: 

1 AVE . [q;(t0) + q^Cto)] £ (5) 

Onde: q'(t0) » carga induzida no eletrodo pelas cargas 

positivas 

q'(t0) « carga induzida no eletrodo pelas cargas 
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negativas 

C - capacitância da câm?ra. 

Assim sendo, desenvolve-se uma tensão em R dada 

por: 

- VR = V0 - (V0 - ÍVE) 

- VR « AVE 

VR = -lq;(t0) • qHto)] £ (6) 

Considerando-se que as cargas q e q_ são forma

das no interior da câmara pela interação de uma partícula 

alfa com o gãs tem-se que: 

q+(tD)«-Ne e q_(t0).Ne (7) 

Onde: N = número de pares formados 

e • carga do elétron 

Num instante qualquer t, sendo X (t) e X_(t) as 

posições das cargas positivas e negativas respectivamente, 

as cargas induzidas podem ser determinadas através do Teo 

8 
rema de Green , e serão dadas por: 

X ft") 
qj(t) - - ^ - i Ne (8) 

X ítl 
q«(t) -—=4-^- Ne (9) 

onde d ê a distância entre as placas. 
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A variação da diferença de potencial era R, de 

acordo com a expressão 6» será dada por: 

Ne 
VR(t) -

X_(t) X+(t) 
(10) 

Ê importante notar-se que a medida em que o tem

po cresce X (t) diminui até se tornar nulo quando a carga 

ê coletada, ocorrendo o inverso com X_(t). Assim sendo, 

apôs um intervalo de tempo t~ Ofc 10 ps), necessário para 

que todos os elétrons sejam coletados, ou seja, X (t)=d, 

temos que: 

VRCO = 1 -
X+(f) Ne 

C 
(11) 

Apôs um tempo t (ífc 10 ms), em que todos os íons 

positivos são coletados, ou seja X (t*)s:0, alcança-se a 

máxima amplitude do pulso em &; então: 

VR(f) - £ Ne 
C 

(12) 

Baseado nas expressões (10), (11) e (12), a for

ma esperada do pulso para diferentes Valores de RC t es-

quematizada na Figura 6. 
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VR(t) 

VR(t*> 

VR(t.) 

L J I ̂ —^. I 
r f t—> 

Figura 6: Forma aproximada do pulso em uma câmara de ioni 

zação convencional. 

Pode-se notar que uma câmara de ioni zação de pu.1 

so pode ser operada de duas formas distintas em função da 

constante de tempo RC do circuito de medida. 

As câmaras lentas, isto é, com RC maior que o tem 

po de coleta de íons positivos,apresentam a desvantagem de 

possuir pulsos bastante longos, o que impõe restrições ao 

seu uso devido ao grande tempo de resolução que o proces

so requer. Neste modo de operação, a presença de íons não 

altera a amplitude máxima dos pulsos, uma vez que esta 

ocorre ao serem coletadas todas as cargas positivas e ne

gativas, no entanto sua utilização não é aplicável à maio 

ria dos casos de medida de particulas. As câmaras rápidas, 

com RC da ordem do tempo de coleta de elétrons, são mais 

utilizadas, apesar dos problemas que serão discutidos a 

seguir. 

li * -̂  

/ ! • \ 

/ 1 

j RC » t * 

1 
1 

^lr«Rc«t* 
i 
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Após um tempo t~, considerando-se que, na equa

ção (11), os íons positivos permanecem quase imóveis devi. 

do ã sua velocidade de deslocamento ser muito inferior à 

dos elétrons, a altura máxima dos pulsos nas câmaras rap^ 

das será dada por: 

1 -
X0 | Ne 

(13) 

Até o momento, foi considerado que toda a carga 

é desenvolvida em um único ponto X porém, no caso da in

teração de uma partícula alfa com o gãs, a ionização ocor 

re ao longo da trajetória da partícula provocando o apar£ 

cimento de uma densidade linear de cargas p(x) ao longo 

deste percurso (Figura 7), dada pela curva de Bragg , cu

jo espectro em função da distância x do fim da trajetória 

é mostrado na Figura 8. Desta forma, torna-se necessário 

o estudo da variaç o da carga induzida nos eletrodos em 

função da variação das cargas positivas ao longo da traje_ 

tória da partícula. 

^BSB* 

Figura 7: Diagrama para derivação da forma de pulso produ 

rido por uma distribuição de cargas, sendo R o alcance me 

dio da partícula. 
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Figura 8: Curva de Bragg para partículas alfa no ar. 

De acordo cora o Teoreraa de Green, derivando-se a 

equação (8) em relação a x, tem-se: 

dq| dq X 

dx dx d 
(14) 

como 

dx 
»-ep(x) (15) 

dq' - ep(x) — dx 
* d 

(16) 

Sendo 6 o ângulo formado entre a trajetória da 

partícula e a normal às placas da clmara (Figura 7), te

mos : 

cos 6 dqj » ep(x) x dx (17) 

Integrando-se a equação (17) ao longo do percur

so resulta então: 



25 

qj . e SSLJ. /* P(X)X dx (IS) 

A equação (18) pode ser escrita coso: 

K Ne X cos e (19) 

onde N « / p(x)dx e X é o centro de massa da distribui-

çao de cargas p(x) , dado por: 

X = 
r p(x)xdx 

Ç p(x)dx 
(20) 

A variação de X em função da energia da partícu

la foi estudada por Kocharov e os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 9. 

— CALCULADO 

§ EXPERIMENTAL 

S E.MtV 

Figura 9: Variação de X em função da energia das partícu

las alfa. 
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O resultado obtido na equação (19) pode então ser 

introduzido na equação (13), resultando a seguinte exp.reŝ  

são para a amplitude do pulso em uma câmara rápida no ins 

tante em que todos os elétrons são coletados: 

1 - ̂  cose 
d 

Ne 

C 
(21) 

Pode-se, então, concluir que a amplitude de um 

pulso formado em uma câmara de ionização,depende não sõ 

da energia da partícula, pois N e x são funções'da energia, 

como também do ângulo relativo entre a trajetória da par

tícula e os eletrodos. 

Como a probabilidade de emissão de radiação, em 

uma fonte isotropics, é igual em todas as direções, po

de-se estimar a distribuição teórica dos pulsos em função 

de sua amplitude como sendo a apresentada na Figura 10, on 

de P(V) é a probabilidade de produção de um pulso com am

plitude V para uma fonte monoenergética. 

PÍV) 

Figura 10: Distribuição da amplitude de pulsos em uma câ
mara convencional, para uma fonte isotrópica e monoenergética. 
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3.2-- Câmara de Ionização de Grade 

Tendo em vista a dependência da amplitude do pul̂  

so,em câmaras de ionização convencionais,do ângulo de emis 

são da partícula, conclui-se que as mesmas não apresentam 

uma boa resolução em energia, não sendo, portanto, conve

nientes para aplicação em espectrometria. 

Com o objetivo principal de melhorar a resolução 

das câmaras de ionização, foram desenvolvidas as câmaras 

de ionização de grade. Estes detectores consistem na in

trodução de uma grade condutora, devidamente posicionada 

entre os eletrodos da câmara (Figura 11), à qual se apli

ca um potencial apropriado com o intuito de diminuir a in 

dução de cargas no eletrodo coletor devido â presença de 

cargas positivas no interior da câmara. 

V.dL 

* o o o o o o o o tf'o •• 

+++++++++++++++++++++J 

COLETOR 

GRADE 

CATODO 

Figura 11: Esquema básico de uma câmara de ionização de grade. 
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Como o fator mais importante a ser estudado ê a 

variação do campo elétrico no coletor *'E ), provocada pe

la mudança do campo elétrico EQ em virtude da presença de 

ions positivos» define-se a ineficiência da grade ('!;) co

mo: 

i|> = ̂ J! (22) 

dEQ 

Esta relação pode ser derivada através da análi

se dos potenciais e intensidades de campos elétricos no 

2 interior da câmara e resulta, para câmaras de placas cir 

culares paralelas, na seguinte expressão: 

4, = _s_ in (_§_) ( 2 3 ) 

2itp 2irr 

Onde: 

ij> = ineficiência da grade 

s B espaçamento entre os fios da grade 

r - raio dos fios da grade 

p B distância grade coletor 

Pela análise da expressão (23), conclui-se que se 

pode minimizar a ineficiência i|» escolhendo-se uma separa

ção grade-coletor grande em relação ao espaçamento dos 

fios que compõem a grade, ou fazendo-se com que o diâme

tro dcs fios seja comparável ao espaçamento.. Entretanto, 

a segunda suposição torna-se inexequível, devido ao fato 

de que o dimensionamento da grade deve ser feito levando-

-se em consideração uma mínima interceptação de linhas de 
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força do campo elétrico por ela, minimizando-se assim a 

coleta de elétrons na mesma. A condição para que isto ocor 

ra é dada por: 

V_ - VG p + PT • 2^T 

VG - VA h - hT - 2^T 

Onde; 
V = tensão aplicada ao coletor 

VG •= tensão aplicada à grade 

V. = tensão aplicada ao catodo 

h = distância entre grade e' catodo 

T = m (25) 
s 

l - -£- d tZ. . íni) (26) 
2n H 

No dimensionamento de uma câmara de ionização de 

grade a equação (24) deve ser levada em consideração jun

tamente com a equação (23). 

3.3 - Fatores que Influenciam na Resolução de uma Câma

ra de Ionização de Grade 

A resolução AER de uma câmara de ionização para 

uma determinada energia, como para qualquer detector utiH 

zado em espectrometria, ê caracterizada pela largura, em 

unidades de energia, na metade da altura do pico resultan

te da analise da distribuição de amplitude dos pulsos for

mados no detector, por partículas com energia E interagin

do com o mesmo. 
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No caso específico de una cisara de ionizaçao de 

grade, a resolução é afetada por vários fatores, tais co

mo: 

-Ineficiência da grade 

- Coleta de elétrons pela grade 

- Variação estatística no número de pares forma

dos 

- Recombinação de cargas negativas 

- Captura de elétrons por impurezas eletronegati 

vas 

- Auto-absorção na fonte e espalhamento 

- Eletrônica associada. . 

A resolução total da câmara, considerando-se a 

contribuição ôEi de cada um destes fatores, ê dada por: 

AER « [I AE^ ]
1 / 2 (27) 

Os valores de AER, normalmente obtidos em condi-

- - 2 11 
ções favoráveis,são da ordem ' de 20 a 45 KeV. 

A seguir, serão estudadas as contribuições de ca 

da um dos fatores mencionados. 

3.3.1 - Ineficiência da Grade 

A variação da carga induzida no coletor pela pre 

sença de cargas no interior da câmara de ionizaçao de gra 
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de , tomando-se como referência a Figura 11, pode ser ex

pressa coiio: 

q; = - *q+ K (28) 

Assim sendo, através da mesma análise realizada 

para câmaras convencionais (item 3.2), chega-se ã expres

são da forma de pulsos em câmaras de ionização de grade: 

Ne 
V = [1 - if> f cos 6] 2ç (29) 

cuja distribuição de amplitude dos pulsos é mostrado na 

Figura 12, onde V é a amplitude média da distribuição PCV). 

P(V) V 

jp^ft m 

.Figura 12: Distribuição das amplitudes de pulso em uma cá 

mara de ionização de grade. 
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Pode-se calcular a contribuição na resolução de

vido a ineiiciência da grade, sabendo-se que: 

AS * AY (30) 
B V 

onde: 

AV * ^ íí£ (31) 
h C 

V * 252. . 4Y (32) 

resulta então: 

AB = -JLX_ (33) 
E 2h -̂  x 

Como, normalmente, i|> X << 2h temos: 

M . & • , (34) 
E 2h 

Esta aproximação fornece uma estimativa da reso

lução, uma vez que se considerou a distribuição de ampli

tudes de pulso retangular, ver Figura 12. Observa-se, en

tretanto, que se pode melhorar a Tesoluçao otimizando-se 

as características geométricas da câmara, isto é, aumen-

tando-se a distância grade-catodo ou diminuindo-se a ine

ficiência da grade. 
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3.3.2 - Coleta de Elétrons na Grade 

Como jã foi dito, a coleta de elétrons na grade 

é índesejada. Um dos efeitos causados é uma pequena dete

rioração da resolução, uma vez que o número de elétrons 

coletados na grade varia com o angulo de emissão da parti 

cuia. 

A escolha dos parâmetros da equação (24) pode ser 

feita de forma a minimizar este efeito em função dos va

lores de campo elétrico nas regiões catodo-grade e grade-

-coletor2 escolhidos, o que pode ser observado na Figura 13. 

l-2r 

AMPUTU0E |x>. 
00 PULSO 

(NORMALIZADA) 0.8 -

0.6-

J. O*-

0.2 -1 

L | i 
0 1.0 20 3.0 

.TE. T . -h -
VC-VA P 

Figura 13: Variação da amplitude de pulso, indicando a fra 

ção de elétrons que atingem o coletor, em função da razão 

entre os campos (Vp-Vc)/p e (Vg-V^/h. 

Desta forma, deve ser escolhida uma razão entre 

os campos que se localize no patamar da Figura 13. Normal 

mente este valor deve ser entre 1,5 e 3,0. 
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3.3.3 - Variação Estatística no Numero de Pares Formados 

Como já foi discutido no item 2.2, o número- de 

pares formados está sujeito ã uma flutuação estatística 

que influencia diretamente na resolução (equação 27). A 

variância desta distribuição, ver equação (2), será dada 

por: 

limo V « T « „ . . A E A N 

Uma vez que: — = — 
E N 

E, de acordo com o exposto por Kocharov : 

AN = 2,35 AJjj (35) 

Temos, então, que: 

AE = 2,35 /F.E.W (36) 

Este resultado ê muito importante na escolha do 

gás a ser utilizado. De acordo com a equação (36), deve 

ser escolhido um gás com baixa energia necessli xa. para pro 

dução de um par de íons (W) e com fator de Fano (F) tam

bém baixo. Estes dados podem ser observados nas tabelas 1 

233 

e 2. Tomando como exemplo as partículas alfa do U, cu

ja energia é de 4,8 MeV, e o gás de operação da câmara sen 

do Ar + CH., temos que AE • 11,4 KeV. 
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3.3.4 - Recombinaçao de Cargas Negativas 

A intensidade do campo elétrico em que cessa a 

recombinaçao, pode ser determinada através da variação da 

amplitude do pulso do detector com a tensão aplicada. Ex

periências deste tipo levaram aos dados da Figura 14. 

S/R(v/cm.atm) 

52 

26 

% CH4 

Figura 14: Intensidade de e em que cessa a recombinaçao, 

em diferentes % de CH. em Ar. 
4 

Desta forma, o campo.elétrico entre catodo-grade 

deve ser localizado na região acima da curva da Figura 14, 

e o campo na região grade coletor determinado através da 

Figura 13. 

3.3.5 - Captura de Elétrons por Impurezas Eletronegati-

vas no Gás 

Impurezas eletronegativas no gás de uma câmara 

de ionização capturam elétrons, reduzindo assim o número 

de elétrons que chegam ao coletor. A influência desse cfei 
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to Sobre a resolução serã tanto aaior quanto naiores forem 

a energia da partícula e a concentração de impurezas. 

Os contaminantes mais comuns são os halogênios, 

o oxigênio e o vapor de água. Estas impurezas deven ser 

evitadas e mantidas ea concentrações abaixo de 50 ppm. 

Dentre os métodos utilizados para reduzir estes efeitos , 

destacam-sc o de purificação do gás de operação da câmara 

e o que se utiliza de misturas do gás com nitrogênio ou 

moléculas poliatomicas, como por exemplo o metano. 0 pri

meiro método é bastante complicado, sendo necessário equi. 

pamentos sofisticados de purificação gasosa, o segundo, 

por ser mais simples, é o mais usado. 

A principal causa da diminuição da captura de 

elétrons com a adição de N- ou CH. é que estas misturas 

mantêm a energia média dos elétrons em torno de 1 eV, on-

de é menor a seção de choque da captura de elétrons pe-

Io 02. 

0 efeito da utilização de misturas é apresentado 

na Figura 15. Pode-se observar que,para uma mistura de 

Ar + 24N~,a presença de até 0,25% de 02 não afeta a arapli 

tude do pulso. 
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W O +.t%N2*0f9%02 

X Ar*O,OS%0g 

Figura 15: Amplitude do pulso em função, da tensio da cam a 

ra para Ar puro, Ar com 0,051 02 e Ar + 21 N, + 0,25% 0- . 

3.3.6 - Efeitos da Auto-Absorção e do Espalhamento de Par 

ticulas Alfa 

Devido a espessura finita das fontes, as partial 

las alfa podem perder parte de sua energia na própria fon 

te. Em conseqüência alcançam o gás com energia inferior à 

energia inicial, distorcendo a distribuição dos pulsos 

(efeito cauda) na região de menor energia , deteriorando 

desta forma a resolução (Figura 16). Por este motivo, a 

preparação de fontes deve ser estudada com cuidado, de for 

ma a obter densidades superficiais mínimas (fontes finas). 

0 dimensionamento da câmara deve também ser feito de ma

neira a minimizar o espalhamento nas paredes da câmara, 

isto pode ser conseguido através da utilização de uma dis 

tância apropriada entre as paredes e a fonte. 
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Figura 16: Distribuição dos pulsos levando-se em conside

ração a auto-absorção e espalhamento. 

A variação na forma da distribuição de. amplitu

des de pulso era função da espessura da fonte foi estudada 

por Kocharov que determinou teoricamente as curvas mos

tradas na Figura 17, onde RD é o alcance de uma partícula 

com energia E© na fonte e M ê a espessura da fonte. 

0,96 

Figura 17: Formas do espectro alfa calculado em função da 

espessura da fonte. 
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3.3.7 - Eletrônica Associada 

O nível do ruído na eletrônica associada é* um fa 

tor bastante importante no comportamento de uma câmara de 

ionização. Desta forma, a relação sinal-ruído deve ser man 

tida tão alta quanto possível. A utilização de pre-ampli-

ficadores que utilizam transistores de efeito de caiço(FET), 

reduz o ruído a valores bem baixos, desde que a capacitân 

cia na entrada do mesmo seja também baixa. Cuidado espe

cial deve ser tomado com conexões e espaçamento entre co

letor e paredes da câmara de forma a se obter baixos valo 

res de capacitância na entrada do pré-amplificador. 

No processo de amplificação, os pulsos sofrem in 

tegração e diferenciação que introduzem variação na amplj. 

tude do pulso amplificado em função do tempo de subida do 

pulso na saída da câmara. 0 tempo de subida ê dependente 

de vários fatores tais como a-velocidade de deslocamento 

dos elétrons e ângulo de emissão da partícula. Estes pro

blemas podem ser minimizados através da utilização de cons 

tantes de tempo apropriadas no amplificador e da utiliza

ção de misturas de gãs que aumentam a velocidade de deslo 

camento, como por exemplo misturas de argônio e metano. 

Problemas com microfonia também devem ser leva

dos em consideração, podendo ser diminuídos na construção 

mecânica da câmara,utilizando-se paredes razoavelmente e:s 

pessas. 



40 

O método experimental de medida da contribuição 

da eletrônica associada na resolução total da câmara con

siste na utilização de pulsadores precisos na entrada do 

pré-amplificador e medida da resolução da distribuição de£ 

tes pulsos. 



CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1 - Projeto de uma Câmara de Ionizacão de Grade 

4.1.1 - Dimensionamento da Câmara 

Com base nas discussões teóricas apresentadas, 

proietou-se uma câmara de ionizacão de grade para medida 

de fontes finas de emissores alfa com diâmetros de até 

20.0 mm. 0 dimensionamento da câmara foi feito tomando-se 

como referência partículas alfa de 4,5 MeV, equivalente â 

média das energias dos isõtopos de urânio e tório (Apêndí. 

ce A), e outros dados referentes a câmaras de caracterís-

2 10 11 13 ticas semelhantes mencionadas na literatura »,v»' •>••'. 

O gás escolhido foi a mistura Ar+ 10ICH. (P-10). 

A escolha do gás foi feita em função de suas característi. 

cas jã descritas, e por ser uma mistura produzida comer

cialmente, reduzindo-se assim o custo de operação da cama 

ra. A pressão de operação é a atmosférica, minimizando-se 

o volume de gás gasto por medida realizada. A utilização 

de pressões abaixo da atmosférica torna-se problemática no 

caso de algum pequeno vazamento nas junções da câmara, o 

que ocasionaria a contaminação do gás com ar.. 

A escolha da distância catodo-grade foi feita de 

forma a se ter em torno de 0,H de variação na resolução 

41 
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devi'do às dimensões da câmara (equação 34). Estimou-se um 

valor de I|Í«C,02 e, com X«17 ram (Figura 9) de terminou-se 

a distância h-130 mm. 

Foi escolhido um valor de t%0,17 (Figura 13) e, 

em função deste valor, definiu-se o dimensionamento da 

grade. Foram utilizados fios de ouro de 100 ym de diâme

tro espaçados de 2 mm entre si. 

Com os valores já definidos, calculou-se a dis

tância grade-coletor através da equação (23) da ineficiên 

cia da grade. Foi então determinado o valor p=30 mm. 

A escolha da tensão de operação da câmara foi fei_ 

ta considerando-se um campo elétrico de 90 V/cm, suficien 

te para que ao ocorra recombinação, ver Figura 14. Desta 

forma, tem-se um potencial na grade de 1200 V. Consideran 

do-se que a razão entre o campo elétrico na região grade-

-coletor e catodo-grade deve ser 2 (ver Figura 13), de 

forma a minimizar a coleta de elétrons pela grade, deter

mina-se o campo entre grade-coletor de 200 V/cm e, portan 

to, a tensão do coletor de 1800 V. 

Observa-se que os valores escolhidos satisfazem 

à equação (24) e, portanto, são convenientes para a opera

ção da câmara. 
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Devido ao interesse de medir-se amostras com até 

200 mm de diâmetro, determinou-se os diâmetros de 220 mm 

para o coletor e 280 mm para a grade. 0 diâmetro interno 

da câmara foi arbitrado era 350 mm, de forma a proporcio

nar uma distância razoável entre as paredes e a grade e 

não permitir o espalhamento das partículas provenientes da 

fonte pelas paredes. A distância entre coletor e a tampa 

da câmara, 100 mm, foi calculada de forma que a capacitân 

cia entre eles seja da ordem de 10 pF. por analogia a um 

capacitor de placas paralelas 

Um resumo das principais dimensões e caracterís

ticas,utilizadas na construção e operação da câmara de io 

nização,ê a seguir apresentado: 

- distância catodo-grade: 130 mm 

- distância grade-coletor: 30 mr.t 

•• distância coletor-tampa: 100 mm 

- Diâmetro do coletor : 220 mm 

- Diâmetro da grade : 280 mm 

- Diâmetro interno da câmara: 350 mm 

- Diâmetro dos fios da grade: 100 um 

- Espaçamento entre os fios da grade: 2mm 

- Ineficiência da grade: 0,02 

- Tensão de Coletor: +1800 V 

- Tensão de Grade : +1200 V 

- Tensão de Catodo : 0 V 
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-Diâmetro da amostra: 200 ram 

- Gás de operação : A^+10l CH. (P-10) 

- Pressão de operação: 1 atra 

4.1.2 - Escolha de Materiais 

A escolha dos materiais a serem utilizados na cons 

trução da câmara foi feita baseada nas características de 

retenção e liberação de oxigênio, propriedades mecânicas, 

e disponibilidade do material no mercado nacional. 

1 -2 
TABELA 3: Taxa de degaseificaçao era metais (torr.£.s cm x 

IO"10) (Dennis e Heppel). 

Metal 1h em vácuo 4h em vácuo 

Alumínio 60 5 

Cobre (polido) 20 2 

Aço 44000 150 

Aço (cromado) 100 10 

Aço (niquelado) 30 3 

Aço Inoxidável 200 15 

Aço Inoxidável (polido) 20 4 
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TABELA 4: Taxa de degaseificação em plásticos (torr.-t.s~ 
2 8 cm x10 ) (Dennis e Heppel ). 

Plástico 

Náilon 

Plexiglass 

Teflon 

PVC 

1h em vácuo 

1200 

300 

30 

100 

4h em vacuo 

600 

200 

15 

2 

0 corpo da câmara foi construído em aço niquela-

do com espessura de 5 mm, suficiente para diminua- os efei. 

tos de microfonia. A tampa superior ê fixada através de 

parafusos e vedada por um anel de borracha. A amostra é 

inserida na câmara através de uma porta lateral também ve 

dada. 

0 coletor é constituído de um disco de cobre ni-

quelado de 1 mm de espessura. A grade é constituída de um 

anel do mesmo material onde são fixados fios de ouro de 

100 um de diâmetro espaçados de 2 mm. A grade e o coletor 

são fixados à tampa superiov da câmara através de três 

hastes de acrílico. Também na tampa superior são fixados 

os conectores de alta tensão da grade e coletor, que de 

vem ser conectores para utilização em vácuo, e as conexões 

de entrada de gás e vácuo. A utilização de vácuo é devido 

ao fato de ser necessário retirar todo o ar existente no 

interior da câmara antes da entrada de gás,de forma a não 

http://torr.-t.s~
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haver influência na resolução devido ã presença de oxigê

nio. Por este motivo,deve ser evitada'a utilização de tu

bos plásticos na tubulação do gãs, sendo empregados tubos 

de cobre de 1/4". 

Os diagramas da câmara e da instalação do gás são 

apresentados nas Figuras 18 e 19 respectivamente. 

PORTA 

Figura 18: Diagrama da câmara de ionizacão. 
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Mi II9 

0 0 V2 

P-IO 

M. - Manômetro de alta pressão - 0 a 150 bar 

M- - Manômetro de baixa pressão - 0 a 15 bar 

M.. - Vacuômetro - 0 a 25 mbar 

V1 - Válvula da garrafa de gás 

V- - Regulagem de baixa pressão 

V,,V. - Válvula de bloqueio 
* 

- o - -3 

Bomba de vácuo: vácuo máximo de 10" mm He. 

Figura 19: Instalação de gás e vácuo utilizadas na câmara 

de ionização. 
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4.1.3 - Sistema Eletrônico Utilizado 

0 sistema formador e amplificador de pulso utili. 

zado é composto de um pré-amplificador modelo ORTEL 142 PC, 

escolhido devido ã sua boa estabilidade e por apresentar 

baixo nível de ruído e um amplificador modelo ORTEC 572, 

operado com constante de tempo de 3 ys e ganho 20. A aqui! 

sição de dados foi feita por. um analisador multicanal,mo

delo NUCLEAR DATA ND-60,com ganho de conversão de 1024 ca 

nais. A eletrônica associada ê mostrada no diagrama de blo 

cos da Figura 20. 

1200V 
180 

• ' 

Grade Coletor 

Cama 
Io 

ra 
nizaç 

de 
ao 

Pré-Amplif. 
ORTEC 142 rC 

F" Divisor 
Resistivo 

Amr.lificador 

ORTEC 572 

Pulsador 
ORTEC 419 

1800V Fonte ue HV 
ORTEC 459 

Multicanal 
ND-60 

r • 

Teletipo 

Figura 20: Diagrama em blocos da eletrônica utilizada no 

sistema de espectrometria alfa com câmara de ionizacâo de 

grade. 

A polarização do coletor é feita através do pré-

-amplificador e a de grade c obtida por um divisor de ten 
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são (Figura 21). 0 pulsador é utilizado para determinação 

da resolução do sistema eletrônico e testes de funciona

mento do sistema. 

COLETOR + »OOV 

GRADE +1200 V 

OV 

Figura 21: Esquema do divisor de tensão para polarização 
da grade. 

4.2 - Preparação de Fontes 

As fontes foram preparadas extraindo-se isõtopos 

de U e Th de soluções 1M HNO, em membranas polimérAças , 

contendo oxido t r i -n -oc t i l - fo s f ina (TOPO). 

O material u t i l i zado para preparação de membra

nas é uma solução de TOPO e um co-polímero de cloreto e 

acetato de polivinila em Ciclohexanona. Esta solução é obtida dis-

solvendo-se uma determinada quantidade de TOPO em ciclohexa-

•i h 
10 M/v 

T 
.05 /1F 
3KV 

I - + ISOO V F t .TE DE H.V. 

I00M.A. 

.05/AF 
3KV 

I 

I 
200 M/v 
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noira ã temperatura ambiente, adicionando-se o polímero, 

aquecendo-se a 70 C e agitando esta mistura até a sua com 

pleta dissolução. A razão TOPO/POLÍMERO ótima, para maior 

recuperação química , é de 601 em peso. 

A mistura é então espalhada na superfície da água 

contida em uma bandeja e, uma vez obtida uma espessura ba_s 

tante fina, recolhida em uma bandeja de aço inoxidável po 

lido de 200 mm de diâmetro. A bandeja é então seca a 40°C, 

por um tempo suficiente para eliminação completa de bolhas 

de água que se formam algumas vezes na interface membra-

na-metal. 

A amostra, da qual queremos medir a atividade al_ 

fa, é preparada previamente pelo método de extração cujo 

fluxograma c apresentado na Figura 22 e então colocada em 

contacto com a membrana no interior da própria bandeja. 

Agita-se durante um.período de 4 horas, tempo necessário 

para que se alcance o máximo rendimento de extração do iso 

topo de interesse. A seguir, a bandeja é levada a um for

no e aquecida a 400°C, até que se tenha a completa calci-

nação da membrana obtendo-se, desta forma, uma fonte bas

tante fina. 
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Extração «te Urânio 
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Deposição em 
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Figura 22: Esquema de separação do urânio e do tório e da 

preparação de fonte para espectrometria alfa com detector 

de câmara de ionizaçao. 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Durante os testes preliminares, realizados após 

a construção mecânica da câmara, foi constatada uma dimi

nuição gradual na amplitude dos pulsos produzidos, ao lon 

go do tempo de medida. Esse efeito acarretava um desloca 

mento dos picos no espectro alfa, deteriorando, desta for; 

ma, a resolução em energia da câmara em função do tempo 

de contagem. Por este motivo, foram realizados diversos 

testes na tentativa de solucionar este problema. 

A hipótese de problemas no sistema eletrônico foi 

descartada através de um teste de estabilidade do mesmo. 

Utilizou-se um gerador de pulsos de precisão modelo ORTEC 

419,aplicado à entrada do prê-amplificador. sendo verifi

cado o perfeito funcionamento do sistema. A fonte de alta 

tensão e o divisor de tensão da grade também foram testa 

dos por substituição por outros similares, não sendo ob

servada nenhuma alteração da situação anterior. 

Formulou-se então a hipótese de que a causa do 

problema seria a presença de impurezas, provavelmente oxj. 

gênio, no interior da câmara por ocasião da realização das 

análises. A primeira providência tomada então, foi a veri 

ficação da qualidade do vãcuo realizado na câmara antes 

da inserção de gãs. Foram detectadas algumas fissuras nas 

52 
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soldas da câmara e vazamento nos conectores utilizados, sen 

do estes problemas eliminados. Procurou-se também melhorar 

o acabamento da superfície interna das paredes da câmara, 

com a finalidade de diminuir a possibilidade de retenção 

de ar nos poros do metal, tendo sido feito um novo reves

timento com níquel. As paredes foram lavadas diversas ve

zes com álcool isopropílico para eliminação de possíveis 

camadas de gordura existentes. ' 

Outro procedimento adotado foi a realização de 

duas lavagens da câmara cora argo-metano antes do início 

da medida. Entretanto, o deslocamento dos picos não foi 

completamente eliminado, porém reduzido de tal maneira que 

permite a realização de medidas por um período de aproxi

madamente 1 hora,sem que a resolução seja muito afetada. 

5.1 - Determinação da Tensão de Operação 

A tensão de operação da câmara foi determinada 
* 

experimentalmente através da curva de amplitude dos pul

sos na saída do amplificador em função da tensão aplicada 

aos eletrodos da câmara (Figura 23), utilizando-se uma fon 

te de U. Pelo fato da tensão maxima que pode ser apli 

cada ao pré-amplificador ser de 3000 V, a curva foi levan 

tada desde zero até este valor de tensão. 

Pode-se observar a existência de um patamar a 

partir de 1000 V, o que indica que, a partir deste ponto, 



1000 1500 2000 2500 3000 
TENSÃO (V) 

Figura 23 : Curva característica da câmara de ionização de grade. 

IH 
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cessa a recombinação e todos os pares de íons formados são 

coletados, sendo esta a região ótima de operação da câma

ra. Desta forma escolheu-se a tensão de 18U0 V, de acordo 

com o estabelecido no projeto. 

5.2 - Calibração em Energia do Multicanal 

A calibração em energia do multicanal foi realiza-

233 232 da com a medida de fontes de U e *""•[} e seus filhos, 

sendo o espectro obtido mostrado na Figura 24. A lineari

dade da relação canal-energia foi verificada através do 

ajuste linear dos pontos obtidos pelo método de mínimos 

quadrados, sendo o coeficiente de correlação encontrado 

de 0,9997. A reta ajustada foi: 

E . 9,2 . K + 444,8 (37) 

onde: 

E = energia do pico 

K = canal do pico 

5.3 - Determinação da Resolução 

Foi determinada a resolução do sistema eletrôni

co com a utilização ue um gerador de pulsos de precisão, 

modelo ORTEC 419, sendo medido um valor equivalente a 30 KeV. 

A principal contribuição é devida ao ruído eletrônico do 

pré-amplificador utilizado, entretanto, não foi possível 



2ooa_ 

w 

< 

W 

CO 
z 
w 
«s 
55 
O 
•J 

150C-

100Q-

50Q» 

ro 
CM 

D 
CM 
r*> 
CM 

* * S » f ^ H J , ^ •tvatww<v«»v%-ft 

1 
* W N < > ' •v *gg* i*£ 

(0 
Ofi 

E*CM 
00 CM 

CM 

O 
CM 
CM 

n CM 
r -
<M 

H in 

O o* 

CM 

O 
04 

CM 

CM 

%*• 

,-M t ENERGIA (MeV) Cn 

Figura 24 :Espectro de 233ü e 232ü e filhos, utilizado para callbração em energia do roulticanal, 
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obter-se outro de melhor qualidade. 

A resolução da câmara de ionização foi medida co 

mo sendo de 40 KeV, para uma fonte fina puntual de JU. 

Este valor ê bastante satisfatório, tendo-se em vista a 

resolução de 30 KeV do sistema eletrônico. Como pode ser 

observado no Apêndice A, esta resolução é suficiente para 

uma perfeita separação entre os diferentes isõtopos de U 

e Th. 

5.4 - Determinação da Eficiência de Detecção 

Calculou-se a eficiência de detecção da câmara 

a partir de uma serie de 10 medidas, com um tempo de con

tagem de 5 minutos, de uma fonte padrão, para calibração 

de sistemas de espectrometria alfa, com as seguintes ca

racterísticas: 

233 Radionucudeo: U 

Procedência: Laboratorie de Metrologie des Rayonnements 

Ionisants (LMRI) França 

-1 Taxa de Emissão: 26208 a min em 4w 

£rro Associado: aleatório: 0,91 

sistemático: 0,6% 

Total: 1,51 
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As contagens e o seu erro associado foram deter

minadas de acordo com o exposto no Apêndice B, para uma sê 

rie de medidas, sendo encontrados os seguintes valores: 

Rm (233U) = 54787 

ARm (233U) = 89 

A eficiência de detecção foi calculada através da 

expressão: 

^ R M Ü 3 ^ (38) 
TC X TE 

onde: 

n = eficiência de detecção 

Rm(233U) = contagem no pico de 2 3 3U 

Tc = tempo de contagem (min) 

TE = taxa de emissão da fonte (a min" em 4TT) 

Foi, então, determinado o seguinte valor para a 

eficiência: 

D = 0,42 ± 0,06 

0 erro associado foi calculado de acordo com a 

formulação apresentada no Apêndice B. 

Sendo este valor considerado razoável para este 

tipo de detector, foi feito um estudo da dependência da 

eficiência com a posição da fonte no interior da câmara. 

Este teste foi realizado com series de 10 medidas de 1 mi 

nuto da fonte de U, posicionada a intervalos de 1 cm, 
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ao longo do raio da câmara. A média entre os valores da 

razão entre a eficiência em cada pon-to e a eficiência no 

- - - -3 

centro da câmara e de 1,0, com um desvio padrão de 1,3x10 . 

Conclui-se então que a eficiência de detecção não varia 

dentro das dimensões em que serão medidas as amostras, te 

rão diâmetros .de até 200 mm. Este fato leva â conclusão 

de que a eficiência de detecção para amostras de grande 

área é a mesma que para fontes puntuais. 

5.5 - Teste de Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade das medidas da câmara foi 

testada pelo método de chi-quadrado (x ), aplicado a uma 

- 233 
serie de 40 medidas de 1 minuto de uma fonte de U. 0 

2 -valor de x e dado por: 

X2 » — E (Rmj - Rm)2 (39) 
Rm j 

Onde: 

Rmj = medidas independentes 

Rm = média das medidas Rmj. 

2 
0 valor encontrado foi de x «36,6. Para 40 medî  

das com nível de confiança de 951, o valor encontrado de 

2 2 

X deve estar compreendido no intervalo 26,5 < x < 54,8. 

Concluiu-se, desta forma, que o sistema não apresentava 

flutuações anormais. 
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5.6 - Determinação do Back-Ground 

Foi realizada uma medida do back-ground do siste_ 

ma com um tempo de contagem de 30 minutos (Figura 25). A 

taxa de contagem do back-ground,na região de 4 a 6 MeV, ê 

de 7 contagens por minuto. Este valor e relativamente al

to devido principalmente ao fato de não ter sido utiliza

do material de baixo back-ground na construção da câmara, 

pois não se encontra material desta qualidade no mercado 

nacional. 

Apesar do valor ser considerado elevado para es

te tipo de detector, a contribuição do back-ground foi con 

siderada desprezível nas medidas realizadas,em virtude da 

ordem de grandeza das contagens envolvidas ser bastante 

superior às do back-ground. Entretanto, estes valores se

rão levados em consideração para a determinação dos limi

tes de detecção do sistema. 

5.7 - . Teste do Método de Preparação de Amostras de Gran 

de Área 

233 

Preparou-se uma fonte de U, pelo método des

crito no item 4.2, a partir de uma solução padrão forneci, 

da pelo LMRI-FRANÇA,com atividade de 104 Bq {2,8 nCi). A 

fonte foi contada durante 5 min e o espectro obtido é mos_ 

trado na Figura 26. A contagem obtida no pico foi de: 

Rm(233U) - 12366 ± 111. 
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Figura 25 : Espectro do back-ground da câmara de ionizaçao de grade, tempo de contagem de 
30 minutos. 
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Figura 26 : Espectro de uma amostra de grande área obtida a partir de uma solução padrão de 
233ü. A resolução obtida foi de 45 KeV. 
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A atividade pode então ser calculada por: 

A(233U) * ̂  92- = 98,6 ± 1,8 Bq (2,66 t 0 ,05 nCi) 
Tc x 60 x n 

0 rendimento químico da extração, dado pela ra

zão entre a atividade medida e a real, é de 95%. A ativi

dade medida correspi 

bandeja de 0,28 ug. 

*7 1 ^ 

dade medida corresponde a uma massa de ^U depositada na 

A resolução medida fói de 45 KeV, o que demons

tra que a resolução para fontes de grande ãrea é* da mesma 

ordem de grandeza que para fontes puntuais. 

5.8 - Determinação de Urânio Natural 

A utilização da câmara de ionização para determi 

nação de isõtopos naturais de U foi testada com uma ames

tra de 2 litros de efluente líquido do Complexo Industrial 

de Poços de Caldas, sendo utilizado como traçador uma so-

lução padrão de U com 6,5 ± 0,1 Bq (175 ± 3 pCi). A amos

tra foi contada por 5 min e o espectro obtido é mostrado 

na Figura 27. 

As contagens obtidas são: 

Rm(238U) « 155 ±6 cpm 

Rm(234U) - 190 ± 6 cpm 

Rm(232U) • 106 ±5 cpm 
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Espectro de uma amostra de efluente liquido do Complexo Indústria! de Poços de 
Caldas (CIPC). Amostra preparada em bandeja de aço inoxidável polido com área de 314 cm 
Massa depositada de 2 3 8ü de 900 vg. A resolução encontrada para 238u é de 41KeV. 
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e as at iv idades no ef luente l í q u i d o : 

238 232 
A(2 3 8U) * R m r U ) x A ( » t » U ) -• 4 t 8 ± 0 . 3 B q / g (12S±8pCi/£) 

VU) Rm("HJ) 

A(2 3 4U) = 5£ i ^ 1 X
A ( *uP = 5 , 8 ± 0 , 3 B q / £ (157±9pCi/£) 

VU) Ra("*U) 

Estas atividades correspondem a aproximadamente 

238 

900 ug de U depositadas na bandeja e a resolução medi

da e de 41 KeV, o que demonstra a possibilidade de análise 

de uma massa razoável de amostra sem que ocorra deteriora 

ção na resolução. Deve-se observar que, com um detector de 

área muito menor, como é o caso dos detectores do estado 

sólido tipo barreira de superfície, não seria possível me 

dir-se uma fonte com massa depositada dessa ordem devido 

a perda de resolução causada pela autoabsorção. 

5.9 - Determinarão de Tõrio 

Na determinação de torio foram utilizados 25 ml 

de uma solução contendo uma concentração de 100 ppm de Th, 

preparada com nitrato de Torio P.A. da Merck. Utilizou-se 

234 como traçador uma solução de Th. 

Sendo o Th um emissor beta, o rendimento quí

mico da extração foi determinado através da medida beta 

da amostra e de um padrão de referência da mesma solução 
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de. Th evaporada diretamente em uma bandeja, em um de

tector proporcional de grande área SML 310 da MUnchener 

Apparatebau - Alemanha. Foi utilizado um absorvedor de Imm 

de alumínio,para absorver as partículas beta do Th(0,1 
O % A tn 

MeV), medindo-se somente as do Pa (2,3 MeV), seu fi

lho, que se encontra em equilíbrio com o mesmo. Este proc£ 

dimento foi realizado com o objetivo de minimizar-se os 

efeitos de auto-absoreão e eliminar a contagem Ú<Í partícu 

Ias alfa dos outros radionuclídeos presentes. Foram reali. 

zadas 10 medidas de 1 min de cada fonte, sendo as médias 

obtidas: 

Para o padrão: m_( Th) - 0,64g Rp = 2551 ± 54 cpm 

Para a amostra: ma( Th)«0,54g Ra«1860±33 cpm 

0 rendimento químico foi calculado como sendo: 

R q a üã x 5& B o,93t0,03 
ma Rp 

A amostra de Th foi então medida na câmara de io 

nização por 5 min e a contagem obtida no pico de Th foi 

de: 

Rm(232Th) « 1190± 35 

232 A atividade medida de Th na solução foi de: 

A(232Th) . 5EÍ Ihl » 408 ± 22mBq/m£(11,0±0,6pCi/ml) 
Tcx 60 x nx Rqx V(mt) 
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232 
Sendo a atividade específica do Th de 4075 Bq/g, 

determinou-se a concentração de Th na solução como sendo 

de 100 ± 5 ppm. 

• • 

0 espectro obtido é apresentado na Figura 28. Po 

228 de-se observar a presença de um pico de Th, descenden-

te do "*Th, que não e levado em consideração na determi-

nação da concentração de tório, por possuir uma atividade 

específica elevada (Apêndice A), sendo sua contribuição 

em massa desprezível. Os outros elementos presentes são 

descendentes do Th, todos de meia-vida curta. 

232 A resolução encontrada, para o pico de Th foi 

de 50 KeV, considerada excelente em função da massa depo

sitada da ordem de 2,5 mg de Th. 

5.10 - Limites de Detecção 

Considerando-se o tempo de contagem da amostra 

igual ao do back-ground, o limite de detecção da câmara 

de ionização foi calculado por: 

..2 « 
LD(X) - [$- ; 2 n K . AR0(X)] - ^ (40) 

Onde: 

LD(X) • Limite de detecção para o elemento X(Bq) 

K - 1,65 para um nível de confiança de 95) 

ÁR0(X) " erro associado ao back-ground na região 

do pico do elemento X (cpm) 
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Tc » tempo de contagem (min) 

n » eficiência de detecção para o elemento X. 

Sendo os valores de back-ground medidos no espe£ 

tro mostrado no item 5.6 de : 

R0(
238U) - 0,50i0,13 cpm 

R0(
234ü) = 0,60 ± 0,14 cpm 

R0(
232Th)= 0,60'± 0,14 cpm 

calculou-se o 7 imite de detecção, para um tempo de conta

gem de 30 minutos como sendo de: ' 

LD =29,7 mBq (0,8 pCi) na bandeja 

para todos os três radionuclídeos, uma vez que o back-ground 

tem praticamente o mesmo valor. Não foi levado em conside 

ração o rendimento químico, por ser um fator variável pa

ra cada amostra analisada. 

5.11 - Conclusões 

Da análise dos resultados obtidos nos testes da 

câmara de ionizaçao, concluiu-se que o procedimento empr£ 

gado no projeto e construção, bem como os dados disponí

veis na literatura correlata, são considerados satisfató

rios. 
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As dimensões da câmara foram suficientes para 

prevenir variações radiais da eficiência de contagem em 

função da posição da fonte, causadas por distorções do cam 

po elétrico devido a proximidade da parede lateral. 

A resolução obtida de 45 KeV, para espectroi?.e-

tria de tõrio ou urânio, é suficiente para permitir uma 

perfeita separação dos isõtopos emissores alfa desses ra-

dionuclídeos, sem que ocorra interferências de,um isõtopo 

sobre o outro. 

0 método utilizado na preparação das fontes fi

nas , permite a fabricação de fontes de grande área de qua 

lidade equivalente â das fontes de pequena ãrea comumente 

empregadas. Essa observação aplica-se no entanto a condi

ções de fabricação e medida empregadas neste trabalho. 

A principal vantagem de utilização de fontes de 

grande ãrea e a de permitir a deposição de massa apreciá

veis de radioisotopes de baixas atividades específicas,sem 

que ocorra uma significativa deterioração da resolução cau 

sada pela auto-absorção na fonte. 

0 limite de detecção atingido, 29,7 mBq, ê consi. 

derado satisfatório para as finalidades a que se destina 

esse tipo de detector, ou seja a medida de amostras am

bientais circunvizinhas e de efluentes de instalações nu

cleares. Esse limite no«entanto pode ser melhorado desde 
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que materiais de melhor qualidade, isto é, de baixo back

ground, sejam empregados na fabricação dos componentes es» 

truturais da câmara. 

A aplicação desse tipo de detector à medida de 

outros emissores alfa depende somente da possibilidade de 

preparação de fontes finas de grande área dos radionuclí-

deos de interesse. 

0 principal objetivo.deste trabalho, que ê a con 

tribuição ao desenvolvimento de know-how nacional na cons 

trução de detectores de radiação,.foi alcançado. 



APÊNDICE A 

DADOS NUCLEARES DOS EMISSORES ALFA UTILIZADOS 15 

Elemento 

2 3 2 U 

Z 3 3 u 

2 3 4 u 

2 3 5 u 

2 3 8 u 

228Th 

230Th . 

232Th 

241Am 

Meia-Vida 
(anos) 

72 

1,62x 105 

2,47x 105 

7,1 x 1 0 8 

4,51x 109 

1,910 

8 ,0x 104 

1 , 4 x 1 0 1 0 

458,0 

Energia 
(KeV) 

5324 
5267 

4821 

4778 

4773 
4722 

4396 

4366 

4415 

4195 

4145 

5427 

5344 

4687 

4620 

4011 
3994 

5486 
5443 

% de emissão 

68 

32 

83. 

14 . 

. 72 
28 

57 

18 

4 

77 

23 

71 

28 

76 
24 

77 
23 

86 
13 

Atividade 
Específica 

(Bq/g) 

7,92x 101 1 

3 ,51x10 8 

2 ,2*x 108 

7,93x 104 

1,23x 104 

3,04x 101 3 

7,19x IO8 

4,08x IO3 

. 

1 ,20x10 1 1 

72 
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Atividade Específica dada por: A « - 5 x Bq/g 

1/2 x M 

- 2^ 
Onde: N = numero de Avogrado * 6 ,0225x10 

M = massa atômica do elemento 

^1/2 ~ m e^ a vida do elemento em segundos. 



APÊNDICE B 

AVALIAÇÃO DE CONTAGENS E ERROS ASSOCIADOS EM ESPECTROS 

B.1 - Determinação da Contagem na Região do Pico 

As determinações realizadas foram baseadas no fa 

to ' da atividade de um determinado radionuclídeo ser pro 

porcional ao somatório das contagens na região do pico for 

mado no espectro. Desta forma define-se: 

Rm(X) = E Ci(X) (41) 

Onde: 

Rm(X) = contagem no pico do elemento X 

C. (X) • contagem em cada ponto entre o início e 

fim do pico do elemento X 

E, como o decaimento radioativo e, em consequên 

cia a detecção de radiação nuclear,obedecemâ distribuição 

de Poisson, o erro estatístico associado a Rm(X) é dado 

por: 

ARm(X) - /RmCX) (42) 

no caso em que seja realizada uma só medida. 

Para uma serie de n medidas Rm(X).., o valor de 

Rm(X) utilizado será: 

Rm(X) «
 £ R m ( X )J (43) 

n 

74 
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e o erro estatístico associado dado pelo desvio 

padrão da média: 

ARm(X) « t.95 x [ * <Rm(X)j - « . ( X » 2 ^ ( 

n(n-1) 

Onde t.95 é o fator de Student para um nível de con

fiança de 951. 

B.2 - Propagação de Erros 

B.2.1 - Propagação de Erros Aleatórios ou Estatísticos 

Sendo uma quantidade Y uma função de variáveis 

aleatórias Zi e, os erros associados a estas variáveis âZi, 

tem-se que o erro relativo associado a Y é dado por: 

Y „ , . £ . ! [ .Z(J3L,
2 AZ.

2]1/2 (45) 
e s t Y Y j 3Z£

 x 

B.2.2 - Combinação de Erros Aleatórios e Sistemáticos 

No caso de a quantidade Y ser uma função não so

mente de variáveis aleatórias, mas de variáveis Zj que tam 

bem introduzam erros sistemáticos tem-se que: 

Y(Y) - YestCY) • l Y.Í.CZJ) (46) 

onde: y(Y) • erro relativo total associado ã Y 

Y t(Y) • erro relativo calculado de acordo com 

a equação (45) levando-se em considerai 

ção somente os erros aleatórios 
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Y is(Z-) • erros relativos sistemáticos associa-

dos âs variáveis Z.. 
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