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A Comissão Nacional de Energia Nuclear de Poços de Caldas participa do

projeto de monitoramento de concentração de radônio no ambiente das minas

subterrâneas. Neste intuito foi utilizada a técnica SSNTD (Solid State Nuclear

Track Detector), mais especificadamente CR-39 (Columbia Resin 39). Para o

seu desenvolvimento foi necessário capacitação técnica para realizar as

quantificações dos eventos no CR-39 revelado.

A princípio foi utilizada contagem visual dos traços, entretanto, os resultados

ficavam sujeitos à subjetividade do técnico durante sua execução. Para resolver

este problema foi obtido um software, denominado Quantikov para realizar as

contagens. A implantação deste software representou um avanço técnico

importante, pois reduziu a influência da subjetividade de contagem visual e,

ainda, o tempo de determinação consideravelmente.

O objetivo deste trabalho foi a automação do procedimento de contagem de

eventos na técnica de determinação de concentração de radônio (²²²Rn)

utilizando detectores de traço nuclear - CR-39. Mais especificamente,

eliminação da subjetividade do método e redução do tempo de contagem.

1- Revelação dos CR-39:

Equação de cálculo de calor de concentração de de ²²²Rn:

AUTOMAÇÃO DE CONTAGEM DE EVENTOS NA TÉCNICA DE 

DETECTORES DE TRAÇO NUCLEAR (CR-39)
Patrícia Souza Rezende e José Flávio Macacini

Laboratório de Solos

A contagem dos eventos no CR-39 foi feita de maneira visual por três

técnicos e de maneira automática através do Quantikov. Os resultados obtidos

são demonstrados na TABELA 1.
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Onde,

C: concentração de 222Rn no local de amostragem (Bq m-3);

D: densidade de traços no CR-39 (traços cm-2);

t : tempo de exposição do dosímetro (h);

1000: fator de conversão de L para m3;

2,6: fator de conversão (traços cm-2 por Bq m-3).

A utilização de contagem de eventos em CR-39, baseada em software,

ampliou a confiança nos resultados das determinações realizadas por esta

técnica. Além disto, deve-se considerar que esta metodologia eliminou a

subjetividade a que estava submetida a contagem, devido a atuação de um

técnico nesta etapa.

Conclui-se que a metodologia utilizada resultou em aprimoramento da

técnica. O Quantikov, software utilizado na contagem, possui ferramentas que

podem contribuir ainda mais para o aprimoramento da técnica.
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TABELA 1. Número de Eventos no Padrão de CR-39 

Técnico
Tipo de 

Contagem
Contagem

1 Visual 3342

2 Visual 3381

3 Visual 3999

Software Automática 3710


