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RESUMO

Neste trabalho. descreve-se sinteticamente a dataçXo com o

método dos traços d» fissSo» MTF» enfocando-se seus dois aspectos

mais polêmicos: a falta de UM consenso sobre o valor da constante

de desintegração por fissSo espontânea do U, X . e a

Inexistência de uma doslmetrla de neutrons Cmedida da fluencia de

neutrons a que deve ser submetido o mineral a ser datado pelo MTF)

que seja aceita» sem restrições, pelos pesquisadores que utilizam

o MTF.

A seguir, descreve-se os procedimentos experimentais e os

resultados obtidos dentro de um estudo que utilizou filmes finos

de urânio natural como dosimetros de neutrons.

A partir dos resultados obtidos neste trabalho» pode-se

concluir que as características da dosimetrla com filmes finos de

urânio natural a colocam em uma posiçSo importante «m estudos que

visem utilizar o MTF como um método independente de outros métodos

de dataçSo de minerais.
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1.- INTRODUÇÃO

A dataçSo COM traços de fissão nasceu após os trabalhos

pioneiros desenvolvidos por R. L. Fleischer, P. B. Price e R. M.

Walker, da General Eletrlc, EUA» na priMolra metade da década de

sessenta. Estes pesquisadores descobriram:

i~> A possibilidade de se rev«lar qulmicamente os traços

decorrentes dos danos de radiação, produzidos por partículas

carregadas ao longo de seu percurso em ai gums minerais

C a revelação química é importante pois possibilita a observação

dos traços através do microscópio óptico comunú;

112 A existência» dentro de diversos minerais, de traços que

poderiam ser classificados como traços fósseis, porque tinham sido

produzidos durante a história geológica do mineral.

Aqueles pesquisadores Identificaram os traços fósseis como

sendo devido a fissões espontâneas de núcleos de U. A partir

desta constataçSo surgiu um novo método de datação de minerais, o

método dos traços de fissão» HTF, onde» semelhantemente a outros

métodos radiométricos, a determinação quantitativa de um elemento

radlogenlco "filho" e do elemento "pai", conduz» conhecidas as

constantes de decaimento envolvidas, a uma medida da idade do

minerai.

No caso do MTF, a idade, em principio, pode ser obtida

conhecendo-se a constante de desintegraçSo por fissão espontânea

do U, \ , o número de fissões espontâneas ocorridas durante a

história geológica do mineral Ceada traço "fóssil" revelado

representa uma fissão espontânea ocorrida, a menos de um fator de

eficiência de deteção, c 5 e a quantidade de átomos de U.

N , existente no mineral.

Porém, como N e « sSo parâmetros difíceis de se

determinar, os descobridores do MTF propuseram que o mineral a ser

datado fosse irradiado com neutrons térmicos. Oosla forma, a

quantidade de traços de fissão produzida pela reação U Cn,

fissão) é proporcional à quantidade de 5U no mineral, N , e a

um fator da eficiência de deteção, *29S- Conhecendo-se então a

fluéncia de neutrons térmicos utilizada e a seção de choque da



reaçSCo *cl MM amtclonftd*. a Idade do mineral pod* s.*r obi id.».

fazwido-s* a razSo entre as equações que d*scr«v*n os traços

fósseis e os Induzidos. Proc«dondo-s« dos La foraa os fatoras do

eficiência que em principio sXo iguais» sSo cancelados • a razao

N /N se transforma na razSo entre as conc«ntraç8os isotóplcas

daqueles Is6topos do urânio, que A uma constante da natureza.

Os problemas do MTF mais discutidos na década de oitenta

estão relacionados com a ralta de um consenso sobre o valor de \

e com a inexistência de uma dosimetria de neutrons Cmedida da

fluenela de neutrons a que deve ser submetido o mineral a ser

datado^ que seja aceita sem restrições.

Como cer& visto mais à fronte» esses problemas possivelmente

nao sSo independentes. Isto acabou acontecendo porque demorou

alguns anos ate que se percebesse que a doslmetrla de neutrons

podia estar carregando erros sistemáticos dentro do MTF. Esta

demora em parte foi causada pelo fato de que por razoes históricas

•/ou operacionais nao se buscou de inicio estudar a dosimetria em

profundidade» mas sim considerar corretos os procedimentos que

levassem a que as idades do MTF fossem concordantes com as de

outros métodos de dataçaol

No intuito de desvincular o MTF de outros métodos de dataçSo,

alguns pesquisadores se empenharam na procura de dosimetrias de

neutrons absolutas e que se baseiam na reação UCn.f issacO, a

mesma que ocorre no mineral durante a Irradiação com neutrons.

Nos últimos quatro anos foram propostas duas dosimetrias
MM»

absolutas baseadas na reação UCn.fissSo): a dosimetria com

filmes finos de urânio CWall, 10863 e a dosimetria do "°Ba

CBlgazzi et ai. , 1688a>.

Io objetivo deste trabalho e efetuar um estudo metodológico da

dosimetria da neutrons com filmes finos de urânio natural, visando

avaliar criticamente as possibilidades da sua utilização dentro do

MTFVT-J



St. - DATAÇXO COM O HIT

Os minerals» em geral, contém urânio COMO impureza, em.

quantidades da or do» de algumas p. p. a. O *""u, isôtopo Mais

abundant* do urânio natural» toM uma certa probabilidade de se

fissionar espontaneamente» e quando i s to ocorre, e produzido no

interior do mineral uma zona completamente dasarranjada. devido a

grande enerçiia» massa e carga dos fragmentos de fissfto. Esta

regi3o chama-se traço latente.

Os traços latentes sXo produzidos cumulativamente no mineral

durante sua história geológica.

Se o mineral e submetido a um ataque químico conveniente, os

traços latentes que se estenderam ate a sua superfície, por serem

mais reativos ao ataque químico que o corpo do mineral» ficam

amplificados e podem ser observados ao microscópio óptico comum. O

número de traços espontâneos Cou fósseis) visíveis ao microscópio

óptico por unidade de superfície» p . permite que se determine a

idade do mineral» T» através da relaçXor

onde: N é o número de átomos de urânio por unidade de volume

presente no mineral;

C é A concentração isotópica do Z**U no urânio natural;

X e a constante de decaimento alfa do U. em unidade de

tempo"*;

£ é um fator de eficiência de deteçSo, que representa a
2a»

raz3o entre o número de traços de fissã-o espontânea do U,

observados por unidade de superfície do mineral e o numero

de fissSes espontâneas do 2MU, ocorridas por unidade de

volume.

Para se evitar as difíceis determinações de N e * M>

irradia-se o mineral a ser datado, num reator nuclear, com uma



fluéncla de neutrons térmicos. 4 . Após uma segunda revelação

química, pode-se medir, ao microscópio, o número de traços de

fis*3o do U induzida por neutrons térmicos, por unidade de

superfície, p :

M C <* A * C2-2)

onde: C é a concentraçSo lsotoplca do U no urânio natural;

<r 4 a seção de choque para fissão do U, induzida por

neutrons térmicos;

*___ representa a razfo entre o número de traços de

fragmentos de fissSo do n9U. induzida por neutrons

térmicos, observados por unidade de superfície do mineral

e o número de fissSes do *"°U, induzidas por neutrons

térmicos, ocorridas por unidade de volume.

Assumindo que os traços latentes de fissão espontânea,

permaneceram inalterados no mineral, durante sua história

geológica, pode-se escrever que e = e CBlgazzl et ai. ,

1068b3. Lembrando-se ainda que os Átomos de U e de U.

sao encontrados em amostras naturais numa razSo isotópica

constante, ou seja, C /C = 17. se obtém das equaçSes
399 293

£> a idade do mineral pelo MTF:

, e x 4> o p ^

J - m f 1 • 2-1 - f L 1

O que foi resumido aqui resultou dos trabalhos pioneiros

CPrice and Walker, lQ62a, b, c, d; Fleischer and Price. 1063;

Price and Walker, 10633 desenvolvidos pelos pais do MTF.

Uma boa síntese dos problemas e das possíveis aplicações do

MTF pode ser encontrada em Fleischer et a i . , 1O7S.



3. - OS PROBLEMAS DO VALOR DE X E DA DOSIMETRIA DE NEUTRONS.

DENTRO DO MTF.

Seguramente os problemas mais discutidos pela comunidade dos

traços de fissão na década de oitenta estSo relacionados com a

fal ta de um consenso sobre o valor de X e com a inexistência de

uma dosimetria de neutrons que seja aceita sem restrições pelos

pesquisadores que utilizam o MTF.

Desd* 1040 até hoje, mais de 4O medidas de X foram

efetuadas. Se forem tomados os valores obtidos a partir da

descoberta do MTF» pode-se notar a polirazaçSo dos resultados em

torno de dois valores: C6,85±O, 203x10"*'a"* CFleischer and

Price. 10643 e C8.42±O,065xlO~i7a~* CGalliker et a i . . 1Q7O3. A

disparidade entre os valores de X^ obtidos experimentalmente esta

muito bem documentada e discutida CThiel and Herr, 1676; Blgazzi,

ÍOSI; Hadler, 10823.

O valor 6,85xlO"t7a~* esta alicerçado principalmente em

medidas efetuadas dentro do MTF e nos resultados de alguns

trabalhos onde se mostrou que idades obtidas pelo MTF,

utilizando-se aquele valor de X , eram concordantes com as obtidas

com outros métodos de dataçSo , para diversos minerai*;.

O valor 8,42xlO"t7a"* é evidenciado por medidas feitas

através de várias técnicas experimentais Canalise radioqulmica.

câmara rotativa de bolhas, câmara de lonlzaçSo e outrasO, por

resultados de alguns trabalhos onde se verificou que aquele valor

de X também resultava em idades concordantes entre o MTF e outros

métodos de dataçSo, pari diversos minerais e, finalmente, para

três medidas de X efetuadas dentro do MTF onde se tomou grandes

cuidados com relação a dosimetria de neutrons CWagner et a i . ,

1973; Thiel and Herr, 1O76; Hadler et al . . 19813, sendo que neste

último trabalho se uti l izou uma dosimetria de neutrons baseada na

reaçSo M9UCn, fissao3, que nSo necessitou d*» call br ações

efetuadas «través de outras dosimetrlas.

S



Apesar dos geocronologlstas poderem adotar o valor

6,B5xlO~ a~* ou o valor 9,42x1 o"t7a"* para a constante X Cestos

valores diferem de aproximadamente 20>O. peculiaridades dos

procedimentos experimentais adotados em cada laboratório» podem

fazer com que a datação de uma determinada amostra» efetuada em um

laboratório onde s e u t i l i z o u um dos dois valores mais prováveis de

X , fu «uUu«* r**ult»d«ae compatível» com uma d»t*ç3o desta mesma

amostra efetuada em um outro laboratório onde se u t i l i z o u o outro

valor de X. . Ou se ja . existem certo» procedimentos experimentais

que s3o compatíveis com o valor de X u t i l i z a d o na dataçSo com o

MTF.

Por exemplo, no f inal da década de se tenta , pesquisadores que

na*o pertenciam a comunidade dos traços de fissSo» ut i l izando

procedimentos experimentais incompatíveis com o valor de X

ut i l i zado , publicaram resultados que abalaram a confiabi l idade do

MTF CGale e t a i . , ÍO7O; McKevrow e t a i . , 1O8O; Gale e^jaK . l©80>.

Diante d i s t e , no 1° Fiss ion Track Workshop» ocorrido em Pisa»

Ital ia» em 1080. foi enfocada a necessidade de s e padronizar as

calibraçSes e os procedimentos experimentais u t i l i zados no MTF e

que possllvelmente estariam associados ao valor de X . Foi

enfatizado CHurford and Green» 1081D a dependência entre o valor

de \ f e o método de determinação da f luéncia de neutrons térmicos

ut i l i zados . Blgazzi CBigazzl, 1O61D também enfatizou a

importância da f luéncia de neutrons» mas deu igual ênfase a

poss íve i s erros s is temáticos relacionados à revelação © contagem

dos traços e ao fading dos traços «spontâneos Cp^rda dos traços

espontâneos devido a h i s tór ia térmica do mineral!).

As principais propostas de calibraçSo para o MTF j oram:

1 . - CalibraçSo da idade do mineral a ser datado pelo MTF através

de um mineral de idade conhecida por outros métodos de dataçSo.

A idade de um mineral a ser datado pelo MTF pode ser

encontrada, se um mineral com idade conhecida for datado

simultaneamente Co mineral a ser datado e o mineral padrSo sâo

submetidos a mesma irradiação com neutrons tArmlcosD, Desta

maneira» para a amostra com idade desconhecida, da equação C3-33,

tem se que;

e



1 . f , +
 X " o <In I 1 + 'X L X

r *
c

C3-13

e para A «mottra parlrDfo de idarle conhecida tom-se quo:

STO

« r x <" * i
x L %. o J

dond« s« pode ver que:

X a
C3-SD

X r

Subtllulndo-se a equaçSo C3-23 na equaçSo <3-l> tem-se que:

w -«' -g^"K

o que elimina de T a possível Influencia dos parâmetros Xp e

2 . - Callbraçâo de vidros dopados com urânio através de minerais

com Idades conhecidas.
Se for irradiado um vidro artif ic ial , dopado com urânio,

Justaposto a um detetor de fragmentos de fissão Cpor exemplo uma
ml ca muscovita) em uma fluencia 4>o de neutrons térmicos, a
densidade superficial de traços no detetor externo, p^, pode ser
escrita como C Fleischer et ai. , 10033:



- B 4-

ende B * uma constante proporcional ao eontetido de urArtio do

vidro, Â ef ic iência de obs»rvaç3o dos fragmentos d» f i ssão no

detetor externo e à c .

Se esta mont agem vidro padrão/detetor *»xi«»r no for irradiadA

junto com um mineral de Idade conhecida © em seguida forem

<>f«*t nadas as medidas de Cp / p ) no minorai *» de r» no dototor

"K»»rno, das «*quaçé5c>r: C3-25 e C3-4> tem-se que:

Cp
S T O

B C 3 -
exp C XT

S T D

onde * se refer» A irradiação de calibrai,So.

Através desta calibraçSo, a fluôncia fará uma nov»

irradiação com neutrons térmicos, pode ser obtida subti tuindo-se a

equação C3-55 na equação C3-4D. Desta forma, tem-se

exp CX T
STt» 1 )

K a Cp
O S I STD

Assim, se forem irradiados com neutrons térmicos, um minural

a ser datado pelo MTF e um arranjo vidro padrSo/detetor externo

calibrado a travos de um mineral de idade conhecida, a idade? do

mineral a ser datado pode ser obtida subtituindo-se a S

C3-8? na equaçüo C3-15:



UNK
In

(

/p J
S 1 UMKI

STD

Esta proposta é a base da chamada callbraçXo zota CHut ford

and Gr»«n. 1OO35. A calibraçSo z»ta esta normalmsnU associada com

um método de contagem de traços» o método do detetor externo. MDE,

utilizado para minimizar erros sistemáticos na datação de minerais

que se apresentam na forma de pequenos grSos com conteúdo de

urânio variando gr So a gr So. No MDE, os grSos do mineral sSo

montados sobre um suporte de plástico e após o polimento e o

ataque químico sSo efetuadas as medidas de p em cada gr So. Em
s

seguida, se acopla um detetor externo aos grSos e se efetua a

irradiação com neutrons. As medidas de p sSo efetuadas no detetor

externo. Neste caso» a equação C3-7) pode ser escrita como:

UNK
In • [ — — ]p Cp /p ~> g

rt> S 1 UNK UNK

onde g Cg D é um fator de calibraçSo para o mineral star.dard

Cunknown? que leva em conta que as medidas de p e p foram

efetuadas em detetores diferentes e em condi ço*es geométricas

também diferentes. Deve ser notado que o fator g, principalmente

por envolver a utilização de detetores diferentes, pode depender

de condiç3es experimentais Ccomo por exemplo o ataque químico e o

critério de observação para a contagem dos traços) utilizadas.

Na calibraçSo zela CÇ), a equaçSo C3-8) é escrita da seguinte

forma:

UNK
In 1 + ( p Cp /p ) gV D 'S *J UNK a C3-9J



expCX T 5 - i

*S 1 STD SSTD

A constante £ é encontrada para um dado vidro padrSo. através

da varias Irradiações de callbraçSo.

A equaç3o C3-CO. assim como a equaçSo C3-33, elimina X. 0 4>

da equaçSo da idade; porem» a primeira delas recebeu maior

atençSo da comunidade dos traços de fissão por ser mais simples»

do ponto de vista experimental.

3.- PadronizaçSo da doslmetria de neutrons a ser utilizada na

dataçXo com o MTF.

Nesta proposta, através de comparações entre vários

laboratórios que utilizassem a dosimetria padrão, seria obtido o

valor de X que melhor ajustasse as Idades obtidas através do MTF

com as Idades obtidas através de outros métodos de datação. Este

valor operacional de X seria recomendado» Juntamente com a

utilizaçSo da dosimetria padrSo adotada.

As alternativas 1), 25. e 32» descritas acima» quando

utilizadas corretamente, levam a idades concordantes com as

obtidas através de outros métodos de dataçSo de minerais, o que

deu novamente confiabilidade ao MTF, Porém, tais alternativas

vinculam, pelo menos indiretamente, o MTF a outros métodos de

dataçSo e visam, na realidade, contornar possíveis erros

sistemáticos que afetam o MTF, Já que X é uma constante da física

acessível, em principio, 4 medlçSo.

Um dos possíveis erros sistemáticos que provavelmente tem

relaçSo com a indeter ml nação de X 6 aquele que acompanha a

dosimetria de neutrons dentro do MTF.

10



Com r»laç2o a dos las lr la d» n«utrons do M1F. UMA IOI »Ü> iis.it .

exata, da equação C2-2D, pode ser obtida levando-se, também, em

conta: 1> a presença, nos minerals a serem datados polo MTF, do

U • do Th como núcleos f iss lonavels por neutrons e i i ) a

presença de neutrons epitermicos durante as irradiações.

Dusta forma, a equação C2-2D pode ser escr i ta como:

c r
225 J

O

e CED ̂ *CED o CE) dE
299 299

OD

* C I c CED SXCE3 a CED dE
29*. J 29« 29»

O

00

1
C 3 - 1 CO(N /M 1 [ Í CED ̂ *CED a CED dE l

292 Uj J 292 ^ 292 í

ondet os sub-lndices 235. 238 e 832 se referem ao * U, "u

Th, respectivamente;

«CED representa, quando os núcleos do tipo 1 s3o irradiados

com neutrons de energia E, a razSo entre o número de traços

de fragmentos de fissSo observauos por unidade de superfície

do mineral e o númoro de fissSes ocorridas por unidade de

volume;

^*CED e a fluencla de neutrons com energia E, por unidade de

energia» na irradiação x CBigazzi and Hadler, 1080);

a.CED e a seção de choque do núcleo do tipo i, para a fissão

induzida por neutrons de energia E;
292CN sfi D e a razSo entre o número do núcleos de Th e o

292 W

número de núcleos de urânio presenters no mineral.

Uma boa aproximação da equação C3-10D pode ser obtida se for

considerado que:

11



onde e foi definido na equação C Ê - 3 ) . Assim, a equação C3--1O)

pode ser escrita como:

CD

= N
« (

I 0*CE) <r CE) dE + CN /N D f ^*CE) a CE) dE 1

O espectro de neutrons de um reator nuclear é composto de

neutrons sendo freiados através de sucessivos choques elásticos

com o melo e d» neutrons em equilíbrio térmico com o meio. Este

espectro de neutrons pode ser descrito pela superposlçSo de uma

componente característica do Intervalo de energia térmica e de uma

componente característica do Intervalo de energia epi térmica

Cl. C. R. ü. , 1969; I. A. E. A. . 1970).

Na prática, é muito difícil separar totalmente a componente

térmica da componente epi térmica. O que se utiliza é a propriedade

especial do cádmio poder agir como um ótimo filtro "passa alto".

Ou seja, um material irradiado com neutrons em um reator nuclear,

dentro de um filtro ideal de cadmio, sofre apenas a influencia de

uma irradiação com neutrons de energia acima de uma determinada

energia E ,. Um filtro ideal de cádmio tem, por defini çSo,
Cd

absorçSo infinita para neutrons com energias abaixo de E e

absorçSo zero para neutrons com energias acima de E . A energia

E é chamada energia efetiva de corte do cádmio Ceffective

cad.R)i um cut'off). O valor de E . dnpende cia espessura do cádmio e
Cd

do Angulo do lnclHAncla dos nmit tons, ma«; gor.-ilmmitr» A proximo ri*?

O,5 oV. Desta forma todos os neutrons térmicos (com onergias

menores que 0,1 eV) sSo absorvidos por um f i l t ro ideal de cádmio.

Assim, desprazando-so as fissSos do U e do Th,

induzidas por neutrons com energias abaixo de EcJ, a equaçSo

C3-11) pode ser escri ta como:

12
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= N c C 0KCE:> er CE> dE +

eo a>

Í <£*CE:> O CE3 dE + C I

^ aas 2»a J
E od E c d

o- CE) dE •
2 BB

0»

I
C3-

1
3 f 0MCC:> o- CE5 dE I

w J 282 I
E c d

onde o termo
E

C I 4>*CE) a CED dE
239 I 299

pode ser dividido em duas partes: uma parte considerando a

componente maxwelllana Ctérmica} do espectro de neutrons Cneutrons

com energias E < 0,le\O e a outra parte considerando a

componente epitérmica do espectro de neutrons que é absorvida por

um f i l tro ideal de cádmlo Cneutrons com energias entre o limite

superior da energia térmica e E .D.
Cd

Para um reator bem moderado, a componente maxwelllana do

termo E

C I d> CE3 cr CE? dE
299 I ^ 28S

pode ser escrita segundo o formallsmo de Wescott CWescott et ai

1058; Wescott, 10603, como:

1 3



ond«: L. e o tempo de duração da irradiação x;

f> é o chamado fluxo convencional de neutrons: térmicos dao
irradiação x. p* se refere a uma ditribuição maxwell lana com

velocidade mais provável de 32OOm/s Co que eqüivale a uma

temperatura dos neutrons de 293,6 IO;

o e a seção de choque convencional para fissão do

U por neutrons térmicos, a e lambem chamada de seção de
o

choque para 220OnVs, para a reação UCn,fissão);
g CT } e o parâmetro g de Westcott do U em função da

temperatura dos neutrons na posição onde se efetua a

irradiação x. Este parâmetro representa uma correção para o

afastamento da seção de choque do U da lei l/v» no

intervalo Ler mico.

Desta maneira, a equação C3-123 pode ser escrita como:

CTH5

00

• C
333

I ^XCE5 a CED dE • C I

E J "* "I {
max Cd

CD CD

I 0KCE5 *29B
CE:> d E + C N 2 9 2 / N o : > I **CE:> ^ a s i ' ^ d E P 3 "

Cd Cd

Esta equaçâto leva em conta algumas consideraçSes, desprezadas

na equação C2-23, que podem ser significativas, dependendo da

termallzação dos neutrons na posição de irradiação utilizada.

14



Os doslmatros do n«utrons normal monto utilizados na

com o MTF são d* dois tipos: folhas de ativação e vidros padrSos

dopados com urânio. A respeito destes doslmetros muitas

considerações foram feitas pelos pesquisadores que utilizam o MTF.

durante a década de oitenta Cvor, por exemplo: Hurford and Green,

1082; Green and Hurford, 1O84; Crowley, 1O86; Van Den Haute

et ai. , 1O88; Suzuki and Tomura, 1OÕ8; Tagaml and Nlshimura.

1O8O).

A dosimetrla com folhas de ativação se baseia na medida da

atividade gama que acompanha a atividade beta menos, induzida pela

captura de neutrons por núcleos metálicos CAu, Co. Mn. Fe. Cu,

etc. 3 durante uma Irradiação.

Geralmente, quando se uti l iza esta dosimetrla na dataçSo com

o MTF. a equaçSo C3-13D e utilizada desprezando-se a componente

epitérmica do espectro de neutrons:

N e C t * f>* g CT") C3-
O 29S 2BS irr *O W M5

A fluencia convencional de neutrons térmicos, t* p*, para a

irradiação x, pode ser obtida par um monitor de atlvaçSo através

da seguinte equação Cl. A. E. A. , 1Õ7CO:

A t *
i r r

t * *K = <* = r—, r C3-153
M <r*fí í 1 - expC-K tK 0 loxpC-X t

i ( I irr J i

onde: A é a taxa absoluta d« desintegração, observada no monitor,

depois de um tempo t após o término da irradiação;

M é o número de núcleos pais presentes na folha irradiada;

\ é a constante do decaimento do metal ativado;

o* á a seção de choque efetiva, para a captura de um

neutron por um núcleo do metal 1. Esta seção de choque pode

1 5



ser escrita» d*» acordo com o formal ismo d» W«t«slcott, como:

«^ • *»ol I 9,1 I ) O, • r «,l I -> O_. | C «-ttO

onde; <r . e a seçSo de choque convencional para a captura de um

neutron por um núcleo metálico i;

G. e G*p representam as correções devido á autoabsorçSo de

neutrons térmicos e epl térmicos pelos núcleos i,

respectivamente;

S.CT") e o parâmetro s de Westcott para o núcleo i. Este

parâmetro, dependente da temperatura dos neutrons na

irradiação *, representa as correções devido ao afastamento

da seçSo de choque, para a absorçSo de neutrons epl térmicos,

da lei l/v;

r representa a razSo entre os fluxos de neutrons epltérmicos

e térmicos.

Se o intervalo de tempo, t , durante o qual se efetua a

medida da atividade y* A» for significativo em relaçSo A mela vida

do núcleo i, o fator expC-X.t D deve ser substituído por
i o

expí -\ Ct , • D ) .
» d e

A dosimetria de neutrons com vidros padrões dopados com

urânio foi proposta C Fiei se her et. al_. , 1064) com o intuito de

simplificar a dosimetria de neutrons do MTF. Por ser uma técnica

que se baseia na reaçSo UCn.fissSo) Cembora doslmetrias com

folhas sejam empregadas na calibraçSo dos vidros padrões) e que

permite que <p seja determinado através de contagens de traços

produzidos pelos vidros padrões, esta dosimetria foi bastante

difundida entre os pesquisadores da comunidade dos traços do

fissão. Como Já foi citado anteriormente, sua utilização esta

ligada à análise de traços de fissSo atacados quimicamente no

próprio vidro ou em um detetor externo adjaconto Cnor mal mente uma

ml ca muscovi ta).

Os vidros padrões mais utilizados sSo os do National Bureal

of Standards - EUA CNBS), da série SRM C Carpenter and Rei mar,

1074). Alguns problemas com relaçSo aos vidros do NBS podem ser

apontados:

16



ID a dopagem destes vidros padrões foi efetuada com urânio

depleted Ca concentração isotoplca do U é menor que a natural);

I O contem como impureza diversos elementos químicos Ctório. boro.

terras raras. etc.) que podem produzir alterações no fluxo de

neutrons que se quer medir;

ill) alguns autores apontam desuniformldades no conteúdo de urânio

desses vidros CHurford and Green» 1982).

Outros vidros padrões utilizados s3o o CN1 e o CN2 da

Corning-EUA CSchreurs et ai.. 1971). que n3o apresentam nenhum dos

problemas mencionados anteriormente. mas n2o possuem uma

calibraçSo padrSo, como os do NBS.

Os vidros p*dr8«s do NBS sZo comprados em um "kit" com seis

unidades. Dois destes vidros sZo previamente irradiados no reator

do NBS» em duas posições de irradiação com diferentes

termallzaçoes CposlçSes RT3 e RT4). Nestas irradiações, a fludncia

convencional de neutrons térmicos é medida por mais de um monitor

de ativaçSo CAu, Co. Cu, etc). Se forem levadas em conta apenas

as presenças do Th e dos isótopos do urânio, pode-se escrever a

densidade superficial de traços de fissão, em um dos dois vidros

irradiados pelo NBS. como:

• m NNBS ^NBS í
D U 1

.NBS • • •
Z I *> & Q CT J *
2 as irr © o 9299

00 CD

Eca

J **CE:>dE + c». J **CE:> "*.CE> dE

CN N̂..5 I ̂  CE) o CE) dE \ C3-17)
232

Cd
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onde « ~ o a eficiência de contagem dos traços no próprio detetor

ou no detetor externo, dependendo de onde a nedida d» pfc *

efetuada. O símbolo • se refere 4 irradiação de callbraçSo.

efetuada na poslçZo RT3 ou na posiçXo RT4.

Se um dos quatro vidros restantes* que n3o foram

previamente Irradiados pelo NBS, for submetido a uma irradiaçSo «,

p* pode ser escrito c<

u sas i
CT*)

ia

aé

dE J

CM
X

/M >
U í CE) <r CEDdE C3-18)

Cd

Das equações C3-175

através da seguinte equaçSo:

e C3-185 pode-se obter t

H M

r r

g CT

CT i r r

(D

299
E

max 'Cd

CED a CE5 dE •
29S

e MS
CT*>
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CO

(•*<•» v,<n 2 9 9 í ED a (E) dE

c d

00

+ CN /N
292 l J 4> CE3 ^ 2 M CED dE CN B S o g C1-5

2 35 o 329S

C3-10)

Para urn mineral também submetido a uma irradiação x, p será

dado pela equação C3-133. Irradiando-se um mineral Junto com um

vidro pau.-So do NBS temos Csubstituindo-se a equação C3-1Q3 na

equaçSo C3-i33> que:

p = N £.
^1 O 239

C t* i>* a
29S trr ^o o

crt - , - *

.NBS

CD CD
.NBS
'299

E

[ ^*CED dE

mate

í
C d

o CE? dE
290

CO

E

2 8 5
co

+ C C
2 3 0

2 9 5
íMBS r *

C 5 <p CE3 c CED dE
239 I 238

Cá

2 9 S a>

* CN /N 5
I 232 U

CN /N
.N S 232 ] í CE3 a CE3 dE C3-2CO



No manual qu« acompanha
fornecidos os valores do t,

o "k i t " com os vidros padrSes, ssSo

e p Cos valores da p s2o dados
irr ' O "o

para cada dos 1 metro de atlvaç3o que acompanha a irradiaçSo »O,

para os dois vidros pré-Ir radiados polo NBS.

Os pesquisadores da comunidade dos traços de flssSo,

geralmente, desprezam as f issões induzidas por neutrons

epltérmicos nas irradiações de calibraçSo. Desta maneira,

considerando o caso em que o valor de

g CXS 1? , V p # 1
' s ras irr ro D J

e obtido através da media das calibrações para as posições RT3 <

RT4, referentes a um determinado monitor i , a equação C3-3OD pod<

ser escrita como;

N £
U 299

C a
2BS O

CT D i
i r r

RT9/RT4

+ c c
29» rNBS * * *

a CE} dE +
29*

r 2»9

CN / N ) CN /N :
[ 292 U r N B S 2 3 2 °

239

CD

J
cd

o- CE) dE
232

onde p Cl3 e o fluxo convencional de neutrons térmicos, obtido
pelo monitor 1, para a irradiação M CRT3 ou RT4).

g CT ? é geralmente tomado como sendo 1, tanto para a
299

posição RT3, como para a posição RT4. Também s3o desprezadas as

fissões induzidas por neutrons epitérmicos, na irradiação x. Desta

maneira, a equação C3-213 pode ser escrita como:

2 0



i r r
Ci5

C3-225

• TB/IIT4

Se ao invés d» utilizarem a doslmetria com os vidros padrões

do MBS, os pesquisadores da comunidade d« traços d* fissSo

utilizassem uma dosimetria com vidros padrões da Corning CCN1 ou

CN25, calibrados em uma coluna termallzante Conde &s fissões

induzidas por neutrons «pitérmicos sSo n«glig«nciav«ls3 por uma

folha d* atlvaçtto, a «quaçKo C3-205 podaria s«r «scrita como:

vrr
CT*)

dE

cd

C 3-

ond* s* considerou que os vidros da Corning sXo confeccionados com

urânio natural e que:

ÍN / N i
{ 2B* U)

XN 1 >> ÍN /N 1
212 Uj l 292 V)

Corning

Uma forma de se utilizar as dosimetrlas com vidros padrSes

CNBS ou Corning? que, teoricamente» nSo necessita que aproximações

sejam feitas na equaçXo C3-i35, para a obtençío da idade do

minerali se baseia n* utllizaçSo do método do filtro de cadmio Ca

utilização de filtros de cádmio pode ser encontrada na literatura

do MTF, por exemplo: Price and Walker, 1063D.

Se um vidro padrSo for calibrado por uma folha d* atlvaçSo em

uma coluna termalizante, da equaç2o C3-175, pode-se escrever que:



O "«19 i r r

\

A dataçSo de minerais é .efetuada em posições onde nem sempre

existe uma boa termallzaçSo dos neutrons. Para estas posições, se

um mineral for Irradiado Junto com um vidro padrZo, p* e p* sSo

dadoç pelas equações C3-133 e C3-182), respectivamente. Porem se o

mineral e o vidro padrSo sXo Irradiados dentro de um f i l tro ideal

de e*4m|Qi • • equaçfles CS-t3) e €3-403 podem ser r**»crit*s comeu

( oo

E

**CE:> 9 CD dE •
2IS

CD 00 -

CM9 f 0*CE3 VMamCE> dE + C N ^ / N ^ J **CE3 or^E^ dE \ C3-255
Boí Ecí J

E
* " C E 3 " . « C E : > d E

00 00

f «>*CE5 a CE3 dE • CN / N 3 V f *%"CE5 c M CED dE l
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O m*todo do f i l t r o d* cadmlo consist* em se irradiar com
neutrons arranjos mineral/vidro padrSo dentro • fora de um f i l t r o
de cadmio. Desta forma, subtraindo-se a equaçSo C3-255 da equaçSo
C3-135 e a equaçlo C3-205 da equaçZo C3-185, pode-se obter que:

\
i

> , * H s C t* p" a g C ^ +
Cd U SS9 ass I irr ro o **

a CE) dE I C3-275
299

E
max

I ^ CE3 o CE5 dE I

E J J
mau

C3-28D

• , substituindo-s« a «quaçSo C3-2O na «quaçSo C3-283, pod«-s*
obt«r qu«:



" • > <•* ri
C3-20)*

Substituindo-se agor* a equação C3-SB3 na equação C3-273, pode-s«

obter que:

P,
•
D

N
O 2*9

Px
i Ki cd

C3-3C»

Desta Maneira» a equaçlo d* idade p*lo MTF pod* s«r obtida s*m

qu»» t«orlcam«ntoi nenhuma aproximação relativa à doainwtrla d*

neutrons dava a*r «fetuada.

Em termos prAtlcos, as montagens dentro e fora da caixa de

cadmlo podem ser irradiadas juntas, ou em irradiações

consecutivas, dependendo de estudos sobre a reproduzlbilidade do

fluxo de neutrons na posiçSo de irradiação. Estos estudos devem

verificar: a inexistência de gradiente de fluxo de neutrons

epitérmicos na posição a ser utilizada, a influencia da deplexSo

dos neutrons térmicos causada pela caixa de cadmio no mineral e

doslmetro que estZo fora dela, a variaçSo temporal do fluxo de

neutrons epitérmicos etc.

Pode-se também efetuar um procedimento análogo a este, com a

utillzaçSo de dosimstrias de ativação. Neste caso o doslmetro

estaria presente apenas fora do fi ltro de cadmio e t* p* seria
irr o

dado pela equação C3-153. Porém o parAmetro g CT*} deve ser

estimado a partir de medidas da temperatura dos neutrons, na

posição onde se efetuar a lrradiaçSo x, e a integral abaixo



J O CE) dE

E
MX

deve ser desprezada.

Um problema do método do filtro de cádmio Cal4» do fato dele

ser Multo trabalhoso) é que, apesar da seçXo d* choque do cádmio

decrescer apreciável mente nas i vizinhanças d* E . os n*utrons COM

energia maior qua esta energia d* corte, tem U M carta

probabilidade d* serem absorvidos pela caixa d* cádmio.

UM outro procedimento que podaria ser adotado para dlalnulr

os erros sistemáticos da doslmetrla dm n*utrons dentro do MIF * a

utillzaçKo de poslçBes nuito be« ter«all2adas CCOMO por exeaplo

una coluna termallzante) tanto nas irradlaçBes de calibraçSo de

doslMetros» COMO nas irradiações nas quais se efetua a dataçSo com

o MTF. Porem, tal procedimento geralmente nSo e vi4vel» pelo fato

de que estas poslçOes tem fluxos de neutrons muito baixos. Deve

ser considerado» também, que ha casos em que uma poslçSo com uma

alt* termallzaçSo e com um fluxo de neutrons bom para dataçSo. nSo

é acessível ao pesquisador que utiliza o MTF. Neste sentido, o

método do filtro de cadmio apesar de nSo ser tSo preciso quanto a

utlllzaçXo de poeiçSe* 0OM alta termalizaçSo. merece um estudo

metodológico mais profundo, Ja que pode vi abi Usar a utillzaçSo de

poslçSes com baixa termalizaçSo na dataçSo com o MTF. Porém tal

estudo nSo está nos objetivos deste trabalho.

Vários estudos sugerem que as folhas de ativaçSo. em geral,

dificilmente permitem uma determinação precisa da fluéncia

convencional de neutrons térmicos Cver por exemplo» Storzer e

Wagner» 1082; Hurford e Green. 1082; Green e Hurford, 108O. Estes

estudos se baseiam no fato de que os parâmetros envolvidos na

equaçZo C3-163» dependem de um controle rígido da termallzaçSo dos

neutrons na poslçSo onde se efetua a irradiaçSo x. A termallzaçSo

dos neutrons por sua vez depende, por exemplo, da idade do

combustível Cou se ele foi mudado em quantidade, geometria etc...)

ou até muitas vezes de experimentos efetuados nas vizinhanças da

posiçSo utilizada. Desta forma» certas mudanças nas condiçSes de



lrradlaçSo pod»» alterar as respostas do mineral e do dosimetro.

Isto se deve ao fato de que as seções de choque envolvidas Cdo

doslMetro d* ativaçSo • do Mineral» cCn.fissSo^ para o 19SID n2o

tem a t » i > variaçSo com a energia dos neutrons.

Pelos motivos expostos acima, na década de oitenta alguns

laboratórios se empenharam na procura de dosimetrias absolutas

que se baseassem na reaçSo UCn.fi ssSo).

Nos últimos quatro anos foram propostas para o MTF. duas

doeimetri a» absolutas baseadas na r*aç8o tvsUCn»fiss3o)i a
doslmetrla com filmes finos de urânio CWall.1080) • a doslmetrla

B* CBlgazzi et ai.

A dosimetria do Ba se baseia no fato de que um dos

produtos da flssSo do U induzida por neutrons térmicos, o
â4OXe. produz uma cadeia radioativa que passa rapidamente para o
â4OBa, que e um emissor gama com uma linha bem definida.

A dosimetria com filmes finos de urânio se baseia no

fato de que e possível confecciona-los de modo que se conheça o

seu conteúdo de urânio e de modo que sua auto-absorçSo para

fragmentos de flssffo seja negllgenelavei.

Estas duas dosimetrias ser3o detalhadas mais â frente, com

enfoque especial para a doslmetrla com filmes finos de urânio.
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4 . - DO5IMETRIA DE NEUTRONS COM FILHES FINOS DE URÂNIO NATURAL

O doslmetro film» fino de urânio e constituído por um

detetor de fragmentos de fissSo Justaposto a um filme de urânio

onde n2o existe auto-absorcSo para fragmentos de flssSo.
Quando este doslmetro e irradiado com neutrons, em um reator

nuclear, a densidade superficial de traços registrada no detetor,
p • sera dada por:

co

í Í *\CEDp • N »t. I * itJ ?CE3 ô CED dE C4-1D

onde: o Índice 1 se refere ao isótopo do urânio com número de

ma»** i «834. 830 « 339;
Mr e o número de átomos de urânio por unidade de

superfície do filme.

Esta equaçSo pode ser escrita, em analogia com a equaçSo

C3-13}, da seguinte forma;

t x f>* a g CT")irr K o o wa»»

CD CO

Cr A E 5 a CE3dE + C' . * CE3 a CD dE
E E ,

m<nc cd

í C4-25

onde * r e uma constante que representa a razSo entre p^ e o número

de fissões ocorridas no filme por unidade de superfície, durante a

irradiação x.

Deve ser notado que a quantidade entre chaves na equaç2o

C4-83 Cnúmero de flssSes ocorridas durante a Irradiação x, por



Átomo alvo d» uranlcD pod» ser determinada através da modi da d*»
N F F

p . conhecendo-se N e « . O»sia forma, s e os átomos de urânio

presentes no f i lme f ino estiverem em concentrações l s o l ó p i c a s

naturais» a quantidade entre chaves na equaçSo C3-133 pode ser

determinada através da equaçSo C4-2Í. a menos do termo:

ao

^ dE

O problema das fissões do Th pode» pelo menos teoricamente» ser

levado em conta utilizando-se o método do filtro de cádmlo.

Uma grande vantagem desta doslmetria é que, considerando

apenas o urânio natural, mudanças nas condições de irradiaçSo,

afetariam da mesma forma tanto o filme fino como o mineral a ser

datado. Outra vantagem é que ela pode ser utilizada, como veremos

mais a frente» de maneira a independer de parâmetros ligados a

outras dosimetrlas.

A seguir serSo descritos os procedimentos experimentais

adotados neste trabalho, para a obtençSo dos filmes finos e

para as determinações de Nr e er.

4.1.- Obtençgo dos filmes

Existem varias técnicas de obtençSo dos filmes finos de

urânio. Pode-se citar, por exemplo, o método da ignlçSo de

pari odium CYagoda, 1Ô49), métodos baseados na eletrodeposiçSo do

urânio Cpor exemplo Kirn, 1963) e métodos baseados na

vacuo-evaporaçSo do urânio Cpor exemplo Erickson et ai•, 19565.

Para se obter os filmes finos de urânio natural utilizados

neste trabalho, foi adotada uma técnica de confecção baseada nos

procedimentos descritos por Yagoda CYagoda, 10493. Nesta técnica,

inicialmente se espalha sobre uma superfície selecionada de mica

muscovlta, uma soluçXo de nitrato de uraniIa misturada a um

colóide, o pari odium, dissolvido em éter e álcool. Depois de um

tempo apropriado, para a evaporaçSo do éter e do Álcool, se obtém



uma película soca de pari odium contando nitrato de uranila, sobre

a ml ca-supor t».

Submetendo-se este film» a uma temperatura do 4OO°C, em

poucos minutos o pariodium entra em combust3o. A extensSo deste

tempo de cozimento para » lh e importante para que o filme de UO

Ceste oxido e obtido pela decomposição do nitrato de uranila a

3SO O possa se aderir a mi ca-supor te e para que desapareçam

todos o* resíduos da igniçXo do pariodium.

A funçSo do colóldo e homogeneizar o filme de urânio. Segundo

Yagod* isto ocorre ao se utilizar quantidades aproximadamente

iguais de nitrato de uranila e parlodium.

A ml ca muscovita utilizada como base dos filmes foi

escolhida de modo que os traços de fissSo induzida» originados do

seu interior durante a irradiação, fossem desprezíveis em relação

aos originados do filme de urânio.

Ao se fazer o filme fino, a soluçSo de pariodiunWnitrato de

uranila foi derramada sobre uma mica onde se construiu uma piscina

com auxilio de fitas isolantes. Este procedimento foi utilizado

para se definir a area total do filme.

Os filmes obtidos com auxilio de piscinas, tem uma maior

concentraçSo de urânio nas regi&es próximas das bordas. Assim,

para se obter um filme homogêneo é conveniente utilizar apenas a

reglSo central da piscina, de maneira a se poder desprezar os

efeitos de borda.

O calculo para se estimar a quantidade de nitrato de uranila

a ser utilizada na confecção de um filme depende, é claro, da

fluencia de neutrons na qual o filme ser a utilizado como

doslmetro. Por exemplo* para se estimar aquela quantidade para

que um filme produza p* traços por unidade de superfície do

detetor adjacente, em uma fluéncia de neutrons térmicos de s* $*,

pode-se desprezar a componente epitérmica do fluxo de neutrons.

Assim» conhecendo-se os valores de C = 0,720% e a = 580,2

barns CBrowne et ai. • 10783 e considerando-se que g CT*3 ar 1 e

* r a 1, pode-se obter da equação C4-23 o valor de N . Sabendo-se

que o nitrato de uranila, UO CNO 5 . 6H O, tem peso molecular de

502,18u. m. a. , se obtém a quantidade de nitrato de uranila que o

filme em quest2o deve possuir, por unidade de superfície.



Normal manta, o* filmas obtidos através do método d» cor»f«ccSo

descrito acima, Um espessuras próximas das astlmadas.

4 .2 . - DetermlnaçSo do conteúdo da urânio doa filmas.

Quando sa obtém urânio através da saparaçXo química da uma

rocha rica naquala elemento, os isôtopos ***U, U a *U s ío

obtidos nas concentrações isotóplcas naturais. Estas trás isôtopos

do urânio sSo amissoras alfa.

Da cadala radioativa do *"*U at* o tioTh asquamatizada

abaixo»

> T h > a r h — — - ; >
4,47NÍO*O Z*.±4 a.79h 2.4BN1O a » ,O0M*O O

sa pod* concluir que * «aparaçSo química n5o aitora as atividadas

d* aquilibrio dos Isôtopos do urânio al i contidos. JA qua para

tampos da s» 150 dias C* sais vazas a mala vida do Th? os

primairos quatro alamanto» da cadaia voltam a situacSo da

aquilibrio radioativo am qua sa ancontravam antas da saparaçSo

química. Esta ati vi dada da aquilibrio parmanacara constanta por um

par lodo da tampo paquano comparado com a meia vida do U. Porém

aquala par lodo da tampo a muitíssimo maior qua o lntarvalo da

tampo decorrido dasda qua o homem comaçou a fazer separaçSes

químicas.
Da cadela radioativa do 2K*U ate o 2MPa, esquemati zada

abaixo.

>M 1Tb
7,O4xiO a as.Sh »,a«KiO a

jpod»-»m concluir que A atividade alfa daquele isótopo do urânio.

i Iprmanecera constante por um longo período de tempo após a

L t^paraçSo química.
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Também pod» ser visto, nas duas cadeias radioativas

esquematizadas parcialmente acima, que os núcleos emissores alfa.

Th e Pa. tem meias vidas muito maiores do que a "idade" de

separação química do urânio natural comercialmente disponível para

uso em laboratório. Isto significa que a atividade alfa daqueles

dois radioisótopos pode ser negligenciada dentro dos filmes finos

de urânio natural.

Deve ser mencionado que foram encontradas amostras de urânio

Csupostamente urânio natural!) de várias partes do mundo, onde a
2S4

concentração lsotóplca do U e diferente da natural CHolden.

1Q81D. Porém, com relaçSo ao nitrato de uranila utilizado neste
2S4 29S

trabalho, foi verificado que o U esta em equilíbrio com o U.

O nitrato de uranila utilizado neste trabalho foi o mesmo que

o utilizado na tese de doutoramento do professor Hadler CHadler,

1O82). Naquela tese» para se determinar o conteúdo de urânio em

emulsSes carregadas, haviam dois métodos que podiam ser

utilizados: 13 o gravimétrico, através do qual conhecia-se a massa

de urânio colocada na emulsSo Catravés de uma calibraçSo efetuada

previamente); neste caso foi utilizado o peso molecular do urânio
294

natural» que n3o é afetado pelo desequilíbrio do U e 2) via

traços de partículas alfa do urânio; neste caso foi imposto o
294 290

equilíbrio do U e U. Se isto nâo fosse verdade para a

solução de nitrato de uranila utilizada, os métodos 1) « 2) nSo

ficariam de acordo. Porém» nas medidas efetuadas para se

confrontar os dois métodos, verificou-se que eles estavam de

acordo.

Como as suspeitas de Holden CHolden, 1081) recaem apenas

sobre o 294U Cem todas as amostras analizadas por este autor, as

concentrações isotóplcas do U e U concordam muito bem com as

concentraçSes lsotópicas do urânio natural), pode-se concluir que

o nitrato de uranila utilizado neste trabalho possui urânio em

concentrações lsotópicas naturais.

Das considerações acima» pode-se escrever a atividade alfa»

por unidade de superfície, para os filmes finos de urânio natural

utilizado* neste trabalho como CHadler, 19823;



N
a

= Mr ca: x • c x > C4-3Í
At u am am

onde: N̂  e o núwro d» deslntegraç3*s air» por unidade <k»
sup*rflcle, devido às contribuições d» iodos o% lsótopos do
urânio natural, ocorridas durante um intervalo d* tempo At;
X e X sXo as constantes de decaimento alfa do *"*U e do

U. respectivamente.
O detetor de partículas alfa utilizado neste trabalho foi a

emulsSo nuclear. Este detetor consiste, basicamente, de cristais
de brometo de prata m suspensSo num colóide. As emulsoes
utilizadas neste trabalho foram preparadas pelo fabricante
CIlford-InglaterraD sobre bases de vidro com baixo conteúdo de
tor Io e urânio.

Uma partícula carregada, quando passa através de uma emulsSo
nuclear* ioniza os cristais de brometo de prata que estSo na sua
trajetória. Depois de um tratamento químico conveniente, pode-se
observar o traço da partícula ao microscópio óptico. A emulsSo
nuclear nSo possui angulo critico para detecXo.

Neste trabalho foram utilizadas emulsoes nucleares KO da
Ilford, que sXo preparadas para detetar partículas tSo ou mais
ionizantes que protons de baixa energia. Os dois métodos de
revelaç2o utilizados aqui, que permitiram a revelaç2o de
partículas alfa Ce de eventos mais ionizantes) e a revelaç2o de
fragmentos de fissão somente, foram extraídos de Hadler, 1979.

Como foi obervado no apêndice, mesmo os menores traços de
fragmentos de f iss ío provenientes de filmes finos de urânio podem
ser considerados grandes comparados ao grau de resolução de uma
emulsSo nuclear. Com isto, pode-se afirmar que todos os traços de
fragmentos de fissão que escapam de filmes finos podem ser
observados em emulsoes nucleares que tenham sido Justapostas
àqueles filmes.

Como o alcance médio das partículas alfa do urânio é maior

que o alcance médio, por fragmento, dos fragmentos de flssZo do



urânio C~ 18pm o - 12pm, respectl vaownia. ver Hadlar , 1070) , todas

as partículas alfa que chegam a uma emulsXo Justaposta a um filmw

fino d» urânio s3o detetadas, se a revelação química da emulsSo

nuclear foi feita adequadamente.

Como a emissSo do uma partícula alfa é um processo isotrópico.

o nümoro de partículas alfa que chegam, por unidade de tempo, a

uma emulsSo Justaposta a um filme f to de urânio e a metade da

atividade alfa do filme vezes o tempo de exposição.

Das considerações acima, pode-se escrever a densidade

superficial de traços de partículas alfa, em uma emulsSo

Justaposta a um filme fino de urânio natural, durante um intervalo

de tempo At. como:

N At
a

p « m Hr C BC X + C X 3 C4-4D

Substituindo-se os valores das constantes presentes na

equação C4-4) pode-se obter CHadler, 10823:

Nr « C 3,60 ± 0,03 3 x 10** C4-5D
U AtChoras)

Desta forma, pode-se determinar o conteúdo de urânio de um filme

fino atravós da medida de p .
oi

As medidas de p foram efetuadas com o auxilio de um retlculo

acoplado A ocular do microscópio. Esta unidade de Area e chamada

de campo do microscópio.

0 microscópio utilizado para se efetuar as medidas deste

trabalho COlalux 20 ER, Leltz/WetzlarO e dotado de um sistema de

eixos C x e >O que possibilita a orlentaçSo espacial ao longo da

superfície da emuls2o.

Os traços contados s2o de partículas alfa provenientes de

uma regi So central do filme. Isto se deve ao fato de que ao serem



cortados. os fumos adquiram pequenas rachaduras nas bordas

C ai O.2cm 3. o qu« pode eventualmente afetar a uniformidade do

conteúdo do urânio nessas regiões. Aquela regiSo central,

quadrada» sera chamada de área útil do filme.

As emulsoes nucleares para cada exposiçSo, s3o sempre maiores

que os filmes a que s3o expostas. Desta forma, os traços das

partículas emitidas das bordas de um filme, servem de referencia

para a localizaçSo dos traços provenientes da área útil .
O esquema abaixo ilustra o procedimento adotado para se

identificar os traços provenientes da area útil do filme:

EmulsSo nuclear revelada-

Regi2o onde estSo os traços

provenientes da area útil

do filme

RegiXo da emulsSo onde ha

traços

Ao serem efetuadas as medidas de p uti l izou-se um método de

contagem de traços que consistiu no seguinte: dividiu-se toda a

"área útil" da emulsSo Ccorrespondente á área útil do filme) em

LxL sub-regiSes adjacentes e de áreas iguais (ver figura C4-D);

para cada sub-região, contou-se os traços contidos em um campo

localizado no seu centro.

Este método de contagem de traços foi utilizado, também, ao

serem efetuadas as medidas de p nas micas detetores. Desta forma,

uma determinada regi2o do filme tem praticamente o mesmo peso na

média geral das contagens dos traços de fragmentos de fissSo, que

tem na média geral das contagens dos traços de partículas alfa.

Este fato minimiza os possíveis problemas causados por

desunlformldades no conteúdo de urânio dos filmes, o que poderia

prejudicar a utilização dos filmes finos enquanto doslmetros de

34



FIGURA C4-l>: Nesta figura esta esquematlzado o método do

de traços utilizado neste trabalho; depois de localizada» a "4rw

úti l* ' do detetor C regi So onde es tato presentes traços de partículas

alfa ou de fragmentos de fissão provenientes da área út i l do

filme) foi dividida em LxL sub-regioes adjacentes e de areas

iguais; para cada sub-regl3Ko foi efetuada a contagem dos traços

presentes em um campo localizado no seu centro.
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neutrons.

Por Am, neste trabalho foram uti l izados, como doslntetros de

n»utrons» filmes finos com cot.teúdo do urânio uniforme. O que foi

verificado anal1sando-se os filmes aqui uti l izados a luz dos

procedimentos e resultados de um estudo sobre testes e s ta t í s t i cos ,

para averiguar a uniformidade da distribuição dos traços ao longo

da superfície de um detetor.

Neste estudo comparou-se tes tes e s ta t í s t i cos convencionais

com um tes te desenvolvido para levar em conta a ordem de chegada

dos eventos Cdos traços), f e i t o util izando-se polinômlos de

Legendre para ajustar a distribuição dos eventos. Este estudo

Clunes» 10803 e multo extenso, por i s s o preferiu-se nSo inc lu i - l o

nesta tese» mesmo como um apêndice.

Para se verificar se o manuseio e o contato com os detetores

Cemulsoes nucleares e micas muscovltas3 nSo alteram o conteúdo de

urânio dos filmes, foram efetuadas medidas de N . antes e depois

de submeter fimes finos a irradiações com neutrons. Os resultados

destas medidas foram os seguintes:

Filme N* Cantes da irradiação} N* Cdepois da Irradiaç3o3

Cátomos/cm 3 Catomos/cm 3

SPXXIV-3 C1,452±0.0363 xl O*7 Cl. 471 ±0,0263 xl O47

SPXXIII-2 C6,8©±O, 143x10*** C 6.84 ±0.143x1 O**

Os erros computados nas medidas de NF s3o desvios padrSes

de médias polssonianas. Ou seja. foi considerado que o processo

de decaimento alfa obedece à estatística de Polsson. Desta

maneira, o erro da medida de N pode ser escrito como:

-i/M _
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onde £ x é o núnwro total d» traços d» partículas alfa contados.

Os resultados acima indicam que o conteúdo de urânio de um

filme fino não é alterado com a sua utilização como doslmetro d»

neutrons.

4. 3. - Determinação da eficiência de de* eção da ml ca muscovlta em

relação a fragmentos de fissão produzidos nos filmes.

Antes de se descrever os procedimentos experimentais

utilizados neste trabalho para determinação de e , ser2o descritos

resumidamente outras determinações de «F Ja efetuadas dentro do

MTF.

Em Gold et ai. , 1068. foram utilizados filmes finos de Cm

Ceste radlonuclldeo tem uma meia-vi da, para a fissão espontânea,

relativamente pequena, o que possibilita que se obtenha uma boa

estatística de decaimentos para tempos de exposição convenientes)

para a determinação de cr. Detetores de barreira de superfície

foram utilizados para se determinar as atividades de fissão e alfa

das fontes de *44Cm utilizadas. O valor de *r obtido foi

tfr - 0.040 t 0,005.

Em Roberts et ai. , 1084, participaram dois dos autores do

trabaJ!.© anterior. Neste trabalho foi efetuada uma

re-determl nação de eT nos moldes do trabalho de 1068. As fontes

utilizadas foram de m9ZÍ. As atividades de fissão dos filmes

finos foram determinadas por quatro diferentes laboratórios

utlllrando-se quatro métodos diferentes. O valor de £ obtido foi

«r * 0,087510,0085.

Em Wall, 1986, foram utilizadas medidas de Wall, 1970, com

novos valores das constantes de decaimento dos isótopos do urânio.

Nesta do terminação de cr, foram irradiados com neutrons filme?;

finos de urânio justapostos a micas muscovitas em uma coluna

termalizante. 0 número de fissões de a0SU pode ser determinado
A M *

conhecendo-se a fluéncia de neutrons térmicos, o conteúdo de U

dos filmes • a seção de choque efetiva para a reação
atBUCn,fissão}. 0 valor obtido por Wall foi *? « 0,038+0,030.



No presente trabalho» filmes de uranlo natural Cpru|Miw>ilo&

sobre micas muscovltas) Justapostos a emulsSes nucleares, foram

submetidos a irradiações com neutrons tor mi cos num canal

tangencial do reator do IPEN/CNEN em SSo Paulo. O número de

flssQes induzidas por neutrons» nos filmes finos» foi determinado

diretamente através das emulsSes nucleares. Depois das

irradiações, os filmes de urânio foram dissolvidos e «r pode ser

determinado confrontando-se as medidas de p efetuadas nas

micas-suporte com as efetuadas nas emulsSes.

Deve ser notado que esta determinação de c* nXo necessitou

dos valores das fluencias de neutrons a que foram submetidos os

ai*rat\Jos mica suporte-filme de uranlo-emulsXo nuclear. Também nSo

se necessitou conhecer o conteúdo de urânio dos filmes Capesar da

necessidade de se garantir que a auto-absorçSo para fragmentos de

flssSCo dos filmes nSo alterou o valor de « D ou da seç3o de choque»

efetiva para a reaçSoSM>UCn»flss3o3.

As irradiações com neutrons nSo afetaram as propriedades das

emulsSes nucleares» enquanto detetores de fragmentos de fissSo»

porque foram efetuadas em uma poslçSo onde a dose de radlaçSo gama

e suficientemente baixa.

Como Ja foi citado anteriormente e esta mostrado no apêndice,

a emulsSo KO deteta todos os fragmentos de fissSo provenientes dos

filmes finos de urânio. A revel açSo química para fragmentos de

fissão foi efetuada de forma a nSo revelar traços de partículas

alfa e revelar todos os traços de fragmentos de fissSo

CHadler, 10793. As medidas de f> na emulsSo foram efetuadas ao

microscópio óptico com aumento 12.5x100, a óleo.

Para se escolher o ataque químico padrSo para revelaç2o dos

traços d* fragmentos de fiss3o nas micas» foram efetuadas medidas

de p «m uma mica-detetor contendo traços de fragmentos de

fissSo provenientes de um filme fino de urânio, em tempos de

ataque CHF 4QÜ. 1S°O variando de 30 a 00 minutos. A tabela C4-1)

mostra os resultados das medidas de p efetuadas em cada tempo de

ataque. A figura C4-2> mostra a curva de ataque construída a

partir da tabela C4-1).

Os erros da medida de pf, para cada tempo de ataque, sSo

erros de médias polssonlanas.
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TABELA £4-J3f Nesta tabela, estXo mostrados os valor»» das medidas

superficial traços. «ioluadas em umada densi dade

mica-detetor Cque havia sido submetida a uma irradiação com

neutrons. Justaposta a um filme fino de urânio natural3 em tempos

d» ataque químico CHF 4O5S. i5°O variando de 3O a 00 minutos. S3fo

mostrados também, o número total de traços contados. Ex.. para
' i

cada tempo de ataque.

TEMPO DE
ATAQUE

(ftIMUTOSi

GO

75

50

(40TRAÇOS/

1.0?0t0#0IS

1,070 í 0,025

1,0**14025

\jD6btO,OtS

(TRAÇOS)

•n?

1780

1795

177a

1771



FIGURA C4-25s Curva d» aiaqu» químico obtida através dos dados

etravdos na tab«la C4-1D.

Ma

1.00

(^TRAÇOS/CM*)

111
30 M5 60 75 90

TEMPO DE ATAQUE EM MINUTOS
HFM9% , 45'C



Tomando-se o % na forma:

k»i

onde: p e a sSo p e <y* para o k-éslmo tempo de ataque

k-á

se obtém que:

X* « 1.08

y « 4

P C**.tO a 0.90

Desta forma» o teste ** indica que para tempos de ataque

químico CHF 4O?í, 15°O maiores que 30 minutos, pode-se considerar

que todos os traços estSo revelados

O tempo padrSo de ataque químico CHF 49%. 15°O. escolhido

neste trabalho para micas-detetor, foi de 90 minutos. Desta

maneira, o ataque padrSo utilizado neste trabalho está próximo dos

ataques padrSes utilizados por Roberts et ai. , 1984 CHF 49%,

temperatura ambiente, durante 00 minutos? e por Wall, 1080 CHF

4O$í, 2S°C, durante 120 minutos).

Deve ser notado que para o ataque padrSo utilizado no

presente trabalho, além de todos os traços estarem revelados* e

possível se efetuar medidas de p com até at 1,2x10 traços/cm ,

sem que tais medidas sejam prejudicadas pela superposlçSo de

traços.



Para se verificar qu* o film» fino nSo ftll«r* c.»

proprl«dadas da mica suporte enquanto detetor de traços de flssSo.

após a irradlaçSo com Muirons de um doslimtro composto d» mica

suport•-film» de uranio-mica detetor» a mica suporte sofreu um

tratamento químico com HNO 6556. a 6O°C, durante at 3O horas. Este

tratamento químico dissolveu completamente o UO depositado sobre

a mica suporte. Em seguida», as duas micas Csuport» e detetor)

foram atacadas CHF 4O5í. 15°C, OO min. 3 e observadas ao

microscópio. Os resultados das medidas de p nas duas micas sSo

mostradas abaixo:

Mie* detetor>

Pr • C1,068 ± O.0265xl04 traços/cm*

Mica suporte:

Pr « Cl,072 ± O.0253x1O* traços/cm*

Todas as micas-detetor utilizadas neste trabalho foram

pre-atacadas com HF 40%, 15°C, durante ISO minutos, para que

fossem revelados os traços fósseis CHadler. 1O8S3. No resultado

mostrado acima, Ja est4 descontado o background de traços

fósseis da mlca-detetor.

Para se descontar o background de traços fósseis nas

micas-suporte, depois de efetuadas as medidas de p . elas foram

clivadas, novamente atacadas CHF 4Q9í, 1B°O por OO minutos e ai

tiveram seus traços de background anallzados. No caso da mica

suporte utilizada acima, o background foi de Cl 38 ± 103

traços/cm . Desta forma, o valor de p na mica suporte fica: p -

C1.O58 ± O,O27DxlO4 traços/cm*.

Estes resultados indicam que a mica-suporte registrou o mesmo

p que a mi cs» -detetor.

A medida de er foi efetuada com um filme de espessura O,1/J. O

arranjo mica-suporte-filme de uranlo-emulsSo nuclear foi irradiado

com neutrons térmicos durante 14 horas no Beam Hole n° 10 do

reator do IPEN-CNEN em SSo Paulo, onde o fluxo nominal de neutrons

térmicos * * 10* n/em's. As medidas de pf na emulsSo e na mica

suporte foram efetuadas nas condições de observaçSo mencionadas
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acima Caumanto 12.5x100» a 61«*o» para a amul s3o nuclwr , auntanto

12.5x40 para a mica submetida ao ataque C1B°C, 40!O de 90 min. 3 e

o número de campos analizados. para cada detetor, foi escolhido de

modo que se obtivesse =* a. 5OO traços espalhados pela area útil dos

detetores, como está descrito na figura C4-13. Os resultados

obt1dos for am:

Emuls3o nuclear:
Pr • CO» 18 i 0,175x104 trâçot/cm"

Mica-suporte:

p = C8.28 ± 0,163x10* traços/cm*

Background - CO7 ±173 traços/cm*

Os erros atribuídos as medidas sSo desvios padrSes de médias

poissonianas.

Utilizando-se os resultados acima se obtém que « =1,011 ±

O.O2O.

Outra determinação de «r , análoga a descrita acima, mas com

um filme com espessura de O,O47/u, resultou em e ~ l.OOl ± O.O2O»

o que confirma a determinação efetuada anteriormente. Desta forma»

considerando a média entre as duas medidas» pode-se escrever que

sr = 1.OO6 ± 0,020. Como o quanto o valor de a excede 1 é 30$£ do

erro a e le associado, pode-se dizer que c s 1, ou seja, dentro de

um erro de 2>4» pode-se dizer que a mica muscovlta e a emulsSo

nuclear registram todos os fragmentos de fissSo originados de

filmes finos de urânio a elas Justapostos. Este resultado concorda

com uma das medidas mencionadas anteriormente CRoberts et. aj_. ,

19843, mas discorda de outra CWall. 10863. Uma possível expllcaçSo

para esta discordância é dada a seguir.

Através da equação CA-23 do apêndice, pode-se estimar que se

02í dos fragmentos de fissSo deixam o filme com ângulos inferiores

a 5°, em relação à sua superfície. Muitos destes traços, depois de

atacados, tem uma forma alongada que penetra pouco na mica»

produzindo figuras de ataque que tem pouco contraste ao serem

observadas ao microscópio óptico» como esta mostrado na figura
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C4-3>.

Pode-se mostrar que o valor de c pode estar associado ao

critério utilizado para contar os traços na mica e talvez até ao

ataque químico a que se submete este mineral. Por exemplo,

mostraremos em seguida que se obtém um novo valor de « . aqui

denominado * ' . se nSo se levar em conta» nas contagens» os traços

com as características dos traços mostrados na figura C4-3D.

Para se determinar * ', foram efetuadas novas medidas de p

nas micas-suport* utilizadas na deter mi naçSo de * r . As medidas de

p nas emulsôes nucleares utilizadas na deter mi nação de c ' sZo as

imãs utilizadas na determinação de « . Pr ocedendo-se desta

forma» se obteve» através da média entre os dois filmes que c ' =

0,050 i 0.O20.

Uma tendência de « ' ser menor que 1 também poderia ser

obtida se se prolongasse em demasia o ataque químico das micas.

Deste modo os traços alongados» por serem bastante superficiais»

ou desapareceriam ou se deformariam perdendo as suas

características de traços.

£ possível entSo que as razoes citadas acima sejam as causas

da discordância entre o valor de cV obtido por Wall CWall, 10863,

0.038 ± 0,020, e os valores obtidos no presente trabalho, 1.00 ±

0,02, e por Roberts ei ai.. CRoberts et aJL. , 1984}, 0,0875 ±

0.0085.
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FIGURA C4-35: N«sta fotografia «stSo marcados alguns traços qu«

penetram pouco na mica, produzindo figuras d» ataque que tom pouco

contraste ao serem observadas ao microscópio óptico.
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5 . - 1NTERCOMPARAÇXO DE DOSIMETR1AS DE NEIT1ROHS DKIIIPO L«» MII-

A- quantidade entre chaves na equaçSo C3-13D sera

tf t
M

R = C t* p* o g CT*J
u

CE3 dE •

a

• C | **CE> o CE3 dE • CM •N > I *"CE> a CE) dE
a

C5-15

Esta quantidade representa, para um mineral subawtido a uaa

irradiação COM neutrons» a razSo entre o núawro total de fissões

ocorridas no seu interior e o núawro de âtoaios de urânio.

A funçSo das dosiawtrlas de neutrons dentro do MTF e estiaar

R para que se possa conhecer o produto Nr e através da Medida

de p* CequaçSo C3-1353.

As estimativas de R através de dosimetrlas efetuadas

utilizando-se vidros padrões do NBS. filmes finos de urânio

natural e metais ativados ser So denominadas R , R R .
y

respectivamente. As expressões destes termos serSo explicadas a

seguir, utilizando-se de equaçSes desenvolvidas em capítulos

pr ecedentes.

No caso das dosimetrlas via folhas metálicas, pode ser visto,

pela equação C3-143, que R é dado por:

C a t.
209 O irr

CS-2)

onde ç* pode ser obtido da equação C3-1 S3 e gm CT*3 é estimado
O 299



através da temperatura dos neutrons na posiçXo d» lrradlaçSo.

No caso da dosimetria com filmes finos do urânio natural,

pod» ser mostrado» da equação C4-2D, que:

R =

00

C t* v* a g
385 irr O O "

+ C
2295

E
í CED o- CE3 dE +

299

ao

J **CE:> < " 2 M C E 5

o d

C5-3D

Par» os vidros padr3»s do NBS, da «quaçSo C3-235, tem-se que:

NBS
C o-

295 O

t M

i r r
»

° C5-43

MT3/RT4

Utilizando-se a equaçSo C3-10D, pode-se mostrar que:

C o-
29S o

C 0 t v g C T ) +299 o irr o **•—

"
a CED dE

29S
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29ÍI
00

A rNBS
3 C

N.« r r
"•_ J L

i dE

2 9 9
CD

9...CT ) C
CN

232 O
2 9 5

! J
cd

CED - dE

C5-5D

Por Am, como R g«ralirant« A obtido através da média entro
NBS

as callbraçS«s nas poslçSes RT3 o RT4, tem-se que:

N B S C a l
2BS o irr

" p" g CT*:>
W 2BS

RT9/11T«

00

29S
E

J dE

max

CT'D

2 9 9
CD

C
RT3/RT4 239

f a CE3 dE +
23a

C d

2 * 9
QD

c
RTI/IIT4 99B

ü ) H M J



1 *°
. - .' •. - I tp <

» E

CE3 o CE3 dE
293

M9V HT4

a s s
.NHS

"293

3 S »
CE? CEZ> dE

2 9 9

CN / N
292 U

OD

g «•^ P: E

r A ED a CD dE
292

Cd

C5-65

N«si« trabalho» a dosimotria com filmos finos d« uranlo

natural vai ser comparada também com a dosimetria baseada no

decaimento do i4OBa. A seguir ser So descritos os procedimentos em

que se baseia esta dosimetria.

Quando se irradia com neutrons uma lamina de urânio natural.

um dos fragmentos pesados de fissSo produzidos e o 44OXe, que.

por estar com excesso de neutrons, inicia uma cadeia beta menos.
4-4Oque termina no Ce, como esta esquematizado abaixo:

1 4 O
14O

19,08 09,7» 12,?<Sd

La >
4O,28h

1 4 O Ce

Como o â4OX o *4OCs tem meias vi d AS multo pequenas, ao

cabo de alguns minutos de irradiação as atividades destes

radionuclideos entram em equilíbrio com o rendimento da reaçSo
2 9 9 UCn,fiss2o3. Pode-se mostrar para tempos de irradiaçSo

Í4O.
que,

usuais dentro do MTF, £ 10hs, a quantidade de ""Ba existente no

"°Xefinal da irradiação e determinada pelo número d» núcleos de

produzidos durante a irradiação CBigazzi et ai.. , 1088a).



A atividade absoluta do *°Ba pod» ser determinada. \«>t

exemplo, através da modi da da linha gama da 337Kev da dasaxcl taçíío

do La» conhecidas a "branching ratio" desta linha t» a

eficiência com que «ia e detetada. Aquela atividade» medida

durante o tempo de contagem, t , contado a partir do fim do

Intervalo de tempo t » cuja funç3o e permitir que a radioatividade

induzida na lamina de urânio pela Irradiação atinja níveis

aceitáveis para sua manipulação» é dada por:

A = — ~ 2 I | 1 - exp C-X t" D | exp [-X Ct, H D] | C5-73
Ba d c

ir i
— ~ 2 1 - exp C-X tx D exp [

t" L Ba trp J

onde* N** e o número de átomos de ur&nio presentes na lamina de

urânio;

X é a constante de decaimento do 14OBa;

2 é o número total de núcleos de Ba produzidos por Átomo

alvo de urânio.

Z é dado por:

Z = • C Y ) C t* p" a g CT":>
o 299 235 irr O O 9299

ao

í+ CY D C 4>CE5 o CED dE +
• p 299 295 I ^ 295

E

00

A d Eí

onde: CY ) e CY ) s3o os rendimentos percentuais da fissSo
O 209 «p 299
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do U Induzida por nuulrons térmicos •» «pllinnlcot,

respectivamente, para a produçSo do "°Ba;

Cy 3 e o rendimento percentual da f i s são do 2MU

induzida por neutrons epicádmios, para a produçSo do t4OBa.

Através da atividade do 44oBa, pode-se estimar R o número

de f i s sões produzidas no .mineral, por átomo alvo de urânio,

dividindo-se 2 por CY 5 :
O 285

ou
5

O 239

C tK p* a g Cl*}
299 irr *O O W29tt

u

J, „ ^ 29S I ^ 295

E
max

f
o 299 E .

cd

C f ^XCE3 cr C O C5-85

A estimativa de R por R é tanto melhor quanto mais
M Ba

próximos de 1 forem as razoes CY 3 /C Y > e CY D /CY 3
r #p 299 O 233 *p 230 O .?35

Neste trabalho foram feitas comparaçSes, em cinco irradiaçBes

diferentes, de estimativas de R utilizando-se filmes finos de

urânio, uma doslmetrla de ativação Cdosimalria com folhas de

vidro* p«drH«»f út» NBS • a doslmetri* rJo á4OBa. OsresultAdos das medidas de R , R , R e R serSo mostradas mais
r AU NIS ia

& frente. Antes disto» serA mostrada uma comparaçSo entre medidas

de R , para uma mesma irradiação, efetuadas por vários filmes

finos.
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5. 1 . - Comparação entre diferentes filmes finos.

Para se analizar a consistência interna da dosimetrla com

filme» finos d» urânio» submeteu-se a uma mesma irradiação com

neutrons vários arranjos filme fino-mica muscovita. onde os filmes

tinham espessuras variando entre 0,0015 p ate 0.1 p. A irradlaçSo

ClrradiaçSo P22-1D foi efetuada na coluna termalizante Craz3o

cadmio para ouro. 02.63 do reator da Universidade de Pa vi a.

Pavia» Italia. A flueneia nominal foi de 1 .BxiO^/cm*.

Os resultados das medidas de R para os diferentes filmes sXo

mostrados na tabela C5-15. A média pesada das medidas de R

mostradas na tabela C5-1O pode ser escrita como;

IT* • iZS, = C8,73±0,13Dxl0"*2fiss3es/núcleo de urânio

onde os R . sSo as medidas de R Calgumas delas foram efetuadas

pelos observadores A e ft) e a. e o desvio padrSo de R .

Os erros mostrados na tabela C3-13 sSo desvios padrSes de

médias poissonianas.

Efetuando-se o teste do x n a forma

x2 ' E — r \ r c5-o:)

se obtém que:

X* - 5.20

v * 7

t*. lO b 0,60
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TABELA C5-1): Nesta tabela ©stSo mostrados os resultados obtidos

com filmes finos de varias espessuras» submetidos a uma mesma

irradiaçSo com neutrons. NP s2o os números de átomos de uranlo/ca*

nos filmes, medidos através de suas atividades alfa registradas

por emulsSes nucleares. eT é a eficiência da mica enquanto detetor

de traços produzidos pelo filme a ela acoplado. f> e o número de

traços/cm medido nas micas, Ja descontados os traços fósseis.

Para os filmes SPXXIV-S e SPXV1II-3 foram efetuadas medidas de

p por dois observadores: observador A CPedro José Iunes3 e

observador B CLlgla Maria Esteia de Naviai. O observador A

utilizou eficiência cT - 0,05 ± 0,02 « o observador B, «r = 1.00 ±

O.O2.

FILME ispcssmu
INlltMl)
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0,0015

0,040

tA1OtWS/c>T)

WHO7

t i a,s%)
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A

A

B

A

A

A

B

A
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0.95
It MX)
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(>a(t%)
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<X99

4.00
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0,95
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p

4.UM04

4,*1« to*
cta.v/.)

«r41X4O5

(ia,fy.)
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ito nvioc»/
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«.7ttO.ll
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i,fi910iU
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Este resultado Indica que as medidas de R estSo consistentes

con o valor médio de iodas as medidas. Ou seja. os filmes

utilizados COMO doslmetros apresentam resultados que concordam

entre s i .

Deve ser notado, também, que nas medidas de R efetuadas pelo

observador A foi utilizado o valor de c* = 0,05 1 0.02 e nas

medida* de ft efetuadas pelo observador B foi utilizado o valor

de «r * l.OO± O.O2.

Qm renultado»

pelos dois observadores, foram:

Qm renultado» das media* pecadas das medidas de R , efetuadas

observador A: Rp = C8.68± O.153xl0~i2flss3es/núcleo de urânio

observador B: R* = C8.95± 0,263xl0"*2fissSes/núcloo de urânio

Estes resultados s2o concordantes dentro de praticamente um desvio

padrSo da medida efetuada pelo observador B.

Na tabela C5-2D e na figura CS-13 sSo mostrados os valores de

R em funçSo da posiçSo relativa dos filmes na montagem irradiada.

Para os filmes SPXXIV-2 e SPXVIII-3 foram efetuadas as médias das

medidas dos dois observadores.

Efetuando-se. com os dados mostrados na tabela C5-23, o teste

do x i na forma da equaçSo C9-93, se obtém que:

X* » 4.74

v = 5

P C**.iO 4 O.5O

Este resultado indica que n3o houve gradiente de fluxo de neutrons

dentro da montagem irradiada.

Na tabela C5-3D e na figura C5-2) s2o mostrados os valores de

R em funçSo da espessura do filme. Para se obter o valor de R

para filmes de 0,1 ^ foi utilizado a média entre os valores de R

obtidos com os filmes SPXXIV-1 e SPXXIV-2. Um procedimento análogo

a este foi utilizado para os filmes de 0,0015 \J.

Efetuando-se, com os valores de R mostrados na tabela

CS-33, o teste do £*• na forma da equaçSo C5-0D, se obtém que:
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TABELA C5-2ÍÍ Nesta tabela estão mostrados os valores de R em

funçSo da posiçXo relativa dos fllnies na montagom Irradiada.

Pura. os filmes SPXXIV-3 e SPXVIII-3 foram tomadas as médias das

medidas efetuadas pelos observadores A e B Cver legenda da

Tabela CB-OD.

FlLMI

SPXXU/-2

SPXXÍIM

SPXVUl-B

&PWÍT*4

POSIÇXO
Rt LETIVA

(MltÍMlTAO^

0,0

V>

\0

H,0

5.0

(1ôU»(ft2it/
mícito )

8.HM1035

9,17 i 0.H1

8L3St Q14

8.MÍO.7S



FIGURA CD-I}: Nesta figura graflca-se os valores do l?r em funçSo

da posiçSo relativa dos filmes na montagem Irradiada cujos dados

estSo mostrados na Tabela CS-35.
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Nesta tabsla estSo mostrados os valore? d» R emTABELA CS-3D:

funç3o da espessura dos filmes. Os valores de R s3o medi as

pesadas das medidas de R efetuadas com filmes de mesma espessura

Cver Tabela CB

ESPlSfVM
(HlCHONtl

Q.QOH

0,040

0,050

0.40

(«O'VICIOIV
NUCIIO)

a6«l 10.19

6.M6tO38

%n to.m

&791424



FIGURA CB-23: Nesta figura grafica-se os valores de R em funçSo

da espessura dos filmes cujos dados estão mostrados na Tabela

C3-35.
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** » 1.06

» = 3

P C*\lO 4 0.60

Com os resultados apresentados nesta seç3o pode-se afirmar

> termo R obtido através»da doslmetrla com fl

constante, nas condiç3es experimentais utilizadas.

que o termo R obtido através»da doslmetrla com filmes finos e uma

S. 2. - Comparação entre a doslmetrla com filmes finos e outras

doclmetrlas. resultados preliminares.

Como Ja foi mencionado, neste trabalho foram feitas

comparações, em cinco irradiações diferentes, de estimativas de R

utilizando-se filmes finos, doslmetrla com folhas de ouro.

doslmetrla com vidros padrões do NBS e dosimetrla via atividade do

Ba. Três das irradiações foram efetuadas na coluna termalizante

do reator da Universidade de Pa vi a CposiçSo TO. Para esta poslçSo

a temperatura dos neutrons e de 22,45°C e a razSo cadmio para ouro

é 02,6. As outras duas irradiações foram efetuadas na posiçZo LS

do mesmo reator, onde a temperatura dos neutrons e 271,8 C e razSo

cadmio para ouro é 6,5. Os fluxos de neutrons nominais para as

posiçSes TC e LS sSo, respectivamente, 2,5x10 n/cm s e

l,OxlO*an/cm*s.

Os valores d e R . R . R e R obtidos para as cinco
Au So NBS F

lrradlaçSes sZo mostrados na tabela C5-43.
Para se determinar R foi utilizada a equaçSo C5-2):

AU ^

R = C a t * *>* g CT*D
Au 2SS O irr *O 92»9

onde C = 0,0072 e o s 580.2 barns.
299 O

g CT*:> foi estimado a partir da temperatura dos neutrons

nas posições TC e LS. Os valores de 9aas
cT*3 utilizados foram

CWescott, 10573:
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TABELA C5-4D: Nesta tabela estSo Mostrados os resultados das

estiMatlvas d* R efetuadas COM as doslMetrlas via Au. Ba. vidro

do HBS e f l lae fino, para as cinco lrradlaçSes utilizadas neste

trabalho. Os R. sSo dados e* 1O~" flssCes^nucleo de urânio. Os

vai or <

entre os valor

de R para s Irradiações P21-1 e P21-3 s2o as Médias

obtidos por dois 13.61C±4.55O e 3.7OC±4.6501 e

três t22.SC±3.Q9O. 28.3C13.060 e 23.4C13.89O1 fill dlferent«

respect! t e .

MKAIlAçXi

CTC)

(TC)

pai-i
CTC)
Pt3-a
(LS)
pai-3
(LS)

MS* n

as,«tu ai.1» 4.$

»lt e

Rr

aatuo

aa,8io,s



Poslç3o

PosiçSo

TC:

LS:

t" <
irr O

f o i

«C T*5 = °
obtido

.©78

,935

atr« s da equação C3-155, utilizando-se

os seguinte* dados e procedimentos experimentais CBiga2zi et ai. .

10805: 15 as folhas de Au possuem pureza de 09,0918^, espessura de

0»025mm • diâmetro de 12,7mm; *.25 a atividade gama absoluta foi

determinada, utilizando-se um detetor de Go-Li, através da linha

gama de 411Kev de desexltaçXo do "**Au, conhecidas a "branching

ratio" desta linha COO,BtO e a eficiência com que ela 6 detetada

C4.60SO; 35 o valor da constante de decaimento utilizada foi de

2,0757x1 O***s"*; 45 a seçSo de choque efetiva, a , para a

absorçSo de um neutron por um núcleo <*• Au foi obtida através da

seguinte relaçSo:

o- » C g + rs 5<y

onde cr • 08 ,8 barns e os valores de g, r e s u t i l i z a d o s nas
o

posições TC e LS foram:

POSIÇXO TC POSIÇÃO LS

r = 0,0008148 r s 0,0447

g = 1.000S45 g - 1,0192

s « 17,373 s = 23,250

Os valores da f luenc ia de neutrons térmicos, t" ç*, obt idos
trr o

através das folhas de ouro foram

IRRADIAÇXO FLUÊNCIA DE NEUTRONS TÉRMICOS
Cneutrons/cm 3

P18-2 C8.74 ± 0.415x10**

PI0-1 C6.49 ± 0,315x10 1"

P21-1 C8,22 ± 0,215x10**

P10-2 CB,02 ± 0.315x10**

P21-3 C6.61 ± 0,315x10**



R foi determinado a partir da equação C5-75:

tK A
i r t

R m
" a NBa (Y ) Cl - expC-X t* rOoxpC-X CtJ + t 3

U O 283 I l a trr Bo d e

Poram levados em conta os seguintes dados e procedimentoe

experimentais CBigazzi et ai. > 1O8O5: 13 a atividade absoluta do

Ba foi determinada através da linha gama de 537Kev de

desexitaçSo do i4oLa» conhecidas a "branching ratio" desta linha

C24.4K) 0 A eficiência com que ela é detetada C3,077*0; 23 o valor

de X utilizado X = 6.2O6OxlO"?s"4; 33 de CY 3 utilizado foi
•a Ba o 2»3

©.37BX.

Para se determinar R foi utilizada a equação

C o
2 39 O
C o \

MSS 2 39 O I * RT9/RT4

onde C = 0,0072 e o = 580,2 barns.
280 O

Na irradiação P18-2, foi u t i l i zado o padrSo SRM9Ô1. Porém,

nas outras irradiações foram ut i l i zados os padrões SRM062a.

Os valores de R foram obtidos ut i l i zando-se as medidas de
p* na superf íc ie interna do vidro Cgeometria 4nD e na superf íc ieo
de uma ml ca muscovlta Justaposta ao padrSo em cada Irradiação

CBigazzi e t a i . , 1980). Desta forma, para se obter £ _ _ foram

uti l izados dois valores de
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HT9/RT4

Por exemplo, a seguir sSo mostrados os valores de p , obtidos
o

utilizando-se os dois métodos de contagem mencionados acima» para

o padrSo SRMO62a: \

vidro-4n

muscovita

p Cxi O tr acossem2 3

posição RT3

0,18

8,27

posição RT4

8.05

7,5O

Neste trabalho foi utilizada a callbraçSo via ouro. Neste

caso, t. p dado pelo NBS para o SRM968a é 4,75x1 o"n/cm2 na
irr o

poslçSo RT3 e é 4,17xlO4*n/cin na posiçSo RT4. Desta forma, com

os valores de p dados acima, pode-se obter

irr O

RT3/RT4

para cada método de contagem utilizado.

Os valores de R mostrados na tabela C3-4D foram obtidos
NSS

efetuando-se as médias dos valores obtidos com vidro-4n e

muscovita.

Como JA foi mencionado, para se determinar R foi utilizada a

equaçSo C 4-2:3:
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onde (>r é o número d» traços/cm* medido nas micas. Ja descontados

os traços fossais. Nu sSo os núnwros de átomos d» urímio/cm
2 nos

filmes, medidos através d« suas atividades alfa registradas por

emulsSes nucleares e * F * 0.05 ± 0.02.

Deve ser mencionado, também, que os valores de R mostrados

na tabela C5-4), para as irradiações PI0-1 e PI0-2 foram obtidos

indiretamente. ,

Por exemplo, para se determinar R na irradiaçSo PI9-1. foi

utilizada a matriz do filme com prefixo SPXVIII. Esta matriz foi

cortada em quatro pedaços, como mostra o esquema abaixo:

SPXVIII-1

SPXVIII-3

SPXVIII-2

SPXVIII-4

Os pedaços SPXVIII-1 e SPXVIII-4 foram Irradiados e os

pedaços SPXVIII-2 e SPXVIII-3 foram Justapostos a emulsoes

nucleares durante 1 OS dias. a s* 3 C.

Np foi obtido através da media das atividades alfa dos

pedaços SPXVIII-2 e SPXVIII-3 e Pf foi obtido através das médias

das densidades superficiais dos traços de flssSo nos pedaços

SPXVIII-1 e SPXVIII-4.

Um procedimento análogo a este foi efetuado com a matriz

SPXX, utilizada na determinação de Rp para a irradiaçSo P1O-2.

Na tabela CS-53 e na figura C5-33 são mostradas as razSes
R /R , R /R e R /R , obtidas para cada uma das cincor HBS r ia r AU

irradiações apresentadas na tabela C5-43. As médias pesadas destas

razoes sSo:

CR/R 3 a 1,012 ± 0,020

CR7RO a 0,008 x 0,032
r Ba

r Au • 1.024 ± 0,024
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TABELA CB-BDs Nesta tabela estão mostradas as razSes R

R* • obt*d*« através da Tabela C5--O.
N B S

xmiAMAçX*
(PotiçJCo)

P49-2
(TO

P49-4
( T C )

P21-1
( T C )

P1S-2
C LS)

P21-3
( L S )

1,03* 10,05*

0.9H?S^0H4

1,6191 Ojm

0,93etO,0S<

4,(Hl6t0tOlt

Rf/«9A

Í066taoéo

0.9HVÍ4086

0.999tOtOM

0.89B1O.071

ft04S20,(m

1,03320,060

Q.9M7SCLO&0

M0410,041

0,96210^069

o,88Hi(\o%2



FIGURA C5-3D: Nesta figura estão mostrados os resultados da Tabela

C5-55; «m A3, Bi e O estXo mostrados, respectivamente. R •R ,
r r NBS

Rr-^RBo •
 R

r
/ R

A U P*ra as irradiações efetuadas.
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Estes valores sSo estatisticamente indistingulvels- do valor

ideal 1. Porem, para se testar se aquelas razo*es estZo

individualme:ite consistentes com o valor 1, foi utilizado o teste

do x n a forma da equaçSo C3-03. Os resultados obtidos foram:

13 no caso da comparaçSo com os padrSes do NBS;

** » 5.6B ,

v « S \

P C**»P3 ^ O»4O

113 no caso da comparaçSo com o *"*°Ba;

X* « 4.78

v » 5

",tO 4 O.BO

no caso da comparaçSo com o ouro;

** - 1S.B3

v » 8

P C*a,*O ^ 0,01

Os resultados obtidos acima mostram uma boa concordância

entre a doslmetrla via filmes finos e as dosimetrlas via &4OBa e

via os padrSes do NBS.

No caso da comparaçSo entre os filmes finos e o ouro nSo se

pode afirmar que as duas dosimetrlas estSo em boa concordância.

Porém, o fato de que se esta no limite do critério para o teste do

X* CP Cx*,»O < 0,013 indica que uma resposta mais clara pode ser

obtida se se efetuar um número maior de comparações entre estas

dosimetrlas.

Deve ser lembrado que um dos objetivos deste trabalho é a

vlablllzaçSo da dosimetria com filmes finos de urânio natural, de

modo C)ue ela possa ser utilizada em um número muito maior de

comparações com outras dosimetrlas. Outro objetivo é util iza-la em

fluéncias compatíveis com as normalmante utilizadas na dataçSo com

o MTf, o que ser4 estudado no capitulo seguinte.



8. - VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE FILMES FINOS EM FLUCNCIAS DE

NEUTRONS USUALMENTE UTILIZADAS NA DATAÇXO COM O MTF.

A dosimetrla de neutrons con f i lmes de urânio, dentro do

MTF. é u t i l i z a d a normalmente em f l u é n c l a s menores que IO* n/cm2

Cver por exemplo. Wall. 1086 e .Blgazzl e t a i . , lOSâbO. Este f a t o s e

deve» principalmente, a s d i f i cu ldades em s e preparar depós i to s

uniformes com conteúdo de urânio muito baixo Cmenor que

10**a tomos/cm 3 e em s e determinar N para e s t e s d e p ó s i t o s . Porem,

podem ser encontrados na l i t e r a t u r a , trabalhos sobre a ap l i cação

da dosimelrla com filmes finos em física de reatores, em fluencias

maiorea que lO^n/cm* Cver por exemplo. Gold et ai. , 1080 e Ruddy

and Roberts. 1066).

Na Westlnghouse Hanford Company foram desenvolvidos

procedimentos de preparaçXo de depósitos flssionaveis de massa

ultra baixa CRuddy. 19865. Para se calibrar a massa destes

depósitos, foram utilizados isótopos de meia vida curta

Ctraçadores) para marcarem os isótopos de interesse. Ou seja,

conhecendo-se as concentrações isotópicas do traçador e do lsótopo

de interesse presentes n© depósito, a constante de decaimento do

traçador e a atividade do depósito pode-se obter o conteúdo do

isótopo de interesse presente no depósito.

No presente trabalho conseguiu-se confeccionar e calibrar

filmes finos de urânio natural compatíveis com fluenclas de até ar

10*tfn/cm*. Para se confecionar tais filmes foram efetuadas algumas

modificações na técnica desenvolvida a partir do trabalho de

Yagoda, 1940, e para calibr4-1os n3o se necessitou de um traçador.

A seguir serSo detalhados os procedimentos utilizados na

preparaçSo e calibraçSo de filmes de UO compatíveis com fluônclas

maiores que IO n/cm .

Para filmes "muito finos" as moléculas estXo espalhadas sobre

a superfície da mica suporte CJa nSo tem sentido se falar de

espessura em unidade de comprimento?. Este fato dificulta a

obtençSo de filmes uniformes, utilizando-se a técnica de Yagoda.

Porém, pode-se minimizar o efeito da desuni for mi dade dos filmas

alterando esta técnica.
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No procedimento de Yagoda se recomenda a utilização das

mesmas quantidades de nitrato de uranila e parlodliim. Filmes

uniformes puderam ser obtidos, no entanto» aumentando-se o

conteúdo de pariodium em relação ao conteúdo de nitrato de

uranila. N*ste caso, o único problema observado foi que a

estimativa do conteúdo de urânio ficou prejudicada Cuma parcela do

urânio escapa do 1'ilim» durante a queima do parlodlunO.

Para se confeccionar filmes compatíveis com fluôncias maiores

que 10A n/cm Cf limes com menos que Ó.lpg de UO /cm1) foi

utilizado ai 8mg de parlodium/cm . O conteúdo de urânio para os

filmes confeccionados com esta quantidade de pariodium pode ser

ate 10 vezes menor do que o esperado. Porém, este precedimento

acarreta uma boa uniformidade nos filmes e minimiza a presença de

aglomerados CregiSes muito pequenas com concentracSes de urânio

multo altas comparadas com o resto do filme), que apar«cem

normalmente em filmes "muito finos" obtidos com o método de

Yagoda. Na figura C6-1) estão mostrados traços de fragmentos de

fissão provenientes de dois aglomerados.

Apesar dos aglomerados não terem sido totalmente erradicados

dos filmes "muito finos", eles aparecem sobre um fundo com

conteúdo du urânio uniforme e estto suficientemente distantes uns

dos outros. Isto faz com que a presença dos aglomerados não

prejudique a doslmetrla com filmes finos de urânio. Ou seja, se se

puder distinguir os aglomerados tanto na medida de p como na

determinação do conteúdo de urânio dos filmes, pode-se considerar

como doslmetro de neutrons apenas o fundo com conteúdo de urânio

uniforme,

Uma densidade superficial de traços de partículas alfa, em

«mui soes nucleares, apropriada para que se possa identificar

aglomerados C uti 1 i zando-se aumento 12,5x100) e p ar 10

traços/cm2. Este fato torna inviável o tempo de exposição de uma

emulsão nuclear a um filme "muito fino". Por exemplo, para um

filme com 2,5x1044 átomos de uranio/cm* Ccompatível com fluencias

d» ate 10** neutrons/cm*) seria necessário um tempo de exposição

de ai 2,5 anos, para se obter 10B traços/cm2.

Porém, pode-se identificar traços provenientes de aglomerados

ao se efetuar a medida de p em micas-detetor Cutilizando-se
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FIGURA C6-1D: Nesta figura estSo mostrados traços de f issSo

provenientes de dois aglomerados: em A) Junto com um fundo com p

st IO traços/cm e em B3 junto com um fundo com p at 1 .6x10

traços/eu. .

• ».

• ; ; • •



)3«Bx40) com densidades superric la ls at* m**nor«»s qua 1Ü

traeos^em*. I s t o s e deve principalmente ao fa to de que a area

ocupada pe les traços de f i s sSo , provenientes de um aglomerado, é

quase sempre menor que a area do campo visual no aumento 12,5x40

C adO~*cm*). Este fa to p o s s i b i l i t a que um filme com conteúdo de

urânio conhecido, através da atividade a l fa registrada na emulsZo

nuclear Ce que n3o apresenta problemas com aglomerados), possa ser

ut i l i zado para se calibrar fi lmes Ccom aglomerados) cujo conteúdo

de urânio e a te 100 vezes menor de que o dele. Por exemplo, foram

submetidos a uma mesma irradiação com neutrons, um filme com C2.3O

± O,O5)x IO átomos de uranloXcm C onde n3o aparecem

aglomerados) e um fi lme com conteúdo de urânio a» 25 vezes menor. O

conteúdo de urânio do fi lme "mais grosso" foi obtido através da

atividade a l f a , registrada por uma emulsSo nuclear que f icou

Justaposta a e s t e filme por 23,8 dias . Após a lrradlaçSo com

neutrons, foram efetuadas Cpor LJLgla Maria Esteia de Na vi a) as

medidas de p para ambos os fi lmes. Os resultados destas medidas

foram:

Nr pr
Filme Cátomos de uranio/cma) Ctraços/cm2)

SPXVII-4 2.3OX1O4* 0.24x108

C± 2,25O C± 2.OÍ0

A ? 3,76x10*

C± 1.8Í0

Como os dois filmes foram submetidos a uma mesma lrradlaçSo

com neutrons Cirradiação efetuada no reator do IPEN/CNEN-SSo

Paulo, com uma fluencla nominal de io'Vcro2), da equaçSo C4-2)

pode-se escrever que:

N CA3 » — NrCSPXVII-4> C6-13
w p CSPXVII-45 ü
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Desta forma, se obtém quo o film» A possuo NP = 9,36x1 O*3 átomos

d» urânio/cm1.

Para se estimar a fluencia d» neutrons maxima na qual este

film» pode ser utiiizado, sem que a superposição de traços

atrapalhe as medidas de pp, pode-se utilizar a equação C4-2).

desprezando-se as fissSes por neutrons epltérmicos. Desta forma,

utilizando-se os valores de *%a - 580 barns» C = 0.0072, p" =
O 23S F

i .2x1 O**traços/cB1, g CT*> a> i e Mr= 0,36x10*^111"*, s e obtém que
t* p* st 3xlO*5n/cm*.

irt o

O erro associado m esta determinação do conteúdo de urânio do

filme A. oCN ,A3, pode ser escrito como:

I or*CN .̂ SPXVII-O • <?<-Pv> SPXVII-4.5 + o\p^ fO I
xst

onde! oCNF. SPXVII-43 = 2,25í
SPXVII-O « a.ox

logo

oCH*, t£> = 3.SÍÍ

Para se diminuir o erro na determinação de N CA), pode-se

aumentar o número de traços contados nas micas ou, por ex«mplo,

aumentar o número de filmes "grossos" na irradiação de call bração,

como sera mostrado »m seguida.

Assim, foram submetidas a uma mesma irradiação com neutrons

C irradiação efetuada no reator do IPEN/CMEN-S3ÍO Paulo com uma

fluencla nominal de io"n/cm D quatro filmes "grossos" Ccujos

conteúdos de urânio foram determinados através das atividades

alfa) e três filmes a serem calibrados. Cada filme a ser calibrado

foi colocado entre dois flimos com N conhecido. Na tabela C6-1D
estão mostrados os resultados obtidos.
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TABELA Ce-l): Nesta tabela estão mostrados os valores- de p^

obtidos para sete filmes submetidos a uma mesma irradlaçSo com

neutrons.

riline coa conteúdo de urânio CNr) conhecido via atividade alfa.

Estão mostrados tanbe« os valores de p 'NF para cada

FILME

s*fr<

R

spjgjj-a

T

SPSBH

D

SPXVKJ-B

•

A

,TMÍJtfÇ^/
I»IO * «•*

1,0% K 40*

O •>>*/•)

í # « tf 4*

4

Clif/J

H.9I * * *

ftf19 « l i

1 oa,iy.)



Na coluna da direita da tabela C6-1) sZo Mostrados os valores

de *yN^, para cada filMe COM Nr conhecido via atividade alfa. A

media pesada dos valores de p stir é:

* C4.96 ± O.O73xlO traços/AtoMO de urânio

onde

Lvç.lDesta forai, pode-se utilizar I p /U I para se obter os
valores de N* dos fllMes R. T e D. utilizando-se UM relação

seMelhante a equação C6-13; estes valores estSo Mostrados na

tabela C6-2Í. Nesta tabela taabéM se Mostra a espessura daqueles

fllates • os Unit es superiores da fluencla •« que eles podeai ser

utilizados Cesses limites s2o definidos para pf =

1.2x1 Otftraços/cm2, onde a superposiçSo de traços ainda n3o

atrapalha as contagens).

Os erros associados a estas calibraçSes podem ser escritos

COMO:

f i lma) » I **C p_/N* > + o-*Cp_, f i lme)

Das considerações e resultados mostrados acima., pode-se

concluir que e viável a utllizaçZo de filmes finos* de urânio

natural em fluencias compatíveis com as usualmente utilizadas

dentro do MTF, sem que» necessariamente, se tenha que introduzir

traçadores ou call brações ligadas a outras doslmetrlas.
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TABELA C6-23: Nesta tabela estSo mostrados os valores de NF para
• u K

os filmes R. T e D. calibrados através dos filmes com Nr

conhecidos via atividade alfa. Mostra-se também as espessuras Cem

gramassem2) dos filmes e a fluencla máxima na qual cada filme pode

Ser utilizado Cfluéncia na qual a mica-detetor Justaposta ao filme
registrara p • 1,2x10** tracos/cm*3.

t
\

FILME

R

T

D

(ATOMOS/CN]

7*0 K 10*

13
330* 10

,̂Ba x Io

(GRAKAS/cni

4,51 * 4Ó f

4,1$ v 4Ô7

FlUittCtA

(NEUTRQtIVCni

c i i 40&

s9 K 40



7.- CONCLUSÕES

O Neil* trabalho pode *er visto quo a dosimetrla de neutrons com

filmes finos de urânio natural pode ser utilizada de maneira a

independer de parâmetros ligados a outras dosimetrias e é

autoconsistente. ou seja. filmes finos com diferentes conteúdos

de urânio d2o a mesma estimativa de R . quando irradiados

conjuntamente.

Outro ponto Importante da dosimetrla com filmes finos e a

possibilidade de sua utilização em fluencias compatíveis com as

usualmente utilizadas dentro do MTF, sem que suas características

sejam modificadas.

2> Comparando-se o desempenho da dosimetria com filmes finos com o

das dosimetrias via â4°Ba, vidros do NBS e Au, pode-se dizer que

há um bom acordo com relaçSo ao 1*°Ba e aos vidros do NBS e um

acordo duvidoso CPC*a,iO 4 O» 013 com relação ao Au. Porém este

comentário tem que ser tomado como preliminar, Já que o número de

irradiações onde se fez comparações foi pequeno CcincoX

£ importante que fique claro que a comparação entre os

desempenhos de diferentes dosimetrias não e o objetivo da presente

tese. Isto foi feito aqui mais para mostrar que a dosimetrla com

filmes finos funciona na pratica.

3D Foi comentado anteriormente» na introdução e no capitulo 3, que

a dosimetria de neutrons é uma possível fonte de erros

sistemáticos dentro do MTF. Com o intento de evidenciar as

diferentes respostas que mineral e doslmetros podem dar a uma dada

irradiação, escreveu-se a expressSo completa do número de fissões

por átomo de urânio para o mineral» R r e as suas estimativas para

os dosi metros aqui estudados. Rf, * * „ • **Ba •
 R

Au-

Ja foi dito em 23 que nSo temos estatística para fazermos uma

análise comparativa profunda dos desempenhos dos diferentes

dosimetros analisados aqui. Porém alguns comentários podem ser

feitos» a partir das expressSes dos R :

No caso em que a dosimetria via vidro do NBS é efetuada
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lançando-se mSo de apenas um vidro de calibraç3o do NBS, RT3 por

exemplo* R podo ser descrito pel* equação C5-5>. Se nesta
NVfiirradiação se irradiam também um mineral e os dos 1 metros via

Ba. Au 9 filme fino. se tem» reescrevendo as estimativas de R

e o R do próprio mineral» que:

C a t * f>* g CT*3 • C \
ias o trr *o W299 ass J

RM • < C a t" pT o . . . C r 5 • C___ | **CE:> C _CE> dE
C•now

oo 00

f +*CE:Í aMwmCE:} dE * C N . « . / N u D f

• • • (
C a t* p* g CT*3 •

2S9 o trr o s —

00 00

E E^
max Cd

? * -I C O t*1 f>"

o- CE3 dE +

C r ^"CE5 ^afl.CE3 dE i
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R = C o- t* *>* g

• - f
Mas I

R* * I C o- t* p* a 1_
MBS I 3*9 e irr o U2*9

J I 9 p* J "»
max

C CO p
a»» r r »J [a B > • • -r <. T- • o CE5 d E

2BS E

•
MBS • 2 • 2 !*
»a» E _ . ^D

f Í **CED y - A E 3 1 ^a9itCED dE I

ond* R* é igual ao R m da «quaçSo C5-5D vezes g CT

Utilizamos R* aqui para faci l i tar a comparação com os outros R .
Comparando-se os R. acima se pode dizer que:

a) R é o que mais se aproxima de R , porém nSo "responde" aos
efeitos» em termos de traços, que o conteúdo de tório do mineral
possa causar.
fcO R tem uma expressSo idêntica a R , somente se CY )
CY •> - CY 3 .

• p 2S9 #p 2M
c5 R só responde aos neutrons térmicos, ou seja. responde

Au
apenas ao primeiro termo do lado direito da equação de R .
d) R' dá uma resposta multo parecida com a de R , no caso em

NM Au

que a irradiação de call br ação do NBS e a irradiação x sSo

efetuadas em posições com termalizaçSes Iguais. Pois nesta caso
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se pode escrever que *̂CE3 =» CpVp 3 >f> CE3. JA que a razXo
Cp /p 3 atua apenas como um fator de normalização.

No caso em que a termallzaçSo da irradlaçSo x é pior que a da

irradiação de call br ação há uma tendência de que R' seja maior
que R .

No caso em que a termalização da Irradiação x e melhor que a
da Irradiação de calibraçSo 'ha uma tendAncia de que R seja
menor que R . '

M AU

As considerações acima são qualitativas. Não se esquecendo

das dificuldades envolvidas nos procedimentos e medições do MTF,

pode-se dizer, porem, que elas se constituem no resultado de um

esforço no sentido de se compreender as raizes das dificuldades da

doslmetria de neutrons dentro do MTF, o que tem sido feito por

outros autores também Cpor exemplo: Green and Hurford, 1084;

Crowley» 1086; Van Den Haute et ai. , 1O88; Suzuki and Tomura,

1O88; Tagami and Nishimura, 1O8O3.

43 Os filmes finos de urânio natural podem ser utilizados para
23S

calibrar outras doslmetrlas baseadas na reação UCn,fissão3. Por
exemplo, se eles forem usados para calibrar vidros padrões dopados
apenas com urânio natural Ccomo o CN1 e o CN2 da Corning} esta
doslmetria funcionará de maneira análoga a doslmetria com filmes
finos de urânio natural.

53 O termo de R relativo ás f issões do a"*Th pode ser obtido
conhecendo-se a razão tório-uranio no mineral CN /H 3 e o número
de flssSes por átomo alvo de M2Th durante a
Irradiação x Ce f* **CE3 a CE3 dE

A razão tório-uránio no mineral pode, por exemplo, ser
conhecida através de espactroscopla de massa.

O número d« flssSes por átomo alvo de 292Th, ocorridas

durante a irradiação x» pod« ser conhecido irradlando-se um filme

fino de a**Th, com conteúdo de tórlo conhecido. Junto com o

mineral a ser datado pelo MTF. Desta forma:
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íN ^CE3 a CE3 dE
212 202 I ^ 232

onde p* e a densidade superficial d» traços de fissSo registrados

numa mica Justaposta ao filme d* tôrio durante a irradiação x,
F* 292

« « * e finalmente. N e o conteúdo de Th por unidade de

superfície do filme. N pode ser obtido através da atividade

alfa do filme.

Desta forma» a utilização conjunta de filmes finos de urânio

natural e de tório permite que se determine diretamente o valor de

R . conhecida a razão tório-uranio do mineral a ser datado pelo

MTF. O que significa que filmes de torIo devem smr também

estudados dentro do enfoque de se procurar limpar a dosimetrla de

neutrons do MTF de seus possíveis erros sistemáticos.

Em suma, de 13, 23, 33, 43 e 53 pode-se concluir que as

características da dosimetrla com filmes finos de urânio natural a

colocam em uma poslçSo importante em estudos que visam utilizar o

MTF como um método independente de outros métodos de datação de

minerais.
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APÊNDICE A

SOBRE A AirrO-ABSORÇZO DE FRAGMENTOS DE FISSXO PRODUZIDOS EM

FILMES DE UO COM ESPESSURAS < 0 . 1 M-

Os filmes finos utilizados neste trabalho tém espessuras S

O,l fj. Para se estudar a auto-absorçSo nestes filmes, com relaçSo
1

aos fragmentos de flssSo neles produzidos, foram efetuadas Medidas

de alcances dos fragmentos de fissSo numa emulsZo que permaneceu

Justaposta a um filme de O.l fj durante uma lrradiaçSo com

neutrons.

A determinaçSo do alcance de cada fragmento foi efetuada

através das medidas ao microscópio das grandezas x, z' e K*p.

definidas abaixo:
ÓLEO

EsP

ONULSAO

TRAÇO

Depois da revel açXo química a espessura de uma «mulsSo

nuclear fica reduzida de um fator da ordem de duas vezes a sua

espessura original. A espessura original das emuls&es utilizadas

neste trabalho» fornecida pelo fabricante Cllford), e de 5O JJ.

Desta forma» o alcance de um fragmento de flssSo pode ser

escrito como:

Cx* • z V 2

As medidas dos alcances dos fragmentos nas emulsSes foram

efetuadas com aumento 12,3x100, a óleo. As medidas de x foram

efetuadas com o auxilio de uma régua mlcrometrlca acoplada 4

ocular do microscópio. As medidas de z' e c*p foram efetuadas com
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o auxilio de um mlcrômetro» acoplado ao microscópio.

O alcance médio por fragmento de flssSo na emulsão KO, para o

f l lne de O.1#J» obtido neste trabalho foi de C11.58 ± 0,21 Dp, que

esta ua pouco abaixo do valor esperado» C12,07±0,0Q}/j. O alcance

esperado foi obtido através de medidas do alcance total Cdols

fragmentos^ em emulsoes do mesmo tipo carregadas com urânio

CHadler. 1O7OO. v

Para se explicar este resultado, sera considerado o fato de

que. para um filme de UO com espessura de O.l fj. ha uma pequena

reduçXo no alcance dos fragmentos causada pela perda de energia

dos fragmentos no interior do filme. Porém» como sera visto mais a

frente, este fato nSo prejudica a dosimetrla com filmes de UO ,

com espessuras S 0,1 /J.

Pede-se escrever o número d* fragmentos que escapam de uma

are* unitária u na superfície de um filme de UO » com espessura

menor que o alcance médio por fragmento» R . como Cflgura

CA-1D3:

COS© COS©
N = J A dV • J A dV CA-13

V̂  4nr* Va 4nr2

onde: A é o número de fissOes ocorridas por unidade de volume do

filme;

cos©/4nra é a probabilidade de. ocorrendo uma fissSo a uma

distancia r de u e fazendo um angulo 0 com a normal, um dos

fragmentos passe por u CHadler» 1982);

V e V s3o os volumes gerados quando as areas S^ e Ŝ

Cflgura CA-13D sSo giradas de 2n em torno de z.

Tomando-se a equaçSo CA-15 em coordenadas esféricas tem-se

que:
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FIGURA CA-O: Nesta figura esta esquematlzado um corte transversal

de um filme de UO^ com espessura d. R é o alcance médio por

fragmento de fissSo no UO .

FILME
DE



Zn d/cosd arccosCd/R D A

uo cos€>
N = A J J J * — sand r* dr d©

#> = O r = O O Anr'

Zn R n /2 „,
u cos©

• A J J J s j — s«ne r* dr OB dp CA-2D
f> = O r * O arccosCd/R- 5 4 n r

onde A fo i tomado constant» ao longo do fi lm».

Através da equaçSo CA-2) pode-se calcular o alcance médio dos

fragmentos de f l s s S o em uma emulsSo Justaposta a um f i lme de UO

durante uma lrradiaçSo com neutrons, o que será f e i t o em seguida.

Medidas do alcance médio por fragmento de f l s s S o no U O

CSegre and Wiegand, 1Q460 indicam que para o UO aquele alcance

e de ar 14 fj. Desta forma, ser2o considerados como sendo i g u a i s o

alcance medi o por fragmento na emulsSo nuclear KO e no UO .

Levando-se em conta e s t a aproximação, pode-se escrever o a lcance

médio por fragmento de f l s s S o em uma emulsSo nuclear. Justaposta a

um fi lme de UO , como Cfigura CA-253:

onde R* e o alcance médio por fragmento de f l s s S o em uma «mulsSo

carregada com urânio e < r > • a d i s tanc ia media percorrida no

f i lme pelos fragmentos de f i s s ã o , antes de penetrarem na emulsSo.
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FIGURA CA-ÔD: Nesta figura esta esquematlzada a trajetória de um

fragmento de flssXo que escapa de um filme de UO^ e penetra em uma

emulsSo nuclear Justaposta a este filme. r e a distancia

percorrida pelo fragmento no filme e R^ e a distancia percorrida

pelo fragmento na emulsSo.

t

EMULSAO
NUCLEAR



< r > =

2n d/cosO arccosCd/R D ~
T cosd* X X X

p = O r = O © = O 4nr
r send r dr do dp

p s o r = O arccosCd/ft

cos©

4nr
— r st»n0 r dr do dp

2n dxcosd arccosCd/f

* X X
p = O r » O

3 ^
t cose r'dr

4nr"

Zn
cos©

p = O r = O arccosCd/R* 5 4nr
— s«nd r dr d© dp

< r > CA-3)
A d

2

Para R = 12.07 p o d = 0 , 1 î se tem que <r> = 0,27 p. Desta

forma <R > = 1 1 , 8 JJ. Este valor concorda com o resultado obtido

neste trabalho, <R > = Cll ,6 ± 0,25 /J-

Porem, apesar da auto-absorçSo de fragmentos de fissSo no

filme de 0.1 fj acarretar uma pequena reduçSo no alcance médio dos

fragmentos na emulsSo Justaposta a ele» este fato nSo altera a

eficiência de deteçSo da emulsSo. Para se demonstrar isto» na

figura CA-3D esta mostrado o hlstograma dos alcances dos

fragmentos» medidos ao microscópio.

Na figura CA-3D pode ser visto que, para um total de 100

fragmentos» praticamente nSo foram encontrados alcances menores

que 7,5 /J. Como a emulsSo nuclear foi observada com um grau de

resoluçSo que permite a observação de traços com alcances bem

menores do que aquele, i s to indica que a emulsSo nuclear deteta
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FIGURA CA-3): Histogram» dos alcancws óm 100 fragmentos d* fissSo

medidos *m uma «mulsao qu« foi Justaposta a um filma d» O

durante uma irradlaçSo com nsutrons.
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praticamente todos os fragmentos provenientes de filmes COM

espessura» de 0,1 M-

Na figura CA-35. pode-se notar a presença de dois picos. O

pico com alcances menores pode ser atribuído aos fragmentos mais

pesados e o pico com alcances maiores aos fragmentos leves. A

distribui çSo dos alcances em i torno do pico com alcances menores e

Mais larga do que aquela do &ico COM alcances maiores. Porém» as

duas distribuições possuem aproximadamente o mesMO número de

traços. Este fato é também uma indicaçXo de que todos os

fragmentos provenientes do filme de 0*1 JJ foram detetados.

Para se testar o efeito da pequena diminuição do alcance dos

fragmentos de fissão» provenientes de filmes com espessuras de

O,l fi» na eficiência de deteçso da muscovlta» * r , pode-se

utilizar os resultados Mostrados na tabela CB-1>. Nesta tabela sffo

mostradas medidas de p e N* efetuadas para filmes com espessuras

variando de 0»0OlS fi a 0»10 JJ, submetidos a uma mesma irradiacSo

com neutrons.

Para um filme de DO com espessura de 0»0015 JJ o valor de <r>

calculado através da equação CA-35 é de 0,0071 *i. Desta forma»

para um filme com esta espessura a auto-absorç&o de fragmentos

praticamente n&o altera o valor de <R >.
Da *qu*ç£o C4-3> pode-se escrever qu*t

onde C Co número de fissões por átomo de urânio? é constante para

os filmes mostrados na tabela C0-1X

Levando-se em conta apenas as medidas de p /N* efetuadas pelo

observador A se obtém quet

13 Para filmes com espessuras de 0,0015 fj,

Cp /Nrl « C8,18 t 0tX2> fissOes regi str adas/átonws de urânio
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11) para filmes COM espessuras de O.1O fj,

« C8.16 ± O.21Í fissSes reglstradas^atomas d* urAnlo

Estes resultados indicas que a pequena autc~absorç3o
observada no f i lae d* 0,1 p nSo influencia a efi ei Anciã de deteçSo
do detetor a e le acoplado C^ica «uscovlta no caso da tabela C5-135
• o que confirma a aTirflMçlEô  CGold et ai. » 1008> de que o valor de

de urânio é pelo Menos 100 vezes menor que o alcance dos
fragmentos no filme.

Das considerações mencionadas neste apêndice» pode-se afirmar
que a auto-absorcKo de fragmentos de fissXo, ocorrida em filmes
dm U0 co» espessuras S 0*1 fi» nXo prejudica a utillzaçSo de tais
filmes como doeimetros de neutrons.
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