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Abstract. A presença de materiais radioativos de ocorrência natural (NORM – 
Naturally Occurring Radioactive Material), que contaminam instalações de óleo 
e gás, é um fato frequente na indústria de petróleo, podendo ser severa o 
suficiente para causar a exposição de trabalhadores a níveis elevados de 
radiação. Nessa investigação, objetivou-se medir as emanações do radônio, 
presente em amostras de NORM, por meio de câmaras de difusão que 
continham um detector de traços nucleares (CR-39). Utilizou-se para a 
contagem automática desses traços o programa computacional Image Pro plus. 
Este trabalho tem como objetivo reportar a aplicação do software Image Pro 
plus na contagem de traços nucleares, provenientes das emanações do radônio, 
presente em amostras de NORM. Sendo a taxa de emanação de 222Rn 
proporcional ao número desses traços, a metodologia permitiu que se 
comparasse os níveis de contaminação das amostras analisadas. São 
apresentados tabelas e gráficos com os resultados das contagens e referentes à 
etapa de validação do Image Pro plus. 
 
 

1 Introdução 
 
As práticas industriais, de um modo geral, têm a si associadas a geração de resíduos. 
Esses resíduos muitas das vezes são tóxicos e, por isso mesmo, têm que ser 
gerenciados de forma segura. 



A presença de materiais radioativos de ocorrência natural (NORM – Naturally 
Occurring Radioactive Material) que contaminam instalações de óleo e gás é um fato 
frequente na indústria de petróleo. Observa-se que algumas dessas contaminações 
podem ser severas o suficiente para causar a exposição do pessoal de manutenção e 
outros trabalhadores, a níveis elevados de radiação. 
O descarte do material contaminado com NORM tem sido um grande problema ainda 
sem solução satisfatória. Atualmente, a opção mais prática e econômica para o 
descarte do material contendo NORM tem sido a de estocá-lo em área de propriedade 
da própria instalação, mantendo o acesso a essa área controlado. Entretanto, existem 
outras opções em desenvolvimento e avaliação. O alto custo da disposição de resíduos 
contendo NORM está abrindo novas linhas de pesquisa e desenvolvendo métodos e 
técnicas de redução dos volumes de resíduo contaminado. 
Detecta-se uma contaminação por NORM, usando-se medidores de radiação do tipo 
Geiger-Müller ou sondas de cintilação. As radiações gama emitidas são 
suficientemente energéticas para serem detectadas. Já as radiações alfa emitidas pelo 
radônio e pelos produtos de seu decaimento não são facilmente detectadas. Para o 
210Pb, o 210Bi e o 210Po, usa-se uma sonda pancake para radiações alfa, junto à 
superfície contaminada.  
Uma técnica que vem sendo largamente utilizada para detecção de radônio é o método 
passivo de detecção que emprega detectores sólidos de traços nucleares (SSNTD – 
Solid State Nuclear Tracks Detectors).  Dentre os detectores mais usados, encontra-se 
o alil diglicol carbonato ou carbonato diglicol alílico, C12 H18 O7, conhecido 
comercialmente como CR-39. Esse método de detecção consiste em contar, com o 
auxílio de um microscópio óptico, os traços resultantes da interação de partículas alfa, 
ou de partículas carregadas positivamente, com o plástico (CR-39). Para a contagem 
desses traços, costuma-se fazer uso de ferramentas computacionais. 
O propósito dessa investigação foi medir as emanações do radônio, presente em 
amostras de NORM, por meio de câmaras de difusão que continham um detector de 
traços nucleares (CR-39). Foi utilizado para a contagem automática desses traços o 
programa computacional Image Pro plus. 
 
 
2 Detecção do Radônio usando SSNTD 
 
Há mais de 50 anos, Young (1958) e Silk e Barnes (1959) publicaram os primeiros 
resultados sobre a técnica de detecção de radiação por traços nucleares em sólidos [1]. 
Essas investigações deram início ao desenvolvimento de novos detectores de traços na 
área de Física Nuclear. A simplicidade dessa técnica de detecção despertou o interesse 
da pesquisa fundamental sobre esses detectores sólidos de traços nucleares, SSNTD, e 
suas aplicações nos vários campos da ciência e da tecnologia.  
Segundo W. Enge [1], a radiação ionizante altera profundamente a estrutura 
molecular dos materiais poliméricos. Pode-se afirmar que a sensibilidade dos 
detectores plásticos está associada à desestruturação secundária das cadeias do 
polímero, devido aos elétrons de recuo, ocasionada pela energia da partícula alfa. 
Observa-se que quanto menor a energia da partícula alfa incidente, maior é o dano 
causado na estrutura, ou seja, a taxa de perda de energia pela partícula (-dE/dx), que 



representa a energia dissipada no material por unidade de comprimento, é 
inversamente proporcional a energia da partícula (E). 
 

                                          -dE/dx = 1/E                                                        (1) 
 
As partículas carregadas (prótons, dêuterons, alfas e íons pesados) depositam sua 
energia no material, em função dos seguintes parâmetros: 
• Forças eletrostáticas entre as partículas e os elétrons que orbitam ao redor do 

núcleo alvo, o que pode resultar na alteração das órbitas características desses 
elétrons; 

• Desaceleração das partículas, ao interagirem com o núcleo do material, 
resultando na emissão de radiação eletromagnética (Bremsstrahlung), desprezível 
em relação ao item anterior. 

 
Neste trabalho, utilizou-se um detector sólido de traços que tem apresentado ótimos 
resultados, o polímero Carbonato Diglicol Alílico (A.D.C.), conhecido 
comercialmente como CR-39. Este detector oferece diversas vantagens quando 
comparado com os outros tipos de detectores, tais como: ser insensível à radiação 
eletromagnética, apresentar menos efeito de desvanecimento de traços latentes e 
possuir maior estabilidade química, além de estar disponível no mercado a um custo 
razoável.  
Como detector de traços nucleares, o CR-39 apresenta uma grande vantagem além de 
sua eficiência, que é o fato dele ser totalmente amorfo, o que faz com que os traços 
sejam bastante regulares. Outra vantagem é que, como o CR-39 é um plástico muito 
transparente, proporciona um bom contraste entre os traços e o próprio corpo do 
detector, facilitando a observação ao microscópio óptico. Adicionalmente a todas 
essas vantagens, podemos acrescentar o fato do CR-39 ser um plástico resistente 
contra possíveis danos ocasionados por condições ambientais, como temperatura, 
umidade, ação corrosiva de poluentes, entre outros. [2] 
 
2.1 Detectores e Processo de Revelação com Ataque Químico 
 
Um detector que tem se destacado é o CR-39, devido a sua grande eficiência, 
conforme já observado anteriormente. 
O registro da imagem por esse detector se deve à passagem de uma partícula 
carregada que, durante sua trajetória, produz danos decorrentes das suas interações 
coulombianas com os átomos do material. Esses danos são da ordem de 30 Å a 100 Å 
e são conhecidos como traços latentes, sendo visíveis apenas por um microscópio 
eletrônico, com um aumento da ordem de 105x. Um critério para a formação do traço 
latente é a Perda de Energia Específica (-dE/dx), onde a partícula carregada deposita 
energia ao longo de sua trilha, quando penetra no polímero. Essa perda de energia 
possui um valor específico mínimo requerido, para que o dano seja severo e torne-se 
revelável como traço. 
Para que os traços latentes se tornem visíveis ao microscópio óptico, é necessária a 
realização de uma revelação química, ou seja, revelação com ataque químico, que é o 
método mais usado para se obter o aumento do dano latente em detectores sólidos 
nucleares sólidos. Neste processo se utiliza, geralmente, uma solução de hidróxido de 



sódio, numa faixa de concentração variando entre 1 a 12 M, sob temperatura entre 
40°C e 70°C, que degrada as regiões danificadas numa razão muito maior que o 
material não danificado. Com essa revelação, os traços chegam a atingir diâmetros da 
ordem de 104Å, na faixa do comprimento de onda da luz visível, tornando-se assim, 
os traços ampliados visíveis num microscópio óptico, com um aumento da ordem de 
103x. 
A título de exemplo, são mostrados, na Tabela 1, os parâmetros de revelação para 
alguns detectores plásticos.  
 
Tabela 1 - Parâmetros de revelação adotados para alguns detectores. [3] 

        

O limite de detecção da partícula alfa no plástico pode ser determinado pela sua perda 
de energia, limitada entre os valores mínimo (EMIN ) e máximo (EMAX ). Observa-se, 
através da Figura 2, um limiar dessa perda, ( dE/dx)Th , desde a energia mínima, na 
qual os traços são reveláveis, até o limite de maior energia das partículas alfa, [3; 4]. 
Na prática, EMIN  e  EMAX  correspondem à formação de traços visíveis no detector. 
EMIN  é a  energia mínima necessária para a visualização dos traços e EMAX   é a energia 
a partir da qual a densidade dos traços reveláveis se torna tão baixa que os diâmetros 
dos traços são insuficientes para serem reconhecidos, nesse caso, há a necessidade de 
um tempo de revelação maior. 

 

 

Figura 2 – Variação da energia na qual o traço é revelável. [3] 

 
 



3 Processamento e Análise de Imagens 
 
Algumas aplicações e alguns tipos de imagens requerem uma interação visual 
bastante intensa. A capacidade humana para processar e interpretar imensas 
quantidades de dados de natureza visual motiva o desenvolvimento de técnicas e 
dispositivos, de modo a estender ainda mais essa capacidade e essa sensibilidade. O 
conhecimento de como reage o sistema visual humano e de algumas técnicas 
disponíveis, para melhor adequar a imagem à aplicação, são importantes para se 
desenvolver soluções computacionais automatizáveis. Neste sentido, a área de 
Processamento e Análise de Imagens permite viabilizar um grande número de 
aplicações, tanto no domínio do aprimoramento de informações picturais para 
interpretação humana, quanto no domínio da análise automática por computador de 
informações extraídas de uma imagem ou cena. 
O processamento de imagens propriamente dito aborda temas variados como realce, 
filtragem, restauração, análise, reconstrução, a partir de projeções, e compressão de 
imagens. 
Operações de pré-processamento são aplicadas em uma imagem para se alcançar 
como resultado outra imagem com características realçadas, mais adequadas para 
prosseguir com as demais etapas de processamento necessárias, existindo inúmeras 
técnicas de realce de imagens.  
Com o objetivo de facilitar a análise das imagens dos traços, bem como um melhor 
entendimento de seu processamento, algumas definições e conceitos são apresentados 
abaixo [5]: 
Processamento de Imagens: refere-se ao processamento digital de imagens, através 
de um computador ou dispositivo eletrônico, onde as entradas e saídas do 
processamento são imagens. Em geral, são operações de realce, restauração, 
transformação ou compressão de imagens. Enquadra-se este tipo de operação de 
processamento como de “baixo” ou até “médio nível”. Um exemplo seria a aplicação 
de um filtro na imagem para realçar as bordas de seus objetos. 
Visão Computacional: refere-se ao processamento digital de imagens para a extração 
de características importantes, que auxiliem na compreensão da imagem e na tomada 
de decisões inteligentes. Enquadra-se este tipo de operação de processamento como 
de “alto nível”, sendo comum a utilização de técnicas de inteligência artificial para o 
processamento dos dados. Um exemplo seria o reconhecimento e a classificação de 
um objeto da imagem. 
Análise de Imagens: refere-se ao processamento digital de imagens onde somente as 
entradas do processamento são imagens. As saídas costumam apresentar uma 
descrição ou representação diferente da imagem ou alguma característica sua. Diz-se 
que a análise de imagens encontra-se em nível intermediário ao processamento de 
imagens e à visão computacional, enquadrando-se como operações de “médio nível”, 
podendo até atingir operações de “alto nível”. Um exemplo seria a visualização dos 
dados de uma imagem, a partir de seu histograma, que descreve as características de 
luminosidade da cena ali representada. 
Reconhecimento de Padrões: refere-se às operações inteligentes na interpretação de 
sinais. Está intimamente ligado à visão computacional, mas não necessariamente 
processa apenas informações visuais para realizar o reconhecimento de características 
de um ambiente, pelo fato de existirem outros tipos de sensores dos quais poderia 



fazer uso, como, por exemplo, um sensor acústico para reconhecimento de voz. Em 
visão computacional, trata-se da interpretação e reconhecimento de objetos e 
características específicas em uma imagem. 
Inteligência Artificial: refere-se à modelagem de sistemas inteligentes e análise de 
aspectos ligados à inteligência. É normalmente usada junto à visão computacional 
para a obtenção, reconhecimento e classificação de objetos e características nas 
imagens. Em geral é aplicada em três etapas: percepção, cognição e ação. A etapa de 
percepção traduz os sinais provenientes do ambiente em símbolos; a de cognição 
manipula esses símbolos e a de ação traduz o resultado desses símbolos em ações que 
devem ser aplicadas de volta ao ambiente. O campo de visão computacional é 
considerado por alguns autores como sendo uma sub-área de IA. 
Quanto à morfologia da imagem, temos as seguintes técnicas: 
Dilatação: é a aplicação de um elemento estruturante de forma concêntrica sobre um 
conjunto definido de pontos (brancos ou pretos) em uma imagem, de maneira que o 
elemento estruturante adicione informação sobre a vizinhança destes pontos. Ou seja, 
pode-se imaginar que o elemento estruturante desliza sobre um conjunto de pontos 
dilatando sua vizinhança numa proporção que varia conforme as dimensões do 
elemento estruturante. Esta operação é utilizada principalmente para preencher 
intervalos e lacunas indesejáveis na imagem. 
Erosão: é o inverso da dilatação. A aplicação do elemento estruturante ocorre 
analogamente à operação anterior, porém, ao invés de dilatar a vizinhança do ponto 
percorrido inserindo informação, o elemento retira informação (gerando erosão nas 
áreas percorridas). Esta operação é utilizada principalmente para eliminar detalhes 
irrelevantes, como ruídos, e abrir intervalos ou lacunas em regiões de conexão 
indesejada. 
Abertura: é derivada das operações de dilatação e erosão. O operador de abertura 
aplica uma erosão seguida de uma de dilatação na imagem. Essa sequência de 
operações visa eliminar pequenos ruídos na imagem e abrir lacunas em regiões de 
fraca conexão entre objetos, através da erosão, e posteriormente tenta restaurar as 
dimensões reais de objetos da imagem através da dilatação. Os ruídos e fracas 
conexões eliminados com a erosão não retornam à imagem após a dilatação. 
Fechamento: é uma operação também derivada das operações de dilatação e erosão, 
trata-se da operação inversa da abertura, aplicando primeiramente uma dilatação 
seguida de uma erosão. Esta sequência de operações visa restaurar conexões fracas 
entre objetos da imagem. 
A Figura 3 ilustra o princípio de funcionamento dos operadores morfológicos básicos 
aplicados em uma imagem binária. A partir destas ferramentas básicas, outros 
algoritmos morfológicos são desenvolvidos, como, por exemplo, algoritmos para 
extração de bordas, preenchimento de regiões, extração de componentes conexos, 
afinamento, engrossamento e desbaste de regiões e esqueletonização. 

 



 
Figura 3 – Princípio de funcionamento de operadores morfológicos. [5] 

Temos ainda as técnicas de segmentação, muito utilizadas nos processos para 
tratamento de imagens: 
Segmentação: o objetivo das técnicas de segmentação consiste em dividir a imagem 
em suas diversas partes constituintes ou segmentos (objetos e regiões). O nível ou 
quantidade de divisões aplicadas na imagem varia conforme a aplicação e, em geral é 
realizada até atingir um nível de separação suficiente entre os objetos de interesse na 
cena analisada.  As técnicas de segmentação dão um passo à frente das técnicas de 
morfologia matemática, quanto à classificação, enquadrando-se dentre as técnicas de 
médio e alto nível de processamento de imagens. 
Os algoritmos de segmentação baseiam-se principalmente em duas propriedades do 
nível de intensidade luminosa das imagens: a descontinuidade e a similaridade. 
Quanto à descontinuidade, a idéia está em dividir a imagem em regiões, de acordo 
com as mudanças abruptas do nível de intensidade luminosa em seus pontos, por 
exemplo, cantos e arestas de objetos na imagem. Já por similaridade, a imagem é 
dividida em regiões, de acordo com algum padrão de similaridade entre estas regiões, 
como, por exemplo, o nível de intensidade luminosa, a cor e a textura. 
Dentre as técnicas de segmentação mais conhecidas, destacam-se a detecção de 
descontinuidades, a detecção de limiares (thresholding), a segmentação baseada em 
regiões e a segmentação por divisores de água (watersheds).  
A detecção de limiares (thresholding) é uma das técnicas de segmentação mais 
simples e fáceis de se aplicar, sendo usada constantemente em qualquer aplicação de 
processamento de imagens. A técnica procura agrupar os diferentes objetos e regiões 
da imagem, conforme a similaridade de tonalidades (nível de intensidade luminosa) 
entre os mesmos. 
A segmentação por divisores de água (watersheds) abrange conceitos de todas as 
demais técnicas de segmentação para realizar a divisão da imagem em partes distintas. 
O nome dado à técnica provém do seu princípio de funcionamento, que consiste em 
visualizar qualquer imagem em uma representação tri-dimensional da mesma, 
considerando as coordenadas espaciais x e y nos planos horizontal e vertical, 



respectivamente, e ainda o nível de intensidade luminosa dos pontos nestas 
coordenadas no plano perpendicular aos demais, provendo a ideia de profundidade na 
imagem. 
Em geral, esta técnica é aplicada para a extração e separação de objetos de 
características ligeiramente uniformes do fundo da imagem. É muito comum, 
inclusive, aplicar este tipo de algoritmo ao gradiente das imagens, ao invés delas 
próprias, pois isto facilita a identificação de regiões de baixos valores de gradiente. 
Por último, tem-se as mais importantes operações de pré-processamento no domínio 
espacial, as operações de filtragem, que se baseiam nos princípios de convolução de 
máscaras pré-configuradas para realçar características específicas das imagens. As 
operações de filtragem dividem-se entre operações de suavização (smoothing) e 
enfatização (sharpening). Em geral, operações de suavização procuram atenuar o 
nível de ruído nas imagens, removendo pequenos detalhes e suavizando contornos. Já 
as operações de enfatização procuram destacar detalhes da imagem, principalmente, 
cantos e arestas. 
 
 
4 Procedimento Experimental 
 
Nesta seção são apresentados os procedimentos seguidos na investigação, usando-se o 
método passivo de detecção com detectores plásticos de traços nucleares, com 
posterior contagem desses traços produzidos pelas partículas alfa emitidas pelo 
radônio. Essa contagem foi realizada através de um processo semi-automatizado, que 
consiste na contagem do número de traços de alfa devido ao NORM presente na 
amostra, determinado com a ajuda de um programa computacional, após a captura das 
imagens registradas no detector, usando-se um microscópio óptico e uma câmera 
fotográfica digital acoplada a um computador. 
As amostras contendo materiais radioativos de ocorrência natural (NORM), 
provenientes do petróleo, que contaminam instalações de óleo e gás, foram obtidas a 
partir de sucatas oriundas de unidades da indústria de petróleo encaminhadas à 
indústrias metalúrgicas, onde se detectou a presença de radiação. A emanação de 
radônio foi avaliada através de um sistema de medidas constituído por um tubo 
cilíndrico e uma câmara de difusão contendo um detector de traços nucleares 
(SSNTD), por períodos de 7, 14 e 30 dias. Escolheu-se o CR-39 como detector devido 
a sua grande eficiência e vantagens já evidenciadas na seção 2 deste trabalho.  
Para se determinar a exposição do CR-39 ao 222Rn emanado das amostras, num 
período de 7, 14 e 30 dias, usou-se as mesmas condições de revelação do detector de 
traços adotadas por Araújo [4], ou seja, os detectores CR-39 foram submetidos à 
revelação com ataque químico em solução aquosa de NaOH , 6.25 N, mantidos na 
temperatura de 70°C  durante 5 horas, em banho térmico. Após a revelação com 
ataque químico, os traços produzidos pelas partículas α tornaram-se visíveis ao 
microscópio óptico NIKON E400, com os seguintes aumentos: lente ocular 10x e 
objetiva 40x. As imagens desses traços no CR-39 foram capturadas com uma câmera 
digital COOLPIX 995 da Nikon. O número de traços devido ao NORM contido nas 
amostras foi determinado com a ajuda do programa Image Pro Plus 6.2 Processing & 
Analysis Software. 
 



4.1 Aquisição de Dados 
 
Os dados foram obtidos, a partir de exposições do detector CR-39 às amostras 
contendo NORM provenientes de petróleo. Cada amostra permaneceu emanando 
radiação α sobre os detectores de traços, por períodos de 7, 14 e 30 dias, 
respectivamente. Em cada uma dessas exposições, foi utilizado o arranjo experimental 
descrito na Figura 4. Um total de quatro amostras foram analisadas. 
 
 

Figura 4 – Desenho esquemático do dispositivo usado para medir a concentração de 222Rn 
emanado pelo material do tipo NORM: 
                    (a) dispositivo cilíndrico fechado, mostrando a amostra e a câmara de difusão 
posicionadas 
                    (b) secção transversal da câmara de difusão 
 
 
Após o período de exposição, cada placa de CR-39 foi submetida à revelação 
química, com ataque químico, nas condições descritas nessa seção, realizada na 
unidade de banho termostatizado com a posterior captura de imagens, através do 
conjunto microscópio-câmera digital, cujas disposições físicas podem ser vistas nas 
Figuras 5 (a) e (b), respectivamente. 
 



 
 

(a) 
 
 
 
 

 
(b) 

Figura 5 – Fotografias mostrando as disposições físicas de: (a) Unidade de banho 
termostatizado da marca QUIMIS modelo 215D2; (b) microscópio óptico NIKON E400 
acoplado à câmera digital COOLPIX 995 da Nikon 



4.2 Avaliação dos Dados 
 

Imagens, como a representada na Figura 6, foram capturadas por uma câmera digital 
COOLPIX 995 da Nikon e arquivadas em pastas do computador, para posterior 
avaliação e procedimentos de contagem dos traços pelo programa computacional 
Image Pro Plus. 
 

 

Figura 6 – Imagem de traços de partículas alfa, observada no microscópio óptico Nikon E400 
com ampliação de 400 vezes 
 
Dentre os recursos disponíveis no Image Pro Plus, algumas funções se destacaram 
para permitir a contagem dos traços e uma maior velocidade de análise. 
Primeiramente, foi usada a função “Enhance-Equilize-Best Fit”, para melhorar o 
realce da imagem. Em seguida, aplicou-se o filtro “Process-Filters-Enhancement-
HiGauss”, uma função gaussiana que diminui o ruído na imagem. Após este pré-
processamento, foram aplicados dois operadores morfológicos: “Erode e Dilate”. O 
operador “Erode” foi utilizado para eliminar detalhes irrelevantes, e abrir intervalos 
em regiões de conexão indesejada. Já o operador “Dilate” é utilizado, principalmente, 
para preencher as lacunas indesejáveis na imagem. Por fim, a contagem de traços é 
feita na função “Count /Size”, com os seguintes parâmetros e respectivas funções:  
“smoothing” - suavização para remover pequenos detalhes, suavizando os contornos. 
“Fill holes ” – que preenche os furos dos objetos. 
“Select Measurement-area” – limita a área dos objetos contados. 
 “Watershed Split” – segmentação por divisores de água, aplicado para a extração e 
separação de objetos com características ligeiramente uniformes do fundo da imagem. 
 
A título de exemplo a imagem vista na Figura 7, após ser processada digitalmente, 
através do programa computacional Image Pro Plus, resultou na imagem observada na 
Figura 8, de onde se procedeu a contagem dos traços, após a aplicação dos recursos 
disponibilizados pelo programa, conforme descritos nesta seção. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Imagem de traços de partículas alfa, relacionada a uma das amostras de NORM 
analisadas 

 

 

 

Figura 8 – Imagem obtida após processamento digital realizado com o Image Pro Plus e visão 
global da tela fornecida por este programa computacional 
 
 
4.3 Validação da contagem de traços nucleares usando o programa 
computacional Image Pro Plus 
 
A validação do emprego do programa Image Pro Plus, na contagem automática dos 
traços nucleares, foi conduzida da seguinte forma:  



• Primeiro, foram selecionadas 14 imagens de diferentes níveis de densidade 
de traços (baixa, média e alta); 
• Os traços presentes em cada imagem foram contados manualmente por três 
pessoas diferentes; 
• Em seguida, as 14 imagens selecionadas foram submetidas ao processamento 
digital e contagem automática pelo programa Image Pro Plus; 
• Para cada imagem, foi feita a média das contagens realizadas manualmente 
pelas três pessoas e calculado o desvio padrão médio;  
• A seguir, foi calculado o erro da contagem do programa em relação à média 
da contagem manual, para cada imagem; 
• Finalmente, foi calculada a dispersão relativa (D.R.) em %. 
 
Apresenta-se abaixo a Tabela 2, com os dados estatísticos referentes à etapa de 
validação do Image Pro Plus. 
 
 
Tabela 2 – Dados referentes às contagens realizadas na validação do programa Image Pro Plus 

Imagem IPP X σ ErIPP 
Dispersão relativa 

(%) 

1 49 53 1,6 4 (4/49) x 100 = 8,16 

2 49 53,7 1,9 4,7 9,59 

3 65 68,7 4,8 3,7 5,69 

4 69 73,7 0,9 4,7 6,81 

5 74 75,3 3,3 1,3 1,76 

6 93 99,3 3,1 6,3 6,77 

7 45 42,3 1,3 2,7 6,00 

8 30 31 0,8 1,0 3,33 

9 32 31,3 0,5 0,7 2,19 

10 29 29 0,8 0 0 

11 31 27,7 0,5 3,3 10,65 

12 25 27,3 0,5 2,3 9,2 

13 36 33,3 2,5 2,7 7,5 

14 22 25 0,8 3 13,63 

 
 



Onde: 
IPP – contagem automatizada realizada pelo Image Pro Plus; 
X – média das contagens realizadas manualmente por três pessoas diferentes; 
σ - desvio padrão da média das contagens; 
ErIPP – erro da contagem IPP 
 
 
5 Resultados 
 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos, decorrentes das exposições 
descritas neste trabalho. Amostras contendo NORM proveniente de petróleo foram 
investigadas e os resultados encontrados estão apresentados e discutidos nas 
subseções que se seguem.  
 
5.1 Cálculo da Exposição ao Radônio 
 
O 222Rn emanado das amostras de material do tipo NORM coletadas atinge o CR-39, 
onde as partículas α provenientes de seu decaimento radioativo registram seus traços. 
Empregando-se a equação 2 [6], obtêm-se as exposições ao radônio, correspondentes 
a cada uma delas. 

 

X = 0,1713 (N – NB) – 11,987                               (2) 

onde: 
N é o número de traços por cm2; 
NB é o número de traços relacionado à radiação de fundo (background) por cm2; 
X é obtido em kBq.h/m3. 

 

Substituindo-se os valores das densidades superficiais de traços de partículas α 
emanadas pelo 222Rn contido nas amostras de material do tipo NORM analisadas, 
apresentados na tabela 3, na equação 2, obtêm-se as exposições ao radônio 
correspondentes, listadas na última coluna da Tabela 3. 
 
5.2 Resultados das Contagens de Traços 
 
Após o período de exposição dos detectores CR-39 às emanações α provindas do 
222Rn, durante 7 dias, 14 dias e 30 dias, contido nas amostras Am 1, Am 2, Am 3 e 
Am 4, registraram-se as densidades superficiais de traços (número de traços de 
partículas α em 1 cm2 de detector) na Tabela 3. 
Também foram providenciados os experimentos referentes à radiação de fundo (BG) 
correspondentes, utilizando, para tal, a câmara de difusão, com o CR-39 e o filtro, 
para 7, 14 e 30 dias, respectivamente,  totalizando  3  experimentos:  BG 1, BG 2 e 
BG 3. 



 
 
Tabela 3 – Densidades superficiais de traços de partículas α emanadas pelo 222Rn contido nas 
amostras 

Tipo de 
Amostra 

Período 
(dias) 

Densidade superficial de 
traços (# traços/cm2) 

Exposição ao 222Rn 
[kBqh/m3] 

 

Am 1 

7 2313 ± 151 228,18 ± 35,97 

14 6541 ± 427 768,46 ± 95,24 

30 6591 ± 430 468,85 ± 115,97 

 

Am 2 

7 2476 ± 161 256,10 ± 37,69 

14 4649 ± 303 444,36 ± 74,00 

30 3930 ± 256 13,02 ± 86,16 

 

Am 3  

7 393553 ± 25660 67247,60 ± 4405,66 

14 788549 ± 51413  134726,43 ± 8829,14 

30 1113175 ± 72579 190026,70 ± 12475,09 

 

Am 4  

7 18863 ± 1230  3063,20 ± 220,81 

14 31896 ± 2080 5111,80 ± 378,40 

30 54074 ± 3526 8602,70 ± 646,31 

BG 1 7 911 ± 59 - 

BG 2 14 1985 ± 129 - 

BG 3 30 3784 ± 247 - 

 
 
 
Podemos, ainda, colocar os resultados obtidos nos experimentos realizados sob a 
forma de gráficos, para facilitar a visualização e proporcionar uma leitura simultânea 
de todos os resultados das quatro amostras investigadas. Segue, então, a Figura 9, 
referente aos 12 experimentos das quatro amostras. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Densidades superficiais de traços de partículas alfa emanadas pelo 222Rn contido nas 
amostras Am 1,  Am 2, Am 3 e Am 4 
 
 
5.3 Discussão dos Resultados 
 
Pelas contagens de traços nas amostras 1 e 2 obtidos, observou-se uma discrepância 
nos valores da taxa de exposição do CR-39 ao radônio, no período de 30 dias, quando 
comparado aos resultados encontrados, relativos aos períodos de 7 e 14 dias, quando 
se utilizou o programa Image Pro Plus. Em princípio, tal fato gerou certa dúvida 
quanto à veracidade da contagem realizada pelo Image Pro Plus. Ao se proceder a 
uma contagem manual por microscopia ótica, na área total do detector, comprovou-se 
a redução do número de traços de partículas alfa nas duas amostras (1 e 2) para uma 
exposição de 30 dias, levando-se a crer na provável ocorrência de um vazamento do 
gás radônio na câmara; ou, ainda, em função da meia-vida curta do 222Rn (3,8 dias), 
em relação ao período de 30 dias. 
Durante a investigação, observou-se que, quando se trata de amostras que apresentem 
alta densidade de traços com diferentes morfologias (aglomerações de traços, etc), e 
defeitos na ordem de grandeza da área dos traços (arranhões e/ou traços com 
morfologia semelhante ao de uma partícula alfa), há uma limitação no 
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reconhecimento pelo programa Image Pro Plus, ocasionando contagens espúrias. 
Apesar de ter sido determinada uma limitação para a área ocupada por cada traço, 
alguns defeitos do plástico são da ordem de grandeza dos traços de partículas alfa e, 
portanto, não se podem utilizar filtros digitais nas imagens obtidas por área varrida, 
sob pena de se deixar de contabilizar os traços nucleares de interesse. O sistema de 
contagem de traços teria uma maior confiabilidade, para o caso de amostras muito 
contaminadas, se fosse empregada uma metodologia capaz de diferenciar os defeitos 
inerentes ao plástico daqueles decorrentes das partículas alfa, como aquelas que 
empregam técnicas de Inteligência Artificial. 
 
 
6 Conclusões 
 
A comparação entre o número médio de contagens de traços por meio manual e por 
meio automático constatou a adequação do programa Image Pro Plus para efetuar as 
contagens dos traços de partículas alfa emanadas pelo 222Rn presente nas amostras 
contaminadas por NORM. 
Tendo sido o método eficiente para a análise das amostras em foco, quando há de 
baixa a média concentração de traços de partículas alfa, com morfologias bem 
definidas, havendo apenas uma limitação, quando a amostra possui uma alta 
concentração de traços de partículas alfa e diferentes morfologias, sugere-se que seja 
realizada uma análise por meio de técnicas de Inteligência Artificial, para o caso de 
amostras com alta densidade de traços e morfologias diferentes, eliminado assim as 
contagens espúrias. 
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