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RESUMO

Este trabalho apresenta uma metodologia alternativa para a determinação do coeficiente de
atenuação linear (jip) de amostras de forma irregular, de maneira a não ser necessário conhecer a
espessura da amostra considerada. Com esta metodologia estudaram-se cerâmicas arqueológicas
indígenas da região de Londrina, norte do Paraná. Foram medidas cerâmicas das tradições
Kaingang e Tupiguarani. Foi realizada a dedução da equação para a determinação do (J.p para o
método dos dois meios e a mesma foi empregada para a determinação de (j.p através da atenuação
de um feixe de raios gama por cerâmicas imersas, seqüencialmente, em dois meios diferentes com
coeficiente de atenuação linear conhecidos. Por outro lado, o valor teórico de JJ. foi determinado
com o Programa XCOM. Este programa utiliza a composição química das cerâmicas e fornece uma
tabela do coeficiente de atenuação de massa versus a energia. Para verificar a validação do método
dos dois meios, foram fabricadas cinco amostras cerâmicas de espessura 1,15 cm e 1,87 cm.
Usando estas cerâmicas, (J.p foi determinado pelo método de transmissão simples, e pelo método
dos dois meios. O resultado de (J.p e seus desvios foram comparados nos dois métodos. Com os
resultados obtidos, foi concluído que o método dos dois meios é uma boa ferramenta para a
determinação do coeficiente de atenuação linear de materiais irregulares, o que é importante, em
especial, nos estudos de arqueometria.
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ABSTRACT

This work reports an alternative methodology for the linear attenuation coefficient determination
(lip) of irregular form samples, in such a way that it is not necessary to consider the sample
thickness. With this methodology, indigenous archaeological ceramics fragments from the region of
Londrina, north of Paraná, were studied. These ceramics fragments belong to the Kaingaing and
Tupiguarani traditions. The equation for the |i.p determination employing the two mean method
was obtained and it was used for \ip determination by the gamma ray beam attenuation of
immersed ceramics, by turns, in two different means with known linear attenuation coefficient. By
the other side, \l theoretical value was determined with the XCOM computer code. This code uses
as input the ceramics chemistry composition and provides an energy versus mass attenuation
coefficient table. In order to validate the two mean method validation, five ceramics sample of
thickness 1.15 cm and 1.87 cm were prepared with homogeneous clay. Using theses ceramics, (ip
was determined using the attenuation method, and the two mean method. The result obtained for
|0.p and its respective deviation were compared for these samples, for the two methods. With the
obtained results, it was concluded that the two means method is good for the linear attenuation
coefficient determination of materials of irregualr shape, what is suitable, specially, for
archaeometric studies



1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem parceria com o Departamento de Artes da Universidade

Estadual de Londrina c o Museu de Cambe, tendo como objetivo do grupo multidisciplinar

determinar as características das cerâmicas arqueológicas, por exemplo estudando a composição

química da pasta cerâmica, podendo assim ter hipótese sobre a região onde as peças arqueológicas

foram fabricadas, sabendo se houve ou não migração dos índios; a caracterização da tradição

tecnológica à qual os fragmentos cerâmicos pertencem através da densitometria dos mesmos;

estudo da composição química dos pigmentos usados na decoração plástica; etc.

A densitometria gama é importante ferramenta para o estudo da pasta cerâmica

de objetos arqueológicos, permitindo caracterizar vários aspectos da tecnologia empregada, que,

por sua vez, está conectada com as diferentes tradições culturais indígenas. Para o uso desta técnica

c necessário o conhecimento do coeficiente de atenuação gama do material. Desta forma o objetivo

principal deste trabalho é a determinação do coeficiente de atenuação de cerâmicas arqueológicas.

Para isto foi utilizado, por um lado, o programa XCOM (Hubell et ai, 1987), que

utiliza a composição química das cerâmicas e, por outro, o método dos dois meios, por contornar a

dificuldade de se medir a espessura dos fragmentos cerâmicos, normalmente bastante irregulares.

Mudahar et aí (1991) fez um estudo do coeficiente de atenuação de massa parcial c total de solos

em função da composição química, onde foi utilizado o programa XCOM no seu trabalho.

Este trabalho, em sua primeira etapa se dividiu em três níveis. O primeiro se

considerou a formulação matemática do método dos dois meios, a implementação da metodologia

experimental e a validação do método dos dois meios.

Numa Segunda etapa, aplicou-se o método dos dois meios para cerâmicas

arqueológicas.



2. REVISÃO DA LITERATURA

Tendo em vista a importância do conhecimento do coeficiente de atenuação

linear (jxp) de cerâmicas arqueológicas para a determinação do valor da densidade da mesma,

utilizamos o método dos dois meios para determinar o valor de up, contornando a dificuldade de

se obter o valor da espessura das amostras irregulares.

Não encontramos na literatura aplicação do método dos dois meios em

cerâmicas. A bibliografia consultada indica esta metodologia sendo utilizada inicialmente por Prado

et ai. (1990a, 1990b, 1993), no trabalho de medida de densidade em testemunho de rochas

petrolíferas. Neste trabalho foi deduzido a formulação matemática para se determinar a densidade

de um material irregular sem necessariamente utilizar o conhecimento do valor da espessura da

amostra, usando o coeficiente de atenuação dos materiais utilizados, que são bem conhecidos.

Como este trabalho tem o objetivo principal determinar o coeficiente de

atenuação linear (\iç>) de amostras irregulares, empregou-se a idéia do método dos dois meios,

deduzindo-se uma outra equação e o seu respectivo desvio, que será descrita no item 3.2, aplicada a

esta situação específica.

Com o intuito de mostrar a validação do método, fabricaram-se amostras

cerâmicas, com a ajuda da Prof. Maria Sherlovisk do Departamento de .Artes da Universidade

Estadual de Londrina. As cerâmicas produzidas foram realizadas de acordo com as técnicas padrão

do Departamento de Artes c informações arqueológicas sobre a temperatura de queima.

Hubbell e/fl/.(1980, 1982) fez um estudo completo sobre as principais interações

da radiação gama com a matéria, determinando o coeficiente de atenuação de elementos de Z=l à

100. Utilizamos este trabalho juntamente com Kaplan (1978). Burcham (1974) e Siegbahn (1979)

para resumir a teoria do item 3.1.



A fundamentação teórica e os princípios de funcionamento dos módulos da

eletrônica nuclear foram revisados utilizando Knoll (1989).



3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Interação da Radiação Gama com a Matéria

A radiação gama é uma radiação eletromagnética, portanto não tem carga elétrica

e não pode ser desviada por campos elétricos ou magnéticos. É conhecida como radiação

penetrante em comparação com as radiações que possuem massa, como por exemplo, a radiação a

e a radiação p. A emissão de raios gama (y) é vista como um meio pelo qual um núcleo pode passar

de um estado excitado para um outro menos excitado.

O mecanismo de absorção de raios gama pela matéria é diferente daqueles das

partículas carregadas, como indica o poder de penetração muito maior dos raios gama. Por causa

desta propriedade é necessário examinar as interações entre os raios gama e a matéria.

Neste seção estão resumidas as seis principais interações da radiação gama com a

matéria. As interações se localizam no espectro de energia baixa, média e alta, na escala de lkeV à

lOMeV. A energia da radiação gama emitida pela fonte de 241Am é baixa, de 59,53 keV, sendo que

algumas interações que serão discutidas a seguir não ocorrem com a linha gama usada neste

trabalho.

3.1.1. Absorção de Raios Gama pela Matéria

A interação da radiação gama com a matéria é caracterizada pelo fato que cada

fóton é removido individualmente do feixe incidente em um evento único. Assim o número de

fótons removidos, Al, é proporcional a uma espessura Ax e ao número de fótons incidentes, I,

como mostra a equação 1.



AI = -Mplàx (1)

Onde \x. é uma constante de proporcionalidade, chamada de coeficiente de

atenuação de massa. Portanto temos que a propriedade básica da absorção de raios gama é o

decréscimo exponencial na intensidade da radiação quando um feixe de raios gama monoenergético

e colimado passa através de uma placa fina de matéria. Integrando a equação 1, temos:

Io

Na equação 2, I representa a intensidade líquida do feixe transmitido, l0

representa a intensidade líquida do feixe incidente, x representa a espessura de matéria que a

radiação atravessa, e (J,p representa o coeficiente de atenuação linear para a energia da radiação

gama considerada. A espessura x pode ser expressa em várias unidades como cm, g/cm2,

átomos/cm2 ou elétrons/cm2 e jup é expresso em cm"1, cm2/g, cm2/átomo ou cm2/elétron. O

coeficiente de atenuação \x é às vezes chamado de seção de choque total de absorção gama.

Um arranjo experimental para estudar o decréscimo na intensidade, ou

atenuação, de um feixe de raios gama nestas condições é mostrado na figura 1. Os blocos espessos

de blindagem de chumbo, separados por um pequeno espaço, agem como colimador. O contador

usado para detectar os raios gama é envolvido por uma blindagem de chumbo para absorver raios

gama estranhos à experiência ou elétrons que de outra maneira seriam espalhados para dentro dele

e contados.

A validade da equação 2 pode ser mostrada por uma experiência de "boa

geometria" como mostra a figura 1. Os resultados de tal experiência são mostrados na figura 2 ; o

absorvedor é chumbo e a fonte é 65Zn, que emite raios gama com uma energia de l,14MeV.

Quando colocamos a fração transmitida, num gráfico de escala logarítmica, contra a espessura do

absorvedor numa escala linear, o resultado é uma linha reta, o que concorda com a equação 2. A

inclinação da linha dá o valor H-(cm4) = 0,7068+0,0051 (KAPLAN, 1978, p.327-368).



Muitas determinações experimentais dos coeficientes de absorção foram feitas

desta maneira e descobriu-se que o coeficiente de absorção depende da natureza do absorvedor e

da energia dos raios gama incidente.

Absorvedor

Pb

125cm

Circuitos
Contadores

Pb

Pb

Contador

FIGURA 1 - Diagrama esquemático da aparelhagem usada para a medida dos

coeficiente de absorção de raios gama totais (Davisson et aL, 1951).

A atenuação de um feixe de raios gama também pode ser expressa em termos de

uma quantidade chamada de meia-espessura, isto é, a espessura do absorvedor necessária para

reduzir a intensidade à metade de seu valor inicial. Utilizando a equação 2 e fazendo I / I 0 =l /2 ,

temos:



0,2 u

j

10

51

2

-2

1 2 3 4 5 6 7

Espessura do chumbo (cm)

FIGURA 2 - Verificação experimental da equação de atenuação de feixes finos

de raios gama e medida do coeficiente de absorção do chumbo. Fonte de

raios y de l,14MeV do 65Zn (Kaplan, 1978).

_ 0,693 (3)
xv

Onde x',/2 é a meia-espessura. Na equação 3 podemos transformar o coeficiente

de absorção linear (cm1) em coeficiente de absorção de massa (cm2/g) dividindo-o pela densidade

(p) do material.

ju

P

0,693

ix% )P
(4)

Através da equação 4 podemos concluir que quanto maior a densidade, menor é

a espessura de um dado material, necessária para diminuir a intensidade de raios gama de um



determinado valor. Por esta razão, metais pesados como ferro, e especialmente chumbo, são usados

para blindagem contra raios gama.

Por outro lado o coeficiente de atenuação de massa é mais adequado para

representar as propriedades físicas do meio absorvedor, por ser independente da densidade do

meio, dependendo assim apenas da energia da radiação incidente e do número atômico do material

absorvedor.

3.1.2. Efeito Fotoelétrico

O efeito fotoelétrico, também conhecido como absorção fotoelétrica, é

basicamente entendido como a absorção de um fóton de energia hv por um elétron atômico, sendo

este elétron ejetado com energia hv\ A energia cinética hv' do elétron ejetado, é igual à energia do

fóton incidente hv, menos a energia de ligação do elétron considerado. A figura 3 mostra a

representação do efeito fotoelétrico

FIGURA 3 - Representação do efeito fotoelétrico.

Um elétron livre não pode absorver um fóton e tomar-se um fotoelétron,

portanto há a necessidade de um terceiro corpo, o núcleo, para haver a conservação do momento.

O efeito fotoelétrico pode ocorrer nas camadas K, L, M, N,..., sendo predominante para as



camadas iniciais, K e L. A equação 5 mostra a seção de choque fotoelétrica para a camada K, a qual

é responsável por 80% do efeito fotoeletrico.

É importante frisar que os fatores que influenciam na seção de choque da

absorção fotoelétrica são a energia do fóton e o número atômico do elemento com que a radiação

interage. A seção de choque nos mostra a probabilidade do fóton ser capturado pelo elétron. A

equação 5 mostra que a seção de choque varia basicamente com a quinta potência de Z e é

inversamente proporcional à energia (bvfp.

(5)

<p0Z a 2 2 \ I cmVátomo
hv

Temos que aTk representa a seção de choque da absorção fotoelétrica para a

camada K, sendo que <p0 = 2,67nr0
? onde r0 - e /me é o raio clássico do elétron, a é a constante de

estrutura fina (a - 1/137 = 2ni/hc), w / é a energia de repouso do elétron, e bv é a energia do

fóton incidente.

Para energias de fótons pequenas, abaixo de 50 keV para o alumínio e 500 keV

para o chumbo, o efeito fotoeletrico é responsável pela contribuição principal para o coeficiente de

absorção total, como é o caso deste trabalho, onde a fonte é de baixa energia e a amostra tem um

número atômico médio baixo.

3.1.3. Espalhamento por Elétrons

O espalhamento de fótons por elétrons pode ser de dois tipos: o espalhamento

Rayleigh e o espalhamento Compton.
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3.1.3.1. Espalhamento Rayleigh

O espalhamento Rayleigh, ou espalhamento elástico, ocorre quando um fóton de

uma certa energia é espalhado por um elétron ligado à eletrosfera. Como se trata de um

espalhamento elástico, o fóton continua com a mesma energia inicial, mudando apenas o seu

momento linear. A figura 4 mostra a representação do espalhamento Rayleigh. A equação 6 mostra

a dependência da seção de choque com o número atômico.

=ro\fe
2 1+ cos 9

dQ. cmVátomo
(6)

FIGURA 4 - Representação do espalhamento Rayleigh

Nesta equação 6 daR representa a seção diferencial de espalhamento Rayleigh, r0

representa o raio clássico do elétron, 6 representa o ângulo de espalhamento, dfl representa o

angulo sólido na direção de 6 e fg representa o fator de espalhamento atômico, sendo que uma

integração na equação 6 fornece a seção de choque total. No limite do comprimento de onda muito

grande temos/é» —> Z (número atômico).
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3.1.3.2. Espalhamento Compton

O espalhamento Compton, ou espalhamento inelástico, ocorre quando um fóton

de uma certa energia é espalhado por um elétron atômico pouco ligado, sendo transferido parte da

energia do fóton para o elétron, ejetando-o da eletrosfera do átomo. Neste espalhamento, tanto a

energia quanto o momento linear da radiação gama mudam após a interação. A figura 5 mostra a

representação do espalhamento Compton.

O espalhamento Compton dá a contribuição principal para o coeficiente de

absorção entre 50kcV c 15McV para o alumínio, c entre 0,5MeV c 5McV para o chumbo. Nesta

faixa de energias, a energia do raio gama incidente é muito maior que a energia de ligação dos

elétrons atômicos. O processo pode portanto ser visto como o espalhamento de um fóton por um

elétron livre inicialmente em repouso e, como cada elétron no átomo espalha independentemente,

o coeficiente de absorção Compton por átomo é proporcional ao número atômico Z.

FIGURA 5 - Representação do espalhamento Compton

A equação 7 mostra a seção de choque total do espalhamento Compton, onde

podemos ver que a dependência com o número atômico Z é linear.

oc =
a)

\ + 2a a
2a)

2 ^ (1 + 2a)2
cm2/át.

(7)
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Na equação 7 <jc representa a seção de choque do espalhamento Compton,

a—hv/mê, hv é a energia do fóton incidente, » é a massa do elétron, ro—Ílm^ e Z é o número

atômico.

3.1.4. Espalhamento Thomson

O espalhamento Thomson ocorre quando um fóton é espalhado elasticamente

pelo campo coulombiano do núcleo atômico. Como se trata de um espalhamento elástico, o fóton

continua com a mesma energia inicial, mudando apenas o seu momento linear. A figura 6 mostra a

representação do espalhamento Thomson. A equação 8 mostra a seção de choque do espalhamento

Thomson.

FIGURA 6 - Representação do espalhamento Thomson

%n 2 2,,
-—r0 cm /átomo
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Na equação 8 <JT representa a seção de choque do espalhamento Thomson e r0 é

o raio clássico do elétron.

3.1.5. Formação de Pares

Este processo não tem um análogo na física clássica. Dirac deduziu uma

equação, a equação do elétron de Dirac. Mas para resolver a equação de Dirac é necessário supor

que o elétron pode existir em dois conjuntos de estados quânticos, um de energia positiva

(incluindo a energia de repouso) e o outro de energia negativa. Descobriu-se que os valores

possíveis de energia de um elétron livre ou são maiores que +moC2, ou menores que —rr^c2, e que

não existe energia possível para o elétron entre estes dois limites. Tal esquema é mostrado na figura

7 onde as regiões cinzas são aquelas nas quais existem valores de energia dos elétrons.

-tn<zo r
O

FIGURA 7 - Valores possíveis da energia de um elétron de acordo com a teoria

de Dirac (Kaplan, 1978).
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Os elétrons nos estados de energia positiva se comportam da maneira usual em

que os elétron são ordinariamente observados, enquanto que os elétrons em estados de energia

negativa devem ter propriedades que não tem analogia clássica. Um estado de energia negativa não

teria significado físico real, sabendo-se que o valor de energia do elétron pode mudar somente de

uma maneira contínua, e ura elétron num estado de energia positivo não podia saltar a

descontinuidade entre um estado de energia +m0c2 e um de energia -m0c2. Entretanto de acordo

com a teoria quântica, um elétron pode fazer uma transição descontínua entre um estado de energia

e outro, de modo que não existe nenhuma maneira de impedir um salto de um estado de energia

positiva para um estado de energia negativa.

Dirac evitou a dificuldade supondo que os estados de energia negativa são reais,

mas que todos eles estão usualmente ocupados. Os elétrons que são observados são aqueles em

estados de energia positivo. Suponha agora que um elétron esteja faltando na distribuição de

estados de energia negativos. O estado vazio de acordo com Dirac, apareceria como uma partícula

de energia positiva e carga positiva, já que uma partícula de energia negativa e carga negativa está

faltando. Este lugar vazio, ou "buraco de Dirac", se comportaria portanto como uma partícula

carregada positivamente. Dirac supôs primeiramente que ele representava um próton, mas esta

hipótese teve que ser descartada porque ele não podia explicar a diferença de massa entre um

próton e um elétron.

O problema foi resolvido em 1933 quando Anderson, durante o curso de um

estudo de raios cósmicos por meio de uma câmara de nuvens, observou partículas com a mesma

massa de um elétron e uma carga elétrica igual em magnitude mas de sinal oposto à do elétron.

Deu-se o nome de positron a esta partícula e ela foi identificada com os "buracos de Dirac". Em

termos da teoria de Dirac, a produção de um positron é interpretada da seguinte maneira: um fóton

de energia maior que 2m0c
2 pode elevar um elétron de um estado de energia negativa para um

estado de energia positiva. O desaparecimento de um elétron de um estado de energia negativo

deixa um buraco, o que significa o aparecimento de um positron e o aparecimento de um elétron

num estado de energia positiva significa o aparecimento de um elétron comum. Assim é criado um

par de partículas. Como cada partícula deve ter uma massa de repouso igual a rrioC2, o fóton deve ter

uma energia de pelo menos 2m0c", ou l,02MeV.
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O processo de criação geralmente ocorre no campo elétrico da vizinhança do

núcleo quando estamos tratando da produção de pares pelo campo coulombiano do núcleo, e na

vizinhança da eletrosfera quando estamos tratando da produção de pares pelo campo coulombiano

dos elétrons, porque alguma massa deve absorver energia e momento, para que energia e momento

sejam conservados no sistema.

3.1.5.1. Campo Coulombiano do Núcleo

A produção de um elétron e um positron pelo campo coulombiano do núcleo é

conhecido como produção de pares. Toda a energia do fóton incidente é cedida para a produção do

par elétron-pósitron, sendo mostrada na equação 9, na qual está sendo desprezada a pequena

energia de recuo do núcleo. A figura 8 mostra a representação da produção de um par elétron-

pósitron.

= {hv~2moc
2) MeV

Trepresenta a energia total do par, bv representa a energia do fóton incidente, m0

representa a massa de repouso do elétron, c representa a velocidade da luz e 2m/ representa a

energia mínima para que ocorra a produção de um par elétron-pósitron

FIGURA 8 - Representação da produção de um par elétron-pósitron, produção

elástica.
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A equação 10 mostra a seção de choque para a formação de pares pelo campo

coulombiano do núcleo.

137

28
In 183Z _2_

27
cm2/átomo (10)

Na equação 10 aK representa seção de choque para a produção de pares,

ro=i'/m<? e Z representa o número atômico.

3.1.5.2. Campo Coulombiano dos Elétrons

Neste caso o fóton interage com o campo coulombiano dos elétron e produz

um par elétron-pósitron, mas transfere uma parte da energia para um elétron da camada K, que é

ejetado. Temos então três partículas, dois elétrons e um positron. A energia necessária para ocorrer

esta interação é maior em relação ao processo anterior, duas vezes a massa do elétron mais a

energia de ligação do elétron da camada K.

A produção de par elétron-pósitron pelo campo coulombiano dos elétrons é

também conhecida como produção de pares com excitação. A seção de choque inelástica, como é

conhecida, é representada pela equação 11 que mostra a dependência da seção de choque com o

número atômico. A figura 9 mostra a representação da produção inelástica.

_
a^íripleto ~

hv-Amc2

me

cmf/átomo
(11)

Na equação 11 JC,^* representa a seção de choque para a produção de um par

elétron-pósitron pelo campo coulombiano dos elétrons, mê representa a energia do elétron, hv
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representa a energia do fóton, r0 representa o raio do eiétron atômico e Z representa o número

atômico.

FIGURA 9 - Representação da produção de um par elétron-pósitron, produção

inelástica

3.1.6. Absorção Fotonuclear

A absorção fotonuclear ocorre quando um fóton é absorvido pelo núcleo do

átomo e emite partículas, realizando reações do tipo (y,ny) , (y,2n), (y,n), (y,y). A maior

característica da seção de choque por absorção fotonucíear é a ressonância gigante. Existe um pico

amplo na seção de choque de absorção centrado cm 24 JVÍcY, para núcleos leves, c 12 McY para

núcleos pesados.

A seção de choque de absorção fotonuclear total é mostrada na equação 12,

onde "P'representa a largura da seção de choque. A hgura 10 mostra a representação da absorção

fotonucíear.

<Tph.AE) **<?<> í •, 1 \ „ , , cmVátomo

Na equação 12 "aph „" representa a seção de choque para a absorção fotonuclear

total, ' T " representa a largura da seção de choque, "(^"representa o valor máximo da seção de
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choque da ressonância gigante, "E0"representa a energia do pico do aphjl , "E" representa a energia

do fóton.

FIGURA 10 - Representação da absorção fotonuclear.

3.1.7. Coeficiente de Atenuação Linear Total

O coeficiente de atenuação linear total é determinado somando todas as seis

contribuições para o coeficiente de atenuação linear: efeito fotoelétrico, espalhamento Rayleigh,

espalhamento Compton, formação de par elétron-pósitron pelo campo coulombiano do núcleo e

pelo campo coulombiano dos elétrons e a absorção fotonuclear. A equação 13 mostra a soma das

contribuições.

=Tk+crR+crC + &T +a K+a Ktripkto + °ph.n cm2/átomo (13)

Na equação 13 "oT" representa a seção de choque total, "xk" representa a seção

de choque de absorção fotoelétrica, "oR" representa a seção de choque de espalhamento Rayleigh,

" o c " representa a seção de choque de espalhamento Compton, "a,T" representa a seção de choque

de espalhamento Thomson, "aK" representa a seção de choque para a produção de pares pelo

campo coulombiano do núcleo, "zKtá^iao" representa a seção de choque para a produção de pares
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pelo campo coulombiano da eletrosfera, "crphj]" representa a seção de choque para a absorção

fotonuclear total.

As figuras 11 a 13 apresentam o gráfico do coeficiente de atenuação versus

energia o C, Cu e Pb, mostrando a evolução das várias contribuições em função da energia e de Z.

A tabela 1 mostra a dependência das seis interações citadas com Z.

TABELA 1 - Dependência da interação com o número atômico

TIPO D E INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO

Efeito fotoelétrico

Espalhamento Rayleigh

Espalhamento Thomson

Espalhamento Compton

Formação de

Pares

Campo Coulomb do Núcleo

Campo Coulomb dos Elétrons

Absorção Fotonuclear

DEPENDÊNCIA COM Z

Z5

Z2

z
z
z2

z
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FIGURA 11 - Carbono — os pontos cheios representam os dados experimentais

para o coeficiente de atenuação linear e as curvas, as contribuições dos seis

interações: efeito fotoelétrico (x^), formação de pares pelo campo

coulombiano: do núcleo (aK) e da eletrosfera ^K^,^), espalhamento por

elétrons elástica (o^ e in elástica (Oç), absorção fotonuclear (ophjí) (Hubbell

et a/., 1980).



21

JO

O

o
oT3
O

S
eç

ã

10

1Mb

1Kb

1b

mb

f
I

I I I 1 1

""•S COBRE

¥vi \

°eslást. \
\
\

K
\

\

T
/ inelást. i

, / , , i i

i i l 1

(Z = 29)
-

—

Experimental -
ot.

-

/ C 7 p h . n . \

k li \ 1 1 X 1
10 eV 1 KeV ^TOeV

Energia do Fóton
1GeV 100 GeV

FIGURA 12 - Cobre - os pontos cheios representam os dados experimentais

para o coeficiente de atenuação linear e as curvas, as contribuições dos seis

interações: efeito fotoelétrico ( t j , formação de pares pelo campo

coulombiano: do núcleo (aK) e da eletrosfera (jc,^,,), espalhamento por

elétrons elástica (a^ c inclástica (ac), absorção fotonuclear (cphj]) (Hubbell

et ai, 1980).
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FIGURA 13 - Chumbo - os pontos cheios representam os dados experimentais

para o coeficiente de atenuação linear e as curvas, as contribuições dos seis

interações: efeito fotoelétrico (xk), formação de pares pelo campo

coulombiano: do núcleo ^K) e da eletrosfera GK^pu )̂, espalhamento por

elétrons elástica (OR) e inelástica (oc), absorção fotonuclear (o p h j (Hubbell

ei aí, 1980).
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3.2. Método dos Dois Meios

O Método dos Dois Meios (Prado et aL, 1990) tem como objetivo principal a

determinação do coeficiente de atenuação linear de amostras com espessura irregular. A figura 14

ilustra o método dos dois meios.

Amostra Meio utilizado

Caixa de
Acrílico

FIGURA 14 - Diagrama do Método dos Dois Meios

Por este método é medida a transmissão de um feixe de raios gama pela amostra

de interesse, imersa seqüencialmente em dois meios diferentes e bem conhecidos. O parâmetro

físico utilizado para distinguir os meios foi o coeficiente de atenuação linear, e a partir desses dados,

determinamos o coeficiente de atenuação linear da amostra de interesse sem precisar conhecer a sua

espessura.

A partir da figura 14 podemos considerar as equações 14 a 16

e - (14)
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d = dl+d2 (15)

D=d + x (16)

A aplicação da equação 2 à situação da figura 14 nos leva a equação 17, abaixo:

onde: / j representa o feixe transmitido pelo sistema composto pelo meio 1, amostra e caixa; Io

representa o feixe incidente; ^ P j representa o coeficiente de atenuação linear do meio 1, |J.p

representa o coeficiente de atenuação linear da amostra, |acpc representa o coeficiente de atenuação

linear da caixa de acrílico.

A equação 17 mostra as três contribuições do feixe transmitido, a primeira

exponencial representa a contribuição do meio 1, a segunda exponencial representa a contribuição

da amostra e a terceira exponencial representa a contribuição da caixa. Usando a equação 16,

rescrevemos a equação 17.

(18)

Usando o mesmo raciocínio, a equação 19 mostra a intensidade transmitida para

outro meio, chamado meio 2, na mesma situação da figura 14.

onde: í2 representa o feixe transmitido pelo feixe composto pelo meio 2, amostra e caixa; Ie
a

representa o feixe incidente; /J2P2 representa o coeficiente de atenuação linear do meio 2.

Colocando apenas a caixa de acrílico vazia na frente do feixe, temos a equação

20:
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(20)

de onde vemos que:

(21)

Ia
1 o

Com a caixa de acrílico e o meio 1 temos:

' ] = •

(22)

Isolando e ^PlD da equação 22 e substituindo a equação 21 na mesma, temos:

(23)

Realizando a mesma análise para o meio 2 e a caixa de acrílico:

(24)

(25)

Aplicando logaritmo neperiano nas equações 23 e 25, obtemos o coeficiente de

atenuação linear dos meios utilizados.

- 1
—

(26)
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(27)

dex:

Substituindo as equações 21 e 23 na equação 18, com o objetivo de isolar o valor

j jblVlo Ia

(28)

- T di - T\-Io

(29)

j'rb
IlIo
J Td

(30)

' r'rb

l\lo
J Td

(31)

In

MlPl ~ MP

Definindo uma variável Q como:

' Tb

T Jd
l\lo

(32)

(33)

teremos que:
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27

(34)

MlPl ~ HP

Com o mesmo raciocínio, utilizou-se as equações 21 e 25, substituindo-as na

equação 19, para isolar o valor de \lp:

In

MP =
Jill

(35)

Definindo outra variável C2 como:

(36)

obtemos que:

ln[C2] (37)

Substituindo a equação 34 na equação 37 e isolando [O.p nesta equação, obtemos

a equação 38:

M2P2 ~ MlPl

cm
(38)

ln[Q]

A equação 38 nos permite determinar o coeficiente de atenuação linear da

amostra, sem necessariamente saber a espessura da mesma, apenas conhecendo o coeficiente de
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atenuação linear dos meios utilizados, e a razão entre as intensidades transmitidas e intensidades

incidentes.

Rescrevendo a equação 38 em termos de potência:

obtemos que:

Calculando o desvio de |J.p, através da propagação de erros na equação 39,

) 2 2 ) 2 2

O primeiro termo da equação 40 representa a contribuição do desvio do meio 1,

o segundo termo representa a contribuição do desvio do meio 2, o terceiro e o quarto termos

representam a contribuição do desvio das razões das intensidade transmitidas e incidentes,

respectivamente.
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ln(C2Xln(Ci)r2 £

- 1 ~ ln(C2 JOnid J)-11"' ln(C2 Xln(d ))-2 ^ (43)

- 4 -ht(C2)0n(d))- (44)

Apresentaremos a seguir apenas as equações para cr e cr^ ,uma vez que as

equações para cr^pi e cr^, são construídas de maneira análoga.

cr yi \ ^a \ Ia

J I $o J °
+

(45)

Realizando as devidas derivações da equação 45 e dividindo esta equação em

cinco partes, temos
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J Jb
(46)

(47)

-D - l

J
(48)

- / ) -«

dl
v

(49)

*-l

J I Ii
(50)

2
Analisando agora o cr r , temos:

a2
 +

l J
it

a2 +1
7i

a (51)

onde podemos mostrar as derivadas da equação 51 nas equações abaixo:

Ui/o
(52)

ÕC
v2 / , \ 2

1

dlo )

2 r

(53)

(54)
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Oi \

uffl.
(55)

O desvio no valor das intensidades é mostrado na equação 56.

(56)

Na equação 56, t representa o tempo da medida, NF representa a contagem da

radiação de fundo e N representa a contagem da medida.

O desvio de D foi de 0,01 mm (menor divisão do paquímetro digital).
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3.3. Programa XCOM

O Programa XCOM (Hubbell et ai, 1987) é uma boa ferramenta para a

determinação do coeficiente de atenuação de materiais compostos, que é o caso das amostras

cerâmicas. Introduzindo a composição química da amostra no XCOM, ele nos fornece uma tabela

de dados com a energia e o coeficiente de atenuação calculado nas suas várias componentes.

O programa utiliza dados experimentais e cálculos teóricos para o coeficiente de

atenuação de cada elemento no intervalo de lkeV a 0,3GeV. A teoria apresentada no item 3.1 é um

resumo da fundamentação teórica utilizada pelo programa.

O coeficiente de atenuação de massa fornecido pelo programa é dividido em

coeficiente de atenuação de massa: Rayleigh, Compton, Fotoelétrico, Produção de pares pelo

campo coulombiano do núcleo e dos elétrons, e o total, que é a contribuição de todos as cinco

interações da radiação com a matéria.

Alem de uma tabela de energia com o incremento escolhido, o programa

também permite o cálculo do coeficiente de atenuação em uma energia específica. Utilizamos a

energia de 59,53 keV, a qual é referente à energia da linha gama do radionuclídeo ^ A m utilizado no

experimento.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Caracterização das Amostras Cerâmicas

4.1.1. Cerâmicas Indígenas

As amostras utilizadas foram fragmentos de cerâmicas indígenas da região de

Londrina, Norte do Paraná. As cerâmicas pertencem ao acervo do Museu Histórico "Padre Carlos

Weiss", da Universidade Estadual de Londrina e pertencem à tradição Kaingang e à tradição

Tupiguarani. As tabelas 2 e 3 mostram algumas características dos fragmentos estudados de acordo

com Tempski (1986) e Miller (1978). A densidade apresentada na tabela 2 foi determinada pelo

método gravimétrico, que será descrito no item 4.3.

A tabela 4 mostra a composição química das cerâmicas, obtidas por

espectroscopia de emissão atômica (medidas realizadas no Instituto de Tecnologia do Paraná -

TECPAR/Curitiba).

A figura 15 mostra a fotografia que apresentam os fragmentos cerâmicos

estudados.
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TABELA

Número do Código do

Fragmento

C-61

C-116e

C-35

C-146

C-377a

C-377b

C-66

C-30

C-151

C-EXS-93

IXS-95

2 - Caractensticas dos Fragmentos Cerâmicos

Tamanho (mm)

71,9 x 52,1

91,1 x 55,9

70,7x62,1

66,9 x 69,1

57,3 x 53,4

80,5 x 64,8

89,1 x 56,7

92,1 x 93,4

69,9 x 121,6

55,2 x 32,4

55,5 x 49,5

Espessura (mm)

11,7

13,9

8,5

8,8

8,6

8,9

8,7

9,8

23,3

14,9

7,8

Densidade (g/cm3)

2,06+0,46

1,89+0,03

1,78+0,24

l,45±0,20

l,93±0,40

1,69+0,17

2,22+0,40

l,86±0,12

1,95+0,13

1,92+0,30

1,83+0,11

C-151 C-IXS-93

FIGURA 15 - Fotografia das cerâmicas indígenas
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TABELA 3 - Caracterização dos Fragmentos Cerâmicos

Número de Código do

Fragmento

C-61

C-116e

C-35

C-146

C-377 a

C-377b

C-66

C-30

C-151

C-EXS-93

C-LXS-95

Região Onde foi Encontrado,

no Estado do Paraná

Próximo do Rio Tibagi; antiga

Fazenda Luppi, em 10/08/70

Fazenda Nossa Senhora das

Graças, distrito Guaravera -

Londrina.

Cidade de Assai

desconhecida

desconhecida

desconhecida

desconhecida

desconhecida

desconhecida

Fazenda Santa Dalmácia —

Cambe-Pr -1990

Fazenda Santa Dalmácia —

Cambe-Pr -1990

Decoração Plástica

Escovado

Engobo entalhado, pintado

interna e externamente de ocre

claro

Corrugado-ungulado

Engobo polido; pintado de

vermelho internamente e ocre

claro externamente

Pintado externamente de ocre

claro e internamente de

vermelho

sem decoração

Raspado

Corrugado-ungulado

sem decoração

sem decoração

Pintado internamente de

vermelho e externamente de

ocre claro
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TABELA 4

Composição química

SiO2

Fe2O3

A12O3

MnO

TiO2

CaO

MgO

N J ^ O

K2O

Perda por calcinação

- Composição química dos

Código

C-35

44,40

3,56

25,90

0,01

7,22

1,23

0,45

0,06

1,02

16,60

fragmentos

do

C-151

53,7

2,17

21,3

0,01

4,72

0,32

0,39

0,07

1,05

15,3

de cerâmica (em % de massa)

Fragmento

C-146

42,80

3,56

22,20

0,01

7,22

0,42

0,43

0,04

0,96

20,20
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4.1.2. Cerâmicas Fabricadas

Com a metodologia de fabricação de cerâmicas correntemente empregada no

Departamento de Artes da Universidade Estadual de Londrina, foram fabricadas dez amostras

cerâmicas. A argila utilizada é da cidade de Sapopema (25km do Rio Tibagí), norte do estado do

Paraná. Foram fabricadas cinco amostras cerâmicas de 1,16 ± 0,03cm de espessura e cinco de 1,87

± 0,01cm de espessura, denominadas de amostra A e amostra B, respectivamente, todas com área

de 8cm x lOcm. As amostras A foram numeradas de 1 a 5, fazendo o mesmo com as amostras B.

A espessura de l,87cm foi determinada segundo o critério de "espessura ótima"

para amostras, em experimentos de transmissão de raios gama, segundo Mudahar et aL (1985). De

acordo com o artigo, a equação abaixo mostra a relação entre a espessura da amostra colocada entre

a fonte radioativa e o detector com a energia da fonte radioativa.

onde d significa a espessura da amostra, a é uma constante (0,032 cm por keV) e E é a energia da

fonte em keV.

A tabela 5 mostra a composição química das amostras (medidas realizadas no

Instituto de Tecnologia do Paraná).

A técnica da fabricação das amostras emprega os seguintes materiais: maromba

(máquina elétrica utilizada para misturar a argila e a água), argila, ripa de madeira, água, prensa e

forno. Uma quantidade adequada de argila sólida e de água é introduzida na maromba e misturada

até a obtenção da pasta homogênea. Tendo esta argila pronta , coloca-se aproximadamente um

quilo da mesma na prensa, onde a espessura é definida com as ripas de madeira, que foram

escolhidas de acordo com nosso experimento.
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TABELA 5 - Composição Química das cerâmicas fabricadas (em % de massa)

Composição química

SiO2

Fe2O3

A12O3

MnO

TiO2

CaO

MgO

Na^O

KaO

Perda por calcinação

Código

Amostra nü 1

63,3

3,79

19,1

0,1

8,14

0,25

0,46

0,08

0,87

2,06

do

Amostra na 2

69,2

2,46

20,0

0,1

3,99

0,14

0,20

0,07

0,78

1,87

fragmento

Amostra nQ 3

68,8

1,80

20,8

0,1

4,15

0,10

0,23

0,07

0,84

1,91

A próxima etapa consiste em cortar a argila, para que tenha a área prevista, de

lOcm x 8cm, deixando secar por uma semana. O manuseio do forno é a etapa mais complicada,

porque se as cerâmicas estiverem muito úmidas, estas se quebrarão. A temperatura de queima das

cerâmicas é aumentada gradualmente, começando com 100sC até 700aC, com incrementos de

100fiC. A temperatura de 700^3 é a estimada pelos arqueólogos como sendo a utilizada pelos

indígenas para a queima de suas cerâmicas. A figura 16 mostra a fotografia das cerâmicas fabricadas.

JLJ

FIGURA 16 - Fotografia das cerâmicas fabricadas
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4.2. Caracterização dos Meios Utilizados

No estudo realizado para a escolha dos meios a serem empregadas, foi grande a

preocupação em se encontrar meios distintos, de fácil manuseio, homogêneos, etc, sendo que o

critério de maior peso foi a máxima diferença entre os coeficientes de atenuação dos meios

escolhidos.

Foi realizada uma análise do desvio de u.p com o objetivo de determinar as

condições para minimizá-lo. O resultado obtido foi a seguinte relação: (J^p, > [i2p2 > HcPc, sendo o

coeficiente de atenuação do meio 1, do meio 2 e da amostra cerâmica, respectivamente. No

entanto, não encontramos meios que obedecessem esta relação, que conduz ao mínimo desvio

possível em jip.

4.2.1. Meio Areia

A areia utilizada é a areia comum de construção civil, que foi passada em uma

peneira de malha de lmm, para resolver o problema de compactação, diminuindo assim o desvio

das medidas.

Como os outros meios utilizados, a areia foi colocada dentro de películas de

plásticos, para facilitar o manuseio. Para se saber a contribuição das películas de plásticos na

intensidade do feixe transmitido, foram realizadas medidas que serão discutidas a seguir no item

5.2.



40

4.2.2. Meio Pó de Mármore

Escolheu-se esse meio analisando o número atômico dos elementos. A princípio

pensamos em mármore sólido, mas depois verificamos que o mercado nos oferecia o pó de

mármore, mais adequado para o nosso experimento.

Como este meio é tóxico, não devendo ser inalado, esta é mais uma razão para

usar as películas de plástico para montar "travesseiros" dos meios, maleáveis e fáceis de se

acomodarem, envolvendo a amostra dentro da caixa de medidas.

4.2.3. Meio Geléia

A geléia utilizada é um brinquedo comercializado com o nome de Géléinha,

fabricado por Tívoli - Ind. e Com. Ltda. Foi colocada também em películas de plásticos, para não

incorporar impurezas, mudando assim nosso meio original. Os componentes da geléia, de acordo

com o fabricante, são: água destilada, álcool etílico, borax, carboxi metil celulose, corantes naturais,

glicerina bidestilada, goma güar e metil parabeno.

Tendo a participação de álcool na sua composição química, existe a necessidade

de manter a geléia em recipiente fechado, para evitar a evaporação do álcool, fato esse que mudaria

sua densidade.

4.2.4. Meio Mica

A mica é o nome genérico de um grande grupo de minerais, hidrossilicatos de

alumínio, potássio, ferro e magnésio, cristalizáveis no sistema monoclínico. A mica é um material
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constituído de aglomerados com granulações diferentes. Para resolver este problema o meio foi

peneirado com dois tipos de peneiras, de malhas de 1,5 mm e 1,0 mm respectivamente.

4.2.5. Meio Agua

A água foi utilizada como meio uma vez que seu coeficiente de atenuação linear

é próximo ao da geleia. Para as medidas com as cerâmicas fabricadas foi utilizado o meio geléia,

enquanto que para as cerâmicas indígenas foi a água. Esta troca ocorreu pelo fato do meio ser

líquido, sendo mais fácil de ser manuseado, enquanto que a meio geleia tinha uma grande

desvantagem, pois o porta amostra onde a geléia era colocada tinha necessidade de ser preparado

doze horas antes de ser utilizado para acomodar bem e não apresentar bolhas de ar.

Neste caso a água foi envolvida com duas películas de plásticos comuns,

daqueles usados para congelamento de alimentos. Foram realizados testes para verificar que a

influência destas películas de plásticos na atenuação do feixe era desprezível, conforme o item 5.2.

A figura 17 mostra a fotografia dos cinco meios utilizados, devidamente

envolvidos pelas películas de plásticos usados.

Mica Areia Pó de Geléia Agua
mármore

FIGURA 17 - Meios utilizados, da direita para a esquerda, água, geléia, pó de

mármore, areia e mica
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4.2.6. Outros Meios

Os meios que serão comentados a seguir foram considerados e medidos, embora

não tenham sido utilizados neste trabalho por terem coeficiente de atenuação linear próximos aos

meios relacionados no item anterior.

O pó de alumina não foi utilizado pelo fato do seu coeficiente de atenuação

linear ser muito próximo ao do pó de mármore.

O gel utilizado em bolsas térmicas, que possui composição à base de celulose

vegetal, tem um coeficiente de atenuação linear próximo ao da água e ao da geléia.

A serragem não foi utilizada por ser difícil de trabalhar, pois não foi possível

obter uma distribuição uniforme da mesma na caixa.

Foram realizados dez experimentos de transmissão gama com os oito meios

citados, utilizando as equações 26 e 27 para determinar o valor do coeficiente de atenuação linear

(^p). Calculamos o valor médio e seu desvio padrão dos dez valores obtidos. A tabela 6 apresenta

o coeficiente de atenuação linear determinado neste trabalho para todos os meios considerados.

TABELA 6 - Coeficiente de atenuação linear dos oito meios analisados

Meios Utilizados
Areia (usado peneira de malha nfi 1,5)

Areia (usado peneira de malha n° 1)

Pó de mármore

Geleia

Mica

Agua

Pó de alumina

Gel

Serragem

Coeficiente de atenuação linear (mm"1)

0,0407±0,0004

0,0395±0,0009

0,029±0,001

0,0210+0,0001

0,0093±0,0004

0,0204±0,0001

0,026±0,002

0,01997±0,00006

0,0017±0,0003
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4.3. Determinação da Densidade das Amostras Cerâmicas

O método gravimétrico foi utilizado para determinar a densidade das amostras

cerâmicas indígenas e as fabricadas. Ao invés de utilizar-se água para a determinação do volume,

utilizar-se a areia comum de construção civil, pelo fato das cerâmicas absorverem água.

Para determinar o volume da amostra, primeiramente determinamos o volume

da caixa de acrílico, medindo o volume de areia dentro da caixa. Colocamos a cerâmica dentro da

caixa completando com areia, e medimos o volume de areia. Determinamos o volume da amostra

cerâmica subtraindo o volume da caixa menos o volume da caixa com a cerâmica. Para cada

amostra de cerâmica foram realizadas dez repetições da mesma medida, tendo em vista a obtenção

do valor médio das mesmas.

A areia tem uma desvantagem em relação à água: o problema de compactação.

Foi necessário percutir a caixa contendo a areia e a cerâmica, para que a areia se distribuísse com

maior homogeneidade.

A determinação das massas das cerâmicas foi realizada com uma balança de

precisão fabricada por GEHAKA - Ind. e Com. Eletro-Eletrònica GEHAKA Ltda., modelo

BG4O0.

A densidade foi calculada utilizando-se a fórmula da equação 57.

m (57)

Através do cálculo de propagação de erros, determinamos o desvio da

densidade. Foram realizadas dez repetições para a determinação do volume e da massa.

A tabela 7 apresenta a densidade determinada por este método para as amostras

de cerâmicas fabricadas, assim como a incerteza global propagada.
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A figura 18 mostra o gráfico da densidade em função das amostras (A e B) e o

valor médio com o seu desvio padrão. Não foram utilizados os dados da amostra A números 3 e 4,

pois estavam fora do intervalo de dois desvios padrões.

TABELA 7 - Densidade das amostras fabricadas

Amostra A

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5

Amostra B

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5

Densidade (g.cm5)
Amostra A

l,62±0,07
l,63±0,08
l,73±0,06
l,79±0,l
l,63±0,07

Amostra B
l,69±0,05
l,66±0,04
1,66+0,04
1,64+0,03
1,63+0,03

Densidade das cerâmicas fabricadas

J.. -T- X

densidade média = (1.64 + 0.02)g/cm3

10

Quantidade de dados

FIGURA 18 - Densidade das cerâmicas fabricadas, a linha tracejada vermelha

indica o valor médio da densidade, a tracejada preta indica um desvio

padrão e a linha tracejada com um ponto indica dois desvios padrões.
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4.4. Método de Conners Modificado para Medida do Coeficiente de

Atenuação

O Método de Conner et al(1970) consiste na realização de uma seqüência de

medidas: B,, N1} S,, S2, S3, Nj, B^ N3, S4, Ss, S6s..., onde B representa valor da contagem de fundo,

N representa a contagem do feixe incidente, S representa a contagem do feixe transmitido pela

amostra e os sub-índices são números que indicam a seqüência temporal das medidas.

No trabalho original de Conner, ...S1} S2, S3..., a contagem do feixe transmitido,

consistia na contagem no mesmo ponto da amostra, o que foi modificado neste trabalho, variando

a posição da amostra em relação ao feixe, a fim de obter-se um valor mais representativo do

material.

O coeficiente de atenuação linear é obtido em duas etapas de cálculos.

Primeiramente, com os dados acima, calcula-se as seguintes razões R̂ :

R _ ^ - A (58)
1 NB

[S2-y2{Bx+B2)\ (59)
2

R -
3
3 N2-B2

R
5

(62)
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e assim por diante para as razões R,, de ordem maior.

Desta maneira um grupo de valores R, é calculado para cada amostra. Neste

trabalho calculou-se o valor médio e o desvio padrão utilizando-se dezoito razões R^ sendo

portanto, para cada determinação, necessário fazer 18 medidas.

A seguir calcula-se o valor médio destas razões, que chamamos de R e seu

respectivo desvio (T^.

O valor do coeficiente de atenuação linear (|j.p) e o desvio padrão foi calculado

por:

(63)

(64)
6 = SR

Este método foi utilizado para a determinação do coeficiente de atenuação linear

por transmissão simples. Quando foi utilizado o método dos dois meios, não foi possível a sua

utilização pelo fato do tempo de cada medida ser muito longo.

A metodologia para a tomada de dados utilizando o método dos dois meios teve

a seguinte seqüência: B, N01, Sls S2, S3 ... S9, S10, N02s Sn , S12... S^, N l5 N03, Nv , onde B representa o

valor da contagem de fundo, N^ representa a contagem do feixe incidente, S, representa a contagem

do feixe transmitido pelo conjunto completo, caixa mais meio mais cerâmica, N, representa a

contagem do feixe transmitido pela caixa de acrílico mais o meio utilizado, N v representa a

contagem do feixe transmitido pela caixa de acrílico.

Com os dados coletados, calcula-se a média e o desvio padrão dos S;, sendo que

de todas as contagens coletadas, foram devidamente subtraídas da contagem do fundo.

Transformando estas contagens em intensidade e colocando estes resultados na equação 38,
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obtemos o coeficiente de atenuação linear para as amostras cerâmicas indígenas. Utilizando a

equação 40 para calcular o desvio das medidas.

Para ambas as metodologias citadas acima, as medidas foram realizadas com

estatística de pelo menos cem mil contagens.
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4.5. Aquisição e Análise de Dados

4.5.1. Eletrônica Nuclear de Aquisição

A eletrônica nuclear utilizada consistiu de um contador da ORTEC-871 - Timer

and Counter, um amplificador para espectrometria MICRONAL - Modelo 4012, um monocanal

MICRON AL - Modelo 4010 e uma fonte de alta tensão MICRONAL - Modelo 1023A que

alimenta o detetor com +1150V. A figura 19 mostra a representação esquemática do arranjo

experimental e a figura 20 mostra a fotografia do arranjo experimental.

Pré-amplificador Colimadores

Amplificador

Monocanal

Contador

A-
tf

Detetor NaI(Tl)

Fonte de
Alta Tensão

t
Amostra

Fonte 24lAm

FIGURA 19 - Representação Esquemática do Arranjo Experimental
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FIGURA 20 - Fotografia do arranjo experimental.

4.5.2. Detector NaI(Tl)

O detector NaI(TT) é um cintilador inorgânico, pertencente ao grupo dos cristais

alcali-alogêneos. A função principal do detector é medir a radiação ionizante produzindo luz na

interação desta com o material do cintilador. Algumas propriedades dos materiais cintiladores ideais

são: converter energia cinética das partículas carregadas em luz detectável com eficiência de

cintilação alta; essa conversão deve ser linear, a luz produzida deve ser proporcional a energia

depositada e o material deve ter uma boa qualidade ótica.
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Os cintiladores inorgânicos possuem a melhor produção de luz e linearidade. A

maior propriedade do NaI(TI) é a excelente produção de luz e eficiência de aproximadamente 90%.

O cristal NaI(IT) é frágil e é danificado por choque mecânico ou térmico.

O detector NaI(Tl) utilizado foi o modelo TEUEDYNE ISOTOPES NaI(T]) -

Modelo 905-3, de 2"x 2", acoplado a uma base fotomultiplicadora ORTEC - Modelo 276.

4.5.3. Fonte de Z41Am

A fonte utilizada neste experimento é uma fonte de MAm, de 100 mCi, selada

em um disco metálico, modelo AMC.66, da Amersham International Limited.

A linha gama utilizada foi de 59,53 keV, de acordo com a biblioteca do programa

Gamalaber (1985). O M Am decai no elemento ^ N p , pelo decaimento a, sendo que o núcleo filho

se de-excita emitindo a linha gama utilizada de 59,53 keV. A figura 21 mostra o decaimento do

241 Am de acordo com Lederer etal(l978).

MeV
0.0758

0,05953

0.03320

2,14 10anos 237

93
Np

9/2+ 0,04%

5/2- 85,2%

_ZZ2± 0-21%

5/2+ 0,35%

a

s/2-

241
433 anos

95
Am

FIGURA 21 - Esquema de decaimento do Am
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4.5.4. Determinação da Curva de Calibração

Para determinar a curva de calibração do sistema de detecção, foram utilizadas as

fontes: 57Co com uma linha gama de 122,06 keV, 1S3Gd, com duas linhas gama, uma de 41,32 keV e

outra de 99,85 keV, e a própria fonte de 241Am com uma linha gama de 59,53 keV, de acordo com

"International Atomic Energy Agency".

Foram medidos os espectros de energia das três fontes, podendo-se assim

construir gráficos da contagem versus a voltagem, conforme mostrado nas figura 22, 23, 24 e 25.

Com o valor da centróide do pico em voltagem, para cada uma das linhas gama citadas acima,

podemos construir o gráfico de voltagem versus energia, figura 26, que é a curva de calibração.

Histograma - Espectro do Co

S «00-

Energia= 122,06 keV

7,2 7.3 7.4

Janela (Volts)

FIGURA 22 - Espectro do 57Co
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FIGURA 23 - Espectro do 1MGd - linha de 41,32 keV
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FIGURA 24 - Espectro do 153Gd - linha de 99,85 keV
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54

Da figura 26 podemos calcular a razão entre a energia e a voltagem, sendo

AE keV
= 16,23 . Com este valor podemos converter para energia, a largura na meia altura dos

espectros das figuras 22 a 25. O desvio na energia das linhas gama utilizada não foi usada porque a

barra de erro é menor que o ponto da figura 26. A tabela 8 mostra a resolução em energia e

voltagem na meia altura dos espectros.

Foi realizado um teste na eletrônica do sistema, conectando um pulsador

ORTEC, modelo 419 - Precision Pulse Generator (altura do pulso 2,7V) na saída da base da

fotomultiplicadora e levantando o espectro do pulso gerado. A figura 27 mostra o histograma do

espectro do pulso gerado.

I I Histograma - Espectro do Pulso gerado

O 6000

•o

<0

(0

n3,24 3,26 3,28 3,30 3,32 3,34 3,36

Janela (Volts)

FIGURA 27 - Espectro do Pulso Gerado.
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Analisando a figura 27, calculou-se que a resolução em energia devido à

eletrônica é de 0,52 KeV. Desta forma, a contribuição da eletrônica na resolução total em energia e

as características dos histogramas das fontes radioativas, como por exemplo, a largura à meia altura

(FWHM), etc, são mostrados na tabela 8.

TABELA 8 - Resolução em energia dos espectros

Elemento

153Gd

241Am

Energia (keV)

41,32

99,85

59,23

FWHM(keV)

Sistema

7,37

14,7

8,26

FWHM(keV)

Detetor

6,85

14,18

7,74

%da

contribuição

da eletrônica

no FWHM

7

3,5

6,3

%da

contribuição

do detetor no

FWHM

93

96,5

93,7
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4.5.5. Correção de Tempo Morto

Tempo Morto é o tempo mínimo necessário que separam dois pulsos gerados,

que são registrados no detetor e analisados pela eletrônica. Enquanto um pulso é processado,

outros não poderão ser analisados e portanto não serão contados, ou seja, o fluxo de radiação que

atinge o detetor é constante, o detetor converte esta radiação em pulsos, estes pulsos são separados

por um intervalo de tempo, e este intervalo de tempo o detetor não estará registrando nenhuma

radiação que estará chegando no detector.

Por isso temos a necessidade de fazer uma correção nas contagens. A equação

abaixo mostra a correção do tempo morto:

R=-L-
 (65)

1-/7

onde: R: taxa de contagem real (contagem por segundo - cps), I: taxa de contagem observada (cps),

T: tempo de resolução do sistema de medidas (s). O tempo de resolução da eletrônica, é 9.10"6 s,

medido através de osciloscópio.

Foi realizado o efeito da correção de tempo morto, o qual será mostrado no item

4.3
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4.5.6. Arranjo Experimental

4.5.6.1. Geometria de Medida

A geometria utilizada é mostrada na figura 28, que consistiu de dois colimadores

de chumbo na saída da fonte, de Imm e 2mm de diâmetro distanciados de l,7mm, colimador de

chumbo na entrada do detetor, de 5mm de diâmetro, distância entre fonte-detetor de 13,5cm.

As amostras foram posicionadas de acordo com a figura 28 em cima de uma

escala milimétrica, onde as mesmas se deslocavam perpendicularmente em relação ao feixe

incidente, com incrementos de 2mm, possibilitando a análise da amostra de interesse.

Colimadores

S
1
í

i
•4

"5eai

i \

4.7cm 5.3cm 3,5cm
*• \ «s > \ < >

_5mm Amostra 2mm

$mm

13.5cm l,7mm

\

Pb Nal(Tl) 241'Am

FIGURA 28 - Geometria das Medidas
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4.5.6.2. Transmissão Simples

As cerâmicas fabricadas utilizaram o arranjo experimental da transmissão

simples. As mesmas foram colocadas em suportes, com movimentação horizontal milimétrica.

Uma régua fixa foi colocada embaixo do suporte, para que a distância entre os pontos medidos nas

cerâmica fosse controlado.

A amostra foi colocada na metade da distância entre a fonte-detetor. Pelo

Método de Conners Modificado foram coletados dezoito medidas para cada uma das amostras

cerâmicas.

4.5.6.3. Método dos dois Meios

No arranjo experimental da figura 28 a amostra, consistiu da cerâmicas indígena,

imersa sucessivamente em cada um dos quatro meios, areia, pó de mármore, água e mica, e uma

caixa de acrílico. As dimensões da caixa de acrílico foram de 18 cm x 10,9 cm x 5,34 cm ,

comprimento, altura e largura, respectivamente.

A caixa de acrílico com a cerâmica envolta por um dos meios citados

anteriormente foi colocada em cima da escala graduada, sendo deslocada em incrementos de dois

milímetros na horizontal, num total de 20 medidas para cada amostra.

Foi construído um suporte para fixar a cerâmica na caixa de acrílico e garantir a

reprodutibiüdade da posição da amostra. A figura 29 mostra a fotografia do suporte com a amostra

cerâmica.
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AI ' I 4 ? ' l

FIGURA 29 - Suporte das amostras cerâmicas.
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4.5.6.4. Determinação do Coeficiente de Atenuação da Água

A determinação do coeficiente de atenuação linear da água (|i) foi necessária para

demonstrar a confiabilidade do arranjo experimental utilizado. Foi determinado o (X da água com

três caixas diferentes, de espessuras (53,4iO,2)mm, (44,7 ±0,2)mm e (26,110,3)mm, denominadas

de caixa A, caixa B e caixa C, respectivamente.

Nestas medidas foi utilizado o Método de Conner Modificado e o método de

seqüência de coleta de dados utilizado no método dos dois meios, segunda e terceira coluna da

tabela 9, respectivamente. A tabela 9 mostra os valores determinados e valores encontrados na

literatura.

TABELA 9 - Valor do coeficiente de atenuação da água

Caixa A

Caixa B

Caixa C

HP - água (mm1)

Método de Conners

0,020410,0001

0,019910,0001

0,019510,0003

HP - água (mm1)

seqüência dos dois

meios

0,0205010,00006

0,0199510,00005

#

[ip - água (mm1)

Literatura

0,020010,0002a 0,020010,0003b

0,020010,0002°

# Não foi realizada a medida
a Oliveira (1991)
b Biassusi (1996)
c Ferraz (1974)
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4.5.7. Programas Utilizados para Análise de Dados

Os programas utilizados para análise de dados foram o Excel (1997), versão 7.0,

e o Origin (1996) , versão 4.1. O programa Excel foi usado para fazer as planilhas de dados, onde,

neste caso foram colocadas as equações 38 e 40, obtendo-se assim o valor do coeficiente de

atenuação linear das amostras cerâmicas e o seu respectivo desvio.

O programa Origin serviu para a confecção dos gráficos científicos, assim como

para as análise de histograma, como, por exemplo, ajustar uma curva gaussiana, fomecer o valor de

seu centróide, a largura à meia altura (FWHM), etc.



62

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Cerâmicas Fabricadas

Pelo método de transmissão simples foram realizadas dezoito medidas de cada

amostra, cinco amostras A e cinco amostras B, utilizando o método de Conner Modificado. A

tabela 10 mostra a média dos dezoitos valores obtidos para o coeficiente de atenuação linear

utilizando a equação 63. Para o cálculo do desvio foi usada a equação 64.

TABELA 10 - Valores do \ip e seu desvio das cerâmicas fabricadas pelo método

de transmissão simples

Cerâmica

Amostra A

Amostra B

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

0,04910,001

0,049710,0007

0,050+0,001

0,0509±0,0006

0,05110,002

0,050410,0004

0,051010,0008

0,050310,0003

0,050+0,001

0,0504+0,0004
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Foram realizadas vinte medidas do coeficiente de atenuação linear de cada uma

das amostras, cinco amostras A e cinco amostras B, para o método dos dois meios. A tabela 11

representa a média de cada grupo de vinte medidas dos valores das amostras A e B para o método

dos dois meios. Para determinar o coeficiente de atenuação linear e seu desvio, utilizamos as

equações 38 e 40.

TABELA 11 - Valores do |ip e seu desvio das cerâmicas fabricadas pelo método

dos dois meios

Cerâmica

Amostra A

Amostra B

NM

N*2

N e 3

NM

N*5

NQ1

Coeficiente de atenuação linear

Areia e pó de mármore

0,048+0,002

0,05110,003

0,064+0,007

0,059+0,005

0,045+0,001

0,048+0,002

0,052+0,002

0,04910,001

0,051+0,001

0,049+0,001

Areia e geléia

0,050+0,001

0,05310,002

0,05810,002

0,05910,002

0,04610,001

0,04810,001

0,05010,001

0,05110,001

0,055+0,001

0,05310,001

(mm1)

Geléia e pó de

mármore

0,05710,004

0,05910,005

0,05010,003

0,05910,004

0,03810,001

0,04810,001

0,04410,001

0,06210,003

0,05310,002

0,05210,001

Três cerâmicas distintas, mas do mesmo lote de fabricação, foram enviadas ao

TECPAR — Curitiba, para análise da composição química. A tabela 12 mostra os resultados

calculados com o programa XCOM para o coeficiente de atenuação de massa (\i) destas três

cerâmicas fabricadas, usando a composição química da tabela 5. O valor do coeficiente de

atenuação linear (}ip) é obtido multiplicando-se o coeficiente de atenuação de massa ((0.) calculado
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através do XCOM pelo valor da densidade média medida (tabela 7). Há diferença entre os valores

obtidos, isto porque para se obter a composição química das cerâmicas é preciso raspar em tomo

de duas gramas da mesma para a realização da análise, e cada amostragem representa apenas uma

pequena região da cerâmica. Pelos resultados podemos ver que as duas gramas não representam a

cerâmica como um todo.

TABELA 12 - Valores do (ip das cerâmicas fabricadas.

Cerâmica

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

HP-XCOM (mm4)

0,050+0,001

0,046+0,001

0,045±0,001

O valor médio e seu desvio padrão das medidas da tabela 11 são apresentados na

tabela 13. Para efeito de comparação dos valores da tabela 12 com os valores medidos

experimentalmente, calculamos o valor médio e seu desvio padrão das tabelas 10, 12 e 13, que é

mostrado na tabela 14. A tabela 14 apresenta os resultados de (ip e seu desvio padrão pelos dois

métodos experimentais e o calculado pelo programa XCOM, mostrando a validação do método

dos dois meios.

TABELA 13 - Valores do (i.p das amostras cerâmicas fabricadas medido pelo

método dos dois meios (média e desvio padrão da tabela 11).

Cerâmica

Amostra A

Amostra B

Coeficiente de atenuação linear (mm'1)

Areia e pó de mármore

0,053±0,007

0,050±0,001

Areia e geléia

0,053+0,004

0,051±0,002

Geléia e pó de

mármore

0,056±0,004

0,052±0,006
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TABELA 14 - Valores do coeficiente de atenuação linear \ip, pelo XCOM,

medido pelo método de transmissão simples e pelo método dos dois meios.

Cerâmica

Amostra A

Amostra B

[ip - XCOM (mm1)

0,047±0,002

0,047±0,002

|ip - método de

transmissão simples

(mm1)

0,0501+0,0007

0,0504±0,0003

|ip - método dos dois

meios (mm"1)

0,054+0,001

0,051+0,001
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5.2. Análise das películas de plásticos

Foram utilizados dois tipos de películas de plástico, um plástico usado em

embalagens de entrega de jornais e o outro para congelamento de comida. O primeiro tipo de

plástico foi empregado nas amostras cerâmicas fabricadas e o outro nas amostras cerâmicas

indígenas.

O experimento utilizado para obter o resultado da contribuição das películas de

plástico foi o método de transmissão simples. A tabela 15 demonstra que não há contribuição

significativa das películas de plástico na intensidade do feixe transmitido.

TABELA 15 - Contribuição das películas de plásticos utilizados

Plástico

Comida

Jornal

Número de

camadas

4

8

4

Intensidade feixe

do incidente

Io

1093

1093

1085

3

3

3

Intensidade feixe

do transmitido

I

1093

1093

1085

°"/
3

3

3
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5.3. Análise da Correção do Tempo Morto

Foi feita a correção do tempo morto para uma das amostras cerâmicas,

mostrando que esta correção não é necessária, por não contribuir significativamente nos valores do

coeficiente de atenuação linear obtido. A tabela 16 apresenta os valores do coeficiente de atenuação

linear da cerâmica C-116e, sem correção do tempo morto e com a correção empregando a equação

65 do item 4.5.5.

TABELA 16 - Valores do coeficiente de atenuação para a amostra cerâmica C-

116e

Meios utilizados

Areia e pó de mármore

Areia e água

Areia e mica

Mica e água

Mica e pó de mármore

Agua e pó de mármore

Valor do coeficiente de

atenuação linear (mm1)

0,073110,0039

0,0750±0,0021

0,0760±0,0013

0,0798+0,0039

0,0794+0,0021

0,0791+D,0052

Valor do coeficiente de

atenuação linear — corrigido

(mm1)

0,0732+0,0039

0,0750±0,0021

0,0761±0,0013

0,0796+0,0039

0,0793+0,0021

0,0791±0,0052
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5.4. Análise da contribuição do "Build up'

O fator de Build Up (Harima, 1993; Ochiana, 1994) é definido como a radiação

do feixe incidente que é espalhada pela amostra ou pela blindagem e retoma ao feixe transmitido

sendo contado pelo detetor. A formula abaixo é utilizada para determinar este fator

onde B é o fator de "Build up" e as outras variáveis da equação acima já forma definidas na

equação 2. Isolando o valor de B nesta equação e fazendo a propagação de erros, podemos calcular

o seu desvio.

Para que o fator de "Build up" não influencie nas medidas de transmissão gama

ele deve ser igual ou o mais próximo possível de 1. Foram realizados cálculos para a cerâmica C-

IXS-95, para os quatro meios utilizados, cujos resultados são mostrados na tabela 17.

TABELA 17 - Valor do fator de Build up para a cerâmica C-IXS-95.

Cerâmica C-IXS-95

Meios

Areia

Pó de mármore

Agua

Mica

Fator de Buidl up

0,94±0,04

0,97±0,05

0,94±0,02

0,98±0,03

Os valores da tabela 17 mostram que não há influência significativa da radiação

espalhada que atinge o detector nos resultados dos experimentos realizados.
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5.5. Cerâmicas Indígenas

A partir da composição química das amostras cerâmicas indígenas determinamos

o seu coeficiente de atenuação massa (|j.) pelo programa XCOM, e utilizando o valor da densidade

da tabela 2 obtivemos o coeficiente de atenuação linear (|ip). A tabela 27 mostra estes valores.

Foram realizadas primeiramente quatro experimentos de transmissão gama pelo

método dos dois meios de cada cerâmica indígena, para os quatro meios utilizados. Fazendo a

combinação dois a dois destes quatro conjuntos de dados obtidos, utilizou-se a equação 38 do item

3.2, obtendo-se seis valores para o coeficiente de atenuação linear (|ip) de cada amostra,

apresentados na tabela 18. Os desvios experimentais apresentados levam em conta a propagação

dos desvios considerando a equação 40.

Analisando a tabela 18, concluímos haver a necessidade de realizar mais

repetições dos experimentos, por dois motivos: a flutuação dos dados obtidos e as lacunas

mostradas na tabela 18. As lacunas da tabela 18 são medidas que forneceram valores negativos.

Estes valores negativos são facilmente explicados analisando a equação 38, cujo denominador

envolve a razão dos logaritmos neperiano das intensidades transmitidas, se houver uma flutuação

grande nos dados coletados, esta razão poderá ser maior do que 1, fazendo com que o

denominador se tome negativo e resultando numa medida negativa. Das dez cerâmicas indígenas,

nove foram escolhidas para novas medidas, para melhorar a análise. Para a cerâmica C-116e não

foram efetuadas novas medidas porque os valores obtidos e mostrados na tabela 18 são bons. A

explicação para este resultado é que a cerâmica C-116e tem uma espessura próxima à "espessura

ótima" (Mudahar <**/., 1985).

Por não haver tempo suficiente para a repetição do experimento das nove

cerâmicas para os quatro meios, foram analisados os resultados que não forneceram valores

fisicamente aceitáveis e realizadas medidas com os meios correspondentes. As tabelas 18 a 26,

utilizando o desvio padrão da média, mostram os valores para o primeiro e o segundo grupo de

medidas e a combinação dos resultados obtidos no primeiro conjunto de experimentos com os do
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segundo conjunto de experimentos. Analisando os resultados das cerâmicas C-146, C-377 a, C-

377b, C-66, C-35 e C-IXS-95 observamos uma flutuação dos dados obtidos para cada uma delas,

onde o principal fator que deve ter provocado esta dispersão dos dados foi o fato da espessura

destas amostras se encontrar abaixo de lcm, sendo que o cálculo feito para a espessura ótima foi de

l,9cm.

TABELA 18 - Valores do up para as amostras cerâmicas indígenas com a

combinação dos meios dois a dois.

Código das

cerâmicas

C-146

C-377a

C-377b

C-66

C-30

C-35

C-61

C-116e

C-151

C-EXS-93

C-IXS-95

Coeficiente de atenuação linear (mm"1)

Areia e pó

de mármore

*

*

0,044±0,002

0,05110,002

0,048±0,002

0,065+0,008

*

0,073±0,004

0,05110,002

0,05310,002

0,04810,003

Areia e água

0,080±0,005

0,07110,004

0,046±0,001

0,059+0,002

0,05010,002

0,054+0,001

0,075+0,002

0,053+0,001

0,059±0,002

0,048±0,002

Areia e mica

0,069±0,002

0,087±0,004

0,05610,003

0,07010,002

0,05710,002

0,06510,002

0,054+0,001

0,07610,001

0,053+0,001

0,05910,001

0,05010,001

Mica e água

0,05110,003

*

*

*

0,4310,32

0,038+0,002

0,05410,002

0,079+0,004

0,05110,001

0,05610,002

0,08710,001

Mica e pó de

mármore

0,04210,001

0,079+0,005

*

*

*

0,064+0,003

0,042+0,001

0,079+0,002

0,060+0,001

0,083+0,003

0,061+0,003

Agua e pó

de mármore

0,03910,002

0,05510,004

*

*

0,06410,010

0,03910,001

0,07910,005

0,07510,005

0,05110,004

*medidas que não forneceram valores fisicamente aceitáveis
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TABELA 19 - Valores do \ip e seu desvio da cerâmica C-146.

le grupo

2° grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

*

0,076±0,008

*

#

#

*

Areia e água

0,080±0,005

0,062+0,003

0,071+0,004

0,067+0,004

#

#

Areia e mica

0,069±0,002

0,060+0,001

0,066+0,001

#

0,062±0,001

#

Mica e água

0,051±0,003

0,054±0,003

#

0,047±0,002

0,062+0,004

#

Mica e pó de

mármore

0,042±0,001

0,049+0,001

#

#

0,052±0,002

0,041±0,001

Agua e pó

de mármore

0,03910,002

0,044+0,004

#

0,052±0,006

#

0,038±0,001

*medidas que não forneceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
I s grupo, e 2S grupo. — identificação dos grupos de medidas.
Combinação — Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.

le grupo

2a grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 20 - Valores do jip e seu desvio da cerâmica C-377 a.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

*

*

*

#

#

0,053+0,004

Areia e água

0,071±0,004

0,060+0,003

*

0,053+0,002

#

#

Areia e mica

0,087+0,004

0,058±0,001

0,079±0,003

#

0,060+0,002

#

Mica e água

*

0,052±0,003

#

*

0,060±0,006

#

Mica e pó de

mármore

0,079+0,005

0,044+0,001

#

#

0,045+0,002

0,069±0,003

Agua e pó

de mármore

0,055±0,004

0,040+0,003

#

0,035±0,002

#

*

aceitáveis* medidas que nao forneceram valores risicame
# não existe combinação para este valor.
lfi grupo, e 2Q grupo. — identificação dos grupos de medidas.
Combinação - Combinação dos valores do primeiro e segundIo grupo de medidas.
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I s grupo

2s grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 21 - Valores do fj.p e seu desvio da cerâmica C-377b

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,044±0,002

#

*

#

#

#

Areia e água

0,046±0,001

#

0,048+0,002

#

#

#

Areia e mica

0,056±0,003

#

0,049+0,001

#

#

#

Mica e água

*

0,060±0,006

#

*

*

#

Mica e pó de

mármore

*

0,037±0,001

#

#

0,050+0,004

Agua e pó

de mármore

*

0,034+0,002

#

0,032±0,001

#

*

* medidas que não fomecerann valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
I s grupo, e 2fi grupo. — identificação dos grupos de medidas.
Combinação— Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.

Ia grupo

2Q grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 22 -- Valores do (ip e seu desvio da cerâmica C-66.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,051±0,002

#

0,065±0,003

#

#

#

Areia e água

0,059+0,002

#

0,066±0,004

#

#

#

Areia e mica

0,070±0,002

#

0,059±0,001

#

#

#

Mica e água

0,082+0,006

#

0,056±0,002

0,073±0,006

#

Mica e pó de

mármore

*

0,049±0,001

#

#

0,092±0,008

0,087±0,003

Agua e pó

de mármore

*

0,036+0,002

#

0,040±0,004

#

0,092±0,009

* medidas que não forneceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
lfi grupo e 2C grupo — identificação dos grupos de medidas.
Combinação — Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.
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I s grupo

2a grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 23-- Valores do up e seu desvio da cerâmica C-30.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,048±0,003

#

0,05210,005

#

#

#

Areia e água

0,050+0,002

#

0,052±0,002

#

#

#

Areia e mica

0,057±0,002

#

0,053±0,001

#

#

#

Mica e água

*

0,056±0,003

#

0,076±0,007

*

#

Mica e pó de

mármore

*

0,054±0,002

#

#

0,066±0,004

0,070+0,004

Agua e pó

de mármore

*

0,052±0,005

#

0,045±0,003

#

*

* medidas que não fomeceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
lfi grupo e 2S grupo — identificação dos grupos de medidas.
Combinação - Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.

I s grupo

2fi grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 24 -- Valores do \xp e seu desvio da cerâmica C-35.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,065+0,008

0,065+0,008

*

#

#

0,048±0,003

Areia e água

*

0,056±0,003

0,063+0,005

0,058±0,004

#

#

Areia e mica

0,065+0,002

0,057±0,002

0,063±0,003

#

0,052±0,001

#

Mica e água

0,038±0,002

0,063+0,007

#

0,052±0,004

0,042±0,002

#

Mica e pó de

mármore

0,064V0,003

0,048+0,002

#

#

0,041+0,001

*

Agua e pó

de mármore

*

0,040±0,004

#

0,044±0,006

#

*

* medidas que não fomeceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
1Q grupo e 2e grupo — identificação dos grupos de medidas.
Combinação — Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.
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1" grupo

2r grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 25 - Valores do (ip e seu desvio da cerâmica C-IXS-93.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,053±0,002

#

#

#

#

#

Areia e água

0,059+0,002

#

0,058+0,002

#

#

#

Areia e mica

0,059±0,001

#

0,057+0,001

#

#

#

Mica e água

0,056±0,002

0,055±0,003

#

0,050+0,002

#

#

Mica e pó de

mármore

0,083±0,03

#

#

#

0,063±0,003

0,074+0,002

Agua e pó

de mármore

*

#

#

#

#

*

^medidas que não fomeceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
I s grupo e 2Q grupo — identificação dos grupos de medidas.
Combinação — Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.

lfi grupo

2e grupo

Combinação

Combinação

Combinação

Combinação

TABELA 26 -- Valores do |ip e seu desvio da cerâmica C-EKS-95.

Coeficiente de atenuação linear (mm1)

Areia e pó

de mármore

0,048+0,003

#

#

#

#

#

Areia e água

0,048+0,002

#

0,048±0,002

#

#

#

Areia e mica

0,050±0,001

#

0,048+0,001

#

#

#

Mica e água

0,087±0,011

0,048+0,003

#

0,049±0,003

#

#

Mica e pó de

mármore

0,061+0,003

#

#

#

0,081±0,003

0,050±0,001

Agua e pó

de mármore

0,051+0,004

#

#

#

#

0,052+0,005

*medidas que não fomeceram valores fisicamente aceitáveis
# não existe combinação para este valor.
I s grupo e 2fi grupo - identificação dos grupos de medidas.
Combinação — Combinação dos valores do primeiro e segundo grupo de medidas.
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A tabela 27 mostra o valor do |0.p médio e o desvio padrão utilizando as tabelas

18 a 26. Analisando o intervalo entre dois desvios padrões para estas cerâmicas, nenhum dado se

encontra fora deste limite, mas como temos um desvio razoavelmente grande, adotaremos um

intervalo de um desvio padrão para estas médias. A tabela 27 mostra estes novos cálculos utilizando

um desvio padrão.

As cerâmicas C-151, C-146 e C-35 são as únicas do grupo estudado cujas as

amostras foram enviadas ao TECPAR e assim obtida a sua composição química para os cálculos

com o XCOM. Na tabela 28 vemos a comparação entre os valores experimentais para o (J.p e os

calculados pelo XCOM, a partir da composição química. A diferença observada entre o valor

calculado pelo XCOM e o medido experimentalmente para a cerâmica C-146 já foi comentada no

item 5.1

TABELA 27 - Valores do coeficiente de atenuação linear \ip medido pelo

método dos dois meios

Código da cerâmica

C-146

C-377 a

C-377b

C-66

C-30

C-35

C-61

C-116e

C-151

C-IXS-93

C-EKS-95

HP - experimental (mm"1)

0,056+0,007

0.058+0,007

0,046+0,004

0,063+0,009

0,053+0,002

0,0648±0,0002

0,054±0,001

0,077+0,002

0,054+0,003

0,057+0,002

0,049+0,001
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TABELA 28 - Valores do coeficiente de atenuação linear (up), pelo XCOM,

medido pelo método dos dois meios

Código da cerâmica

C-151

C-35

C-146

HP - XCOM (mm1)

0,055+0,001

0,055+0,001

0,045±0,001

HP - experimental (mm"1)

0,054+0,003

0,056±0,005

0,056±0,007
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6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos para o coeficiente de atenuação linear das amostras de

cerâmica fabricadas, nos mostraram a validação do método dos dois meios para a medida desse

coeficiente.

Com relação aos resultados obtidos para as amostras cerâmicas indígenas,

concluímos que os meios utilizados demonstraram ser bastante adequados para a medida do

coeficiente de atenuação linear.

Para a obtenção de mais repetições independentes para o valor do coeficiente de

atenuação linear, o ideal seria empregar mais um meio, tendo-se assim dez valores de (J. para serem

analisados, ao invés dos seis valores obtidos neste trabalho empregando-se quatro meios. O

problema de se encontrar outro material é que o valor do seu coeficiente de atenuação linear (jip)

tem que ser diferente do valor do \ip dos outros meios já utilizados, sendo difícil, na prática,

encontrar outro material com as propriedades físicas adequadas.

Como futuros desenvolvimentos e melhoria deste trabalho, sugerimos:

(a) ampliar o estudo do desvio (equação 39), levando em conta os termos de covariancia naquela

equação, talvez inclusive melhorando o valor do desvio das medidas;

(b) trabalhar sempre que possível com fragmentos cerâmicos próximos da espessura ótima, se for o

caso, inclusive justapondo fragmentos finos da mesma peça arqueológica;
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(c) realizar também um estudo para a espessura ótima dos meios utilizados, que servirá para

orientar na escolha da espessura dos "travesseiros" de cada meio, a serem colocados na caixa de

acrílico;

(d) complementar o trabalho da literatura usado para o cálculo da espessura ótima[14], no qual foi

deduzida uma equação empírica para a espessura ótima (baseado em dados no intervalo de

energia de 279 keV a 1173 keV), realizando medidas na faixa de baixas energias, chegando até

59,53 keV, energia do 241Am e obtendo assim uma equação mais adequada a esta faixa de

energia, para ser empregada nos cálculos do método dos dois meios.



79

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIASSUSI, M. - Estudo da Deformação de um Vertíssolo através da Topografia

Computadorizada de Dupla Energia Simultânea - Dissertação de Mestrado-

Universidade Federal de Pelotas — RS. Fevereiro(1996).

BURCHAM, W.E. - Física Nuclear - Editorial Reverte, S. A. - Barcelona-Bogotá-Buenos Aires-

Caracas-México. - Capítulo 5 - P.139-153 (1974).

CONNER, A. L.; ATWATER, H. F. and PLASSMANN, E. H. - Gamma-Ray Attenuation

Coefficient Measurements - Physical Review A, General Physics, Third Series, Vol. 1,

No 3 -(1970).

DAVISSON, C. M. and EVANS, R. D. - Measurements of Gamma-Ray Absorption

Coefficients - Phys. Rev. 81, 404 (1951).

FERRAZ, E. S. B. - Determinação Simultânea de Densidade e Umidade de Solos por

Atenuação de Raios Gama do B7Cs e MAm - Tese de Doutorado - USP-ESALQ,

Piracicaba, 120 p.(1974).

GAMALABER -The Gamma Library Database File - J. Kirk Dirkens - Oak Ridge National

Laboratory (1985).

HARIMA, Y. — An Historical Review and Current Status of Build Up Factor Calculations

and Applications - Radiat Phys. Chem. - Vol. 41 No 4/5, pp631-672 (1993).

HUBBELL, J. H. and BERGER, M. J. - XCOM: Photon Cross Sections on A Personal

Computer NBSIR 87-3597 U. S. Departament of Commerce, National Bureau of

Standards, Gaithersburg, MD (1987).



80

HUBBELL, J. H.; GIMM, H.A. and. OVERBO, I - Pair, Triplet, and Total Atomic Cross

Sections (and Mass Attenuation Coefficients) for 1 MeV-100 GeV Photons in

Elements Z=l to 100 - J . Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 9, No 4 -P. 1023-1043-(1980).

HUBBELL, J. H. - Photon Mass Attenuation and Energy-absorption Coefiicients from 1

keV to 20 MeV - Int. j . Appl. Radiat. Isot, Vol. 33, pp. 1269-1290 - (1982).

KAPLAN, I. - Física Nuclear - Editora Guanabara Dois S.A. - Rio de Janeiro RJ. - Capítulo 15

- P . 327-368(1978).

KNOLL, G. F. - Radiation Detection and Measurements - Second Edition, John Wiley &

Sons (1989).

LEDERER, CM. and SHIRLEY, V.S. - Table of Isotopes - A Wiley-Interscience Publization,

John Wiley & Sons, INC., New York (1978).

MICROCAL™ ORIGIN™ - version 4.10, 32 bit - Copyright© 1991-1996 - Microcal Software,

Inc..

MICROSOFT® EXCEL - Copyright© 1985-1997 - Microsoft Corporation© 1993 - INSO

Corporation.

MILLER JR., T.O. - Tecnologia Cerâmica dos Caingângues Paulistas. Arquivos do Museu

Paranaense - Nova Série, Etnologia, ns 2, 51p (1978).

MUDAHAR, G. S.; MODI, S. and SINGH, M. - Total and Partial Mass Attenuation

Coefficients of Soil as a Function of Chemical Composition - Appl. Radiat. Isot. Vol.

42, No. l,pp 13-18, (1991).

MUDAHAR, G. S. and SAHOTA, H. S. - Optimal Thickness of soil between source and

detector for different gamma-ray energies, Journal of Hidrology, 80 265-269 -(1985).



81

OCHIANA, G. - Build Up Factor for Wide Conical Gamma Photon Beams Penetrating

Two-layred Plane Parellel Shields - Rom. Journ. Phys., Vol. 39, Nos. 3-4, P. 243-251

(1994).

OLIVEIRA, J.C.M. - Determinação de Parâmetros do Solo durante a Infiltração Horizontal

e Redistribuição da Agua por Atenuação de Raios Gama e Tensiometria -

Dissertação de Mestrado-CENA-USP, Piracicaba - São Paulo. Abril (1991).

PRADO S, R.M.G. e CORRÊA, R.F. - Medida da Densidade em Testemunho de Rocha de

Forma Irregular — CDTN - Aplicações de Técnicas de Medidas Nucleares, número:

DEAT-NI 04/90, pag. 1-6, Belo Horizonte - MG (1990a).

PRADO S, R.M.G. e CORRÊA, R.F. - Medida da Densidade em Testemunho de Rocha pela

Técnica de Atenuação de Raios Gama — CDTN - Aplicações de Técnicas de Medidas

Nucleares, número: DEAT-NI 01/90, pag. 1-8, Belo Horizonte - MG (1990b).

PRADO S, R.M.G. e CORRÊA, R.F.- Medida da Densidade em Testemunho de Rocha pela

Técnica de Atenuação de Raios Gama — II Encontro Nacional de Aplicações

Nucleares -Anais (ABEN) -pag. 169-170 - Caxambu, MG (1993).

SIEGBAHN, K. — Alpha-,beta-and Gamma-ray Spectroscopy — North-Holland Publishing

Company - Amsterdam - New York - Oxford . Chapter II - P.37-76 (1979).

TEMPSKI, E.D. - Caingângues - gente do mato. Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e

Etnográfico Paranaense, volume XLIV, 383p.,Curitiba, PR (1986).



82

8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Appoloni, C. R., Parreira, P. S.; Souza, E.; Quacchia, J. C. A.; Nascimento Filho, V. F. do; Gigante,

G. G.; Cesáreo, R.; Cunha e Silva, R. M. da - Estudo de Cerâmicas Arqueológicas do

Paraná por Técnicas Nucleares não destrutivas. Simpósio Internacional de Análise

Físicas e Químicas no Estudo de Materiais Arqueológico - MAE e POLI/USP - 29 a

31/05/96.


