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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre eim Ciências (M.Sc.) 

DETECÇÃO DE MICROORGANISMOS EM MEIOS DE CULTURA PELA TÉCNICA 

DE NEUTRONGRAFIA 

Reinaldo Wacha 

Maio/1999 

Orientadores: Verginia Reis Crispim 

Claudia de Alencar Santos Lage 

Programa: Engenharia Nuclear 

O estudo visa apresentar um novo método de detecção de microorganismos em 

diversos meios de cultura, tais como, água potável e flúidos corporais. Após os processos 

de crescimento no meio de cultura, separação e re-suspenção em solução tampão à base de 

boro, os microorganismos são depositados em detectores de traços, que são submetidos a 

um feixe de nêutrons térmicos 2,2 x IO5 n/cm2.s). Os traços latentes registrados pelas 

partículas alfa provenientes da reação B(n,a)Li são analisados por um microscópio óptico, 

que permite detectar a existência dos microorganismos. Complementando a análise, um 

Microscópio de Força Atômica, conhecido como nanoscópio, foi utilizado para comprovar 

essa identificação através da geometria dos traços das partículas alfa. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial fulfillment of the requirements for 

the degree of Master of Science (M.Sc.) 

DETECTION OF MICROORGANISMS IN CULTURE MEDIUM THROUGH THE 

NEUTRON RADIOGRAPHIC TECHNIQUE 

Reinaldo Wacha 

May/1999 

Advisors: Verginia Reis Crispim 

Claudia de Alencar Santos Lage 

Departament: Nuclear Engineering 

The study aims to obtain a more effective and faster method for the detection of 

bacteria in several culture media, such as potable water and blood. After the process of 

growth in the culture medium, separation and suspension in buffer solution based on boron, 

the bacteria are deposited in track detectors that are submitted to thermal neutron beams 

(neutron flux: 2,2 x 105 n.cm^.s"1), resulting from the channel J-9 of the Argonauta research 

reactor, from the Nuclear Engineering Institute, IEN/CNEN. The latent tracks ariser from 

the alpha particles proceeding from the reaction B(n,a)Li and, after having been revealed, 

are analyzed by an optical microscope that allows to detect the existence of the bacteria. 

Afterwards, they were analyzed in a nanoscope which helps the identification of the tracks of 

the alpha particles. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A evolução da medicina nestes últimos tempos, principalmente neste último 

século, tem se mostrado bastante notória com o aparecimento de novas técnicas de cura 

e novos medicamentos, cada vez mais eficazes. Nota-se facilmente este evento, se 

observado o aumento da população mundial ao longo dos anos (EHRLICH, 1970 e 

FORRESTER, 1971) 

A criação de técnicas mais rápidas e eficientes no diagnóstico de doenças, 

contribuindo para uma prescrição médica mais precisa, é fundamental para este processo 

e acaba por aumentar as chances de sobrevida de portadores de enfermidades. 

As técnicas atuais de diagnóstico em microbiologia algumas vezes ainda levam 

muito tempo entre a coleta e a identificação do microorganismo causador da 

enfermidade. Este tempo decorre da necessidade de cultivar o microorganismo em meio 

apropriado para que o mesmo se desenvolva e expresse suas características metabólicas, 

permitindo sua identificação (BIER, 1970 e BROCK, 1997). 

Em se tratando de microorganismos agressivos, ou seja, que se desenvolvem 

depressa e agridem o meio em que estão crescendo e se reproduzindo, o tempo 

decorrido entre a coleta de uma amostra e sua identificação é mais rápido e pode ser 

estimado em 24 horas. Já se o microorganismo não é deste tipo, ou demora a se 

reproduzir e crescer nas condições de laboratório, este processo pode chegar até 72 

horas, o que torna a técnica convencional muitas vezes inviável, diminuindo as chances 

de sobrevida do paciente infectado. Mesmo com a utilização de modernos e caros 

equipamentos capazes de caracterizar um microorganismo em poucas horas, para sua 

identificação seria nescessário novamente o cultivo em meio apropriado, o que significa 

esperar, no mínimo, por 18 horas. 
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LI - GENERALIDADES 

Como toda conquista cultural do homem, a Bacteriologia não surgiu 

inopinadamente como um meteoro, porém, cristalizou em um dado momento, quando se 

tornou suficiente o acúmulo de observações progressivamente acumulados pelas 

gerações anteriores. 

A era bacteriológica se iniciou em torno de 1880, com os trabalhos básicos de 

Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910), fundadores da Bacteriologia. 

Certamente, porém, a noção de que as bactérias causam doenças é mencionada 

em trabalhos mais antigos, que procuram esclarecer a natureza do contágio e do miasma. 

Contagium era uma substância derivada do corpo doente e que, passando de um 

indivíduo para outro, transmitia a moléstia. Miasma era uma substância gerada fora do 

corpo e que, espalhando-se por intermédio do ar, produzia a doença. O contágio 

derivava do organismo doente; o miasma, de matéria morta: "Morbus contagia, mors 

miasmata gignit". Assim, a sífilis (de homem a homem) e a raiva (do cão ao homem) 

eram exemplos típicos de moléstias devidas ao contágio. O impaludismo e a gripe eram 

consideradas doenças miasmáticas, isto é, adquiridas pela permanência em lugares de ar 

pestilento, donde resultaram os nomes malaria (mau ar) e influenza (motivada por 

influências atmosféricas). 

Hieronymus Fracastorius, no seu livro "De contagionibus et contagiosis morbis 

et eorum curatione" (1546), foi o primeiro a postular a idéia de que o contagium fosse 

devido a agentes vivos (seminária), criando, assim, a doutrina do contagium vivum. 

Durante cerca de dois séculos, foi esta a doutrina vigente, porém, discutida 

apenas sobre a base de especulações teóricas, até que, em 1762, o médico vienense 

Plenciz, reconhecendo a significação da descoberta dos micróbios por Leenwenhoek 

(1675), não só atribuiu aos animacula a causa das doenças, como também, a cada 

doença, seu micróbio específico. 
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Em 1840, Henle, em notável livro, expôs com clareza suas idéias sobre o 

contágio e o miasma, mostrando que não havia diferença entre aqueles dois agentes 

infectantes, que deviam ser considerados como agentes vivos. Assim, o pus varioloso é 

constituído de pus mas o contagium da varíola, o qual pode ser transmitido, quer 

diretamente por contacto, quer espalhando-se através do ar. Por isso, era a varíola 

considerada como doença miasmático-contagiosa. Henle estabeleceu também as 

condições para que um agente particular pudesse ser considerado causador de uma 

doença infecciosa: "Deve ser encontrado com constância no corpo doente; deve ser 

possível isolá-lo; e, com tal agente isolado, reproduzir experimentalmente a doença." 

Como se vê, Henle enunciou nitidamente os postulados que deveriam ser mais 

tarde impostos aos bacteriologistas pelas observações de Robert Koch. 

No dia 30 de Abril de 1878, foi apresentada à Academia de Ciências de Paris a 

sensacional comunicação de Pasteur, Joubert & Chamberland sobre a teoria dos germes. 

Neste trabalho, Pasteur, baseado em suas experiências relativas ao carbúnculo e à 

septicemia pelo vibrião séptico, desenvolveu a teoria microbiana da infecção, afirmando 

que o micróbio visto por Davaine e Rayer (1850) no sangue de animais carbunculosos 

era o agente daquela infecção, "tal como o ácaro era a causa da sarna (Cestoni, 1687) e a 

triquina, a causa da triquinose". 

Seguiram-se os trabalhos de Pasteur sobre a osteomielite (estafilococo) e a 

infecção puerperal (estreptococo); o micróbio da cólera das galinhas e a vacinação 

contra esta doença com germe atenuado; a vacinação contra o carbúnculo (experiência 

de Pouilly le Fort, 1881). 

Concomitantemente, Koch atacou também o problema do carbúnculo, 

publicando, em 1876, uma memória sobre os caracteres culturais e a biologia do B. 

anthracis que é, ainda hoje, um modelo de trabalho notável pela exatidão e pela minúcia 

da técnica. 



Pasteur realizava todos os seus trabalhos com meios líquidos, o que exigia grande 

habilidade técnica no isolamento das bactérias. 

Koch, introduzindo os meios sólidos (gelatina, ágar), veio facilitar enormemente 

a técnica bacteriológica. 

Pasteur examinava os germes a fresco; Koch introduziu na bacteriologia os 

métodos usados em Histologia, isto é, o exame de preparados fixados (esfregaços em 

lamínula) e corados. 

Em um congresso internacional realizado em Londres no ano 1881, Pasteur teve 

a oportunidade de tomar conhecimento dos aperfeiçoamentos instituídos por Koch e não 

ocultou o seu entusiasmo: "C'est un grand progrès!" 

Nos últimos decênios, a Bacteriologia tem progredido em vários sentidos. No 

domínio da microscopia, devem ser mencionados, além dos contínuos aperfeiçoamentos 

introduzidos não só na parte mecânica, como na óptica do microscópio com descoberta 

do ultra microscópio, em 1903, por Siedentopf & Zsigmondy, que veio facilitar 

consideravelmente as pesquisas. 

Numerosos progressos foram realizados no domínio da estrutura bacteriana, seja 

do ponto de vista morfológico, seja do ponto de vista químico, sendo para destacar em 

relação a este último, a importante contribuição de Heidelberger & Avery (1923) sobre 

os polissacarídeos específicos do pneumococo. 

Atualmente, os recursos utilizados para a detecção e identificação de 

microorganismos são bem conhecidos e se tornaram de domínio público, pelo seu 

constante uso no meio biológico. O desenvolvimento de um novo processo, utilizando a 

técnica neutrongráfica, pode trazer vantagens em relação aos métodos tradicionais. 

Os métodos tradicionais usados na detecção de microorganismos se baseiam no 

cultivo de colônias em meio apropriado onde, após a fase de crescimento, procede-se a 
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identificação dos mesmos. As amostras de tecido ou secreções, donde se pretende 

identificar ou mesmo checar a existência de microorganismos contaminantes, são 

coletadas e isoladas em meio nutriente, normalmente um composto contendo 

principalmente infusão de carne, conhecido como meio nutriente LB e deixados em 

descanso por no mínimo 18 horas, tempo necessário para que cada microorganismo 

chegue a uma saturação de crescimento. A saturação de crescimento deve-se a falta de 

espaço e pode variar de acordo com a fisiologia do microorganismo, de acordo com a 

sua agressividade. Retira-se uma alíqüota para ser semeada em meio coloidal, que é 

semelhante ao meio nutriente LB, porém, se apresenta sob forma gelatinosa, e deposita-

se sobre uma placa de Petri. Ao contato novamente com meio nutriente e dispondo de 

espaço, os microorganismos depositados voltam ao seu desenvolvimento, porém, se 

mantém concentrados conforme foram depositados, formando colônias. As colônias 

formadas permitem a identificação do microorganismo, mas, dependendo da fisiologia 

dele, o tempo decorrido para o crescimento de uma colônia pode até ultrapassar 48 

horas, mesmo que sob condições de cultura adequadas (BIER, 1970 e BROCK, 1997). 

O uso de modernos equipamentos de detecção biológica (automação de testes 

microbiológicos) asseguram a detecção de microorganismos em poucos minutos, após a 

coleta das amostras, porém, não consegue identificá-los sem que seja feita a semeadura 

em meio coloidal, o que acaba por incrementar o tempo gasto. Além desse fato, outro 

motivo que contribui muito para sua impopularidade é o seu custo de aquisição. 

O exame e a detecção de microorganismos utilizando-se a técnica neutrongráfica 

(WALKER, 1975 e CRISP1M, 1993), com as amostras depositadas sobre detector 

sólido de traços nucleares (SSNTD), CR-39, não necessita, a priori, de amostras pré-

desenvolvidas ou cultivadas em meio específico. O requisito básico para a detecção dos 

microorganismos por este processo é que os mesmos estejam em plena atividade 

biológica, para propiciar uma melhor interação com o elemento conversor de nêutrons 

em partículas a, responsáveis pela formação da imagem no filme, o que se dá por 

incubação. 
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As amostras coletadas em tecidos ou fluidos corporais, de onde se suspeita uma 

contaminação, podem ser examinadas "In Natura" ,ou seja, sem a necessidade de 

cultivo, pois, quando os microorganismos manifestam uma anormalidade infecciosa, eles 

se encontram em plena atividade biológica e se posicionam na fase exponencial da curva 

de crescimento (BIER, 1970 e BROCK, 1997) mostrada no capítulo II. Nessa situação, 

a aquisição de amostras não prevê e nem necessita que os microorganismos possuam 

dimensões compatíveis com o espectro visível. As partículas a que formam a imagem no 

filme através de danos, com dimensões que variam de 30 a 100 Â (DURRANI e BULL, 

1987), se originam da interação do nêutron incidente com um agente conversor. Com 

esse tamanho elas preenchem a região do microorganismo e o delineiam, mostrando sua 

morfologia, já que esta possui dimensões médias bem maiores, normalmente acima de 2 

(j.m Após a revelação, toda a imagem produzida durante a irradiação, pequenos traços 

aglomerados na área ocupada pelo microorganismo, que não estava no espectro visível, 

se apresenta ampliada e pode ser examinada sob microscopia óptica convencional. Uma 

simulação da sobreposição de traços de partículas a, formando a imagem do 

microorganismo, pode ser apreciada na figura 1.1. 

Figura 1.1 - (a) Formas que uma bactéria "/'« natura", depositada sobre o filme, pode 

assumir; (b) Ampliação da bactéria com a sobreposição de traços de partículas a; (c) 

Imagem formada após a revelação dos traços; (d) Superposição das configurações vistas 

em (a) e em (c). 
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Em suma, utilizando-se os métodos convencionais de detecção e identificação de 

microorganismos, mesmo com o auxílio de modernos equipamentos, necessita-se de um 

tempo mínimo de exame entre 18 e 36 horas (BffiR, 1970 e BROCK, 1997). Espera-se 

que o uso da técnica neutrongráfica possa ser vantajoso perante os métodos 

convencionais, possibilitando a completa identificação do microorganismo, em poucas 

horas. 

1.2 - OBJETIVO 

Este trabalho propõe checar a possibilidade de utilização da técnica 

neutrongráfica para a detecção de microorganismos em meios de cultura. Esta técnica 

pode se tornar mais acessível devido ao seu baixo custo/benefício, e eficiente devido a 

um menor tempo entre a coleta e a detecção propriamente dita. 

A redução no tempo total de detecção e identificação do microorganismo, 

proposta pela técnica neutrongráfica, vem do fato de que este processo não necessita do 

cultivo do microorganismo para sua identificação. O microorganismo é coletado em seu 

meio hospedeiro, normalmente tecidos ou secreções do paciente e, após submetido ao 

processo neutrongráfico, identificado através da imagem impressionada no filme 

utilizado. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL E MÉTODOS 

A utilização da neutrongrafia para detecção de microorganismos pode vir a se tornar 

uma técnica avançada, atrativa e alternativa no que concerne à redução do tempo total 

necessário para essa aplicação. 

O desenvolvimento e a definição de padrões de utilização e preparação das amostras, 

desde a coleta até o seu exame, facilita a aplicação e proporciona rapidez e eficiência à 

técnica, uma vez que procura otimizar e simplificar os parâmetros de uso. 

Esse capítulo define estes parâmetros de uso, procurando obter a maior eficiência 

aliada a maior rapidez de utilização da técnica sem deixar de considerar o fator econômico e 

prático que também são importantes para tornar o método popular. 

II. 1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

O processo utilizado na preparação das amostras a serem examinadas, em princípio, 

é um pouco mais demorado, posto que se utilizou o protocolo tradicional da microbiologia 

(BIER, 1970 e BROCK, 1997). Este procedimento foi tomado no intuito de garantir, 

primeiro que os microorganismos estivessem na fase exponencial de crescimento, onde 

possuem uma atividade biológica intensa (BROCK, 1997) (simulando um meio de coleta 

natural) e segundo que seja conhecida a quantidade de microorganismos utilizados, 

comprovando a eficiência de detecção da técnica. 

Os microorganismos utilizados foram escolhidos também para tornar conhecida a sua 

forma e seu comportamento biológico, assegurando uma maior facilidade na obtenção dos 

resultados. Cabe ressaltar que a nível de comprovação da técnica e para estabelecer os 
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parâmetros básicos de preparação das amostras, é conveniente que se pressuponha um 

resultado, esperando-o. Os microorganismos escolhidos foram as báctérias do tipo bacilo 

Escherichia coli Kl2 não patogênico, cujas características morfológicas são bastonetes 

Gram-negativos, de 2 a 3 um de comprimento e 0,6 um de largura (NEVES, 1978). Esta 

escolha se deveu ao fato de possuírem fisiologia bem conhecida no meio biológico, 

oferecendo uma facilidade de compreensão de seu comportamento e, principalmente, por 

não oferecerem perigo de contaminação aos manipuladores, pois não são patogênicos. 

Uma vez escolhido o tipo do microorganismo a ser utilizado, no caso a bactéria E. 

coli, separa-se uma quantidade qualquer de bactérias, normalmente uma colônia 

desenvolvida em meio nutriente LB sólido, daqui para frente chamado de meio coloidal, 

sobre uma "Placa de Petri", em 10 ml de meio nutriente LB líquido deixando que esta 

amostra se desenvolva na temperatura de 37 °C, sob constante agitação, por 7 horas no 

mínimo. Este tempo de desenvolvimento, por ser longo, propicia uma estagnação no 

crescimento e reprodução das bactérias devido, principalmente, a falta de espaço para as 

mesmas (BROCK, 1997). 

No processo de análise das bactérias é importante que estas tenham absorvido uma 

quantidade suficiente do agente conversor, para que a formação de traços no filme SSNTD 

CR-39 garanta a detecção. Quando as bactérias se encontram num meio superpopuloso, por 

uma questão de defesa e sobrevivência (pois não há espaço e ar), elas podem reduzir seu 

metabolismo a um nível quase vegetativo, podendo dificultar a absorção de qualquer tipo de 

produto, inclusive o agente conversor em questão. 

Da amostra desenvolvida em meio nutriente LB líquido, retira-se 0,25 ml da 

suspensão (com os microorganismos em estado estacionário) e coloca-se em um novo 

recipiente contendo a mesma quantidade de meio nutriente LB líquido do primeiro (10 ml). 

Se deixarmos este recipiente em um agitador, sob a temperatura de 37 °C, esses 

microorganismos voltarão ao seu metabolismo normal e estarão em plena atividade vital, 

chegando a chamada "fase exponencial de crescimento", alcançando um valor de 

9 



crescimento populacional em torno de 108 células/ml em aproximadamente uma hora e meia, 

como assinalado por uma seta, no gráfico da curva de crescimento de bactérias apresentado 

na Fig. 11.1. 

Figura II. 1 - Curva de crescimento de bactérias 

Após o crescimento da amostra até a fase exponencial, retira-se 10 ml da suspensão 

(meio nutriente LB liquido contendo as bactérias) e separa-se as bactérias do meio nutriente 

LB líquido, através de uma centrifiigação por 10 minutos a 7560g, sob uma temperatura de 

4°C, colocando-as em 10 ml de uma solução de cloreto de sódio a 0,9 % (salina). O uso do 

cloreto de sódio visa paralisar o processo de crescimento e preservar a integridade física dos 

microorganismos. Para assegurar uma completa separação das bactérias em relação ao meio 

nutriente é recomendável que se repita no mínimo duas vezes esta operação de centrifugação 

e resuspensão em salina. Desta feita, verifica-se sua concentração no meio salino, através de 

um espectrofotômetro. Neste estudo, foi utilizado o Espectrophotometer Hitachi U3300 

com referência de calibração em 600 nm, que deverá ser controlada através de diluições 

(BROCK, 1997), prevendo-se o número de bactérias a ser depositada no filme. 

Com os microorganismos em sua melhor fase metabólica (onde há mais atividade 

vital) de concentração conhecida, adiciona-se o agente conversor, que dará condição à 
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reação (n,a) na irradiação, a seguir, incuba-se, por cerca de 30 minutos, para que haja a 

absorção do mesmo e procede-se a deposição da amostra no filme CR-39. Para facilitar o 

exame do filme, marca-se uma área de aproximadamente 3 x 3 mm, como demonstrado na 

figura II. 2, onde se deposita 5 pl da amostra. 

Id, 

! \ 
Amostra 

J 

Area 
marcada 

Identificação 
da amostra 

Füne 
"CR-39 

Figura II. 2 - Diagrama esquemático da área de deposição da amostra no filme 

Desta forma, obtém-se uma concentração controlada de microorganismos, cujas 

características são conhecidas, garantindo uma base para a resposta de detecção. 

Após a deposição dos microorganismos no filme, que se dá por meio de pipetagem 

na área demarcada, o mesmo deverá sofrer uma secagem que pode ser feita de maneira 

natural ou forçada. A secagem natural deve ser realizada sob vácuo a fim de não permitir a 

deposição de microorganismos estranhos à amostra. Este meio de secagem leva 

aproximadamente 18 horas e se mostra bastante desvantajoso em relação ao método de 

secagem forçada pois, devido ao prolongado tempo de secagem, ele permite que haja uma 

super aglutinação dos microorganismos bem como a cristalização do agente conversor em 

função da concentração utilizada. Cabe acrescentar que, quanto maior a quantidade de 

agente conversor utilizada, maior a probabilidade do efeito de cristalização na amostra, 

acarretando aumento no ruído de fundo. A secagem forçada, apesar da necessidade do uso 

l i 



de uma estufa, ganha sobre maneira o procedimento natural, pois contorna todos os 

problemas descritos anteriormente, além de ser muito mais rápida, levando minutos para ser 

concluída. 

Nesse trabalho, a princípio, foi utilizada a secagem natural com o período de um 

pernoite para secagem à temperatura ambiente (25°C), sendo posteriormente substituído 

pelo processo de secagem forçada sob estufa, a uma temperatura de 180°C, o que acarretou 

a redução drástica do tempo para 1 minuto, até a conclusão do mesmo. 

II.2 - IRRADIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Os filmes CR-39 contendo as amostras de bactérias, segundo condições de 

preparação descritas no item 11.1, foram expostos ao feixe de nêutrons térmicos produzidos 

no reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN/RJ) sob as condições 

apresentadas na figura II.3. Através da interação dos nêutrons com o agente conversor, são 

originadas partículas a (GIBSON, 1971). 

A partícula a provoca danos no detector que é sensível a partículas carregadas, sob 

forma de traços latentes, donde se espera identificar a presença dos microorganismos. 

O sistema esquematizado na figura 11.3 está instalado no canal de irradiação 

denominado J-9, localizado na coluna térmica do reator e representa o arranjo utilizado para 

as exposições (SILVA, 1995 e CRISPIM, 1993). O feixe neutrônico provindo do núcleo 

passa por 25 cm de grafita e por um colimador divergente de grafita com 60 cm de 

comprimento e orifício longitudinal igual a um tronco de pirâmide com bases quadradas de 

16,0 cm2 e 50,0 cm2, revestido internamente, na parte final, com 0,5 mm de espessura de 

cádmio. A amostra (depósito de bactérias no detector de traços) é fixada à uma placa de 

alumínio e submetida ao feixe de nêutrons térmicos. 
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n.2.1 - TEMPO DE IRRADIAÇÃO DA AMOSTRA 

O tempo de exposição da amostra aos nêutrons (TE) é um importante parâmetro a 

ser estudado, pois determina a região em que se encontra uma linearidade de resposta em 

termos de traços obtidos no filme. Este parâmetro é característico do tipo de filme utilizado 

e particular à unidade. Convém, para o aumento da eficiência de detecção, levantar o tempo 

exato para cada lote de filme utilizado, devido a possível mudança das características de 

resposta do mesmo, imposta pela própria variação no processo de fabricação em linha de 

produção. 

P l a c a t e 

Coimadores Coluna Parafina Borad* 
Térmica 
Externa 

Fonte Argonauta 
Potência 170 W 
Fluxo 2,5x10s n.cm V 1 

Razão n/y0 3x10® n.cm!.mR 
Razão L/D 110 
rCD 20 
Espectro ~Maxwelliano (Apêndice B) 

E =30 meV 
Detector CR-39 

Figura 11.3 - Diagrama esquemático do reator Argonauta e as condições de operação usadas. 
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Para o levantamento do tempo de irradiação, preparou-se uma série de amostras 

cumprindo rigorosamente as mesmas condições mas contendo o agente conversor a uma 

concentração fixa de 100 pg/ml, utilizada nos ensaios preliminares que mostraram sucesso 

na detecção. 

Os tempos de exposição das amostras variaram de cinco a sessenta minutos 

obedecendo a distribuição de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos, onde cada amostra foi 

fixada sobre uma placa de alumínio. O material escolhido para o chassi radiográfico foi o 

alumínio devido sua baixa seção de choque de espalhamento de nêutrons térmicos 

(GIBSON, 1971 e KAPLAN, 1983), o que diminui a ocorrência de ruído de fundo devido a 

interação de nêutrons provindos do espalhamento do material do chassi. O posicionamento 

do chassi radiográfico no reator (fonte de nêutrons utilizada) pode ser observado na figura 

II.3 

Após a irradiação das amostras, foram efetuadas as contagens dos traços nos filmes. 

A figura II.4 apresenta a curva característica do filme utilizado em função do tempo de 

irradiação. A curva, quanto ao seu comportamento, pode ser dividida em três distintas 

regiões: a região 1 pode ser explicada pela pouca quantidade de nêutrons interagindo com o 

agente conversor depositado sobre o filme; na região 3 tem-se uma saturação nesta mesma 

interação; a região 2 se mostra a mais indicada para operação, pois possui uma clara 

linearidade de resposta. Portanto, analisando-se a curva carterística deste filme, conclui-se 

que o tempo de exposição encontra-se no intervalo entre 15 e 32 minutos aproximadamente, 

tendo sido escolhido o tempo médio de 23.5 minutos. 

A utilização do reator argonauta pertencente ao IEN/CNEN/RJ, se deu, em parte, 

devido a facilidade para o uso no decorrer das operações. No entanto, uma vez adotada a 

técnica, não é necessário que as amostras geradas sejam irradiadas com nêutrons 

provenientes de um Reator Nuclear. Existem várias fontes de nêutrons que podem ser 

chamadas de portáteis devido a seu tamanho e peso tais como Am-Be e Cf (BARTON, 
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1975), as quais, observadas as atividades e feitas as devidas correções nos tempos de 

exposição das amostras, podem ser usadas mais comodamente para a mesma finalidade. 

Tempo de irradiação (min.) 

Figura 11.4 - Curva característica do detector de traços CR-39 utilizado, demonstrando o 

tempo de exposição escolhido 

II.3 - REVELAÇÃO DOS FILMES 

A passagem de uma partícula carregada em detectores sólidos de traços nucleares é 

caracterizada pela produção de danos provenientes de interações coulombianas existentes 

entre a partícula carregada e os átomos do material, criando estreitas regiões da ordem de 

30 a 100 Â (DURRANI e BULL, 1987), intensamente danificada ao longo e ao redor de sua 

trajetória, o que denominamos de traço latente, conforme descrito no apêndice A. 

O traço latente, devido as suas dimensões, torna-se visível num microscópio 

eletrônico (em aumentos da ordem de 105 X), sob a pena de se perder parte da imagem, pois 

o feixe de elétrons incidente no material, princípio pelo qual é formada a imagem no mesmo, 

facilita a recombinação dos íons formados ao longo do traço latente desfazendo-o ou 

descaracterizando-o. Certos reagentes químicos (hidróxidos de sódio e potássio) degradam 
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as regiões danificadas numa razão muito maior do que aquelas onde o material não foi 

danificado e, dessa forma ocorre o processo de revelação dos traços em detectores sólidos. 

Os traços podem atingir diâmetros da ordem de IO4 ou IO5 Â (SILVA, 1994 e SANTOS, 

1988) e como este valor é comparável ao comprimento da luz visível, os traços ampliados 

poderão ser vistos num microscópio óptico (em aumento da ordem de IO3 X) como 

demonstrado na figura II. 5. Não obstante a isso, os ions do traço latente são removidos na 

operação e cessa a reação de recombinação dos mesmos, preservando a imagem formada 

(traço revelado) e possibilitando o seu armazenamento por períodos indeterminados. 

Figura II. 5 - Imagem de traços provocados por partículas a incidindo num filme CR-39, 

vistos sob microscopia óptica, após revelação. 

A operação de revelação consiste em transformar o traço latente em traço revelado 

submetendo-se, para tal, o filme a um banho com solução de hidróxido de sódio (NaOH) na 

concentração de 6,25 N (SANTOS, 1988), durante um tempo fixo e sob uma temperatura 

controlada, onde haverá a remoção dos íons formados ao redor dos traços latentes, 
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determinando a quantidade de traços revelados e suas dimensões. Após o ataque químico o 

filme é lavado com água destilada, a fim de retirar o revelador (NaOH) e cessar seu ataque. 

Todos os parâmetros envolvidos no processo de revelação são determinantes na 

qualidade final da imagem formada. Na detecção de microorganismos com dimensões que 

variam entre 3 a 6 |j.m, são convenientes os traços de tamanho (diâmetro), que facilitem sua 

visualização, sem deformar a imagem esperada do microorganismo, camuflando-o com 

imperfeições do próprio filme. Não obstante, espera-se que pequenas imperfeições sejam 

absorvidas pelo processo, diminuindo a ocorrência de "ruído de fundo" (imperfeições 

superficiais do filme). A revelação é considerada de boa qualidade, quando a imagem 

formada pelo microorganismo delineia a sua forma e é facilmente diferenciada do resto do 

filme. 

O estudo envolvendo tempo (TR) e temperatura (T) de revelação foi realizado a fim 

de se aliar uma boa qualidade de imagem ao menor tempo de revelação possível. Para isso, 

foram irradiadas sob as mesmas condições, várias amostras contendo agente conversor, mas 

reveladas sob diferentes condições de tempo e temperatura. Os dados obtidos podem ser 

observados nas tabelas II. 1 e II.2. 

Tabela II. 1: Relação entre as condições de revelação e o diâmetro médio dos traços 

Tempo de revelação Diâmetro médio do traço de acordo com a temperatura de revelação (fim) 

(horas) 70°C 80°C 90°C 

1 Não houve ensaio 5,00 ± 1,49 6,25 ±0,76 

2 2.50 ±0.33 6,25 ±0,76 11,25 ±2,38 

3 5,00 ± 1,49 8,75 ±0,76 22,50 ±7,65 

4 8,75 +0.76 Não houve ensaio Não houve ensaio 
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Tabela II. 2: Relação entre as condições de revelação e o número de traços contados no filme 

Tempo de revelação Traços contados no filme de acordo com a temperatura de revelação 

(horas) 70°C 80°C 90°C 

1 Não houve ensaio 154 ± 12 290 ± 17 

2 56 ± 7 285 ± 17 712 ±27 

3 189 ±14 388 ±20 994 ±31 

4 144 ± 12 Não houve ensaio Não houve ensaio 

Não obstante a este estudo, realizou-se também o experimento com bactérias, a fim 

de testar a eficiência de detecção, após o processo de revelação. Foram levados em 

consideração nesta etapa, a facilidade de identificação dos microorganismos, bem como a 

quantidade identificada. Ao preparar as amostras, foi verificada a quantidade de bactérias 

esperada sobre o filme através de semeadura em meio coloidal sobre placa de Petri, donde se 

esperavam 10 microorganismos em cada filme. Os resultados obtidos podem ser observados 

na tabela II.3. 

Tabela 11.3: Relação entre as condições de revelação e o número de bactérias identificadas 

no filme 

Tempo de revelação Bactérias identificadas no filme de acordo com a temperatura de revelação 

(horas) 70°C 80°C 90°C 

1 Não houve ensaio 5 7 

2 5 6 5 

3 7 5 6 

4 3 Não houve ensaio Não houve ensaio 

Os ensaios com temperaturas de 40°C, 50°C e 60°C não foram realizados pois, 

segundo experiências anteriores (SANTOS, 1988), os tempos de exposição são muito 

extensos para se obter as condições mínimas de detecção dos microorganismos. Com 

temperatura de 70°C e o tempo de revelação de 2 horas, não houve um número satisfatório 
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de traços e os mesmos se apresentavam muito pequenos confundindo-se com os defeitos do 

filme, conforme mostra a figura II.6, o que justifica a ausência do teste a 1 hora. Nas 

temperaturas de 80°C e 90°C não houve revelação no tempo de 4 horas, pois uma boa 

geometria, propiciando uma eficiência razoável de detecção (70 % de acordo com os dados 

da tabela II.3) foi alcançada, no tempo de 3 horas em uma temperatura de 70°C. Os ensaios 

relativos a temperatura de 100°C não foram realizados, devido a excessiva evaporação dos 

fluidos, tanto do banho térmico, quanto do atacante químico (NaOH). 

Figura II.6 - Imagem dos traços de partículas a (assinalados por linha) vistos sob 

microscopia óptica em aumento de 10' X, revelados a 70°C, por 2 horas. As imperfeições 

observadas (assinaladas por setas) foram consideradas ruído de fundo. 

As condições geométricas convenientes ao processo de detecção foram obtidas com 

traços de diâmetros variando entre 4,5 a 7,0 |xm, onde eles ficam bem destacados em relação 

às imperfeições do filme (ruído de fundo), como pode ser observado na figura II.7. A 

quantidade de traços é importante para aumentar a probabilidade de detecção dos 

microorganismos, porém, não se mostrou tão relevante quanto ao diâmetro deles. De acordo 
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com o tamanho dos traços, pode acontecer a destruição ou a deformação da imagem 

esperada, por excessiva sobreposição. 

Figura II.7 - Imagem dos traços de partículas a com diâmetros médios entre 4,5 e 7,0 jim 

Pelas tabelas II. 1, II.2 e II.3, observa-se que os dados mantém uma relativa 

constância e, que a cada variação de 10 graus na temperatura, corresponde a uma variação 

de 1 hora no tempo de revelação, para um resultado similar. Os pontos de maior eficiência 

de detecção das bactérias, segundo os dados apresentados na tabela II.3, são: na 

temperatura de 70°C, um tempo de 3 horas de revelação; na temperatura de 80°C, um 

tempo de 2 horas de revelação e na temperatura de 90°C, um tempo de 1 hora de revelação. 

Da comparação com os dados da tabela II. 1 onde são apresentados os diâmetros médios dos 

traços obtidos na revelação, observa-se que coincidem com o diâmetro recomendado (4,5 a 

7 um). 

Conclui-se desta análise que as melhores condições de revelação são as que garantem 

traços com geometria adequada e o menor tempo possível de revelação, já que rapidez é 

fundamental quanto a viabilidade da técnica. As melhores condições foram encontradas para 

temperatura de 90°C e o tempo de 1 hora de revelação o que assegura uma eficiência em 

torno de 70 % de detecção. 

20 



n.4 - AGENTE CONVERSOR 

A utilização de nêutrons térmicos para a obtenção das imagens dos microorganismos 

no filme CR-39, não é por si só suficiente, pois o filme é absolutamente inerte a essas 

partículas, não sofrendo danos (FLEISCHER, PRICE e WALKER, 1975). Por outro lado, 

se houvessem danos à superfície do filme, esses danos não se restringiriam aos 

microorganismos, gerando imagens difusas que não os delineariam impossibilitando, por 

conseguinte, a detecção. A fim de se contornar esses problemas e possibilitar que os danos 

sejam correlacionados aos microorganismos, utilizou-se um agente conversor que possibilita 

a conversão dos nêutrons térmicos em partículas a, às quais o filme CR-39 possui alta 

sensibilidade, sendo, inclusive, o de melhor sensibilidade para este tipo de partícula 

(CARTWRIGHT e SHIRK, 1978). 

A imagem do delineamento dos microorganismos, produzida com a utilização do 

agente conversor, dá-se pela dopagem da amostra pelo mesmo, pelo método de incubação, 

onde os microorganismos incorporam-no. Uma vez garantida essa interação 

microorganismo/agente conversor, pode-se esperar que os traços de alfa estejam presentes 

principalmente nos microorganismos e que as partículas formadas em porções não 

aglutinadas aos mesmos, sejam poucas e se tornem insignificantes perante a imagem global 

formada. Às imagens formadas por estas partículas espúrias, dá-se o nome de ruído de 

O agente conversor utilizado foi o boro enriquecido (B10) à 97 %, sob a forma de 

borato de sódio, devido a sua alta seção de choque de absorção, com cerca de 3890 barns 

(KNOLL, 1979), para nêutrons de 25 meV, que é a energia dos nêutrons térmicos 

utilizados, significando uma alta probabilidade de detecção. A interação dos nêutrons com o 

boro-10 é dada pela reação: 

fundo. 

on1 + 5B10
 3Li7 + a 

Energia da partícula a = 1,47 MeV 

Energia do Lítio = 0,84 MeV 

Energia total 
2,31 MeV 
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O estudo a cerca dos parâmetros de utilização do agente conversor, daqui em diante 

tratado apenas como boro, envolve dois aspectos: a quantidade de boro utilizada e o tempo 

de incubação ideal para que os microorganismos interajam com o mesmo, produzindo 

imagens bem delineadas e com baixo ruído de fundo. 

IL4.1 - ANALISE DO TEOR 

Para o estudo de otimização da quantidade de boro a ser utilizada foram produzidas 

várias amostras duplicadas, para uma melhor estimativa, contendo concentrações de boro 

que variam de 100 a 3000 (j.g/ml sem a presença de microorganismos. Produziu-se também a 

mesma quantidade de amostras contendo microorganismos, para as mesmas concentrações 

de boro, a fim de se comparar os resultados obtidos, em termos de traços obtidos e imagens 

válidas. As amostras foram irradiadas e reveladas sob as mesmas condições, que foram 

discutidas anteriormente, e os dados obtidos deram origem ao gráfico ilustrado na figura 

II.8. 

Figura II. 8 - Análise da imagem pelo teor de boro 
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A quantidade de traços obtidos nos diferentes teores de boro utilizados, não 

produziram mudanças significativas nas imagens obtidas em suas respectivas duplicatas 

contendo microorganismos, tanto no delineiamento, quanto na eficiencia de detecção dos 

mesmos, tornando válido todos os teores de boro utilizados. Em vista desta passividade e, 

levando-se em conta as dificuldades econômica e de obtenção do boro enriquecido, a 

concentração escolhida para a utilização na técnica foi de 100 ug/ml, sendo a menor 

concentração testada. Concentrações menores não foram experimentadas, devido a 

dificuldade de manipulação. 

II.4.2 - TEMPO DE INCUBAÇÃO 

Para o estudo do melhor tempo de incubação dos microorganismos com o boro (TI), 

ou seja, o tempo em que os microorganismos interagem com o boro e produzem a melhor 

imagem, tanto no delineamento, quanto na eficiência de detecção (número de 

microorganismos detectados), foram produzidas vinte e cinco amostras contendo 

microorganismos e submetidas à incubação com o boro, em períodos que variaram de 0 a 

120 minutos. A temperatura usada no procedimento foi a de 25 °C, por ser a temperatura 

ambiente, e foi escolhida por não necessitar de aparatos específicos como geladeiras e 

estufas de incubação, que onerariam e dificultariam o procedimento. 

Os demais parâmetros utilizados na irradiação, revelação e, inclusive, a quantidade 

de boro foram os determinados anteriormente e não merecem maior atenção, no momento. 

Os dados obtidos ao final da análise dos filmes podem ser observados na figura II.9 e 

se referem somente aos microorganismos detectados. 

Dos resultados obtidos, optou-se por trabalhar com o tempo de incubação fixado em 

30 minutos, onde a eficiência de detecção chega quase a sua totalidade. Casos em que uma 

maior rapidez é necessária, pode-se variar o tempo, sob pena de diminuir a quantidade de 
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microorganismos detectados. Para amostras com altas concentrações de microorganismos, 

pode-se reduzir este tempo, porém, um estudo mais aprofundado neste sentido deve ser 

ainda realizado. 

Tempo de Incubação (min.) 

Figura II.9 - Análise do tempo de incubação em função da eficiência de detecção 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

O microorganismo utilizado no estudo, cujas características foram descritas no item 

II. 1, foi o bacilo E. coli que possui a forma de bastonete (NEVES, 1978). Sua imagem 

observada sob microscopia óptica convencional, se apresenta como mostrado na figura III. 1. 

Figura III. 1 - Imagem de bacilos E. coli, vistos sob microscopia eletrônica de varredura 

As amostras foram submetidas às fases de preparação, irradiação e revelação, 

descritas no capítulo II, possibilitando a posterior análise por diferentes métodos, para o fim 

de comprovação de detecção. 

A utilização de um microscópio de força atômica (AFM) modelo DISCOVERER , 

fabricado pela Topometrix e popularmente conhecido como nanoscópio, permitiu o 

levantamento topográfico através do uso de uma ponteira de Nitreto de Silício (SÍ3N4), que 

permite uma varredura de áreas de 10 Â2 a 100 jam2, identificando defeitos no filme, como 

mostra a figura III. 2. 

A qualificação dos danos no plástico, provocados por partículas a, pode ser obtida, 

comparando-se o levantamento topográfico dos mesmos, observado na figura III. 3, pela 

25 



geometria cônica característica de cada traço após ser revelado, como se descreve no 

apêndice sobre detectores sólidos de traços. 

Figura III 2 - Mapeamento topográfico de um filme CR-39 (TE= 25 min; TR= 180 min; T= 

70 °C). 
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Figura III.3 - (a) Imagem fornecida pelo nanoscópio, de danos no CR-39 por ação de 

partículas a; (b) Topologia dos cortes em (a) (TE= 25 min; TR= 180 min; T= 70 °C). 
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A correlação entre as aglomerações de traços a e a detecção de um microorganismo 

dá-se por comparação visual. Podemos dizer que a imagem obtida no filme está relacionada 

a um microorganismo detectado, se a sua formação for decorrente de traços de partículas a 

e as suas morfologias forem consideradas semelhantes, tal como mostrado na figura III.4. 

Figura III.4 - (a) Morfologia de um bacilo; (b) Imagem de um bacilo vivo, visto por 

microscopia eletrônica de varredura; (c) Morfologia de uma aglomeração de traços a 

observada no filme CR-39, por nanoscopia; (d) Topologia da figura 4(c) (TI= 30 min; TE= 

25 min; TR= 180 min; T= 70 °C). 
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O uso da nanoscopia permite a detecção e a confirmação de que as imagens obtidas 

são, de fato, devidas a microorganismos; porém, é um método demorado, com velocidade 

de mapeamento, na escala escolhida, em torno de 28 nm2/s; é também dispendioso, já que, 

além do equipamento custar caro, necessita de operador qualificado e instalações 

apropriadas. Deste modo, a microscopia óptica se ajustou melhor à proposta do estudo, com 

custos menores e, principalmente, maior rapidez, propiciando varreduras com velocidade em 

torno de 1200 nm2/s. 

A utilização de dois microscópios ópticos: um Olympus BX-60M acoplado a uma 

câmera CCD e um Leica DM RM acoplado a uma câmera digital, ambos com ocular de lOx 

e objetiva de lOOx, utilizando recurso de visualização com contraste de fase, permitiram a 

aquisição das imagens mostradas na figura III.5. 

Figura III.5 - Imagens de microorganismos registrados no CR-39 e observados sob 

microscopia óptica (TI= 30 min; TE- 23,5 min; TR= 60 min; T= 90 °C). 

A morfologia dos defeitos contidos nas imagens 111.5(a) a 111.5(g) pode ser 

considerada semelhante à morfologia assumida pelo microorganismo mostrado na figurar 
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III. 1, desde que se leve em conta que ele pode sofrer uma deformação no momento de 

deposição e secagem da amostra, conforme ilustração apresentada, enfocando a imagem 

vista na figura 111.5(g). A formação de uma imagem por composição de traços de partículas 

a, vista sob microscopia óptica, é demonstrada na figura III.7, onde se percebe, através do 

desenho do contorno das partículas a, como a superposição desses traços conduz à 

identificação do microorganismo. O registro de uma partícula a expúria também pode ser 

observado. 

Figura III. 6 - Demonstração da possível deformação ocorrida pelo microorganismo, na 

operação de deposição e secagem. 

Figura III. 7 - (a) Imagem de um microorganismo detectado e um traço espúrio de partícula 

a, vistos sob microscopia óptica; (b) Desenho do contorno dos traços de partículas a 

formadores da imagem; (c) Detalhe do traço espúrio de uma partícula a. 
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Observou-se que há uma grande tendência à aglomeração dos microorganismos 

utilizados, cujas imagens vistas na figura III. 8, pouco se pode afirmar quanto a quantidade 

dos microorganismos formadores, mas, em quase totalidade dos casos, pode-se, ao menos, 

identificar um, o que garante a detecção e é o suficiente. 

Figura III.8 - Imagens geradas por aglomerações de microorganismos no filme. Os 

retângulos assinalam alguns microorganismos identificados (TI= 30 min; TE= 23,5 min; 

TR= 60 min; T= 90 °C). 

A constante presença de traços expúrios de partículas alfa ao redor dos 

microorganismos detectados assegura que existe uma afinidade entre o boro e o 

microorganismo, cujo comportamento demonstrou uma tendência à aglutinação de boro em 

torno de si. Essa afinidade, apesar de aumentar o ruído de fundo, facilita a aplicação da 

técnica, haja visto que não é necessário que os microorganismos absorvam o boro, bastando 

apenas que o boro se deposite ao redor dêstes para formar suas imagens. Nos experimentos 

realizados, o aparecimento de ruído de fundo, devido a esta afinidade, não interferiu na 

detecção, dificultando, novamente, apenas a contagem dos microorganismos presentes, 



conforme pode ser visto na figura III. 9. Essas características de aglomeração e afinidade 

foram constantes para todos os experimentos realizados com o bacilo E. coli, porém, não 

devem ser estendidas a outros microorganismos, devendo-se para tal, realizar novos 

experimentos 

Figura III. 9 - Aglomeração de microorganismos com a presença de traços espúrios de 

partículas alfa (ruído de fundo), provavelmente provenientes da afinidade dos 

microorganismos com o boro (TI= 30 min; TE= 23,5 min; TR= 60 min; T= 90 °C). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Como já mencionado anteriormente, não era do escopo deste trabalho a 

identificação do microorganismo mas, sim apresentar e verificar a técnica, quanto a 

possibilidade de sua utilização para o propósito da detecção de microorganismos, bem 

como o levantamento das condições de utilização. Nestes termos, foram preparadas 

diversas amostras, nas quais foram aplicados os procedimentos protocolares 

(preparação, irradiação, revelação e incubação) obtendo, após análises finais, resultados 

que acusaram a presença dos microorganismos. A certeza desta identificação foi possível 

a partir da utilização de microorganismos cultivados e conhecidos, tanto em sua forma, 

quanto em concentração. A formação das imagens obtidas pelos traços das partículas a, 

conforme discutido no capítulo III, foi confirmada com o auxílio de um nanoscópio. 

Na simulação realizada, a técnica se mostrou eficaz, sendo aplicada dentro dos 

parâmetros apresentados no desenvolvimento do trabalho, detectando a presença de 

microorganismos. 

As imagens obtidas confirmaram existir uma boa afinidade dos microorganismos 

com o boro, pois aglomeraram traços a considerados espúrios ao redor da imagem, e 

mostraram que eles tendem, sob as condições de preparação utilizadas, a se manter 

aglomerados devido a secagem dos filmes, inclusive, o que não pressupõem que eles não 

possam aparecer isolados. 

A ocorrência de defeitos provenientes da aglomeração de microorganismos e 

traços de a espúrios, conforme visto nas figuras III.8 e III.9, dificultam a quantificação 

dos microorganismos, mas permitem a identificação de, ao menos, um microorganismo, 

o que é suficiente para garantir sua presença na amostra. 
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A identificação dos microorganismos utilizados também foi possível (vide figuras 

III.4 e III.5), atestando que a técnica também pode ser utilizada para este fim, bastando 

que se aprimore seu uso para outras cepas. 

Algumas sugestões ficam para melhorar o método, no que se refere à 

identificação dos microorganismos e, dentre elas, destacam-se: 

- A aplicação da técnica de Mõssbauer para a identificação do local de incorporação do 

boro, que facilitará o prognóstico, quando aplicado a outros tipos de microorganismos; 

- O levantamento da melhor temperatura de incubação do boro, levando em 

consideração outras cepas de microorganismos que possuem características diferentes de 

menbrana; 

- Realizar testes com quantidades variadas de microorganismos, testando principalmente 

a eficácia do método para quantidades reduzidas, com expectativa de até uma unidade de 

microorganismo, no final do processo; 

- Inserir técnicas de fluorescência, a fim de facilitar a identificação dos microorganismos 

no exame final do filme; 

- Testar a utilização de outros tipos de filme SSNTD; 

- Verificar e validar, se possível, a utilização de boro natural, não enriquecido, na 

incubação da amostra, visando fator de economia. 
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APÊNDICE A 

DETECTORES SÓLIDOS DE TRAÇOS NUCLEARES 

A técnica de detecção de traços nucleares em materiais sólidos e isolantes foi 

descoberta em 1958, por YOUNG (1958), que ao analisar lâminas de fluoreto de lítio, 

observou a formação de caminhos internos provenientes dos danos de irradiação. Em 1959, 

SILK e BARNES (1959), publicaram os primeiros resultados utilizando a técnica de 

detecção de traços nucleares. A simplicidade do método de detecção de partículas, 

associada a seu baixo custo, despertou de imediato a atenção dos pesquisadores, no sentido 

de empregá-la nos vários ramos da ciência e da tecnologia. Estas aplicações incluem: 

estudos diversos em física nuclear; radiografia com partículas alfa, nêutron e outras 

partículas carregadas; detecção de raios cósmicos e na astrofísica; dosimetria alfa e de 

nêutron; prospecção de urânio e medidas de emanações de radônio; radiobiologia e medicina 

nuclear, etc... 

Em 1975, FLEISCHER, PRICE e WALKER (1975) publicaram um livro "Nuclear 

Tracks in Solids", com revisões de mais de 1300 artigos referentes a esta técnica. Desde 

então, tem aumentado o interesse de vários cientistas no mundo inteiro pela mesma, o que 

levou, em 1977, a fundarem a revista Nuclear Tracks, que serve como um ponto de 

concentração para todas as atividades que envolvem a técnica. Atualmente, o assunto da 

revista Nuclear Tracks foi incorporado na revista Radiation Mensurements. 

A.l - O TRAÇO LATENTE E O TRAÇO REVELADO 

A penetração de um íon num detector de traços, provoca a ionização do meio, ao 

longo do caminho que ele percorre, criando novos íons e radicais livres, conforme o 

processo mostrado na figura A.l. Se o material for analisado com o auxílio de um 

microscópio eletrônico, a região de danos contendo os radicais livres pode ser observada, 
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por tornar-se quimicamente muito reativa. Quando o detector é submetido a um atacante 

químico, comumente uma solução de hidróxido de sódio ou de potássio, para os materiais 

orgânicos, há o desbaste do material do detector nas suas superfícies externa e interna. 
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Figura A. 1 - (a) Vista lateral de um detector de traços; (b) Penetração de um ion e ionização 

do meio; (c) Deslocamento dos elementos ionizados, criando vacâncias e ejetando íons; (d) 

Forma final do traço latente formado. 

Como a região interna é quimicamente muito reativa, o atacante químico tende a agir 

mais rapidamente no interior do traço latente. Caso a velocidade de desbaste na superfície 

externa do detector seja isotrópica, ao final do processo de ataque, há a formação do traço 

revelado, com a aparência de um cone, conforme mostra a figura A. 2, que pode então ser 

observado com o auxílio de um microscópio ótico. 

A figura A.3 mostra fotografias de traços devido a partículas alfa, no CR-39 

A.2 - O ATAQUE ELETROQUÍMICO 

Na figura A.2 nota-se que há uma parte do caminho do íon que não toma parte no 

processo de ataque químico convencional. Foi descoberto que, ao se aplicar um campo 
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elétrico intenso e em alta freqüência às faces do detector, durante o ataque químico 

convencional, o atacante consegue penetrar mais naquela região (TOMMASINO, 

ZAPPAROLI e GRIFFITH, 1981; DURRANI e AL-NAJJAR, 1980). A conseqüência dessa 

maior penetração, como se pode observar na referida figura, é um aumento do diâmetro do 

traço. Este procedimento pode diminuir o tempo de revelação do detector. 

Superfície antes do ataque 

i 

Caminho do ion 

T 
Superfície após y ^ l V y . 
ataqae s f à 

Caminho do íon 
não revelado 

Traço do íon 
revelado 

Figura A.2 - Diagrama esquemático da revelação de um traço. 

„» 

1 , v 

0 
• 

(a) (b) 

Figura A.3 - Imagens de traços de alfa no filme, após revelação, (a) Traços incidindo normal 

à superfície; (b) traço incidindo obliquamente ao filme (TE= 23,5 min; TR= 60 min; T= 90 

°C). 
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A.3 - ÂNGULO CRÍTICO PARA REVELAÇÃO DE UMA PARTÍCULA 

Nem todos os traços latentes no detector são reveláveis; uma fração deles não o será, 

porque o ângulo de incidência desses traços é menor ou igual a um determinado ângulo 

característico do detector. Se o ângulo de incidência do traço, <|), em relação à superfície do 

detector, for menor do que um dado ângulo, <|)c, a velocidade de dissolução da superfície 

(Vg) excede a componente normal à superfície (Vt sen<|>) e o traço não será visto ao final da 

revelação, isto é, o material será removido tão rapidamente que o ataque preferencial ao 

longo da trajetória da partícula é sobrepujado, fazendo com que ele não apareça. Isto ocorre 

para todos os traços inclinados em relação a superfície de um ângulo menor que <j>c, 

denominado ângulo crítico. Na figura A.4, (SILVA, 1994) apresenta-se a geometria de 

traços formados por partículas que incidem na superfície do detector em diversos ângulos. 

Pode-se ver facilmente porque os traços inclinados de um ângulo menor que <|)c não são 

revelados pelo ataque químico. Surge, então, a condição de ângulo crítico para revelação de 

um traço latente. 

Figura A.4 - Geometria do traço, (a) <|> < (j)c: Vg > Vt sen <|> - traço não revelado; (b) <|> = <|>c: 

Vg = Vt sen 4> - traço não revelado; (c) <J> > <|)c: Vg < Vt sen <() - traço revelado. 
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A.4 - TÉCNICAS DE CONTAGEM DE TRAÇOS 

A microscopia ótica é a técnica mais comumente empregada na análise de traços. No 

entanto, além de ser cansativa, é um tanto subjetiva. Uma outra forma de contar o numero 

de traços é através do contador de centelhas (MONNIN, 1980; DENMARK, 1969), cujo 

esquema é mostrado na figura A. 5. 

Figura A. 5 - Diagrama esquemático de um contador de centelhas 

Após sofrer o ataque químico convencional, o detector é colocado entre duas placas 

de sustentação, uma isolante e a outra feita de alumínio. Quando a tensão E0 = 1000 VCC é 

aplicada às placas, desenvolvem-se descargas elétricas nos pontos do detector onde há 

traços. O numero de descargas elétricas é medido por um contador acoplado ao sistema. 

Cada contagem eqüivale a um único traço. A desvantagem desta técnica reside no fato do 

alcance das partículas ter que ser aproximadamente igual à espessura do detector utilizado, 

para que a técnica funcione bem. 
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A.5 - O DETECTOR DE TRAÇOS CR-39 

O polímero CR-39, cuja fórmula molecular é HisC/207, é um dos detectores de 

traços nucleares mais usados na atualidade, por ser extremamente sensível a partículas 

carregadas como prótons, partículas alfa e íons pesados, altamente isotrópico e apresentar 

boa homogeneidade e uniformidade. O CR-39 foi usado como um detector de traços 

nucleares pela primeira vez em 1978 (CARTWRIGHT, SHIRK e PRICE, 1978) embora já 

fosse amplamente usado na fabricação de lentes de alta qualidade e em outras aplicações 

comercias. 

O CR-39 é um plástico resultante da polimerização do monômero líquido Carbonato 

de Diglicol Alílico (Ally Diglycol Carbonate), cuja fómula estrutural está mostrada na figura 

A. 6. O carbonato de Diglicol Alílico foi o primeiro sintetizado e polimerizado por Muskat e 

Strain em 1945 (MUSKAT e STRAIN 1945). Outro processo de polimerização foi 

desenvolvido por Strain e colaboradores em 1950 (STRAIN et al., 1950). A polimerização é 

iniciada por radicais livres produzidos pela decomposição térmica de um peróxido iniciador 

ou um dicarbonato de peróxido anexado ao monômero, o qual então é aquecido. A taxa de 

polimerização é determinada pelo tipo e quantidade do iniciador utilizado e também pela 

temperatura do monômero. Um aumento de temperatura e um alto gradiente térmico na fase 

de endurecimento do polímero podem ocorrer, e o processo final pode ficar quebradiço, a 

menos que o tempo de tratamento (aumento de temperatura versus tempo) seja 

cuidadosamente programado. Dois inicaiadores são criteriosamente utilizados: o 

peróxidocarbonato de isopropila e peróxidocarbonato. 

A presença de dois grupos funcionais alílicos [CH2 = CH - CH2 -] faz com que o 

monômero se polimerize, formando uma cadeia de ligações cruzadas (cross-linked) 

originando um plástico thermoset, caracterizado pela dureza, infusibilidade e insolubilidade, 

que pode ser considerado como formado por uma única macromolécula onde todas as 

ligações são do tipo covalente. Uma partícula ionizante ao quebrar a cadeia molecular, cria 

um dano permanente, pois as ligações rompidas não encontram radicais livres para se ligar. 
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A energia necessária para romper a cadeia é muito baixa, fazendo do CR-39 um detector 

sólido de traços bastante sensível. 

caAraah 

^ c h 2 — c h 2 - o - c - o - c h 2 — c h = c h 2 

C H , — CH-y- O - C — O - C H t ~ C H = C H 7 
2 2 II 2 2 

o 

Figura A.6 - Forma estrutural do Polímero CR-39 

A sensibilidade do CR-39 pode ser afetada por fatores tais como a pureza do 

monômero, a concentração do iniciador e a temperatura durante a polimerização. Algumas 

experências foram realizadas no sentido de aperfeiçoar a sensibilidade do CR-39 (FUJI, 

NISHIMURA e KOBAYASKI, 1984) adicionando pequenas quantidades de compostos 

clorados conhecidos, para diminuir a resistência dos plásticos à degradação por radiação 

UV. Nos últimos anos, novas experiências foram realizadas com detectores de CR-39, 

especialmente polimerizados para estudos da sensibilidade (HE e PRICE, 1992) e 

propriedades de registro de traços de prótons (DÒRSCHEL et al., 1991), no intuito de 

aperfeiçoamento desses detectores na identificação de partículas. 
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APÊNDICE B 

ESPECTRO DE NEUTRONS TÉRMICOS EMERGENTES NO CANAL J-9 DO 
REATOR ARGONAUTA 
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Espectro obtido com espectrometro de cristal (VOI, 1990) 
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