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DETECÇÃO DE NÊUTRONS RÁPIDOS UTILIZANDO SSNTD
COM TÉCNICA DE LEITURA POR COINCIDÊNCIA PARA

APLICAÇÃO EM MONITORAÇÃO INDIVIDUAL

Autor:   Renato Gonçalves Barreto
Orientador:  Prof. Dr. Êudice Corrêia Vilela

RESUMO

A técnica que utiliza detectores sólidos de traços nucleares já é utilizada na área de

dosimetria das radiações em alguns países. Materiais como o vidro podem ser usados, mas a

maioria utilizada no campo dosimétrico são os policarbonatos. Estes materiais são muito ricos

em hidrogênio,  o  que  permite  ao  SSNTD detectar  nêutrons  rápidos  através  do  recuo  de

prótons no próprio detector, sem necessidade de conversores. A baixa reprodutibilidade de seu

background tem sido a grande barreira na avaliação de baixas fluências de nêutrons rápidos

com SSNTDs. Este problema pode ser resolvido de forma eficaz pela contagem dos traços

coincidentes em dois detectores irradiados em contato. Depois do processamento, somente os

traços produzidos pelos mesmos recuos de núcleos nas superfícies de ambos os detectores são

considerados como um traço.  Neste  trabalho,  um estudo  sobre  a  aplicação  da  técnica  da

coincidência  para  detecção  de  nêutrons  rápidos  é  apresentado.  O  material  CR-39  foi

investigado  com  o  objetivo  de  determinar  o  equivalente  de  dose  pessoal  para  nêutrons

rápidos.  Usando  este  método  de  análise,  uma  significante  redução  na  contagem  do

background foi observada. A leitura, entretanto, precisa ser melhorada (automatizada), devido

às grandes áreas necessárias para atingir um número satisfatório de traços para significância

estatística dos resultados.

Palavras – chave: coincidência, CR-39, nêutrons rápidos.



 FAST NEUTRON DETECTION BY COINCIDENCE COUNTING
TECHNIQUE FOR APPLICATION IN PERSONAL MONITORING

Author: Renato Gonçalves Barreto
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ABSTRACT

The  solid  state  nuclear  track  detection  (SSNTD)  technique  is  widely  used  in

the  area of   radiation  dosimetry. Materials  like glass can be used  in this technique, but the

most used in  the dosimetry field  are the polycarbonates.  These materials  are very rich in

hydrogenous, that enables the SSNTD to detect fast neutrons through recoils of protons in the

own detector, without the need of converters. The low reproducibility of its background has

often  been  the  major  drawback  in  the  assessment  of  low fluences  of  fast  neutrons  with

SSNTDs. This problem can be effectively solved by counting coincidence of tracks in two

detectors  foils  irradiated  in  close  contact.   After  processing  and  counting,  only  tracks

produced by the same recoil nuclei on the surfaces of both detectors are considered as a track.

This  procedure  enables  the  reduction  of  the  background  counts  in  the  response  of  the

detectors.  In  this  work,  a   study on the application of  the coincidence technique  for  fast

neutron detection is presented. The CR-39 material was investigated aiming to determine dose

equivalent  for fast  neutrons.  Using this method of analysis,  a  significant reduction on the

background counts was observed. Reading, however, needs be improved (automated), due to

the  large  reading  areas  necessary  for  achievement  of  a  satisfatory  number  of  tracks  to

statistical significance of results. 

Keywords: coincidence, CR-39, fast neutron.



1 INTRODUÇÃO

É crescente o uso de técnicas médicas e industriais em que há a emissão de nêutrons

ou aquelas em que estes podem ser produzidos indiretamente através de outras radiações. A

maior quantidade de profissionais expostos e a necessidade de possuir métodos capazes de

realizar a monitoração individual desses profissionais satisfatoriamente tornaram-se objetivos

de vários estudos no mundo. 

Além  disto,  nos  últimos  anos,  alterações  em  publicações  da  ICRP (International

Commission on Radiological Protection) e da ICRU (International Commission on Radiation

Units and Measurements) – ICRP (1991), ICRU (1985), ICRU (1993) –  exigiram a melhoria

dos sistemas existentes.

“Os nêutrons são um tipo de radiação indiretamente ionizante, ou seja, eles precisam

interagir  com outro meio para produzir  uma partícula ionizante” (EL-SERSY; KHALED;

EMAN, 2004). No corpo humano,  o principal mecanismo de transferência de energia dos

nêutrons, colisão com núcleos de hidrogênio, ocorre na faixa energética dos nêutrons rápidos.

Logo,  a existência de detectores e técnicas eficazes na mensuração destes nêutrons são de

grande importância para a dosimetria.

 “Entre  os  dosímetros  pessoais  para  nêutrons utilizados atualmente,  os  SSNTDs –

Solid State Nuclear  Track Detectors ou detectores  sólidos de traços nucleares  – têm sido

considerados  como  uns  dos  mais  promissores  desde  a  introdução  do  PADC  (Poly  Allyl

Diglicol Carbonate)” (CARTWRIGHT, 1978 apud DJEFALL et al., 1997).

Algumas regiões do detector após interagirem com a radiação incidente sofrem danos

estruturais e passam a ser chamadas de região de traço latente ou apenas traço latente. Quando

o detector é submetido a uma solução química corrosiva os traços latentes são ampliados e

recebem o nome de traço. Após a revelação é possível observar os traços em microscópio

óptico. 
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O CR-39 (Columbia Resin®) é um tipo de PADC bem difundido no mercado que se

destaca por apresentar boas caracterísitcas na detecção indireta de nêutrons rápidos. Neste tipo

de  material,  os  nêutrons  rápidos  são  detectados  através  de  prótons  de  recuo  gerados  no

próprio CR-39 ou em um radiador com alta quantidade de hidrogênio. O limiar energético

para detecção de partículas dos vários tipos de CR-39 existentes depende da espessura do

material utilizado, do procedimento de revelação e da forma de leitura dos traços (DJEFALL

et al., 1997).

Como principais vantagens na monitoração de nêutrons rápidos este detector apresenta

quase insensibilidade à radiação fotônica, capacidade de gravar danos estruturais causados por

partículas carregadas de alta transferência linear de energia (LET,  linear energy transfer) e

possui um método de detecção relativamente simples (DJEFALL et al., 1997; VILELA, 1990,

1996). A baixa sensibilidade e a falta de reprodutibilidade do background, que exerce grande

influência  nos  resultados,  constituem  as  principais  desvantagens  quanto  à  utilização  dos

detectores  de  traços  na  avaliação  de  baixas  doses  neutrônicas  (HÖFERT;  BARTLETT;

PIESCH, 1987; LENGAR; SKVARC; ILIĆ, 2002; VILELA et al., 1999).

Uma maior uniformidade no número de traços correspondentes ao  background pode

ser proporcionada com o emprego da contagem de traços coincidentes existentes em pares de

detectores irradiados. Nesta configuração, apenas traços presentes em ambas as superfícies

detectoras são considerados. A melhora na sensibilidade do detector pode ser obtida com o

aumento do tempo de exposição e da área destinada para leitura (LENGAR; SKVARC; ILIĆ,

2002;  TOMMASINO, 1999).

Baseado no princípio proposto por  Tommasino (1999) e no defendido por Lengar,

Skvarc e Ilić (2002), este  trabalho tem por objetivo verificar a aplicabilidade do método de

leitura  coincidente  utilizando  o  SSNTD CR-39  para  a  detecção  de  nêutrons  rápidos,  via

estudo  do  comportamento  do  background  e  da  resposta  a  testes  ISO  (International

Organization  for  Standardization) propostos  para  a  caracterização  de  um  dosímetro  de

nêutrons.  Os  experimentos  e  testes  realizados  basearam-se  nas  recomendações:

ISO 8529-3 (1998), ISO 8529-2 (2000), ISO 21909 (2005) e no IRD-RT Nº 006.01/01.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A descoberta do nêutron

Rutherford,  em  1920,  diante  dos  problemas  de  aceitação  de  um  modelo  nuclear

adequado, sugeriu que um próton e um elétron poderiam se apresentar unidos constituindo

uma partícula neutra. No entanto, a presença de uma partícula desprovida de carga seria muito

difícil de detectar (KAPLAN, 1978).

Bothe e Becker, em 1930, descobriram que alguns elementos, mais precisamente boro

e berílio, quando bombardeados por partículas alfa produziam um tipo de radiação altamente

penetrante. A hipótese de que seria uma forma de raios gama com energia muito elevada fora

então cogitada (KAPLAN, 1978).

 No ano de 1932, Curie e Joliot observaram que prótons altamente energéticos eram

produzidos quando esta  radiação era direcionada a substâncias hidrogenadas.  Também em

1932, Chadwick provou que as energias dos prótons ejetados em materiais hidrogenados só

poderiam ser explicadas se a radiação fosse considerada corpuscular.  Estas partículas não

produziam  ionização,  provavelmente  teriam  massa  próxima  aos  prótons  e  possuíam  um

grande  poder  de  penetração.  A pesquisa  que  gerou  sua  conclusão  abordava  o  estudo  da

desintegração  (transmutação)  de  núcleos  por  partículas  alfa.  A partícula  foi  chamada  de

nêutron por ser eletricamente neutra e ter massa próxima a um (1,00898 u.m.a.) como havia

previsto Rutherford anteriormente (KAPLAN, 1978).

2.2 Energia cinética dos nêutrons

A literatura dispõe de classificações variadas para os nêutrons em função da energia

cinética associada aos mesmos. À exceção dos nêutrons de albedo, citados como informação

complementar,  utilizou-se  a  delimitação  energética  das  classes  descrita  em Attix  (1986).
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Segundo ele, é conveniente dividir, para fins dosimétricos, os campos neutrônicos de acordo

com a tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Classificação dos nêutrons quanto à energia cinética

Tipos de Nêutrons Energia Cinética

Térmicos Inferior a 0,5 eV

Intermediários Entre 0,5 eV e 10 keV

Rápidos Maior que 10 keV

2.3 Seção de choque 

A seção de choque microscópica (σ) de um material, para uma dada reação, é função

das propriedades do núcleo e da energia do nêutron incidente. Ela corresponde à área efetiva

em  que  o  nêutron  pode  interagir  com  o  núcleo  do  material  alvo

(LAMARSH;  BARATTA,  2001).  O  valor  extremamente  reduzido  da  área  de  um núcleo

induziu a definição de uma  unidade especial, barn, que equivale a 10-24 cm2.

2.4 Atenuação dos nêutrons

A fluência  final  de  nêutrons,  resultante  da  penetração  de  uma  fluência  incidente

colimada em uma barreira atenuante de certa espessura, é dada pela eq. 1.
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onde:

φ =  taxa de fluência de nêutrons final  (nêutrons / cm2.s);

φo =  taxa de fluência  de nêutrons inicial (nêutrons / cm2.s);

∑ = seção de Choque Macroscópica (cm-1); e

X = espessura do material (cm).

A distância média que uma partícula atravessa em um meio antes de sofrer interação é

denominada Livre Caminho Médio ou Comprimento de Relaxação (λ), eq. 2.

onde:

λ = Comprimento de Relaxação; e

∑ = seção de Choque Macroscópica (cm-1).

Pode também ser descrita como a profundidade em que cerca de 37% (1/e) de uma

população homogênea de partículas num feixe consegue penetrar no material. O hidrogênio,

utilizado para reduzir a energia dos nêutrons incidentes, é o melhor moderador para nêutrons

rápidos.

2.5 Introdução aos detectores sólidos de traços nucleares

Os SSNTDs estão enquadrados no grupo dos detectores passivos. São detectores que

podem ser utilizados como dosímetros em parte ou todo intervalo energético compreendido

entre os nêutrons de energia térmica até 20 MeV. Segundo a ISO 21909 (2005), também são

compostos pelos:
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• NTED (nuclear track emulsion dosemeters);

• TLAD (thermoluminescence albedo dosemeters);

• SED (superheated emulsion dosemeters); e

• ICD (ionization chamber dosemeters).

A história  dos  SSNTDs teve  início  em 1958 quando D.A.  Young,  trabalhando  na

Fundação de Pesquisa da Energia Atômica em Harwell, Inglaterra, percebeu que cristais de

LiF, mantidos em contato com uma folha de urânio, apresentavam danos em sua estrutura.

Estas marcas tornaram-se visíveis à observação em um microscópio óptico  reveladas após

tratamento do cristal com um reagente químico.

Verificada  a  correspondência  quantitativa  entre  as  modificações  estruturais

apresentadas pelo cristal revelado e o número estimado de fragmentos de fissão provenientes

da folha de urânio,  Young concluiu que cada traço equivalia a um dano provocado pelos

fragmentos (DURRANI; BULL, 1987; DURRANI, 2008).

Silk e Barnes, trabalhando no mesmo centro, reportaram observações diretas destas

regiões danificadas na mica utilizando um microscópio de transmissão eletrônica. O artigo,

publicado em 1959, demonstrava a clara intuição deles a respeito da natureza do fenômeno

visto  e  até  hoje  enquadra-se  como  um  modelo  coerente  de  interpretação  e  observação

(DURRANI; BULL, 1987).

 Naquele  trabalho,  finas  camadas  superficiais  da  mica  exposta  ao  urânio  e  não

submetidas a  processos de revelação foram examinadas. Traços oriundos de fragmentos de

fissão menores que 300 Å (1 Å = 10-10 m) em diâmetro e maiores que 4 µm em comprimento

foram visualizados.  A natureza dos  traços  foi  discutida e  suposições  acerca das  possíveis

aplicações  para  a  nova  técnica  também.  Dentre  elas,  o  estudo  da  radiação  induzida  por

deslocamentos atômicos e o comportamento de partículas na natureza (DURRANI; BULL,

1987).

De  forma  independente,  a  partir  de  1960,  a  técnica  de  revelação  de  Young  fora

ampliada da mica para uma grande variedade de outros materiais como vidros e plásticos por
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R.L. Fleischer, P.B. Price e R.M.Walker que trabalhavam nos Laboratórios de Pesquisa da

General Eletric em Schenectady, Nova Iorque (BARTLETT, 2008; DURRANI; BULL, 1987).

Os primeiros estudos reportados por eles mostraram que esses traços revelados eram:

• produzidos somente por partículas pesadas providas de carga;

• produzidos somente em materiais de alta rigidez dielétrica ou semicondutores; e

• estáveis  quando  submetidos  à  luz  ou  altas  doses  de  raios-X,  partículas  beta,  

radiação ultravioleta etc.

A expectativa positiva criada pelos trabalhos publicados impulsionou o crescimento da

produção científica na área. Atualmente, a quantidade de trabalhos que utilizam técnicas de

revelação para os SSNTDs é proporcionalmente superior àqueles em que esta está ausente,

caso  da  análise  por  microscopia  eletrônica  (ILIĆ;  SKVARC;  GOLOVCHENCO,  2003;

PRICE, 2005, 2008).

Muitas  séries  de  conferências  em  traços  nucleares  foram  realizadas,  tendo  início

marcado pelo evento First International Colloquium on Corpuscular Photography, 1957, em

Strasbourg,  França.  Nos  anos  seguintes,  o  encontro  recebeu  algumas  denominações

diferentes,  mas  desde  1992  chama-se  Conferência  Internacional  de  Traços  Nucleares

(NIKEZIC; YU, 2004). A última edição da ICNTS ocorreu em Bologna, Itália, 2008.

2.6 Princípio de funcionamento dos detectores sólidos de traços nucleares

O funcionamento dos detectores sólidos de traços nucleares baseia-se no fato de que

uma partícula pesada carregada pode causar uma extensa ionização ao atravessar um meio.

Esta ionização primária desencadeia uma série de novos processos químicos que resultam na

criação de radicais livres e outras espécies químicas ao longo da trajetória da partícula. Esta

zona criada é chamada de traço latente ou região de traço latente.

Se um pedaço de material contendo traços latentes é submetido a uma solução química

corrosiva,  reações  mais  intensas  ao  longo dos traços  latentes  devem ocorrer.  No caso de
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detectores  plásticos,  soluções  aquosas  de  hidróxido  de  sódio  (NaOH)  e  de  hidróxido  de

potássio  (KOH)  são  as  mais  frequentemente  utilizadas.   Desta  forma,  um traço  de  uma

partícula  é  formado  e  pode  ser  visto  sob  um  microscópio  óptico.  Este  procedimento  é

comumente chamado de revelação química ou ataque químico.

A propriedade  de armazenar  traços  é  observada  em plásticos  de longas  moléculas

(nitratos de celulose ou diferentes policarbonatos), e em materiais inorgânicos como vidro,

mica etc. Alguns materiais naturais, como a apatita e a mica, são usados para detecção de

traços de fissão ou estudos de traços fósseis (CHADDERTON, 2003).

De uma forma geral, a perda de energia pela partícula incidente pode acontecer em

vários materiais. A irradiação de materiais condutores  não consegue produzir traços visíveis e

estáveis  (DURRANI;  BULL,  1987;  NIKEZIC;  YU,  2004).  Nos  condutores  e  em

semicondutores, os traços latentes formados não apresentam estabilidade e desencadeiam um

processo de recombinação e eliminação dos mesmos no detector. 

A condição  para  que  haja  a  formação  de  uma  região  de  traço  latente  às  vezes  é

expressa  em  função  de  um  valor  limite  da  resistividade  do  material  (VILELA,  1990;

NIKEZIC; YU, 2004). Na realidade, não há um valor único de resistividade acima do qual

exista a certeza de que sempre haverá a formação do traço porque não existe teoria única que

explique totalmente o fenômeno. Sendo assim, a resistividade não pode servir como critério

único para estabelecimento da formação do traço.

As bases físicas do processo são a excitação e  a ionização das moléculas do material.

O momento inicial, em que a partícula incidente cede sua energia para os átomos adjacentes à

sua trajetória, ocorre num intervalo de tempo muito curto; a frenagem total da partícula ocorre

num tempo da ordem de picosegundos. Os elétrons livres criados nessas interações primárias

perdem sua energia através de uma série de ionizações e excitações, criando mais elétrons

livres como consequência. Um grande número de elétrons livres e de moléculas danificadas

são formados junto à trajetória da partícula traçadora. Alguns destes podem tomar rumo que

não  o  da  trajetória  inicial  da  partícula,  sendo  chamados  de  raios  delta  (δ)

(NIKEZIC; YU, 2004).
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Num segundo momento, fase físico-química, novas espécies químicas são criadas por

interações  das  moléculas  danificadas.  Durante  a  revelação,  as  interações  dessas  novas

espécies químicas com a solução reveladora são mais fortes do que nas regiões não alteradas

pela partícula ionizante (NIKEZIC; YU, 2004).

2.7 Tipos de revelação dos detectores sólidos de traços nucleares

O estudo  dos  parâmetros  envolvidos  no  processo  e  tipo  de  revelação  de  traços  é

essencial. O ataque por substâncias que corroem o material irradiado pode ser feito de duas

formas.  Na  primeira,  há  a  utilização  uma  solução  química  em meio  aquoso  por  tempo,

concentração e temperatura estabelecidos. A segunda, chamada de revelação eletroquímica,

utiliza o método anterior como base e complementa-o com a aplicação de uma diferença de

potencial  em kV ao detector.

2.7.1 Revelação Química 

É importante ressaltar que na etapa da revelação química soluções diferentes podem

ser utilizadas. A morfologia dos traços  revelados quimicamente depende das condições de

revelação aplicadas (tempo, temperatura e solução de ataque).

Independente  do  revelador  escolhido,  o  detector  é  imerso  em solução  aquosa  do

mesmo. O tempo transcorrido na disposição do reagente pelas regiões de traço latente do

material é denominado tempo de indução do detector. Neste momento, a taxa de revelação

ainda  é  bastante  baixa.  Posteriormente,  ele  passa  a  degradar  as  zonas  mais  sensíveis  do

detector através do dissolvimento e deslocamento das moléculas do mesmo. À medida que o

processo avança, o reagente tende a se concentrar onde o ataque ocorreu de forma mais rápida

criando  assim  um  canal  em  torno  da  trajetória  da  partícula  que  o  atingiu

(HARVEY; WEEKS, 1987).
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As definições quanto ao tempo de ataque do detector, temperatura e concentração da

solução de revelação podem variar  conforme o tipo de leitura a  ser  utilizado. O controle

destes  parâmetros  determina  o  tamanho  do  traço  revelado  e  até  que  ponto  é  possivel

prosseguir com o método sem que haja interferência nas informações a serem estudadas.

2.7.1.1 Geometria do desenvolvimento do traço e terminologia básicas

Uma consideração específica,  consenso entre a maioria  dos pesquisadores,  é a  não

aceitação de um modelo único que explique a formação dos traços. Na prática, esta é uma

discussão mais relacionada à natureza geométrica.

Várias teorias descrevem o aspecto físico da formação do traço, mas nenhuma explica

o fenômeno de forma satisfatória  nem consegue calcular  todos  os  parâmetros  envolvidos

(ENGE, 1995).

O caso  mais  simples  a  ser  descrito  e  constantemente  seguido  ocorre  quando  uma

partícula  atinge a superfície  do detector  sob um ângulo normal  de incidência,  Fig.  1.  Os

mecanismos de desenvolvimento de traço apresentados a seguir estão de acordo com Nikezic

e Yu (2004).
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Figura 1: Geometria do desenvolvimento do traço para ângulo de incidência normal à

superfície do detector e taxa de revelação ao longo da trajetória da partícula, Vt, constante.

Fonte: Adaptado de Nikezic e Yu (2004).

Na figura,  O é o ponto de entrada,  E o ponto final da partícula no material detector,

OE o alcance da partícula, I a superfície inicial do detector, I' a superfície depois da revelação,

h a espessura da camada removida pela revelação (distância entre I e I' ). A profundidade do

traço é dada por L e a distância total percorrida pela solução reveladora em torno do mesmo

por  L'  .  A taxa de revelação ao longo da trajetória da partícula e a taxa de revelação das

regiões não danificadas do detector são, respectivamente, Vt e Vb. (NIKEZIC; YU, 2004).
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Uma semiesfera com raio h = Vb.t (t é o tempo de revelação) é formada em torno de

cada  ponto  na  superfície  do  detector.   Esse  comportamento  não  se  segue  na  direção  da

trajetória da partícula onde o processo de ataque progride com a taxa Vt.

O desenvolvimento do traço é governado pela razão V = Vt/Vb e a sua formação não é

possível  se  V for menor ou igual  a  1.  Alguns trabalhos definem  V  como sensibilidade ou

resposta  do  detector. Estes  dois  parâmetros  importantes,  Vb e  Vt,  foram introduzidos  por

Fleischer, Price e Walker (1975). O ângulo δ na Fig. 1 é chamado ângulo de desenvolvimento

local. Por semelhança de triângulos pode ser observado, eq. 3, que:

sen δ = 
V

1
       (3)

Como dito anteriormente, o processo de ataque ocorre em todas as direções com a taxa

Vb, exceto ao longo da trajetória  da partícula onde o processo ocorre com a taxa  Vt.  Se

tentarmos  visualizá-lo  tridimensionalmente,  o  traço  é  um  cone  com  um  ângulo  de

desenvolvimento  δ  obtido  pela  rotação  das  paredes  desgastadas  em  torno  da  trajetória

percorrida pela partícula. O círculo A, Fig. 1, representa a revolução de um ponto na parede

do traço em torno da trajetória da partícula. Durante a revelação, a parede do traço move-se

paralelamente em relação a si própria.

2.7.1.1.1 Geometria de desenvolvimento do traço para Vt constante

O desenvolvimento do traço pode ser comparado analogamente à propagação de uma

onda. De acordo com o princípio de Huygen's, cada ponto na frente da onda é a fonte de uma

nova  onda.  Seguindo  esta  analogia,  o  desenvolvimento  do  traço  pode  ser  comparado  à

formação de uma onda atrás de um bote na superfície de águas calmas. A diferença é que a

onda formada atrás do barco tem um aspecto essencialmente bidimensional, enquanto que o

traço formado é uma estrutura tridimensional. A seção transversal da superfície pós-revelada

I' (Fig.1) e do cone é um círculo com um diâmetro D. Por simplificação, o problema pode ser

considerado em duas dimensões.
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A profundidade do traço, eq. 4, é dada por:

L = (Vt – Vb)t          (4)

onde t é o tempo de revelação. Da Fig. 1, podemos ver na eq.5 que:

tan δ
22'

2/

hL

h

L

D

−
==          (5)

O diâmetro do traço aberto, eq. 6, pode ser encontrado  como:

1

1
2

+

−
=

V

V
hD           (6)

Se V >> 1, pelas equações prévias pode-se encontrar o valor aproximado de D, eq. 7.

D h2≅                                                                                  (7)

Baseado  na  eq.  7,  um  método  indireto  para  calcular  a  taxa  de  revelação  foi

desenvolvido. Se a taxa de revelação do traço estiver muito alta, ou seja, quando íons pesados

ou  produtos  de  fissão  são  usados  para  irradiação,  a  camada  removida  é  relacionada

diretamente ao diâmetro do traço aberto que é facilmente mensurável (já que  h = Vb.t,  será

fácil encontrar Vb).

Durante a revelação, a solução corrosiva progride na direção do ponto E da trajetória

da partícula, Fig. 2. O traço é bem definido e apresenta-se totalmente cônico no tempo de

revelação  To. A superfície do detector no tempo To é representada como superfície 1. Pouco

tempo depois, uma esfera é formada em torno do ponto  E e a forma do traço é modificada

para um cone com extremidade esférica (superfícies 2 e 3 na Fig. 2). Com o prolongamento

do tempo de revelação, a parte esférica aumenta e a parte cônica torna-se cada vez menor.
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Figura 2:  Três fases no desenvolvimento do traço: (1) Traço cônico; (2 e 3) a parede

do traço é parcialmente cônica e parcialmente esférica; (4) o traço é totalmente esférico.

Fonte: Nikezic e Yu (2004).

Finalmente,  considerando  que  as  últimas  revelações  tiveram  um  tempo

suficientemente longo, o traço assume uma forma esférica em sua totalidade (superfície 4,

Fig. 2). À medida que o traço vai adquirindo uma forma esférica, ele perde definição e o

esforço para visualizá-lo torna-se maior. Por isso, o tempo ideal de revelação é aquele em que

há uma maior densidade de traços esféricos.

É  importante  salientar  que  as  partículas  incidentes  também  podem  colidir  com  o

material em ângulo oblíquo. Um exemplo típico de incidências oblíquas é a irradiação de um

detector por partículas alfa emitidas pelo radônio e seus descendentes, onde vários ângulos

são possíveis (Fig. 3). Outro exemplo é a irradiação por raios cósmicos.  Logo, uma breve

introdução a esta possibilidade é descrita, considerando Vt constante. 
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Figura 3: Registro de partículas alfa no detector plástico CR-39 através do programa de

aquisição e tratamento de imagens Leica Qwin, sistema utilizado no CRCN/NE.

A seção transversal entre um traço na fase cônica e a superfície pós-revelada é uma

elipse,  Fig.  4.  A elipse é caracterizada pelo seu diâmetro maior  D e  menor  d.  Estes  dois

parâmetros são as características mais importantes de um traço gerado por uma incidência

oblíqua. 

Figura 4: Fases de desenvolvimento do traço para incidência oblíqua: (1) traço totalmente

revelado, tempo de revelação ideal; (2) aumento da parede esférica do traço, tempo de

revelação superestimado; (3) traço esférico, tempo de revelação em excesso. 

Fonte: Nickezic e Yu (2004).
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2.8 Revelação Eletroquímica

O  processo  de  revelação  eletroquímico  pode  ser  dividido  em  dois  estágios.

Primeiramente,  traços  pré-revelados  quimicamente  repletos  de  solução  condutora  são

ampliados. Num segundo momento, quando um campo elétrico é aplicado nas extremidades

do detector, a rigidez dielétrica do material é rompida ocasionando a produção de descargas

elétricas  no mesmo.  As  descargas  elétricas  resultam em regiões  danificadas  em forma de

árvore, ramificações (treeing formations). Estas formações são pelo menos duas ordens de

grandeza maiores que o traço cônico inicialmente formado. A força do campo elétrico local

nos traços atingidos depende da forma geométrica dos mesmos após o tratamento químico da

fase  inicial   (DÖRSCHEL;  HERMSDORF;  KADNER,  1999;  PIESCH;  AL-NAJJAR;

NINOMIYA, 1989).

Em termos de estrutura física, a descrição do processo de revelação eletroquímico não

chega a ser complexa. O detector é colocado em uma câmara dividindo-a em duas células,

cada  uma  contendo  uma  solução  diferente.  Uma  delas  está  preenchida  com  a  solução

reveladora, a outra contém uma solução condutora e ambas recebem a adição de eletrodos.

(VILELA, 1990, 1996). A Fig.5 demonstra o esquema da câmara eletroquímica desenvolvida

por Tommasino (1970).

Figura 5: Esquema de câmara de revelação eletroquímica. Fonte: Tommasino (1970).
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As soluções reveladoras utilizadas são as mesmas do processo de revelação química.

Além delas, outros fatores importantes influenciam diretamente os resultados do ataque  como

eletroquímico como: intensidade do campo elétrico aplicado, frequência do campo, tipo de

detector plástico, tempo de revelação etc.

2.9 Técnicas de leitura utilizadas na avaliação de detectores sólidos revelados

Nem  sempre  há  necessidade  de  submeter  os  SSNTDs  a  soluções  químicas  de

revelação. Nestes casos, a microscopia eletrônica é empregada como técnica de leitura. 

Após as etapas de irradiação e revelação, a análise dos dados obtidos com os SSNTDs

é realizada através da leitura dos detectores revelados, ou seja, a contagem do número de

traços por unidade de área (densidade de traços).

A leitura dos traços pode ser feita manualmente após ampliação em um microscópio

óptico.  Algumas  técnicas  podem  auxiliar  o  procedimento  de  leitura  manual  (coloração

de  traços),  já  outras  podem  realizar  a  leitura  de  forma  automática,  sistemas

HTTR  (high-throughput  track  readers,  termo  equivalente  a  Leitores  de  Traços  de  Alto

Rendimento) e a leitura semi-automática (contagem por descarga elétrica –  spark counting)

(HULBER, 2009; VILELA, 1990).

2.9.1 Leitura convencional

É a leitura direta dos traços presentes no detector. Neste método, o número de traços é

obtido pela média da densidade de traços adquirida com o processamento de um número

significativo amostras. Calculada a densidade média de traços, esta é associada à fluência de

nêutrons a que o detector foi exposto e posteriormente à dose. 
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A  principal  desvantagem  do  método  manual  é  a  dependência  associada  ao

manipulador do microscópio, que pode ser influenciada pelos motivos mais diversos como

humor, fadiga, acuidade visual etc. Mesmo assim, ele é ainda o método mais utilizado para a

contagem dos traços em SSNTDs.

O processo de leitura convencional, seja automático ou manual, é considerado eficaz,

mas possui problemas que interferem em sua resposta, dentre eles, principalmente, os traços

ocasionados pelo background intrínseco do material.

2.9.2 Leitura por coincidência

Em  meio  a  sujeiras,  traços  de  background  intrínsecos  do  material  e  gerados  por

radiação de fundo, Tommasino (1999) sugeriu uma nova metodologia a fim de melhorar a

análise e resposta da leitura.

A principal  diferença  do novo método consistia  na  adição de uma nova superfície

detectora,  de mesmo material,  sobreposta àquela já  existente.  Esta  geometria  possibilita  a

formação de regiões de traço latente contíguas nas faces em contato dos detectores, tornando-

as passíveis de comparação.

Na  Fig.6,  são  mostrados  vários  tipos  de  eventos  coincidentes  que  podem ocorrer

quando um material é submetido à radiação. Na Fig.6a, a partícula tem energia suficiente para

atravessar vários detectores sobrepostos. 
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Figura 6: Diferentes tipos de eventos coincidentes: (a) partícula capaz de atravessar mais de

um detector; (b) detectores pouco espessos utilizados no estudo de partículas de curto alcance;

(c) traços  de recuo induzidos por nêutrons. Fonte: Tommasino (2004).

No passado, o mesmo princípio foi utilizado com sucesso no estudo de partículas de

curto alcance como fragmentos de fissão. Para que isto fosse possível, os detectores,  dois

filmes finos de poliéster, deveriam ser finos o suficiente para permitir a passagem de uma

partícula carregada (Fig.6b). Os traços eram lidos através da técnica spark counting, limitada

a plásticos com espessura aproximada de 10 a 20 µm, na qual o detector revelado é colocado

sobre um cátodo e coberto  por um plástico aluminizado (ou uma fina folha de alumínio)

mantido em contato com um ânodo. Um circuito proporciona a variação de potencial entre as

superfícies  do  detector  e  gera  descargas  que  perfuram  o  plástico  aluminizado.  Este

rompimento ocorre exatamente onde os traços estão localizados porque eles porporcionam um

caminho  menos  resistente  à  passagem  de  corrente.  Ao  fim  da  contagem,  o  número  de

perfurações (diâmetro médio aproximado de 100 µm) era quantificado em um microscópio de

baixa magnificação e a densidade de traços é então determinada.

Um método completamente novo de coincidência é apresentado na Fig.6c, onde os

traços formados são tão curtos que podem até não atravessar nenhum dos detectores,  mas

podem estar presentes nas superfícies em contato. Estes traços são tipicamente produzidos por

nêutrons através do recuo de núcleos produzidos em policarbonatos e detectores CR-39. Seu

princípio consiste, basicamente, na irradiação de dois detectores ao mesmo tempo mantidos

face a face. Esta técnica permite realizar a leitura e desprezar, de maneira mais eficaz, os

efeitos indesejados como  background e defeitos do material.
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 Após o processo de revelação,  os  detectores  são colocados novamente na mesma

configuração  geométrica  para  comparação  entre  as  regiões.  Possíveis  erros  no  ato  da

visualização de traços coincidentes foram expostos e discutidos por Tommasino (1999), Fig.7.

Figura 7: Pontos de recuo, pareados, induzidos por nêutrons após revelação 

eletroquímica. Fonte: Tommasino (1999).

Pela  vista  transversal,  topo  da  imagem,  apenas  a  combinação  a,  a' pode  ser

considerada uma verdadeira coincidência. A visualização dos detectores pareados pode ser

vista na da fig. 7. Neste caso, torna-se mais fácil diferenciar as verdadeiras coincidências (a,

a’) e (h, h’) de outras possíveis coincidências como (b, c) e (e, g).
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O importante da irradiação face a face é que, quando da leitura, somente terão validade

os traços existentes tanto no primeiro quanto no segundo detector, ratificando a passagem da

partícula e sua perda de energia através do meio. Desta forma, a probabilidade de que defeitos

sejam levados em conta durante a leitura cai bastante, pois será muito difícil encontrar um

tipo de defeito exatamente no mesmo ponto em ambos os detectores (LENGAR; SKVARC;

ILIĆ, 2002).

Imaginando o fenômeno em condições ideais, somente núcleos de recuo e objetos de

background,  potencialmente caracterizados como traços e ocasionalmente pareados, seriam

contabilizados  em  ambas  as  superfícies  do  detector.  Nem  sempre,  os  traços  são

suficientemente grandes (comprimento inferior à distância 2h, onde h é a camada removida do

detector pela revelação) para que possam ser vistos nas superfícies pós-reveladas A’ e B’. Em

consequência,  o  background e  o  número de traços  caem porque traços  verdadeiros  e  não

coincidentes são perdidos. Um exemplo similar à situação descrita são os pontos  a  e  b  na

Fig. 8. 

             Figura 8: Duas folhas detectoras mantidas em contato que apresentam traços de recuo

registrados. Após a revelação, os traços serão visualizados e posteriormente contabilizados

nas superfícies A’ e B’. A camada removida pela revelação química é denominada h.

 Fonte: Adaptado de Lengar, Skvark e Ilić (2002).

Por outro lado, há uma probabilidade finita de que dois traços aleatoriamente formem

uma falsa coincidência como c e d na Fig.8. Na prática, este número de falsas coincidências
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não eliminadas é tão baixo que pode ser desprezado. No entanto, a mesma densidade de falsas

coincidências pode vir a ser significante quando se tratar de altas fluências neutrônicas dada a

proximidade entre traços criados.

Nas regiões de alta fluência,  onde o erro relativo ao  background não é tão alto, a

técnica para mensuração de traços em uma única folha detectora é mais favorável por requerer

um tempo menor de execução. A maior vantagem desta técnica é a ampliação da região de

aplicação do detector para baixas fluências de nêutrons. 

2.9.3 Considerações acerca das técnicas de leitura aplicadas aos SSNTDs

Embora  muito  se  utilize  a  contagem  manual  dos  traços,  existem  equipamentos

automatizados capazes de realizar  o trabalho de forma mais eficiente e eficaz,  desde que

parametrizados  de  forma  correta.  Características  diversas  podem  ser  ajustadas  para  a

aceitação  ou  não  dos  traços  presentes  nas  imagens  avaliadas.  O tom de  cinza,  a  área,  a

angulação, o diâmetro, o perímetro etc. referentes ao tipo da radiação em estudo podem ser

combinados para estabelecer um critério de aceitação dos traços.

Para sistemas automatizados o controle dos parâmetros de revelação influenciam mais

ainda nos  resultados  adquiridos.  Isto  porque  qualquer  pequena  alteração  ocorrida  (tempo,

temperatura etc.)  resultará em traços maiores,  menores,  mais claros ou escuros.  Caso isto

aconteça, o equipamento fará a leitura da região aplicando seu critério de exclusão de forma

imperfeita.

Sistemas semi-automatizados e automatizados possuem um alto custo e nem sempre o

conjunto hardware e software é capaz de realizar a técnica de contagem da maneira esperada.

A maior parte deles está adequada apenas para a leitura convencional.

Algumas limitações ao método coincidente, como a não possibilidade de emprego do

pré-ataque, etapa que age como uma espécie de limpeza da superfície e melhora os resultados

da fase de ataque, precisam ser consideradas. A utilização do pré-ataque reduziria a superfície

dos  detectores,  aumentando  a  distância  entre  os  traços  coincidentes  e  diminuindo  a

probabilidade de que permaneçam em ambas as faces.
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2.10 Detecção de nêutrons rápidos utilizando SSNTDs

Para ser  propício  à  detecção indireta  de nêutrons,  o  material  a  ser  utilizado como

detector sólido de traços deve ser sensível ao registro da passagem de prótons. A interação dos

nêutrons rápidos com um SSNTD ocorre através de espalhamento elástico, preferivelmente

por colisões nêutron-próton. Na realidade, estes detectores orgânicos registram apenas o recuo

dos núcleos de hidrogênio. Os núcles de recuo oriundos das reações dos nêutrons rápidos com

carbono, nitrogênio e oxigênio não são gravados no material  por apresentarem um limiar

energético diferente (ATTIX,1986; VILELA, 1990, 1996).

2.11 SSNTDs plásticos mais comumente utilizados

A euforia  provocada  pela  possibilidade  de  emprego  dos  SSNTDs  no  estudo  das

radiações levou ao desenvolvimento e emprego de diversos materiais com características e

aplicações distintas neste campo.

2.11.1 CR-39

O material comercialmente conhecido como CR-39 (Columbia Resin), desenvolvido

para ser utilizado como lente óptica, Fig.9, é um dos detectores mais utilizados para a dosime-

tria de nêutrons, partículas alfa e outros tipos partículas. Uma de suas faces é identificada

como face sensível do material.  Teoricamente, não deveria existir diferença de sensibilidade

entre as faces do detector, mas o processo de polimerização empregado em sua confecção cos-

tuma ser explicitado como possível causa das variações apresentadas (VILELA et al., 1999).

Outro indicativo que facilita o reconhecimento da face sensível é a presença de material con-

versor ou radiador em um dos lados.
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O potencial dos detectores de traços para nêutrons foi reconhecido no início do  ano de

1974 por A. Frank. Em 1978, B. G. Cartwright  relatou a capacidade que este material tinha

em detectar prótons de recuo induzidos por nêutrons rápidos, apresentando um limiar energé-

tico em torno de 110 keV. A partir deste fato, o interesse no estudo das radiações com a utili-

zação de detectores sólidos aumentou consideravelmente  (HARVEY et al., 1998; TANNER;

BARTLETT; HAGER, 2005).

Figura 9: Detector plástico CR-39.

Constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio (C12H18O7), o CR-39 é produzido a

partir de  di alil carbonato de dietileno glicol por polimerização. Possui peso específico de

1,31 g.cm-3 e  é  um polímero  do tipo  termoset,  pois  sua  estrutura  reticular  tridimensional

(cross-linked) dificulta qualquer tipo de recombinação, proporcionando uma maior estabilida-

de de resposta em temperaturas superiores às suportadas por outros polímeros (PADILHA,

1992; VILELA, 1990).

Dada a sua boa resposta para prótons de recuo em uma ampla faixa de energia, na qual

os nêutrons rápidos estão contidos, o CR-39 é bastante investigado e utilizado como um po-

tencial dosímetro para a área afim.  Pontos  positivos do CR-39 apresentados abaixo (VILE-

LA, 1990):

• pode ser utilizado em pequenas dimensões e são leves;

• praticamente  insensíveis  a  fótons  e  elétrons,  mesmo  em doses  relativamente  altas

(MGy), o que permite seu uso em ambientes de campos mistos;
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• podem ser utilizados para nêutrons térmicos e intermediários com a utilização de ma-

teriais conversores, assim como para nêutrons rápidos; e

• aceita revelação química e ou eletroquímica.

A revelação de traços tornou-se base de trabalho na construção de um dosímetro pes-

soal de nêutrons para um grande número de laboratórios. Não apenas os PADC foram utiliza-

dos, mas outros plásticos como policarbonatos (Makrofol® ou Lexan®) e nitratos celulósicos

(LR-115 e CN-85) também (TANNER, BARTLETT, 1995; TANNER; BARTLETT; HAGER,

2005).

Os primeiros  trabalhos  com   PADC utilizavam o CR-39 produzido pela American

Acrylics Inc., companhia que não mais manufatura o produto para sistemas atuais que usam o

CR-39.  Hoje, alternativas variadas de PADC são oferecidas pelos serviços que operam com

dosimetria no mundo. As diferenças existentes entre os fabricantes podem compreender a es-

pessura detector, método de produção, plastificante, antioxidante etc. Alguns modelos e seus

fabricantes são apresentados a seguir (TANNER; BARTLETT; HAGER, 2005):

• a  Chiyoda  Technol  Ltd.,  Japão,  produz  PADC  para  medições  experimentais,  mas

também opera um serviço de dosimetria pessoal com seu próprio plástico;

• o INTERCAST é produzido na Itália pela Intercast Europe;

• comercializado sob o nome BARYOTRAK, o Lantrak é fabricado pela Landauer Inc.

nas  Indústrias Químicas Fukuvi, Japão;

• os modelos PN3, PM32, PM355 e PM500 são produzidos no Reino Unido pela Page

Mouldings (Pershore Mouldings); e

• a TASL, também no Reino Unido, manufatura o TASTRAK.

2.11.2 Nitratos celulósicos

Os nitratos de celulose mais conhecidos são o LR-115 e o CN-85, ambos desenvolvi-

dos pela Kodak-Pathé, França, para uso em fins dosimétricos. De forma semelhante aos poli-
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carbonatos os nitratos de celulose carregam em sua constituição elementos como nitrogênio,

carbono, oxigênio e hidrogênio.

2.11.2.1 LR-115

O detector LR-115 possui uma fina camada de nitrato celulósico (C5H8O9N2), parte

sensível,  em tonalidade vermelha  depositada sobre uma base de poliéster  de 100  µm de

espessura. São utilizados para pequenas quantidades de partículas ionizantes, principalmente

partículas  alfa.  É  possível  obter  traços  oriundos  do  recuo  de  seus  núcleos  constituintes,

quando bombardeados com neutrons entre 1 e 14 MeV.

Apenas um dos lados do LR-115 é sensível. Esta face ao ser riscada com uma agulha

apresenta traço em cor branca. A coloração apresentada pelo LR-115 facilita a leitura feita em

microscópio óptico. 

O material se apresenta em duas versões, cada uma apresentando uma subdivisão. A

espessura da camada vermelha do LR-115 tipo I é de 6 µm, enquanto a do LR-115 tipo II é de

12 µm. O tipo I foi concebido para ser altamente sensível a partículas alfa de baixas energias.

O LR-115 tipo IB é como o LR-115 tipo I, mas apresenta tetraborato de lítio, que funciona

como material conversor (n, α), em sua parte sensível. No LR-115 tipo II descamável, caso a

leitura seja por spark counting, a camada vermelha deve ser removida da base de poliéster no

final do processo de revelação enquanto o detector ainda estiver molhado (DOSIRAD, 2010).

2.11.2.2 CN-85

Este  detector  apresenta  uma  boa  resposta  para  atuação  na  região  energética  dos

nêutrons térmicos, mas para isso é necessária a utilização de materiais conversores alfa (lítio e

boro). Logo, a detecção é feita de forma indireta.
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Outra característica do CN-85 é a possibilidade de realização do ataque químico ou

eletroquímico devido a sua espessura de 100  µm. O modelo CN-85 tipo 1B apresenta uma

camada adicional de tetraborato de lítio na espessura de 40 µm. 

Para nêutrons rápidos, a sua baixa sensibilidade inviabiliza seu o emprego. 

2.11.2.3 Considerações acerca dos nitratos  LR-115 e CN-85 

Todos os tipos de nitrato de celulose são sensíveis a partículas alfa.  Os limites de

detecção irão variar de acordo com o procedimento de leitura e o tipo de revelação a ser

usada.  Além da baixa demanda, estes detectores são inflamáveis representando risco à prática

laboratorial.

Segundo  o  fabricante,  DOSIRAD,  o  CN-85  não  é  mais  produzido,  mas  em  seu

endereço  virtual,  http://dosirad.pagespro-orange.fr/,  ainda  se  encontra  disponível  para

comercialização o tipo 1B. Já o LR-115, apesar de ser apto à detecção de todas as faixas de

nêutrons não é o tipo de SSNTD mais sensível para a prática. 

2.11.3 Makrofol-DE

O Makrofol-DE é um policarbonato produzido originalmente como isolante elétrico

pela Bayer, Alemanha, com 475 µm de espessura. Este material é recoberto por duas películas

plásticas de 60 µm de espessura, uma de cada lado, sendo uma verde e a outra transparente.

Opticamente é similar ao CR-39, ou seja, transparente.

Várias formas do policarbonato Makrofol já foram ou ainda são comercializadas (Ma-

krofol-E, Makrofol-KG, Makrofol-D etc.), sendo o  Makrofol-DE mais recente. Consequente-

mente, existem menos trabalhos publicados com a utilização deste policarbonato se compara-

do ao CR-39 (VILELA, 1996).
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É considerado promissor para a utilização em dosimetria, pois apresenta alta sensibili-

dade a partículas alfa, tem um custo menor e apresenta um background mais estável do que o

CR-39.

Para a faixa de energia rápida dos nêutrons, o Makrofol-DE não apresenta a possibili-

dade de substituir o CR-39 em um dosímetro pessoal devido ao seu limiar energético de apro-

ximadamente 1,5 MeV.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos para realização das irradiações, testes e avaliação dos resultados

foram  baseados  no   IRD-RT  Nº  006.01/01  e  nas  recomendações  ISO  8529-3  (1998),

ISO 8529-2 (2000),  ISO 21909 (2005).

As  seções  seguintes  descrevem  os  componentes  metodológicos  aplicados  no

desenvolvimento do trabalho.

3.1 Detector escolhido

A  definição  do  material  detector  correto  para  a  prática  dosimétrica  depende

significativamente de fatores como a composição do material, o limiar energético, o custo e o

tipo de radiação a ser estudada entre outros.

O SSNTD utilizado foi o CR-39. Ele apresenta vantagens, se comparado às demais

opções disponíveis, sendo eficaz na detecção de nêutrons rápidos, permitindo a determinação

da  fluência,  requisito  básico  para  o  objetivo  do  trabalho.  A fabricante  da  qual  foram

adquiridos os detectores é a INTERCAST localizada em Parma na Itália.

As  dimensões  do  CR-39  adotado  são  as  seguintes:  30  mm x  30  mm x  1,4  mm,

respectivamente, altura, comprimento e espessura. As dimensões facilitam a adequação dos

mesmos à câmara de revelação. 

Para cada Equivalente de Dose Pessoal aplicado, Hp(10), foram utilizados cinco pares

de CR-39 dos quais um esteve destinado a realizar  o controle do  background,  não sendo,

portanto, submetido ao protocolo de irradiação.

A estrutura de um par consite da união das faces sensíveis de dois detectores. A  face

sensível é identificada pela presença de um sulco  localizado em uma de suas extremidades

( Fig. 10).
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      Figura 10: Par de detectores CR-39.

3.2 Irradiação

Os valores em Hp(10) aplicados, 0,3 mSv, 0,5 mSv, 1mSv, 2 mSv, 5 mSv, 10 mSv e

20 mSv, foram obtidos com a utilização de uma fonte de Am-Be (Tabela 2), pertencente ao

Laboratório de Nêutrons do CRCN/NE.

Tabela 2. Características da fonte de Am-Be utilizada na irradiação.

Características Fonte Am-Be

 Atividade 2 Ci

Taxa de Emissão (4,46 ± 0,08) x 106 n/s

Meia – Vida 433 anos

Energia Média 4,4 MeV

Os detectores foram divididos em grupos e o critério utilizado para a identificação dos

mesmos foi a distância das faces sensíveis em relação à fonte, Fig. 11.
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Figura 11: Relação geométrica entre fonte, detectores e fantoma apresentada em vista lateral

(a) e em perspectiva cavaleira (b).

Nos pares irradiados, todo CR-39 cuja face externa esteve voltada para a fonte foi dito

pertencente ao grupo D1 (detector um). De forma similar, o outro CR-39 que compunha o par

e  estava  mais  próximo do fantoma pertenceu  ao grupo D2 (detector  dois).  Os  detectores

utilizados no controle do  background foram distribuídos aos grupos de forma aleatória.  A

região interna entre os detectores, onde as faces sensíveis foram mantidas em contato no ato

da irradiação, foi denominada de grupo C (coincidente), (Fig. 12). 
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Figura 12: Regiões definidas como grupos no par de detectores considerando a fonte

anteposta a D1.

No momento da irradiação, todos os pares foram fixados na região central da face

frontal  de  um  fantoma  de  água  tipo  ISO  tórax,  cujas  dimensões  relativas  à  altura,

comprimento e espessura são de 30 cm x 30 cm x 15 cm (ISO 8529-3, 1998), Fig. 13. Os

detectores foram dispostos sobre o simulador de tronco ISO de modo que o sulco, presente no

material, estivesse orientado para cima.  O fantoma possui parades construídas em PMMA

(polimetilmetacrilato) com  10 mm de   espessura cada,  exceto a face frontal cuja espessura é

de 2,5 mm.  
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A fonte e o fantoma foram dispostos geometricamente de modo que a linha entre o

centro geométrico da fonte e o centro da face anterior do fantoma fosse perpendicular ao

plano central da fonte.

A  fim  de  garantir  baixa  contribuição  de  espalhamento,  boa  homogeneidade  de

irradiação e pequena influência da posição efetiva do centro do fantoma, foi utilizada em todo

o experimento a distância recomendada de 75 cm entre a face  frontal do fantoma e o centro

da fonte, Fig. 14 (ISO 8529-2, 2000).

       Figura 13: Fantoma ISO, tipo tórax,          Figura 14: Arranjo experimental recomendado 

   para irradiações de rotina.                     para posicionamento da fonte e do fantoma.

3.3 Tipo de revelação adotada

O  presente  trabalho,  empregou  como  revelador  uma  solução  aquosa  de  NaOH

(6,25 M), 99% de pureza,  fabricante Merck®,  mesma utilizada na rotina do laboratório de

traços do CRCN/NE em trabalhos anteriores por Vilela et al. (2008).

Após a irradiação, cada par foi desfeito e os detectores preparados para o início do

ataque químico. Todos os detectores, inclusive os de controle de background, foram imersos

na solução aquosa de NaOH (6,25 N, 70 ± 1 ºC). Foi confeccionado um suporte, dotado de

ranhuras compatíveis com as dimensões do detector   (Fig. 15). Mais uma vez, a orientação
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dos detectores foi  dada pela borda que continha o sulco,  estando este  localizado na parte

superior do CR-39.

O ataque químico, realizado em uma cuba de banho maria da marca Quimis®(Fig. 16),

teve uma duração de 8h. A determinação do tempo de revelação foi realizada pela equipe do

Laboratório de Traços do CRCN/NE (VILELA et al, 2008).

  Figura 15: Porta detector utilizado na revelação.         Figura 16: Cuba de banho maria 

                   Quimis®.

3.4 Leitura dos detectores

O presente trabalho optou pela utilização do método de leitura  de traços coincidentes

aplicado  a  detectores  irradiados  em pares  e  revelados  quimicamente.  A identificação  dos

campos e auxílio na quantificação dos traços foi feita com um microscópio óptico binocular

Leica modelo DM1000 ao qual está acoplada uma câmera digital Leica modelo DFC280, Fig.

17.  Com o auxílio  do programa  Leica Qwin® foi  possível  avaliar  os  detectores  e  utilizar

ferramentas propícias a uma melhor eficiência na avaliação dos mesmos. O grau de ampliação

fornecido pelo conjunto ocular-objetiva utilizado foi de 100 x . 
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Figura 17: Microscópio Leica, modelo DM1000.

A densidade média de traços encontrada por detector foi determinada através da leitura

de 30 regiões do mesmo, cada uma apresentando área de 2,5 x 10-3 cm2. 

O desvio-padrão das leituras e do background nestes casos é dado pela raiz quadrada

do número médio de traços, pois considera-se que as medidas obedecem uma distribuição de

Poisson (HARVEY et al.,1998 ; TANNER, BARTLETT, 1995).

A fim de evitar que uma mesma região do CR-39 fosse avaliada novamente, a lâmina

sobre a qual foram feitas as leituras possuía uma malha numérica que demarcava as regiões,

ver Figs. 18, 19 e 20. 
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   Figura 18: Malha vista pelo microscópio.       Figura 19: Malha visualizada no programa.

       Figura 20:  Representação em planilha da malha numérica composta por cem campos.

Ao término  das  leituras,  todos  os  dados  obtidos  foram devidamente  registrados  e

arquivados em outras planilhas derivadas da apresentada acima. 

De acordo com a separação, dois grupos que utilizaram a leitura convencional (D1 e

D2) e um grupo  caracterizado pela área de contato do par de detectores (C) foram avaliados.
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4 RESULTADOS  E DISCUSSÃO

As respostas obtidas pelo estudo para densidade de traços, background e dose mínima

detectável são apresentadas, comparadas e discutidas com trabalhos similares nas próximas

seções. Os resultados apresentados enquadram-se num intervalo de confiança de 68%. Deve-

se considerar o mesmo para os demais dados, exceto quando informado diferente.

Os detectores irradiados com 5, 10 e  20 mSv em Hp(10) não puderam ser estudados

em decorrência de problemas referentes ao sistema de leitura.

4.1 Média de traços por cm2  em função do método aplicado

A técnica de leitura convencional utilizada para os detectores pertencentes aos grupos

D1  e  D2,  apresentou  uma  densidade  de  traços  bem  superior  àquela  obtida  pela  técnica

coincidente, grupo C. A Tabela 3  e a Fig. 22 contêm as densidades médias obtidas para os

grupos em função do valor em Hp(10) aplicado 0,3 mSv, 0,5 mSv, 1 mSv e 2 mSv sem a

subtração do background.

Tabela 3.  Densidade média de traços para os métodos convencionais,

 D1 e D2,  e para o método coincidente, C.

Hp(10) (mSv)
Densidade de traços (t.cm-2) 

D1 D2 C

0,3 323 ± 18 143 ± 12 33 ± 6

0,5 837 ± 29 610 ± 25 133 ± 12

1 1260 ± 36 1127 ± 34 367 ± 19

2 3780 ± 62 3137 ± 56 927 ± 30
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Figura 21: Densidade total dos traços (gross tracks).

Os pares  escolhidos  para  controle  do  background em cada  valor  de  Hp(10)  foram

identificados pelas letras A (0,3 mSv), B (0,5 mSv), C (1 mSv) e D (2 mSv). Estes pares

apresentaram  valores  dispersos  conforme  descrito  em  literaturas  anteriores.  A Tabela  4

expressa as densidades obtidas para os detectores de controle (B.G.).

Tabela 4.  Densidade de traços do background de A, B, C e D para os métodos

           convencionais, D1 e D2, e para o método coincidente, C.

B.G.
Densidade de traços (t.cm-2)

D1 D2 C

A 707 ± 27 467 ± 22 94 ± 10

B 627 ± 25 200 ± 14 27 ± 5

C 413 ± 20 640 ± 25 67 ± 8

D 617  ± 25 320 ± 18 -

Média 591 ± 24 407 ± 20 47 ± 7
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Os  métodos  utilizados  apresentaram  um  resultado  para  background superior  à

densidade média de traços encontrada para o equivalente de dose pessoal, Hp(10), de 0,3 mSv.

Djeffal et  al. (1997) utilizando detectores CR-39 (codinome PM) fabricados pela Pershore

Mouldings e revelados quimicamente (solução de KOH 6.25 M a 60  °C) durante 6 horas

também obtiveram uma contagem de traços para background, (563 ± 55) tr.cm-2,  acima dos

valores obtidos para 0,3 mSv.  Isto demonstra o quanto a variabilidade do background pode

interferir na estimativa de dose do material.

Como possíveis causas temos o tempo de fabricação dos detectores (mais de cinco

anos de fabricação nos dois casos), as diferentes substâncias de revelação e  as concentrações.

Djeffal et al. usou KOH(6.25 M, 60°C) durante 6 horas, enquanto este trabalho usou NaOH

(6, 25 M, 70°C) durante 8 horas.

A densidade  média  corrigida,  Tabela  5,  é  apresentada  com o  descarte  dos  dados

adquiridos para 0,3 mSv.

Tabela 5.  Densidade média líquida dos traços após a eliminação do background médio para

os métodos convencionais, D1 e D2,  e para o método coincidente, C.

Hp(10) (mSv)
Média de traços por cm2

D1 D2 C

0,3 - - -

0,5 246 ± 38 203 ± 32 86 ± 13

1 669 ± 43 720 ± 39 320 ± 20

2 3189 ± 66 2730 ± 60 880 ± 31

A condição de aceitar somente traços presentes numa mesma região de dois detectores

distintos provocou uma queda de 62 % na razão entre número de traços e unidade de área

(cm2) para a técnica coincidente. O desvio-padrão coincidente, σc, apresentou uma redução de

55 %, o que siginifica menor influência dos fatores responsáveis pelo background no material

sobre  os  resultados  finais  e  melhor  reprodutibilidade  dos  mesmos  para  a  metodologia

proposta.
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4.1.1 Curvas de Resposta

Três  gráficos  demonstrando  a  resposta  do  detector  (Traços.cm-2)  em  função  do

equivalente de dose pessoal Hp(10) para o detector CR-39 foram traçados, sendo dois para o

método convencional, Fig. 22 e Fig. 23,  e um para o método coincidente, Fig. 24.

            

     Figura 22: Curva de resposta para o grupo convencional D1.
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  Figura 23: Curva de resposta para o grupo convencional D2.
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Figura 24: Curva de resposta para o grupo coincidente (C).

Através  dos  gráficos  é  visto  que  o  coeficiente  de  determinação  R2 para  o  grupo

coincidente está mais próximo de 1. Significa que 99,81 % da variância de y é explicada pela

variância de x. Logo, o valor do coeficiente de correlação R do grupo C indica que há uma

relação maior entre as duas variáveis (densidade de traços e dose) do que nos grupos D1 e D2.

4.2 Sensibilidade

Segundo Tanner e Bartlett (1995), a densidade de traços é igual ao produto entre a

dose aplicada e a sensibilidade do detector, eq. 8.

D = δ . S      (8)
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onde:

D = densidade de traços; 

δ = dose; e

S = sensibilidade.

Avaliadas  as  informações  obtidas  nos experimentos,  conclui-se  que a  sensibilidade

varia com a metodologia adotada, Tabela 6.

Tabela 6. Sensibilidades do detector CR-39 para os métodos convencionais,

 D1 e D2, e para o método coincidente, C.

Método Sensibilidade (Tr.cm-2.mSv-1)

Convencional D1 669 ± 43

Convencional D2 830 ± 39

    Coincidente C 311 ± 20

O ponto de dose intermediário foi escolhido para determinação das sensibilidades dos

métodos visto que os coeficientes encontrados nas equações (D1 = 1901 ± 44, D2 = 1637 ± 40

e  C  =  534  ±  23 )  foram  obtidos  de  quantidade  pequena  de  dados  serem  considerados

representativos.. 

A queda da sensibilidade no método coincidente pode ser admitida e explicada por

fatores referentes à origem, revelação e contabilização do traço. Traços oriundos de defeitos

na estrutura do material ou eliminados de uma das superfícies durante a revelação e aqueles

não  coincidentes  foram  desprezados,  enquanto  que  no  processo  de  leitura  convencional

qualquer traço visível é considerado.

Os  valores  obtidos  para  o  processo  de  leitura  convencional  assemelham-se  aos

encontrados em estudo pelo Instituto de Radioproteção do ENEA ( Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile  ), Itália,  desenvolvido por

Morelli, Vilela e Fantuzzi (1999). No  trabalho  citado,  a  sensibilidade  encontrada  para  o

detector CR-39, 1,4 mm, fabricado pela INTERCAST  e irradiado com uma fonte Am-Be foi
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de (614 ± 34) tr.cm-2.mSv-1. Os detectores foram pré-revelados por 30 minutos numa mistura

composta por 40% de KOH (6,25 N) e 60% de álcool etílico. Em seguida, foram sumbetidos

por 12h à revelação numa solução de KOH (6,25 N) com temperatura de 70 °C. 

Os resultados também foram comparados aos obtidos por Vilela et al. (2008), Tabela 7,

que utilizou o mesmo detector.  O CR39, INTERCAST, foi revelado em solução aquosa de

NaOH 6,25 M, por 10h e temperatura de 70 °C.

Tabela 7. Sensibilidades do detector CR-39 para os métodos convencionais,

 D1 e D2, e para o método coincidente, C, de Vilela et al. (2008).

Método Sensibilidade (Tr.cm-2.mSv-1)

Convencional D1 400 ± 39

Convencional D2 402 ± 76

    Coincidente C 94 ± 2

Os valores mais elevados obtidos pelo trabalho atual também podem ser atribuídos à

diferença  de  tempo  entre  os  trabalhos.  Uma  área  de  leitura  muito  pequena  pode  ter

contribuído para superestimar a densidade  de traços  também. Nesta dissertação um único

traço corresponde à densidade de 400 tr.cm-2.

4.3 Menor dose detectável

De  acordo  com  Tanner  (1985),  a  fórmula  abaixo,  eq.  9,  pode  ser  utilizada  para

determinar a menor dose detectável no estudo de uma amostra de detectores com um intervalo

de confiança de 95%.
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onde:

δ =  menor dose detectável;

σB.G = é o desvio das medidas de background;

S = é a sensibilidade obtida.

A técnica da coincidência apresentou um resultado inferior à convencional, Tabela 8:

Tabela 8. Menor dose detectável para os métodos convencionais,
 D1 e D2, e para o método coincidente, C.

Método Dose mínima detectável (mSv)

Convencional D1 0,15

Convencional D2 0,10

    Coincidente C 0,10

Os resultados obtidos por um estudo de intercomparação entre grandes serviços de

monitoração neutrônica no mundo (FANTUZZI et al., 2003), são apresentados abaixo, Fig.

25. Embora o trabalho utilize do termo MDDE (Mínimo Equivalente de Dose Detectável),

seus cálculos empregaram a mesma fórmula utilizada neste estudo, eq.9.

Figura 25: Menor dose detectável na intercomparação entre grandes serviçõs de monitoração

neutrônica.
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Neste estudo, todos os laboratórios realizaram pré-ataque e, com exceção do ENEA

que utilizou  KOH a  6,25  M,  todos  utilizaram NaOH a  6,25  M.  Cada coluna  do  gráfico

apresenta um padrão diferente de material, porém todos  CR-39.

Djeffal   et   al.   (1997)   obtiveram   um  MDDE de (0,15) mSv para detectores CR-39

de três anos da Pershore Mouldings submetidos à revelação química em KOH (6,25M por 6h

s 30 °C), similar aos encontrados nesta dissertação e no estudo de intercomparação realizado

por Fantuzzi et al., (2003). 

4.4 Testes recomendados pela ISO 21909

Os  testes  de  homogeneidade  de  lote  e  de  dependência  angular  para  SSNTDs,

recomendados  pela  Organização  Internacional  de  Padrões,  foram  realizados  seguindo  os

critérios  estabelecidos  pela  recomendação  competente.  Embora  o  documento  seja  voltado

para  o  estudo  de  folhas  simples  reveladas  de  SSNTDs,  suas  disposições  também foram

utilizadas na avaliação do método coincidente.

4.4.1 Homogeneidade do lote

O teste  de homogeneidade do lote  representa a  variação das  leituras  em relação a

leitura do lote. Para realização do teste,  n detectores devem ser  irradiados com um valor de

equivalente de dose pessoal maior que 1 mSv.  Após revelados e lidos, estes devem apresentar

um  coeficiente de variação (divisão do desvio-padrão das leituras pela sua respectiva média

média)  que não exceda 15% (ISO 21909, 2005).

Foram utilizados quatro pares de CR-39 na obtenção dos dados referentes à dose e

quantidade de leituras realizadas por grupo para este teste foi de 120. 

Para determinar a homogeneidade de lote, um total de oito detectores, devidamente
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separados em grupos (D1, D2 e C) pelos mesmos critérios utilizados anteriormente, irradiados

com 2 mSv foram empregados. Na Tabela 9 podemos ver as respostas encontradas: 

        Tabela 9.  Teste de homogeneidade para D1, D2 e C.

Par
Coeficiente de Variação (%)

D1 D2 C

1 1,83 1,95 3,42

2 1,58 1,66 3,13

3 1,75 1,94 3,44

4 1,89 2,53 3,52

Em  todos  os  casos  avaliados,  as  respostas  obtidas  estão  abaixo  de  15  %  para  o

coeficiente de variação, condição necessária para a aceitação material.

O  método  coincidente  apresentou  um  coeficiente  de  variação  superior  à  técnica

convencional. Isto mostra que, para os resultados obtidos, o desvio-padrão nos grupos D1 e

D2 apresenta uma menor fração percentual em relação à média. A maior redução da densidade

média comparada à redução do desvio para este método explica o aumento encontrado.

4.4.2 Dependência angular

É requerido para o seguinte teste que o equivalente de dose  pessoal mínimo aplicado

seja de 1 mSv. Os detectores devem ser divididos em lotes que têm correspondência direta

com os ângulos aplicados ( 0°, 15°, 45° e 60°).

Segundo  Djeffal  et  al.  (1997),  a  resposta  deveria  ser  independente  do  ângulo  de

incidência dos nêutrons. Para que tenha desempenho considerado satisfatório o SSNTD deve

atingir o critério definido  pela eq. 10 abaixo:
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onde :

Rj =  Resposta por lote, ângulos ;

R1 = Resposta do lote um, ângulo de incidência normal ;

l = Soma das razões calculada de acordo com (eq.11):

onde a metade da largura do intervalo de confiança para o i-ésimo termo da média aritmética

é o li.

Com exceção do ângulo de 60°,  todas as  demais incidências foram realizadas  e  a

fórmula foi ajustada, eq. 12.

Para cada incidência foram utilizados 4 pares de detectores dispostos sobre o fantoma

ISO  tórax.  Novos  detectores  foram irradiados  específicamente  para  o  teste  e  por  isto  os

resultados (Tabela 10) diferem dos apresentados anteriormente (incidência 0º). 

Tabela 10. Resposta dos grupos D1, D2 e C para o teste de dependência angular

Técnica / Grupo
Resposta por ângulo de incidência (Tr.cm-2)

0º 15º 45º 60º

Convencional D1 847 ± 29 391 ± 20 520 ± 23 –

Convencional D2 487 ± 22 860 ± 30 394 ± 20 –

Coincidente C 300 ± 17 233 ± 15 73 ± 9 –
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Abaixo temos os resultados obtidos para o critério do teste de dependência angular

(Tabela 11):

Tabela 11.  Resultados  de D1, D2 e C para o critério de aceitação de dependência angular.

Resultados para dependência angular

D1 D2 C

0,49 ± 0,01 1,19 ± 0,01 0,67 ± 0,02

Reprovado Aceito Aceito

As contagens obtidas para as angulações aplicadas satisfazem o teste proposto em dois

momentos, o primeiro para um dos grupos submetidos ao método convencional e o segundo

para  o  grupo submetido ao  método coincidente,  que  é  o  aspecto  de maior  relevância  no

desenvolvimento do trabalho. A aleatoriedade do número de traços nas regiões investigadas

pode ter interferido na variação das densidades apresentadas para os métodos.

4.4.3 Limite de detecção

Este  teste  recomenda  a  revelação  e  leitura  de  n  detectores  não  irradiados.  Como

critério requer que o valor do limite de detecção calculado não exceda um equivalente de dose

pessoal de 0,3 mSv. O critério é descrito abaixo, eq. 13:

            tn . s ≤ 0,3  (13)

onde:

s = desvio-padrão médio para n dosímetros não irradiados;

tn = valor de t de Student para intervalo de confidência 95 %.

Foram utilizados quatro pares de detectores para a aquisição dos dados. Os resultados

para o teste obtidos com a utilização de 8 detectores são apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12. Resultados para critério de aceitação de limite de detecção.

Resultados obtidos para limite de detecção (mSv)

D1 D2 C

0,12 0,11 0,07

Aceito Aceito Aceito

As três situações avaliadas apresentaram-se dentro das conformidades de acordo com

o critério do limite de detecção. A resposta apresentada para a técnica coincidente é quase

metade daquelas obtidas para os grupos que utilizaram o método convencional (D1 e D2),

logo a técnica apresenta uma maior eficácia ao lidar com a variabilidade do background.



51

5 CONCLUSÃO

Os  procedimentos  realizados  na  avaliação  de  uma  metodologia  para  monitoração

individual de nêutrons rápidos baseados na utilização do detector sólido de traços nucleares

CR-39,  aliado  ao  método  de  revelação  química  e  processo  de  leitura  por  coincidência,

conferem ao Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste a base necessária para o

investimento no desenvolvimento neste campo.

A  técnica  coincidente  se  comparada  à  convencional,  utilizada  neste  trabalho,

apresentou uma resposta mais próxima da linearidade para a faixa entre 0,5 e 2 mSv.  O

método  apresenta resultados aceitáveis  para alguns testes  recomendados pela ISO  21909

como a homogeneidade do lote por exemplo.

As altas densidades encontradas podem estar correlacionadas com o tamanho da área

destinada para a leitura. A utilização de campos maiores pode ser admitida como uma medida

para  melhoria  na  apresentação  dos  resultados,  entretanto,  deve-se  avaliar  melhor  este

parâmetro  para  que  se  utilize  um tamanho  de  campo  confiável  que  não  sobrecarregue  a

execução do trabalho.  Outros  fatores  como o tempo de acondicionamento dos  detectores,

produzidos em 2004, como o transporte e o lote dos detectores também podem ter contribuido

para os valores elevados encontrados neste trabalho.

A metodologia proposta se mostra eficiente no que diz respeito à detecção de nêutrons

rápidos  a  partir  da  leitura  por  coincidência.  O  emprego  da  revelação  eletroquímica  no

processo seria de utilidade porque permitiria uma maior eficácia da técnica coincidente nas

regiões de baixas doses onde a variabilidade do background apresenta densidades próxima a

estas. A adoção de um sistema de leitura automatizado, dotado de  step motor bem como o

gerenciamento do controle de qualidade de todas as etapas do processo permitirá uma redução

tanto no tempo de execução das leituras quanto dos erros associados.

Com estas  perspectivas  previstas  para  trabalhos  futuros,  o  CRCN-NE progride  no

intuito de implantar um sistema para monitoração individual de nêutrons rápidos. 



52

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATTIX,  F.  H.   Neutron  Kinetic  Energy.  In:  Introduction  to  Radiological  Physics  and

Radiation Dosimetry. Mörlenbach: Wylei-vch, 1986. cap. 16, p. 189-191.

BARTLETT, D. T. 100 years  of  solid  state  dosimetry and radiation protection dosimetry.

Radiation Measurements, v.43, p. 133-138, 2008. 

CHADDERTON, L. T. Nuclear tracks in solids: registration physics and the compound spike.

Radiation Measurements, v.36, p. 13-34, 2003.

DJEFFAL,  S.;  LOUNIS,  Z.;  ALLAB,  M.;  IZERROUKEN,  M.  Further  investigations  on

CR-39  fast  neutron  personal  dosemeter. Nuclear  Instruments  and  Methods  in  Phisics

Research A, v.398, p. 343-350, 1997. 

DÖRSCHEL, B.;  HERMSDORF, D.; KADNER, K. Response of electrochemically etched

CR-39 detectors to protons. Radiation Measurements, v.31, p. 137-140, 1999. 

DOSIRAD.  Kodak  LR115  Films  (including  instructions  for  use).  Disponível  em:

<http://dosirad.pagespro-orange.fr/Notice%20LR115-A.htm>. Acesso em: 24 fev. 2010.

DURRANI, S. A.; BULL, R. K.; Introduction to Nuclear Tracks Detectors. In: Solid State

Nuclear Track Detection: Principles, Methods and Applications, São Paulo: Pergamon

Editora, p.1-2, 1987. 



53

DURRANI,  S.  A.  Nuclear  tracks  today:  Strenghts,  weaknesses,  challenges. Radiation

Measurements, v.43, p. 26-33, 2008. 

EL-SERSY,   A.  R.;  KHALED,  N.  E.;  EMAN,  S.  A.  Determination  of  CR-39  detection

efficency  for  fast  neutron  registration  and  the  absolute  neutron  dosimetry. Nuclear

Instruments and Methods in Phisics Research B, v.215,  p. 443-448, 2004. 

ENGE,  W.  On  the  question  of  nuclear  track  formation  in  plastic  material.  Radiation

Measurements, v.25, p. 11-26, 1995. 

FANTUZZI,  E.;  BOSCHUNGB,  M.;  FIECHTNER,  A.;  HO,  J.;  STOKESD,  R.  Inter-

comparison  among  fast  neutron  dosimetric  services  using  PADC  material  of  diferent

composition. RadiationMeasurements, v.36, p. 487-492, 2003.

FLEISCHER, R. L.; PRICE, P. B.; WALKER, R. M.; Nuclear Tracks in Solids, University of

California Press, Berkley, 1975. 

HARVEY, J. R.; WEEKS, A. R. Recent developments in a neutron dosimetry system based on

the chemical etch of CR-39. Radiation Protection Dosimetry, v.20, p. 89-93, 1987.  

HARVEY, J. R.; TANNER, R. J.; ALBERTS, W. G., BARTLETT, D. T.; PIESCH, E. K .A;

SCHARAUBE, H.  The contribuition of EURADOS and CENDOS to etched track neutron

dosimetry: The current status in Europe. Radiation Protection Dosimetry, v.77, p. 267-304,

1998.



54

HÖFERT, M.; BARTLETT, T.; PIESCH, E. Personnel neutron monitoring around high energy

accelerators. Radiation Protection Dosimetry, v.20, p.103-108, 1987.

HULBER,  E.  Overview  of  PADC  nuclear  track  readers.  Recent  trends  and  solutions.

Radiation Measurements v. 44, p. 821-825, 2009.

ICRP 1991 –  INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION.

Recommendations  of  the  International  Commission  on  Radiological  Protection.  ICRP

Publication 60, Annals of ICRP60, n. 1-3, 1991.

ICRU  1985  –  INTERNATIONAL  COMMISSION  ON  RADIATION  UNITS  AND

MEASUREMENTS (ICRU). Determination of  Dose Equivalents Resulting from External

Radiation Sources. Report 39. Bethesda, 1985.

ICRU  1993  –  INTERNATIONAL  COMMISSION  ON  RADIATION  UNITS  AND

MEASUREMENTES (ICRU).  Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry.

Report 51. Bethesda, 1993.

ILIĆ,  R.;  SKVARC,  J.;  GOLOVCHENKO,  A.  N.  Nuclear  tracks:  present  and  future

perspectives. Radiation Measurements, v.36, p. 83-88, 2003. 

ISO  8529-3.  Reference  neutron  radiations  –  Part  3:  Calibration  of  area  and  personal

dosimeters and determination of their response as a function of neutron energy and angle of

incidence. International Organization for Standardization, 1998.



55

ISO 8529-2. Reference neutron radiations – Part 2: Calibration of radiation protection devices

related to the basic quantities characterizing the radiation field. International Organization

for Standardization, 2000.

ISO  21909.  Passive  personal  neutron  dosemeters  –  Performance  and  test  requeriments.

International Organization for Standardization, 2005. 

IRD-RT Nº 006.01/01. Desempenho de sistemas de monitoração individual para nêutrons

– Testes no LN/LNMRI. Comitê de Avaliação dos Serviços de Monitoração Individual para

Nêutrons (CASMIN) / Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) / Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), 2001.

KAPLAN, I. Nuclear transmutation and the discovery of the neutron. In: Nuclear Physics 2.

ed. California: Addison Wesley Publishing Company, 1978. cap. 8, p. 189-191.

LAMARSH, J. R.; BARATTA, A. J. Removal cross-sections. In:  Introduction to Nuclear

Engineering 3. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2001. cap. 10, p. 578-583.

LENGAR, I.;  SKVARC, J.;  ILIĆ,  R. Fast  neutron detection with coincidence counting of

recoil tracks in CR-39 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, v.192, p.

440–444, 2002.

MORELLI, B.; VILELA, E.C.; FANTUZZI, E. Dosimetric performance of the fast neutron

dosemeter  for  ENEA personal  dosimetry service.  Radiation  Protection Dosimetry, v.85,

p.105–108, 1999.



56

NIKEZIC,  D.;  YU,  K.  N.;  Formation  and  growth  of  tracks  in  nuclear  track  materials,

Materials Science and Engineering, v.46, p. 51-123, 2004. 

NN 3.01/002 Diretrizes básicas de proteção radiológica. Posição regulatória 002: Fatores de

ponderação  para  as  grandezas  de  proteção  radiológica.  Comissão  Nacional  de  Energia

Nuclear, 2005.

PADILHA, M. C. Detecção de nêutrons utilizando CR-39. 1992. Dissertação (Mestrado em

Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Autarquia associada à

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992. 

PIESCH,  E.;  AL-NAJJAR,  S.  A.;  NINOMIYA,  K.  Neutron  dosimetry  with  CR-39  track

detectors using electrochemical etching: recent improvements, dosimetric characteristics and

aspects of routine application. Radiation Protection Dosimetry, v.27, p. 215-230, 1989. 

PRICE,  P.  B.  Science  and  technology  with  nuclear  tracks  in  solids.  Radiation

Measurements, v.40, p. 146-159, 2005.

PRICE, P. B. Recent applications of nuclear tracks in solids. Radiation Measurements, v.43,

p. 13-25, 2008.

TANNER, R.  J.;  BARTLETT,  D.  T.  A new criterion for  comparing  track  etch dosimetry

systems. Radiation Measurements, v.25, p. 445-448, 1995.

TANNER,  R.  J.;  BARTLETT,  D.  T.;  HAGER,  L.  G.  Operational  and  dosimetric

characteristics  of  etched-track  neutron  detectors  in  routine  neutron  radiation  protection

dosimetry. Radiation Measurements, v.40, p. 549-559, 2005. 



57

TOMMASINO, L. Electrochemical etching of damaged track detector by high voltage pulse

and  sinusoidal  waveforms.   C.N.E.N.  Casaccia,  Lab.  Dosimetria  e  Standardizzanione,

Rome, 1970. 

TOMMASINO, L. Damage track detectors in radioprotection dosimetry: a novel approach.

Radiation Measurements, v.31, p. 395-400, 1999. 

TOMMASINO,  L.  Advanced  passive  detectors  for  neutron  dosimetry  and  spectrometry.

Radiation Protection Dosimetry, v.110, p. 183-186, 2004. 

VILELA,  E.  C.  Detecção  de  nêutrons  rápidos  utilizando detectores  sólidos  de  traços

nucleares.  1990.  Dissertação  (Mestrado  em Tecnologia  Nuclear)  –  Instituto  de  Pesquisas

Energéticas e Nucleares, Autarquia associada à Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 

VILELA, E. C.  Desenvolvimento e calibração de um dosímetro pessoal para nêutrons

utilizando detectores sólidos de traços nucleares. 1996. Tese (Doutorado em Tecnologia

Nuclear)  –  Instituto  de  Pesquisas  Energéticas  e  Nucleares,  Autarquia  associada  à

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 

VILELA,  E.  C.;  FANTUZZI,  E.;  GIACOMELLI,  G.;  GIORGINI,  M.;  MORELLU,  B.;

PATRIZII,  L.;  SERRA, P.  Optimization of CR-39 for  fast  neutron dosimetry applications.

Radiation Measurements, v.31, p. 437-442, 1999.



58

VILELA, E.C.; BRANDÃO, J.O.C.; SANTOS, J. A. L.; FREITAS, F.F.; Fast Neutron Dose

Evaluation Using CR39 by Coincidence Counting Process. AIP Conference Proceedings, v.

1034, p. 509-512, 2008.


