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R E S U M O

E-ste—fcraba1ho Apresentaram sistema para medidas da concentra

ção de Radônio no ar, através da revelação de traços de par-

tículas alfa no detector plástico, Makrofol E de 300 pm de

espessura.

ü sistema de detecção é composto de um recipiente denominado

Câmara de Difusão, em cuja face inferior é acomoda-?c o ie'-ec

tor plástico e na superior, um filtro hidrofõbir ••. def ...v.indo

assi..; um certo volume de ar. O Ataque Eletroquímico é ut ili_

zado na ampliação dos eventos danosos produzidos por partícu

Ias alfa provenientes do decaimento radioativo do Radônio e

seus filhos.

Questões teóricas sobre a formação dos arvoreamentos produzi

dos pelo Ataque Eletroquimico, bem como as técnicas de pré-

ataque utilizadas, as características do detector escolhido

e o modelo estatístico adotado, são também discutidos neste

trabalho.

Este sistema foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Nucle

ares de Karlsruhe, Alemanha, e vem sendo já utilizado pelo

Departamento de Proteção Radiológica Ocupacional doIRD/CNEN,

em levantamentos preliminares nas cidades de Poços de Caldas

e Rio de Janeiro.



ABSTRACT

A Difusion Chamber is used to measure the radon concentration

in air through alpha particles tracks in Makrofol E, 300 ym

th ick.

This system was developed by Karlsruhe Nuclear Research

Centre, Germany and is already used by the Occupational

Radiological Protection Department of IRD/CNEN, for preliminar

measurements in Poços de Caldas and Rio de Janeiro.

In the chamber, the plastic detector is set at the lower end

and a filter is placed at the upper end. In this way, a known

volume is defined in the detector system. To amplify the

tracks produced by the alpha particles due to radon and

short-lived radon-daughter products, an electrochemical system

is employed.

Some theoretical questions about the "treeing" produced by the

electrochemical etching, the detector characteristics, as well

as the adapted statistics model are also discussed.



TÉCNICA DE MEDIDA DE RADÕNIO NO AR UTILIZANDO UM DETECTOR

PlASTICO DE TRAÇOS

1 - INTRODUÇÃO

A grande incidência de Câncer Pulmonar entre trabalhadores de

minas dotadas de galerias subterrâneas - como por exemplo Car

vão e Urânio - deve-se principalmente à exposição acumulada a

partículas alfa provenientes do decaimento radioativo do T•-

dônio(1).

Este gás nobre é por sua vez liberado a partir do decaimento

do Urânio 238 que compõe, em maiores ou menores quantidades,

quaisquer tipos de solos.

219 220Três isôtopos de Radônio ocorrer, na natureza; Rn, Rn e
222 - -

Rn, dos quais o ultimo e o mais importante devido a sua re
lativa longa meia vida.

222Altos teores de Rn sao também encontrados no interior de

residências sem ventilação adequada, emanados de materiais de

construção tais como cimento, argila etc...

Ê neste sentido, e con vistas a um futuro mapeamento de áreas

de mineração e conglomerados urbanos, que o Departamento de

Proteção Radiolõgica Ocupacional do IRD/CNEN, em colaboração

com o Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe, Alemanha,

vem desenvolvendo um sistema de áosir.etria de Radônio, atra-

vés da exposição de Câmaras de Difusão dotadas de um detector
12)passivo de traços, o Makrofol E .



O sistema desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Aiercão emprega

o Ataque Eletroquímico (ECE) * na ampliação dos traços, cora au-

xilio de uma Câmara que possibilita o tratamento simultâneo de

vinte amostras. A contagem e determinação da densidade dé tra-

ços é feita através de uma leitora de micro-fichas.

As primeiras Câmaras de Difusão foram instaladas em setores da

mina de Poços de Caldas e em algumas residências de c-id,- es cir

cinvizinhas. 0 período de permanência destas Câmaras r.ci de 4

meses e teve como meta obter uma primeira amostragem •;.« cxposjL

ção e uma estimativa das condições de operação cl > sJ •-r.eir..ã no

Brasil. Outras exposições têm sido feitas na área do Gr.- tdfc Rio,

em residências de funcionários do IRD.

0 procedimento de Calibração tem sido realizado na Alemanha ,

com auxílio de uma câmara de atmosfera de radônio.

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2220 sistema em questão mede a concentração de Rn no ar em

nCi.l .h, por intermédio de uma correlação entre esta quanti-

dade e a densidade de traços de partículas alfa registradas no

detector.

0 método empregado na revelação e ampliação dos traços-alfa é

o*ECE e faz necessária a apresentação de alguns elementos teó-

ricos referentes aos mecanismos de formação destes eventos.

'Electrochemical etching
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2.1 - FORMAÇÃO DE ARVOREAMENTOS

A técnica de ECE, empregada inicialmente por Tomasi-

no , consiste na aplicação de alta tensão alternada,

de certa freqüência, à superfície do plástico detector

previamente irradiado, durante o tratamento químico.

0 processo pode ser melhor compreendido quando separa-

do em duas etapas, Figura 1.

0 tratamento químico com substância cáustica (KOH) pro

move uma dissolução lenta da superfície do plástico

Tal dissolução no entanto ocorre mais velozmente ao lon

go da trajetória da partícula na região onde esta pro-

vocou consideráveis danos nas ligações moleculares do

plástico detector. A velocidade de ataque ao longo do

traço sendo maior que a velocidade de remoção da super

flcie do plástico, ocasiona o aparecimento de forma-

ções cônicas micrometricas ( * 3 ym de diâmetro ) na su

perficie do detector, Figura l.a.

Estas formações, quando submetidas a alta voltagem al-

ternada, fazem com que o campo elétrico em suas ex-

tremidades atinja valores centenas de vezes maiores que

o aplicado âs faces do detector.

Altas concentrações de tensões elétricas nas pontas dos

traços, aliadas a processos químicos, térmicos e mecâ-

nicos induzem descargas localizadas que rompem a estru

tura molecular do plástico, dando origem a uma forma-

ção densa de microcanais tortuosos, conhecida como "ar

voramento" * , Figura l.b.

0 efeito final é o de aumentar o diâmetro de evento a

tamanhos bem maiores ( \ 150 ym ) que os formados ape-

nas pelo ataque químico.
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Figura 1- Estágios de formação dos "Arvoreamentos" pelo ECE

2.2 - O PRÊ-ATAQUE

A presença de imperfeições na superfície do plástico de

tector, bem como a ocorrência de microvazios e contami-

mantes no interior do mesmo são fatores determinantes

no aparecimento do background de traços espúrios, duran

rante o processo de ECE.

No intuito de minimizar este efeito, um procedimento de

pré-ataque nas folhas detectoras antes de serem submeti

das a ECE, é adotado.

Emprega-se neste procedimento uma mistura de 6N KOH em



álcool etllico na razão 1:4 em volume, durante 1 hora e

â temperatura ambiente(5).

A remoção de certa camada na superfície do plástico de

tector tem a finalidade também de tornar visíveis tra-

ços-alfa pertencentes a uma faixa de energia limitada ;

2 MeV.0.5 < E <
= o —

3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - A CÂMARA DE DIFUSÃO

A Câmara para dosimetria de Radônio desenvolvida em

Karlsruhe, Figura 2, é composta de um recipiente cônico

de plástico LURANS fabricado pela BASF, com volume útil

de 305 cm3.

COBERTURA ANEL SUPORTE

FILTRO DE
FltRA DE VII

CÂMARA

DETECTOR
MAKROfOL

m

Figura 2 - Câmara de Difusão de Radônio.



A folha plástica onde são registrados os traços das par-
tículas alfa, ê encaixada no fundo, sob pressão. Ao alto,
um filtro hidrofõbico de fibra de vidro barra a entrada
de filhos de Radônio ligados a aerosols, de maneira que

na (
220.

222na Câmara se difundem apenas Radônio e Torônio ( Rn e

Rn, respectivamente)*.

Um anel de plástico vazacio se adapta entre o filtro e a
cobertura permitindo a livre circulação de ar atmosféri-
co e auxiliando na fixação de todo o conjunto.

A cobertura, que se fixa externamente â Câmara evita a

contaminação por partículas maiores de poeira.

O volume e a posição da folha detectora foram estudados

em função da sensibilidade da Câmara. Além disso, aspectos

como o peso e a forma cônica da Câmara, bem como o irate-

rial empregado em sua confecção e propriedades do filtro

estão entre os muitos parâmetros avaliados e levados em

consideração na otimização deste aparelho.

3 . 2 - 0 DETECTOR

Os detectores mais comumente utilizados em dosimetria de

Radônio são os nitratos de celulose e o CR-39, para os

quais em gerai emprega-se o ataque químico convencional

na ampliação dos traços. Este processo no entanto, apre-

senta a desvantagem de exigir o emprego de um microscópio

ótico na leitura e contagem dos eventos.

Os nitratos de celulose por sua vez, apresentam caracte-

rísticas de "fading"; (desaparecimento dos registros de

traços latentes), que os desaconselha a exposições lon-

gas, superiores a 4 semanas. (2).

*No interior da Câmara apenas 7% da concentração ambien-

tal de Torônio é esperada.



O detector aqui utilizado, o MaJcrofol E com 300 um de es-

pessura, ê um polímero semi-transparente e maleâvel, fa-

bricado pela Bayer, com uma das faces lisa e outra leve-

mente áspera. Suas características de "fading" permitem

exposições por períodos de até 1 ano e manuseio em ambien

tes de alta umidade e temperaturas de até 50°C.

3.3 - O EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

O aparato eletrônico ligado à Câmara de ECEs múltiplos, ê

capaz de fornecer uma onda senoidal de amplitude e frequên

cia controláveis e compõe-se de um Gerador de Audio liga-

do em série a um Amplificador e um transformador, Figu-

ra 3.

VOLTUHTI»

rir

Figura 3 - Diagrama de blocos do aparato eletrônico liga-

do â Câmara de ECE.

0 frequenclmetro e o Voltímetro integram o equipamento a-

cessório que fornece a leitura dos parâmetros elétricos a

que a Câmara será submetida.



Para as condições de ECE em questão os valores de volta

gem e freqüência utilizados são 800 V __ e 2kHz, respec-

tivamente .

3.4 - A CÂMARA DE ECEs MOLTIPLOS

A Câmara de Ataque Eletroquímico desenvolvida pelo cen-

tro de Pesquisas alemão está capacitada a processar tra

tamento simultâneo em 20 folhas de Makrofoi.

Compõe-se basicamente àe uma caixa contendo 20 células

de ataque ligadas em paralelo, através de fusíveis, à re

de conectada ao sistema de alta. tensão , Figura 4.a.

Assim, qualquer defeito em uma das células - como por e-

xemplo vazamento de solução, perfuração do plástico, etc.

- implicará no desligamento daquela unidade, não inter

rompendo o tratamento das demais.

Fl«.4« CÂMARA
4 fc CCLM.A(CO*TI TMMVtHMÜ

Figura 4.a: 1- Caixa suporte, 2- Rede elétrica, 3- Fusíveis

4- Células, 5- Entrada de eletrodos, 6- Sistema

de Alta Tensão

Figura 4.b: 1- Estrutura da Célula, 2- Folha detectora,

3- Reservatórios de solução atacante, 4- Eletro

dos.



Cada plástico irradiado é comprimido pelas duas metades

de cada uma das células contendo solução atacante, Figu-

ra I.b. A solução é uma mistura de 6N KOH em álcool etí-

lico; 4:1 em volume, que ocupa os reservatórios opostos

das células. Dois eletrodos penetram através da estrutu-

ra por sobre as faces do detector e são ligados à rede

de alta tensão. A duração do ECE é de 3 horas.

As figuras 4.a e b mostram para efeico de visualização do

funcionamento, um modelo da Câmara de Karlsruhe, conten-

do apenas 4 células de ataque e o corte transversal de

uma destas células.

3.5 - LEITURA E CONTAGEM DE TRAÇOS

L? "arvoreamentos" resultantes do tratamento eletrcquími

co são eventos de grande contraste e alta resolução, que

facilitam grandemente o procedimento de leitura e conta-

gem.

Este procedimento é feito por intermédio de uma leitora

de microfichas ou mesmo de um retroprojetor, com amplia-

ção de 20X, permitindo a contagem dos traços-alfa em um

único campo de 2 cm . Isto representa vantagem significa

tiva sobre a contagem através de microscópio ótico, na

qual são utilizados em torno de 100 campos, com amplia-

ção de 500X.

4 - CALIBRAÇÃO E ESTATÍSTICA

O procedimento de calibração consiste na exposição de um conjun

to de detectores em uma Câmara de Atmosfera de Radônio, onde o

estado de equilíbrio entre o Radônio e seus filhos, bem como

suas concentrações são mantidas rigorosamente constantes.



A obtenção de diferentes exposições ê conseguida com emprego

de vários tempos de irradiação das folhas detectoras.

Sendo a exposição dada por:

i: C(t).dt

onde:

X R n !

C(t)>
T '

exposição em pCi.l .h

concentração de Rn num tempo t

tempo de irradiação

A sensibilidade da Câmara de Difusão é obtida admitindo-se a
linearidade entre a exposição e o número de traços contados.

Assim:

e - X -1
Rn

N

onde:

sensibilidade em
traços.cm

pCi.l"1.!!

-2

Njy N Q • número de traços no campo A.ebackground de traços

no campo AQ, respectivamente,



O limite inferior de detecção, definido como o valor 3o do

desvio padrão da densidade de traços de background, foi in

vestigado a partir de medidas de densidade de traços em 20

folhas não irradiadas.

0 desvio padráo relativo foi também avaliado:

Sendo

S(N) = YN / N

com N = total de traços contados.

Tomando-se em conta o número de traços de background contado

em outro campo, o desvio padrão relativo é:

100 1/2 100 1/2
S(N) • (N + N1) - (2N + N')

N O N' °

com N1 = N - N1

o

e N', N' = traços de background no campo A e no campo A ,

respectivamente.

O desvio padrão relativo foi estudado como função da densida
de de traços e da exposição do Radônio.
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