
ATIVIDADE ALFA DO B I 2 0 9

TESE EE MESTRADO

defendida por

HOKICA MACIEL DB ARAÚJO PENHA

no Centro Brasileiro de Peequieae FÍeioae

em 16 de Dezembro de 1970

perante a banoa integrada pelos senhores professores

Alfredo Marquee de .Oliveira

Bervàeio Guünarãee de Carvalfio

Prem Prakaeh Srivaetava

Jo»é Goldenberg

Lxàz Carloe Oomee



RESUMO

A sela vida da radioatividade alfa do Bi 2 0 9 foi in
vestigada por diversos autores* encontrando-se valores «oito dis,
cortantes para a sua mela vida. Com o intuito de esclarecer ÊS
discrepância» dos resultados, iniciou-se um trabalho para a medi
da de atividade alfa do bismuto. Para Isso, usou-se v n técnica
especial de emulsão nuclear. Foram preparadas películas de «mil
são nuclear ílford L4 carregadas com citrato de bismuto de modo
a obter uma carga de 100 mg/cm5 de emulsio seca. Analogamente,
exceto no que diz respeito ao carregamento, foram preparadas ou
trás películas a partir do mesmo gel Ílford IA para estudar o
fundo espúrio natural da emulsão nuclear e da radiação cósmica am
blente; fundo este, posteriormente subtraído para obter-se o es-
pectro de partícula alfa, observado no longo período de exposlL
ção.

Para observar a existência do "fading" (desapareci
mento da Imagem latente), certo numero de películas carregadas
com bismuto foi submetido a neutrons de alta energia, a fim de re
gistrar traços de protons de recuo. Durante a exposição, as pell
cuias foram confinadas numa atmosfera de nitrogênio e em tempera
turas abaixo de -10°C. Hão houve "fading" durante todo o período
de exposição.

Por via teórica, estimamos um valor de 1,1 x 10
anos para a meia vida do bismuto, Com uma exposição corresponden
te a 1,18 x 10* mg. dias, medimos um limite Inferior a 10 1 9 anos
para a meia vida experimental do BI 2 0 9.
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Logo após a descoberta da radioatividade natural,em
1896, as radiações observadas foram classificadas em três tipos
segundo seu poder de penetração: radiação alfa, beta e gama. A
natureea da radiação menos penetrante, a radiação alfa, foi esta-
belecida através do estudo de suas propriedades de absorção e sua
deflexio em campos elétricos e magnéticos. Verificou-se que es.
•as partículas eram núcleos de He^ emitidos com uma velocidade
bem definida, característica de cada elemento emissor. (0 inter-
valo de variação da velocidade era entre 1,4 x 10? a 2,2 x 109
cm/seg, o que representa aproximadamente um vigésimo da velocida-
de da luz).

Os primeiros trabalhos indicaram que cada elemento
radioativo emitia partículas alfa monoehergéticas com velocidade
e alcance determinados. Mais tarde, investigações detalhadas
mostraram a existência de uma "estrutura fina" discreta no espec-
tro de velocidade, devido ao fato da desintegração alfa poder dei
•. xar o núcleo residual em vários estados de excitação. Essa desin
;>tegração complexa é, na verdade, observada na grande maioria de
-emissores alfa (1).

Existem dois campos de interesse predominante na ra
*.dioatividade alfa: a energia liberada e a probabilidade de desln
tegração. 0 primeiro é importante pela Informação que nos dá s£

|jkbr« as energias nucleares de ligação que estão relacionadas ao
^problema de estrutura nuclear. Primeiramente, esse aspecto foi
discutido usando-se as idéias mais simples de ligação nuclear, ou
seja, a fórmula semi-empírlca, baseada no modelo da gota líqui,
da; depois, comparando essas prediçSes coa o comportamento obsejg
vado, pode-se avaliar a grandeza dos efeitos devidos à estrutura
de camada nuclear.

De um outro ponto de vista, considerações s$bre a
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sistemática das variações de energia liberada com a massa e a car
ga nuclear permitiram a previsão de propriedades de núcleos desço
nheeldos.

0 segundo tópico importante é a probabilidade de de.
slntegraçlo alfa. Inicialmente, verificou-se que a vida de um e-
dssor alfa dependia fortemente da energia da partícula alfa emi-
tida: essa característica recebeu, aais tarde, uma interpreta-
ção teórica em termos de penetração de barreira. Embora essa
teoria tenha explicado as principais cax&cv^: :.i':! sas de desinte
gração alfa, tornou-se claro, quando se efetuou um grande número
de medidas experimentais, que a energia não era o único fator en
volvido já que os grupos de partículas alfa de maior intensidade
nem sempre eram os de maior energia. Embora não exista ainda uma
teoria completa para explicar de forma quantitativa os espectros
de emissão alfa, há possibilidade de elaboração de uma eistemáti,
ca que descreva de forma satisfatória este mecanismo, a medida
que estão sendo acumulados dados experimentais e estudados fato,

,>re« que influenciam o processo.
' • & • ' : ' • •

0 presente trabalho examina o caso de radioativida,
> de alfa natural em elementos de mela vida imito longa. 0 tema
tf central é o estudo da atividade alfa do Bi 2 0^ nuclídeo que ocorre
• na natureza com uma abundância de 1000. Dois objetivos motivaram
# o trabalho: o primeiro,foi estimar uma meia vida teórica através
de estudos recentes feitos por RasmUsèen (21^,nessa região de mas,
sa do Bi °9, isto é, região de nudídeos com número de neutrons

' igual a 126.
0 Bi ™t sendo um núcleo ímpar-par, possuindo um

número de neutrons correspondente à camada fechada (126) e um nu
mero de protons correspondente à camada fechada mais um proton
(8J) /constitui um dos casos muito especiais ha sistemática de de,
•integração alfa. Por razoes didáticas, foi descrito, primeira-
mente, o formallsmo da teoria de desintegração alfa corresponden
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te de núcleos par-par que se desintegram, deixando o núcleo produ
to no «6tado fundamental. As desintegrações de núcleos par-
par em que o núcleo produto passa por estado excitado e deslnte_
grações de núcleos ímpares foram analisadas mediante comparações
com as desintegrações acima referidas.

0 Bi ^ faz parte de um grupe de emissores alfa com
camadas fechadas, cujas desintegrações desviam enormemente da Bis,
temática de desintegração alfa. Diante dessa dificuldade, foliei,
ta uma estimativa da meia vida do Bi20^, através da determinação
da razão entre a constante de desintegração do bismuto e a do
Po , já que esse último possui, também, 126 neutrons.

0 segundo objetivo desse trabalho foi determinar ex
perlmentalmente a mela vida do Bi 2 0 9. ' A dificuldade dessa deter
mJLneçao reside no fato da atividade ser extremamente baixa.

0 fato da atividade alfa ser multo baixa nos obriga
••-:•: a focalizar de modo especial: a amostra, que deve conter a maior
• .j, quantidade possível do elemento em estudo num volume restrito, e
;̂  o detector, que deve funcionar, eficientemente durante um longo p£
. ríodo (a atividade é da ordem de 15 desintegrações por mês e por
•. grama no caso de meia vida de ÍO1^ anos). Sendo assim, o detec.
W tor mais apropriado para esse tipo de medida é a emulslo nuclear,
;•- podendo ela mesma conter o elemento emissor. As emulsões nuclea.
|ep. res registram eventos que podem ser examinados logo após o procej,

saaento experimental (revelação) ou quando for necessário, desde
que se guardem as películas em condições adequadas.

Elas podem ficar armazenadas por um tempo prolonga
do (6 anos ou mais), mediante técnica especial que será apresen
tada no capítulo XIX.

A experiência foi feita com emulsões nucleares car.
regadas com bismuto, armazenadas por um tempo longo, a fim de que



•adiante o exame ao microscópio de um volume adequado, se pudes,
se deiect&r a presença de traços oriundos do elemento em estudo.

0 capítulo I apresentará o formalism© da teoria de
desintegração alfa. Uma estimativa, através de considerações teó

ricas, da taxa de desintegração do Bi2<>9, será apresentada no ca
pitulo II.

0 capítulo III mostrará o método experimental utili
zado para a determinação da mela vida do elemento em estudo. Os
resultados obtidos, as conclusões do nofto trabalho e o eonfron
to dos nossos resultados eom os de outrof autores serão apresenta.
dos no capítulo IV,



CAPÍTULO I

ANÁLISE TEÓRICA

A emissão alf& é energèticamente «possível para qual

nuclideo em que a soma da energia de ligação dos dois últi

neutrons e dos dois últimos protons é menor do que 28,5 MeV,

energia de ligação de uma partícula alfa. Em termos de balanço

de massa, a desintegração alfa do núcleo de número atômico Z e de

número de massa A é, energèticamente, possível quando:

M (A,Z) > M (A-4, Z-2) + M (He*). QQ

A desigualdade acima é apenas condição necessária

para ocorrer a emissão alfa. A taxa em que ocorrerá o processo

,. é influenciada pela existência de uma barreira coulomblana que

%-fas com que uma partícula alfa só possa sair do núcleo penetran
:do através dessa barreira (efeito túnel). Essa penetração torna-

se mais favorável quanto maior fôr a desigualdade Q0, ou, em ou

:>tras palavras, quanto maior fôr a diferença entre a energia de li

>,,gação do núcleo pai e a soma das energias de ligação do núcleo

produzido mais a partícula alfa. Ora, é bem sabido que a curva

de energia de ligação por nucleon contra número de massa passa por

vm máximo entre 8 e 9 MeV em A - 50. Paia tais nudídeos, a emis

são alfa é endoérgica, sendo o balanço energético desfavorável

ao processo em cerca de 4 a 8 MeV. A medida que o número de mas.

sa aumenta, a energia de ligação por nucleon decresce gradualmen

te em virtude do aumento da repulsão coulombiana dos protons, is

to é, devido à influência do tirmo Z2/ A3/? que aparece na fórmu

.5.
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la semi-empírica de massa (2). Usando tabelas de massa tais como
a de Vapstra (3), podemos determinar o ponto em que & desintegra
cão alfa se torna energèticamente possível. Verifica-se que esse
ponto coincide com o número de massa 140 para isótopos beta-está-
veis. A figura 1.1 mostra a curva de energia de desintegração ai
fa como função do número de massa para isótopos localizados ao
longo da linha de estabilidade beta. A estabilidade, associada
con camada6 fechadh.3 de 82 neutrons (protons), e 126 neutrons,
causa una diminuição acentuada nas energias de ligação dos primei,
rot nudeons situados fora dessas canadas fechadas, já que as
energias de desintegração alfa são determinadas pela energia de
ligação dos dois últimos neutrons e dos dois últimos protons e
não pela energia de ligação média dos nucleons, aparece na re-
gião correspondente a essas canadas fechadas um aumento aprecia
vel na energia de desintegração alfa. Kb. figura 1.1, círculos
abertos correspondem a energias de desintegração determinadas ex

••perlnentalmente. Os pontos correspondentes aos isótopos de um
, nesno elemento foram ligados por retas.

••. Pelas técnicas atuais de medida, o limite superior
/ dé detecção da radioatividade alfa abrange nuclídeos de neia vida
; inferior a IO1** anos. Isótopos naturais com nelas vidas inferio
:. ret a 10° anos não podem ter sobrevivido em quantidades observa -
•>: veis até o presente*. Êttet limites estão indicados na figura
•7-1.1, Note-se que una mudança relatiTamente pequena na energia
•&dt desintegração alfa causa uma enorme variação na meia vida.

0 pico no perfil da energia localizado nas vizinhan
- ças de A « 140 reflete a influencia da camada de 82 neutrons e

• Obviamente existe na natureza em equilíbrio secular una varieda
de de radioelementos descendentes de ieotopos, cuja neia vida
e / 10° anos.
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explica a atividade alfa mensurável de alguns nuclideos de ter-
ras raras, tais como SnA^7, Ce^^.e Nd-^ . Explica, também, a au
sSncla, no samério natural, do isótopo Sm1^6, que é, certamente,
beta-está/el, porque fica entre Sm1**1* e Srar*° que sao beta- está-
veis. 0 Sm11"' tem sido produzido pelo bombardeamento de neodímio
cosi partículas alfa. Sua meia vida, estimada em 5 x 10' anos, é
pequena em relação à idade da Terra (4,6x 109 anos); assim, o

*6 que, certamente, existia na natureza, decaiu em 1*2

Depois da região caracterizada pela camada de 82
neutrons (figura 1.1), há uma pequena elevação no perfil da ener-
gia de desintegração alfa até A • 209» onde para os isótopos be
ta-estáveis, as meias vidas de desintegração alfa são tão longas
que sua atividade é indetectável mesmo'com técnicas especiais co
ao a de emulsões nucleares, usada no presente trabalho. Para
nuclideos de massa imediatamente acima do chumbo e do bismuto, a
camada de 82 protons e, particularmente, a camada de 126 neu-
trons causam um aumento acentuado na energia de desintegração ai
fa. A dependência da meia vida com a energia faz com que as meias
vidas sejam muito pequenas, impossibilitando-lhes a existência co
ao isótopos naturais.

Após o pico na região da camada de 126 neutrons, as
energias de desintegração alfa decaem até aproximadamente 4 MeV
na região de massa compreendida entre A • 270 e A - 240. Nesta re
gião, só o U 2 5 8, Th252 e U255 têm meias vidas suficientemente
longas para sobreviver até nossos dias. Esses nuclideos sao res.
ponsáveis pelo fato de ainda existirem na natureza pequenas quan-
tidades de certos elementos com numero atômico entre 83 e 92 (nu
cleos produtos de desintegração do urânio e tório). A existência
«essa pequena "ilha" (de relativa estabilidade), de tório e de u
rínio, é o único fator que impede o término da tabela periódica
com o bisouto, quando se trata de elementos encontrados na nature
«ft. Por' outro lado, há a possibilidade da existência de outras
"ilhas" de estabilidade em regiões de elementos super-pesados (4).
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Obeervenâo o comportamento da energia de desintegra.
ção alfa dos isótopos de um mesmo elemento em ambos os lados da
linha de estabilidade beta, vê-se que a energia decresce com o au
nento do número de massa. Assim, numa região onde as energias
de desintegração alfa dos nuclídeos beta-estávels são apenas su
fldentes para que a radioatividade alfa seja detectável (tal C£
no o pico perto de A •= 150), os isótopos com menor número de neu
trons em relação à curva de estabilidade beta são os de maior ati.
vidade alfa. Ao contrário, nas regiões onde as energias de desiii
tegraçlo alfa são grandes (~k MeV), e a maioria dos isótopos têm
meias vidas curtas comparadas à idade da Terra, os isótopos natu
rals são os beta-estáveis mais ricos em neutrons* 0 isótopo TJ238,
por exemplo, é o mais abundante na natureza.

Baseado na figura 1.1, há duas regiões mais impox
tantes a serem estudadas:

;< - a do bismuto, cujos resultados experimentais sao discrepan

- a região de terras raras, onde existem emissores alfa,
nelas vidas por serem multo longas ainda não foram determi.

•^BH nadas.
.?*•<*'•••

# * • • •

J-.-"'. 0 presente trabalho, como ja foi mencionado, apre
-sentará apenas considerações teóricas e resultados experimentais
da determinação da meia vida do BI 2 0 9.
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1.2 FORMALISKO

A primeira formula empírica que relacionou a cons,
tente de desintegração X para emissão de partículas alfa com o
alcance das mesmas no ar r_, foi a relação de Gelgèr-Nutall:

log X « a + b log r (2)

onde a assume diferentes valores para cada uma das três séries

!;i rfcGioetiv6£ e b é uma constante. £eta lei foi tee tecle com daccs
'- experimentais para as séries naturais. A relação entre o alcance
r_ e a energia E permite escrever uma expressão análoga a (2) na

. qual X é função de £.

Durante quase 20 anos, a relação de Geiger- Nutall
permaneceu sem justificativa teórica. Durante esse tempo-, foram
feitas experiências de espalhamento e verificou-se, por exemplo,
que partículas alfa do RaC (7,68 MeV) eram incapazes de pene-
trar, no núcleo de urânio, embora este emitisse partículas alfa

M de 4,219 MeV. De fato, antes da mecânica quantlca, era inexplicá
-••-• vel que partículas alfa pudessem ser emitidas com energia muito
V; menor do que as alturas das barreiras de potencial eletrostático
';> dos núcleos emissores. Esse problema foi resolvido pelo trata&en

to quantlco apresentado em 1928, por Gamow (6) e, independentemen
•K te, por Gurney e Condon (7) que mostraram que há uma probabilida-
4^ de finite de escape ("efeito túnel"),mesmo no caso em que a mecâ-
•-V nica clássica prediz uma barreira impenetrável e, portanto, esta-
^ Í billdade nuclear.

As interações de um núcleo com uma partícula * alfa
podem ser representadas por uma curva de energia potencial W(r).
A forma desta curva não é bem conhecida nem no Interior nem na su
perfície do núcleo. A Interação do núcleo com a partícula alfa
iiesta região, onde não se conhecem com exatidão as forças existen
tes, pode ser representada,por comodidade matemática, por um P£
tencial constante W(r) - U, onde £ é a distância da partícula ai,
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fa no centre do núcleo (figura 1.2).

Quando r = R, sendo R o ralo nuclear, há uma descori
tlzmidade, e para valores de £ maiores do que R, a energia poten-
cial é a de Coulomb e tem a forma:

W (r)
r

sendo ze •= 2e a carga da partícula alfa e Ze a carga do núcleo fi
lho (núcleo de recuo). A energia potencial máxima B • W ( R ) é mui
to maior do que a energia de desintegração E. Na região entre R
e Jig sendo JRE a distância onde W(RE) •* E, existe uma barreira de
potencial através da qual a partícula alfa deve "penetrar" (efei-
to túnel).

A equação de onda, independente do tempo, para uma
partícula alfa num potencial nuclear pode ser escrita, em coorde-
nadas esféricas, no sistema centro de massa:

h2 2
• • ' " I n * i|> (r, 6 , $ ) + W(r) ip (r, e , •) « E y (r, e * <J>)

2 M Y9 •

onde M • M a Mr / (MQ + M r) é a massa reduzida do sistema, sendo
M a a massa da partícula alfa e M r a massa do núcleo de recuo.

já que o potencial é central, isto é, apenas uma
função da distancia, é possível obter funções de onda y nas qua
is as variáveis r, e, $ aparecem em funções separadas, ou seja:

t|>(r» e * <(> ) " K(*0 0 ( 6 ) 4> ( ̂ )

Portanto, separando a equação de Schrftdinger em três equações d,i
ferenciais, a equação de onda radial pode ser expressa do seguin
te modo:
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onde L e o número quantico associado ao momento angular da parti.
• cuia a .

É conveniente usar uma "função de onda radial modi,
p ficada" x definida coao produto de ar pela função de onda radial,
H? isto é:

X (r> = r R (r)

Substituindo R(r) = x (
r)/r na equação Ç$), obtemos a equação de

onda radial modificada:

,2

Neste ponto, vamos considerar dois casos: a) L « 0
b) L + 0

1.2.1 I = 0

Em desintegrações de núcleos par-par- cujos núcleos
.- produtos vão para o estado fundamental, as partículas alfa sao e-
Bit idas com L •» 0, isto é, como ondas ,8.

Nesse caso, a equação de onda radial modificada tor,
•U ijt-se:

*2 Xo .

Temos de considerar a solução da equação (5) em três regiões dls.
tintas que aparecem na figura 1.2:



Regiac (i) - região do interior do núcleo onde a energia p£
tencial U e menor do que E. Una solução da equji
ç&o de SchrÒdinger nessa região d*.rá funções de
onda radiais do tipo oscilatóric.

Região (li) - região de barreira, onde r é maior do que R, po
rém menor uo que Rj = 2 ZÜ2/E. NeBta região, a
energia potencial e maior do que a energia de d£
Bintegração E. A função de onda,neste caso, e
co tipo de uma exponencial real.

Região (iii) - região onõe r>K£: nela a energia potencial é
novamente menor do que E. Do mesmo modo que, nç
interior do,núcleo, a função de onda tem um cara
ter O6cilatório.

Na região (i), isto é, 0 <r <R W(r) « U <:E

X o " exp (+ ikj r) onde kx = (2M (

Na região (ii), isto é, R < r < R W(r) - 2 Ze2/r > E

onde k2 = (2 M (W(r) - E))

região (iii), isto é, R^ < r W(r) - 2 Ze2/r < E

(r) exp |± 1 / kj ( p)

1/2A

•••*•• Ha região (iii), quando r •* « , só deve haver uma onda emergente

i«to é, da forma:

Xo - Aj exp (Ikr) senáo k - (2 ME) *'2 / fi

Alem disso, temos de aplicar as condições em R e P_ considerando

onde k, (r) «= (2 M (E - W(r))
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que a função x-> p eues derivadas devem ser continues. Com ÍESO

calculamos a xe.zt•': entre o quadrado da amplitude da função de on-
da na região (iií)(onda transmitida) e o quadrado da amplitude da
função de onda n& região (1) (onda incidente) que é o "fator de
penetrabilidade PB, ou seja, a probabilidade de uma partícula ai
fa penetrar na região da barreira (8):

RE

[- J L I ~ (2 K)3/2
 /R (w(r) . E

Se fizermos a hipótese de que a partícula alfa já
esta formada no interior do núcleo e move-se com uma velocidade
£, podemos admitir que ela oscila entre AB paredes do poço v/R
vezes por unidade de tempo.

Considerando, grosseiramente, que x. « Igual à velo-
cidade da partícula alfa fora do núcleo, isto é, da ordem de

f;ív 10* cm/fieg> e R o raio nuclear da ordem de IO"12 cm, podemos estl
>•?• mar o valor da freqüência com que a partícula alfa colide com as
^•paredes do poço de potencial, ou seja, f « v/R • IO 2 1 seg"1.
¥:••

7 A constante de desintegração pode ser expressa pelo
produto dessa freqüência £ pela probabilidade P_ de escapar, isto

A « f x P 00

Utilizando valores de A determinados experimentalmente e conslde
rando f, da ordem de 10 eeg"1, podemos ter uma estimativa do in
tervalo de variação de P_ neste caso particular de onda JB. Podemos
considerar dois casos extremos:

(1) Para um elemento de meia vida curta, por exemplo,
ThC (Po ) em que T̂ /;, • 5#0 x 10 ' seg, temos que



(ii) Para van elemento de meia vide longa, por exemplo, U238 em
que T w 2 •= 4,5 x 1<)9 a..os temos que P «= 10-39

A razão entre os dois fatores de penetrabilidade é
. Podemos "concluir que o grande intervalo de variação de A

é, principalmente, devido à grande variação do fator de penetrabi^
lidade P já que o fator v/ R varia pouco de núcleo para núcleo.

Fare obtermos a expressão da constante de deeinte -
, graçao, temos que determinar a expressão da freqüência f_. 0 prin
eipio da incerteza nos diz que o produto do raio nuclear pela
quantidade de movimento da partícula alfa é da ordem de grandeza
da constante de Planck, isto é

h * R . Mv (B)

Logo: f * v/R = l/MR2 GO

.Substituindo as expressões (<S) e (§) em (J) , obtemos:

- ̂ = (h/MR2) exp P (4ir/h) (2 H)1/2 /^ (WírJ-Ej^drT QS)

? Admit indo a forma do potencial mostrada na figura .1,2, podemos
solver a integral em Q.ô~):

s.?.-
/ (W(r) - E ) 1 / 2 dr - / (2 Ze2 - E r ) 1 / ^ /r 1 /

R R

•A,.-

?"Fazendo a mudança de variável: x « r**2 e pondo a « 2 Ze /E ob_

r 9 n V 2 n/p -,/c ?fE 3 3 1/2( (2Ze2/E - r) E dr/r^2 . E 1' 2 / 2(a2-x2) dx.
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Temos, então, que: Rl/2

2 JRV 2. (Re - R)

Os valores dos ralos R e S j sào obtidos das expressões da energia

de desintegração E e da altura da barreira B:

E « 2 Ze 2/^ e B - 2 Ze2/H

Utilizando-se esses valores e considerando que:

•t; . cos"
1 x«sin 1 - sin" x chegamos à expressão:

- (E/B)V2#(1 ..

^.Substituindo o valor da integral em

r (h/MR2)exp V(4

• * :>•>

, (a .

2
nte, pondo E • Mv /2, temos

bv

que é uma expressão aproximada da constante de desintegração no
caso de ondas jsf fazendo na expressão Q 5) E/B - x e expandindo
a função em série de Taylor no ponto x - 0, obtemost
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c x p - J « (2 M B } ^ ( B / E ) " ^ - 4 +
* I h A

Analisando a expressão obtida para a constante de

desintegração, vemos que de um modo grosseiro para um dado nú-

, cleo, o logarítmo da mela vida varia linearmente com o inverso da

raiz quadrada da energia.

|fÍ 1.2.2 0 Ralo Nuclear

Ferlman e Ypsilantis (9), baseados num estudo siste

%- mático dos dados de todos os emissores alfa par-par, calcularam o

raio nuclear R correspondente às meias vidas e energias de desin-

tegração observadas. Os raios calculados estavam de acordo com a

expressão R = rQ A
3/? do modelo de densidade constante, onde ro é

v uma constante e A é o número de massa. 0 melhor valor determina

^ do foi R£.l,48 A V ? p (*), onde A se refere ao núcleo produto.

J|? Outros valores tem sido usados e podem ser expressos na forma:

R - ro A
2^ com 1,45 < rQ < 1,57 P.

Blatt e Weisskopf mostraram que o raio correto RA

do núcleo produzido é menor do que R em virtude do raio flnito

j. da partícula alfa. Experiências de espalhamento de neutron

< indicaram que o raio do núcleo de hélio é cerca de 2,5 F (10).

As forças nucleares são sensíveis quando a distân-

cia efetiva entre os centros do núcleo filho e da partícula alfa

t é aenor do que R1 « B^ + RA. A distancia R' é aquela para a

qual a barreira de potencial correta começa a ser menor do que a

'-'barreira assumida, como indica a linha pontilhada na fig. 1.5*

-15
1 P • 10 cm
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O raio efetivo R está entre R» e RA e pode ser ex
presso analiticamente por R = R» + Pa onde Paé um raio corrigido
da partícula alfa. A escolha de PQé arbitrária e Weisskopf con
siderou pQ = 1,2 F. Este raio corrigido para a partícula alfa
aparece na interpretação de transparência de barreira nuclear em
reações ( a ,n) onde Pa= 1,2 F está em boa concordância com os
dados experimentais. Neste caso, R pode ser expresso sob a for-
ma: K «= r^.1/5 4 pQ Ql6] onde 1,25 F < rQ < 1,4 F.

Com os valores das energias de desintegração tabela
das por Wapstra (3) e admitindo R - (1,3 A3/-5 + 1,2)F, foram cal̂
culados num computador IBM-1620, os valores de X para desintegra
çôes de núcleos par-par, cujos núcleos produtos vão para o estado
fundamental. . A tabela 1.1 mostra os valores de
A calculados a partir da expressão Q 4 ) e os valores experimen-

tais. Como se pode ver, a razão entre a constante de desintegra-
ção teórica e a experimental é no máximo da ordem de 4, exceto nes
casos de elementos com camadas fechadas de neutrons tais como o
Po210, Rn212, Ra21*. Esta discrepância pode ser interpretada pe
Io fato de que os raios dos núcleos que tem camadas fechadas são
ligeiramente menores do que os previstos pela expressão (16 J*1'17I

É fácil ver que um aumento de 0,03 F em r Q implica
num valor de A aproximadamente duas vezes maior. A figura 1.4
ilustra esta dependência da constante de desintegração teórica oom
pequenas variações do raio nuclear para o caso do radio, urânio
« tório.

1.2.2 L 4 0

É o caso de emissão alfa de núcleos par-par, cujo
núcleo produto está num estado excitado, e de um modo geral, das
desintegrações de núcleos par-lmpar, ímpar-par e ímpar-ímpar. A
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equação de onda radial modificada é a equação (¥), isto é:

dlx + 2M r E „ ¥(r) _ 4i"L (L
dr2 fr L- 2 Mr 2

Se o núcleo emissor tem momento angular total J^ e o núcleo proàu
to momento angular total Jp, então L pode tomar valores entre
Ĵ  + <3g| e|J. - Jp| consistentes com a conservação de parid&ce:

' 0 efeito de L 4 0 implica no aparecimento de um termo que é adi-
cionado à energia potencial e que se denomina comumente de barrei
Ta centrífuga.

Podemos escrever o fator de penetrabllldade por ana
logia ao caso anterior (L « 0) do seguinte modo:

r- , »B

); : P « exp I - * i {tm)*/d /

í;Com a hipótese de que a expressão da freqüência não é afetada por
I<L, podemos excrever:

iando o(r) - * M 1 * ̂  - 0,002 l (L + 1),
2 Mrz W(r)

podemos escrever a integral da expressão (Y?) do seguinte modo:

« 3 / 2
!• (2 Z 2)
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Podemos expandir a raiz quadrada em série, e a in

tegral torna-se:

fc •

v
Fazendo a mudança de variável x « r ^ temos que:

1/2 ^ p 3/2 «3/2
/ (R 2) d + (2 Ze2)

o 1/2 ^ p 3/2 «
• « 2(2 Ze2l / (Rj. - x2) dx + (2 Ze2)

E

o

onde C - h L f1^1^ é o coeficiente de a .
4M Ze2

2 V2

2 i/2 r «--*2

+ (2 Ze*) R_C -

I'-(2Ze2)

Usando as expressões (12) temos:
2) R ^ Í E / ) 1 / 2 ( 2Z 2 /R) 1 / 2 TTíR( lE /B)
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Levando este velor da integrei na expressão (Yf) t«s

atos:

A- (h/MR2).exp J -(2R/h) (2MB)2/2 [(E/B)*1/2 cos"1

- [l - c(R)] (1 -E/B)1/2 jl

Expancindo en eérie de Ttylor, como foi feito no ptrfegrtfo 1.2.2,

cbagamoÊ à expressão:

(2 MB) 1/ 2 £r(B/E) 1/ 2- 4(1- o(R)/2] , Q8}

Comparando a expressão (18) com a expressão (15), podemos dizer
que em primeira aproximação, o decréscimo em X devido à barrei-
ra centrífuga é:

exp I- (RA)(2MB)a/2 fi fffiL
F 1/3
que denominaremos FT/FA* Considerando a forma R-r^A^ para o
ralo nuclear, podemos escrever que;

* Tendo em vista que a massa reduelda é da ordem de 4 u.m.a, e con
liderando os valores de h, e, e rr temos que:

exp [̂  2^027 L (L+l)

onde Z e A são o número atômico e o número de massa do núcleo pro
duzido, Essa expressão é usada por J.O, Rasmussen (11) para esti,
mar a contribuição do momento angular L no fator de penetrablljL
dade.
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209Na emissão alfa do Ei vamos considerar dois ca,

SOB: 1) O núcleo produto (TI •*) está no estado fundamental ou
11) o núcleo produto está no primeiro estado excitado (0,205tfeV).
No caso i), o momento angular total do núcleo pai c J^ • 9/2 e a
paridade é impar; e o momento angular total do estado fundamen-
tal do núcleo filho é J2 « 1/2 e a paridade par. Nesse caso, pe_
Ias regras de seleção, o momento angular L da partícula alfa va-
le 5 e a contribuição tit L no fator de penetr&bilidfcde P^/PQ •=
0,062. No caso ii), o momento angular total do primeiro estado
excitado do TI * é 3/2 e paridade par, portanto, L pode ser 3
ou 5, dando duas contribuições: uma devida a Ic 5 e una



CAPÍTULO II

DESINTEGRAÇÕES ALFA FAVORECIDAS E::IMPEDIDAS

Ao comparar dados experimentais- com dados calcula
dos a partir do modelo descrito nc parágrafo 1.2, é conveniente
considerar diferentes categorias de núcleos. Vamos considerar 3
categorais principais: I) núcleos par-per com Z> 82 e N> 126 ;

vil) núcleos impares com 2 > 8) e K > 127, onde núcleo ímpar cor-
responde a núcleo com Z ou N impar ou ambos; III) núcleos com ca
aada fechada de neutrons. Desta última categoria, fazem parte nú

> eleos par-par e núcleos impares com N • 126. Nesse último item,
> será estimada a mela vida teórica do Bi °. s

Os nuclídeos com Z < 82 e N < 126, apresentam um
pequeno grupo de emissores alfa, e nao serão estudados no presente
trabalho.

.jr..

^ 2 . 1 NÚCLEOS PAR-PAR

2.1.1 Desintegrações alfa em que o núcleo produto está
no estado fundamental

Como foi visto no parágrafo 1.2.1, o modelo do poço
^quadrado sugere que a curva de variação de x com a energia de de,
^•integração E para os isótopos de um dado elemento varie suavemen
£ quando o raio considerado ou e constante, ou varia suavemente
:com A. Gràficamente, alguns autores (12) colocam log X (ou log

contra E e obtêm curvas suaves. Enquanto outros autoresq
preferem colocar log T - ^ contra "&"" segundo a forma apro-

iximada da expressão ÇvQ, isto é:

log ?y2 - (R/fl )(2 MB)1/2

e obtém essencialmente retas.
.22.
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Seja Q a energia de desintegração total, que consis-

te na soma da energia de desintegração E (energia da partícula aJL

fa sais e energia do núcleos de recuo) com a energia de correção

part o efeito de blindagem eletrônica orbital * UE B C). Consideran

do a energia de desintegração total Q (dada em MeV)e a meia vida

parcial de desintegração alfa de núcleo par-par, cujo núcleo pro

dttto eetá no estado fundamental TJ/J (dada em segundos), as retas

srefericas acima poáer. ser expressas por:

>* log-,rt T, /n = A z Q **
 c + B z

Ka tabela (II.l), estlo os valores de A z e B z determinados por

Gallagher e Rasmus sen (13) a partir das retas de log T y 2 contra

a energia de desintegração total. Tais retas foram determinadas

pelo método dos mínimos quadrados, utilizando valores de energia

e selas vidas bem conhecidos. Não foram incluídos os isótopos
210 212 Plfl "'

, Fo e Rn , pois embora tenham uma energia bem determi-
* nada, suas taxas de desintegração desviam do comportamento siste_

•át lco, devido ao número de neutrons ser igual ou próximo a 126,
^Milm como cs isótopos Cf ^ e Fm -* nao foram Incluídos porque
gestão próximos da sub-camada de 152 neutrons.

* •

^ Tais retas têm um uso prático, definindo as caracte-

JprítticaB de uma desintegração alfa "normal", ou seja, favorecida

••%* sao ueedas como base para se verificar o grau de impedimento

IMteoeiado com outros tipos de desintegração alfa.

•4*

* AEsc = ^5'% ' ̂  z ©V onde Z é o número atômico do nú

deo pai. A correção AEgc é igual a 30 kieV na região do bismuto

e ausenta para 40 keV na região de Z = 99.
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2.1.2 Desintegração alfa em que o núcleo produto vel para um

estado excitado

Somente desintegrações alfa de núcleos par-par, em
que o núcleo produto está no estado fundamental/ obedecem à te<>
ria simples de penetração de barreira. As outras desintegrações
•Io, àe un. modo geral, mais lentes; elgum&s com valores que cií>-
ren., em várias ordens de grandeza, dos valores previstos pelas
ftlsteaáticas de desintegração. alfa de núcleos par-par, cujo nú-
cleo produto está no estado fundamental. É conveniente traduzir
esse efeito quantitativamente, eu termos de um "fator de impedi
Bento" F que é definido como o fator pelo qual uma desintegração
alfa observada é mais lenta do que a calculada pelas sistemáticas
baseadas na desintegração alfa de núcleos par-par; cujas parti eu
Ias alfa vão povoar o estado fundamental do núcleo produzido.

••'•V? - •

. A expressão "fator de impedimento" (hindrance fac
tor) foi introduzida por Ferlman e Rasmus sen (1) para substituir
a expressão "fator de afastamento" (departure factor) . definido de
forma semelhante em trabalhos anteriores*

;J,. 0 fator de impedimento F para um grupo de partículas
alfa emitidas por um núcleo par-ímpar é definido do seguinte modo:

onde Ag e B z estão na tabela (II.1). Na realidade, o segundo
membro da expressão @M0 nada mais é do que o logarítmo da razão
entre a mela vida experimental e a determinada a partir da siste
vátlca de núcleos par-par, em que o núcleo produto está no estado
fundamental.
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O fator de impedimento Fexc* de desintegrações de
núcleo per-par cujo núcleo produto vai para um estado excitado,
foi definido de un modo especial, isto e, como a razão entre F
• Tf. Coneiderou-se F o fator de impedimento para o grupo de
partículas alfa, povoando o estado excitado do núcleo filho. Esse
fator F foi calculado a partir da expressão (22} onde, nesse ca
•°* Tl/2 e Q ~ determinados experimentalmente - são, respectiva-
mente, a meia vida parcial e a energia de desintegração total, re_
lativa ao estado excitado. Considerou-se, temb«=j2, F~ o fetor de
impedimento para o grupo de partículas alfa povoando o estado fun
daaental do núcleo filho, calculado a partir da expressão (22}.
Nesse caso T^p e Q se referem à desintegração alfa, cujo núcleo
produto vai para o estado fundamental.

Os fatores de impedimento calculados dessa maneira
por Gallagher e Rasmussen (10) para estados 2 +, 4+, 6+, 8 + e 1~,
•itio reproduzidos nas figuras II.1; II.2; II.3; II.k; II.5. Os
três números, em cada quadrado, representam: I) Elemento/ número
d«'massa; II) a energia do estado excitado em keV; III) o valora?
|f»tor de impedimento Fexc«

"Mi" Nesse procedimento, não se levou em consideração o fa.
;to de que os diferentes iBOtopos de um elemento têm ralos ligeira
•ante diferentes e desprezaram-se, também, os efeitos no momento
angular, sendo, portanto, uma estimativa do grau de impedimento
dâ  desintegração alfa.

2.2 FATORES DE IMPEDIMENTO PARA NÚCLEOS ÍMPARES

;.f Em contraste com o comportamento regular de desinte
fração alfa de núcleos par-par, as regularidades das desintegra-
ções de núcleos ímpares são muito menos aparentes e não é possí
v«l fazer uma subdivisão como no parágrafo 2.1.1.

&
*£&.-
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Na região onde os emissores al?e par-par tem usi

comportamento regular, é conveniente comparar as taxas de desinte
gração dos grupos de partículas alfa de um núcleo ímpar, com as
taxas de desintegração de núcleos par-par próximos, que deixam o
núcleo prcduto no estado fundamental (desintegração "normal" -ver
parágrafo II.1.1).

Temos três tipos de núcleos ímpares: I) núcleos
par-íapar; XI) núcleos ímpar-par; XII) núcleos ímpar-ímpar. No
caso de emissão alfa de um núcleo par-ímpar, o fator de impedimen
to foi definido no parágrafo II. 1.1, pela expressão (22)» onde A z

e &g e 8 t»° n& tabela (II.a.). A figura 11.(6 mostra a distribuição
de fatores de impedimento, obtidos a partir da expressão ÇSS) de
desintegrações de núcleos emissores alfa par-ímpar, deixando o
núcleo produto em diferentes estados excitados, Os três números
em cada quadrado representam: I) elemento/número de massa; II)
energia das partículas alfa povoando o estado; III) o fator de
impedimento. 0 asterisco indica o estado mais povoado, ou seja,
o grupo mais abundante de partículas alfa.

Os fatores de impedimento de emissores alfa ímpar-
par e ímpar-ímpar são calculados a partir da expressão (22),usan-
. do para A z e B_ a média arltimétlca dos valores correspondentes
aos dois núcleos par-par adjacentes. A tabela II.Z mostra os ya

flores de A z e B^ para núcleos de Z ímpar. A figura XI.7^ repro-
^ a distribuição dos. fatores de impedimento para os estados ex-
citados de núcleos ímpar-par e a figura II.8:. dos emissores alfa
íapar-lmpar, determinados por Gallagher (13).

,*>- Nos histogranas de distribuição de fatores de impei
dlmento há, à medida que os fatores de impedimento vão crescendo,
usa atenuação regular do número de casos e uma escassez em F~1Q ,
decorrentes do aumento das dificuldades experimentais. na detec-
ção de grupos pouco intensos de partículas alfa de um dado isóto-
Po.
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P&ra o caso de núcleos dé Z ímpar, o processo de
Interpelação Introduz uma incerteza adicional. Em alguns casos,
e valor da energia não é bem conhecido e, algumas vezes, há uma
lncertezf. considerável na meia vida parcial, acarretando, portan-
to, um valor para o fator de impedimento bastante aproximado. A
lém disso, deve ser considerado que os efeitos de variação de
spin foram ignorados, já que para muitos dos níveis envolvidos,
os spins e paridades não são conhecidos e mesmo quando o são, é
permitido mais de um valor para L (a menos que um dos níveis te-
nha spin 2/2).

Apesar dessas limitações, algumas características
gerais podem ser apontadas. Pr aeiro, nenhuma desintegração alfa
de núcleos ímpares é, significant emente, mais longa do que desin-
tegrações de núcleos par-par em que o núcleo produto está no esta
do fundamental. Segundo, para a maioria dos núcleos ímpares, há
pelo menos um grupo de partículas alfa com fator de ' impedimento
pequeno. Podemos ver pelas distribuições dos logarítmos dos fato
res de impedimento, que nem sempre - pois ém metade dos casos ls>
to acontece - o grupo menos proibido é o mais abundante.

É difícil quaisquer conclusões sobre a classifica-
ção geral de fatores de Impedimento. Em primeiro lugar, é neces-
Mrlo excluir todos os dados obtidos em câmaras de lonlzaçao, já
que tais medidas, Inevitavelmente, focalizam os grupos mais abun-

¥dantes que, geralmente, tem menores fatores de impedimento. Por
outro lado, a restrição nos dados espectográficos não evita, tam
bem» todas as dificuldades. Por exemplo, a possibilidade de , de,
tectar grupos de partículas alfa de pequena intensidade depende
de circunstancias experimentais, tais como disponibilidade de fon
te» "Intensas" e ausência de interferência de outras atividades
presentes na amostra, assim como das características dos próprios
espectros.
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Era geral, esperamos ob6ervar desintegrações do nú
cleo pai, caracterizado por (K^ I± T^)* a bandas rotacionais (Kf
I r î .) associadas a diferentes configurações de partículas no
núcleo filho. Espera-se que as desintegrações favorecidas tenham
K f ^ K ^ e *£ = H J , o que é confirmado por alguns exemplos mqs
trados na referência* (33).

Bonr, Fronaen e Mottelson (14) desenvolvertr urna teç
ria relacionando as intensidades de desintegrações favorecidas
de núcleos ímpares, com as desintegrações de núcleos par-par. Pe
Io fato de que a formação da partícula alfa e sua passagem atra
ré» da região próxima à superfície nuclear têm lugar num tempo
curto comparado com o período de rotação nuclear, é possível em
primeira aproximação considerar o núcleo fixo no espaço durante o
tempo requerido para a partícula alfa atravessar esea região onde
os efeitos de campo não central são importantes. Com esta eproxi
•ação e a hipótese de que a deformação nuclear é a mesma para nú
cleos par-par e de A ímpar, a probabilidade de emissão reduzida
.total (isto e, sem barreira) para um dado L deve ser a mesma nos
dois casos. Como somente valores de L par são envolvidos em cada
caso ( ir i

s irf), em desintegrações favorecidas de A ímpar, vá
.rios estaaos podem ser povoados por partículas alfa de um dado
-momento angular (exceto L = 0); essa ramificação é obtida pelo
,quadrado dos coeficientes de Clebsch-Gordan. Assim, a probabili-

;_.dade . Jr de desintegração alfa de um estado K^ 1^ a % If com
•*i " Kf obtêm-se aproximadamente por:

I e o numero^quantico^do momento angular total, o número quântico
X e a projeção de I sobre o eixo nuclear de simetria e é constan-
te para todos os estados de uma dada banda retacional e n é a
.paridade.
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?0 (Z, = ) L I c L < I ± L Kf 0 I I± Kf
 2

onde P (Z,E), a probabilidade de penetração da barreira, é obtido
•través das expressões seml-eicpíricas (AQ~^ +B) usadas para cal.
enlar os fatores de i»pedimento detenainados para esse grupo de
partículas alfa com momento angular L, em núcleos par-par vizi,
nbos para oe quais a probabilidade de desintegreçlo é, eimplesxen
te, P • PQ(Z,E) c-̂ . Eetão ne referencie (14) e£ tabeles onde
at intensidades calculadas são comparadas com dados experimentais
aos casos em que I = I f e K = K^ = K^ = 1^.

Rasmus sen (15), procurando obter um tratamento mais*
significativo dos dados de desintegração alfa, usou um potencial
nuclear derivado de informações de experiências de espalhamento
de partículas alfa, deduzido por Igo (26), isto é:

•(r) « - llOOexp P ( r-1,17 A^)/0,574*1 MeV e calculou os fa

tores de penetrabilidade de barreira para todos os grupos de de
•integrações alfa de núcleos par-par. Usando os dados experimen

';ftals das constantes de deslntegraçõa, calculou a largura reduzida
'«"-•y de «nisBÍo alfa, obtida da expressão seguinte: X^f?/h (M).
Oràficamente, colocou y contra o número de neutron e, comparan-
do com gráficos feitos com o uso de outros potenciais, verificou
.que nio há diferenças importantes entre T calculado com o poten
•ciai y(r) dado acima, e o potencial de Igo-Thaler, discutido ante
íriormente no caso de desintegrações alfa de núcleos par-par, em
que o núcleo produto está no estado fundamental, No caso de de,
•integrações alfa povoando estados excitados, foram comparados
o» resultados atuais e verificou-se que eram mais baixos cerca de

v é a largura reduzida ("reduced alpha width") que contém a
influencia da estrutura nuclear, interna na probabilidade da exlg
ttnela de partículas alfa no núcleo. 0 termo v8/ft e a probabi-
lidade por unidade de tempo de uma partícula estar presente na su
ptrfielo nuclear,

• « «
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5£ a 15%. Usando o mesmo potencial deduzido por Igo, de dados
de espalhamento de particular alfa, Rasnussen (11) calculou os fa
tôres de penetrabilidade de barreira para núcleo de massa ímpar.
Como foi feito na referência (15)* usando os da.los experimentais
das constantes de desintegração, calculou a largura reduzida de
emissão alfa pela expressão (24}. Em contraste com núcleos par-
par de momento angular zero (J-, = 0), onde somente um velor cie L
é permitido para um dado grupo de partículas alfa, no caso de nú
cleos ímpares, tem-se uma mistura de dois ou mais valores de ides
de que J^ > 1/2. Em poucos casos, o momento angular do núcleo
pai e o do estado do núcleo filho são conhecidos e, por isso, só
foram calculados fatores de impedimento com penetrabilidade de
barreira calculada com L = 0. Os fatores de impedimento assim
calculados diferem levemente dos anteriormente determinados, mas
têm a vantagem de uma maior precisão nos algarismos significati-
vos, o que permitirá comparações melhores com estudos teóricos
posteriores.

:k 0 tratamento feito ate agora exclui os casos de de
•integração alfa de núcleos com o número de neutrons menor ou 1
gual a 126 (camada fechada). As propriedades de taxa de desinte.
graçlo de núcleos par-par, nessa região próxima à camada fechada
de 126 neutrons, variam enormemente e o conceito de fator de impe.
dlaeato não é bem definido.

-ST
2.3 ESTIMATIVA DA MEIA VIDA TEÓRICA DO Bi 2 0 9

A comparação entre o ^ e o A teor d©8 núcleos
Ptr-par apresentados na tabela 1.1, mostrou que os isótopos l<e
ves de radonio e de polônio nao seguem a sistemática regular dos
núcleos par-par e uma das causas é serem seus raios menores do
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os previstos pela expressão 0-6). fisse fato é característico

4« todos OE emissores alfa com 82 < Z < 84 ou 126 < K < 128 ou
aitoos, isto é, aqueles casos onde os nucleons que vão formar a
p«rtícula alfa não eetao todos disponíveis fora da configuração
d« camada fechada Z = 82 e N = 126. Já que pelo menos um dos nu
cleans constituintes está firmemente ligado, essas espécies forte
wmtt proibidas em relação à emissão alfa têm uma menor energia
liberada.

' Para calcular os fatores de impedimento de emlsso
r*s alfa com Z ?/ 84 e N >/ 128, o uso de relações seml-empírlcas
log Tj/g = AE~™ + B é, razoavelmente, justificado. Esse meto,
do é, porém, bem menos satisfatório para o cálculo de fator de Im
ptdlaento de espécies fortemente proibidas, já que, por sua peque
D* energia liberada, eles seriam comparados aos emissores alfa
normais de número de massa muito maior e seria muito mais sério o
•feito de variações do ralo implícito nas relações (ZQ e (&Q.

Para esses casos de núcleos com camada fechada de
protons (neutrons), Basmussen (1 ) calculou as probabilidades de
idesintegração reduzida ("reduced transition probability") para nu
~Ncleo8 impares com Z < 84 ou N < 128, uma vez conhecidas experlmen
talmente a mela vida e a energia de desintegração* - Ter tabela XT

(1) -; o Bi ™ não aparece nessa tabela acima citada, uma
que não se conhece sua mela vida.

Hanna (18) calculou as amplitudes de onda superfi-
cial para partículas alfa emitidas por núcleos situados próximos
J»O Bi ̂  e desse modo, atribuindo um valor para a amplitude de
Sóade relativa ao Bi °^, estimou a meia vida de desintegração alfa
•TPtra diferentes valores da energia. A tabela II.3 mostra os re
t*ultados.

t partir da expressão do quadrado da amplitude da função de onda; superficial desenvolvida por Winslow (21).
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Pela Inconveniência do uso de um fator de impedi-
mento, para o caso de núcleos coa camada fechada, procurou-se es;
tlmar a mela vida do Bi ^ através do cálculo da razlo entre a

2*0 200~ 2*0 200constante de desintegração do Po e a do Bi ^7, ambas deixando
o núcleo filho no estado fundamental. A sugestão para esse proce
«imento partiu de J.O. Rasmus6en (20).

¥anto- o Bi ^ como o Po têm 126 neutrons: o
Bi possui 83 protons, isto é, um proton fora da camada fechada

210enquanto que o Po possui dois protons fora da camada fechada.
Ambas desintegrações envolvem neutrons pi/2 e 8"° retardadas; e-
las diferem na parte dos protons, sendo que foi feita uma estima-
tiva da contribuição dos mesmos por J.O. Basmussen (21). A de.
slntegração do bismuto envolve um proton hq/g acoplado com um
proton Sj/2* ' desintegração do polônio envolve dois protons

;. Para determinar as constantes de desintegração para
os casos do Bi 2 0^ e do Po210, respectivamente, pela equação (è£)
do parágrafo 2.3, temos de calcular o fator de penetrabllldade P
• a largura reduzida Y tanto para a desintegração do bismuto co
mo para a desintegração do polônio.
' ̂: 210

:;: 0 fator de penetrabilidade P para o Po foi calcu
lado por J.O. Rasmussen (15) e vale 3*63 x IO"26. 0 fator de pe
netrabilldade para a desintegração do Bi y foi determinado por
extrapolação. A figura II.9 mostra o gráfico do logarítmo do
fator de penetrabllldade contra o Inverso da raie quadrada da je
oergia de desintegração E para isótopos do blsmuto acima de 209»
Os valores de E e P estão na referência (11). Usando os valores

massas atômicas mais recentes tabeladas (34) onde

- 208,98039, Hpj = 204,97^ e Mjje = 4,002605,
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foi encontrado para a energia de desintegração do BI °o valor de
3.12 MeV. U6ando esse valor no gráfico acima referido, encontra

—U4 ~
•es um valor de 4,54 x 10 para o fator de penetrabilidade P do

2
Na expressão da largara reduzida y deduzida de

um forma aproximada por J.O. Rasmussen (expressão Q.4} da refe
rSncla (21)), aparecem três fatores: um, devido aos dois neu
trona que formam a partícula alfa, ouxro, devido aos dois protons
• um terceiro fator devido ao acoplamento proton-neutron. 0 fa
ter devido aos neutrons, como por hipótese, é igual para o caso do
Bi e do Po não será computado, pois quando se fizer a razão

(Bi 2 0 9)/ Afd (Po
210) eles serão cancelados. Os fatores de

acoplamento neutron-proton tanto no caso do Bi ̂  como no caso do
Po são Iguais à unidade, de acordo com a expressão (13Q da re
feréncla (21). Resta, portanto, o fator devido aos protons que é
(«xpressão (12) da referência (21)):

r ( g J i + 1)]/g(a3^1)Vg

onde "Tn são as funções de onda radiais.

ypfr Para o caso da desintegração do Bi 9, esse fator
vale:

V2



e a* funções de onda foram tabeladas por Blomqvist (22) e valen :
X . m 195 e ^1/2

t= ^°*' <l U a n d o 8e considera o raio nuclear igual
a 6F. 0 coeficiente de Clebech-Gordan foi calculado através das
fórmulas usuais de recorrência e vale (3/2) •

210
No caso do Po , temos:

Xio foi- . levado em consideração o fator de correção do tamanho
finito da partícula elfa.

Considerando a desintegração alfa do Bi 9 (9/2-)
que deixa o núcleo produto Tl20^ no estado fundamental (2/2+) te
mo» que a partícula alfa deve levar um momento angular cujo núme-
ro quintico associado e L = 5. No caso da desintegração do Po
(núcleo par-par), a partícula alfa tem L « 0. Portanto, na esti-
•ativa da razão entre as constantes de desintegração temos que
levar em consideração uma contribuição extra devida à barreira
centrífuga para o Bi ". Esse fator denominado PJ/PQ no caso
P^/Po foi estimado no capítulo I, parágrafo 1.2.5. Assim sendo,
podemos escrever:

O**09)
f P(PO) Po (2.| + 1) Y^j, (2.5 + 1)

Substituindo os valores nessa expressão, temos que:

í Afd (BI
20?) / ^ (Po210) = 5,3 x IO"21

A mela vida do Po é 158,4 dias. Sendo assim, obtemos uma esti.
•ativa da meia vida do Bi 2 0 9, isto é:

Tl/2 (Bi209) • 1,1 x IO20 anos.
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Meeno tendo sido f e i to cálculos bastante aproximados, o que se
pode constatar é que & atividade alfa do Bi 2 0^ é, extremamente,
baixa.



CAPÍTULO III

KÉ7OD0 EXPERIMENTAL

O método experimental para ser melhor descrito, foi
dividido em cinco partes correspondentes às diferentes etapas da
experiência:

• preptr&ç&o de películss áe emul6eo nuclear
- exposição (condições de armazenagem prolongada das pelícu-
las)

- revelação
- microscopia
• eficiência das medidas

3.1 PREPARAÇÃO DE PELÍCULAS DE EMULSÃO NUCLEAR

Prepararam-se dois tipos distintos de película: pe-
lículas carregadas com bismuto e películas não carregadas ou de
eaulslo pura.

3.1.1 Películas carregadas com bismuto

A emulsão nuclear pode desempenhar um ou simultânea,
•ente dois papéis numa experiência: pode servir simplesmente como
detetor de partículas oriundas de um alvo externo, ou conter, ela
aesna, o elemento alvo. Neste caso, é importante que o elemento
alvo seja incorporado à emulsão nuclear sem modificar suas proprl
•dades de detecção. Assim, no caso da utilização da emulsão nu-
clear para medir a radioatividade alfa, faz-se necessário carre -
ga-la com o elemento em estudo.

A atividade é dada pelo produto do número NQ de átç)
*os do elemento radioativo pela sua constante de desintegração X

. 36 .
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(velocidade especifica de desintegração). A Incerteza na medida
da Bela vida está, pois, associada à precisão na determinação do
aúaero de átomos NQ do elemento radioativo contido na emulsão por
unidade de volume.

No presente trabalho, foi preparada uma película de
•aolsão nuclear carregada quantitativamente com bismuro, mediante
• adição de um volume determinado de solução aquosa titulada à e,
•ulsão nuclear, sob a forma de gel, do seguinte modo:dissolveu-se
l,22g de amônia a 25$ em água destilada, em seguida, acrescenta -
raa-se 2,86 g de citrato de bismuto, aquecendo-se tudo lentamen-
te. Essa quantidade de citrato de bismuto corresponde a lOOmg de
Bi para cada cmr de película seca. Adicionou-se ácido cítrico a,
té pB 8 (23).

A solução foi aquecida durante 10 minutos a 5H° num
banho termostático com a quantidade de gel (lA da Ilford) corres-
pondente a 10,4 g para cada centímetro cúbico de emulsão seca. A
eaulsão quente e fluida foi posta numa bandeja de lucite, devida-
mente nivelada na câmara de secagem.

í.̂ ? ;b 5 12 película de emulsão pura

:'f,v y : Além das películas carregadas com bismuto, prepara-
ram-se,-também, películas de emulsão nuclear procedente do mesmo
gel», isto é, películas de emulsao pura (nao carregada).

*' Prepararam-se estas películas dissolvendo-ee uma
Quantidade de gel (IA da Ilford) correspondente a 10,4 g para ca,
te centímetro cúbico de emulsão seca usando a mesma técnica des-
crita no parágrafo 5.1.1.

* Procedente do mesmo frasco de emulsão para se poder comparar cor
retamente o fundo de radiação. "*
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A finalidade dessas foi registrar:

a) o espectro de fundo de radiação devido a emissores alfa
naturalmente existentes na gelatina utilizada pela Ilford, e

to) o espectro proveniente da radiação cósmica. 0 espectro
de partículas estranhas à medida resultante de uma exposição
muito prolongada registrado nas películas de emulsao nuclear
pure é subtraído do enoantredo nas emuisoes cerregadee. No pro
sente trabalho, estas películas de emulsao pura tiver&iü uma
importância multo grande devido ao longo tempo de exposição
exigido para determinar a meia vida do BI °.

•*•

Depois de Becas, tanto as películas carregadas com
blftmito como as películas de emulsao pura foram pesadas e corta -*
das em pedaços com dimensões adequadas ao trabalho de microsco-
pia. ̂  Essas películas menores foram cuidadosamente pesadas, para
determinar-se assim, através destas medidas, a quantidade de bis-
•uto existente em cada uma das películas (como alíquotas da massa
total de emulsao nuclear preparada). 0 comprimento e a largura
foram medidos para, após o processo de revelação, determinar-se o
fator de dilataçao em ambas as direções. Para se obter, posteri-
ormente, o fator de contração, mediu-se a espessura por meio de
tm mlcrometro, em três pontos previamente assinalados na pelícu-
la. Foram, em seguida, guardadas em atmosfera de nitrogênio à
baixa temperatura (-10°C) para evitar "fading", isto é, o gradual
desaparecimento da Imagem latente.

A preparação das películas descritas no parágrafo
3.1.1 e 3.1.2 foi feita com cuidados especiais para evitar a con
taolnaçio pelo material radioativo existente no laboratório. Nes.
te particular, convém recordar que 1 mg de urânio natural emite
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7 9 * 10^ partículas alfa por ano, portanto uma contaminação üc
apenas uma parte por milhão corresponde a um fundo de 3 x 10
traços de partículas alfa por cor de emulsio, por ano.

5.2 EXPOSIÇÃO

lia0 número de traços registrados de partículas
por centímetro quadrado de película de emulsao nuclear é dado pe_
IA expressão: *

T - No X t

onde l é o número de átomos por centímetro quadrado, X é a com;
tante de desintegração e t o tempo de exposição. A fórmula acima
aplica-se ao caso de meias vidas extremamente longas (implicando
em X multo pequeno e No praticamente constante).

'";JvT: Foi mencionado acima que o nosso método de carregar
a emulsão nuclear com biamuto permite incorporar, homogeneamente,
•té 1O0 mg de bismuto por centímetro cúbico de emulsio seca, o
que corresponde, aproximadamente, a 5 mg/cm para a espessura das
películas utilizadas. Logo, NQ é da ordem de l,k x 10 ° átomos
de bisnuto por centímetro quadrado, na hipótese da meia vida do
B * ^ ser da ordem de 10 ' anos (2^), esperam-se por ano 140 tra-
ços por centímetro quadrado. Nestas condições, como se pode ob-
servar, para obter boa estatística na medida, o único fator na ex
pressão QÇ) passível de ser incrementado é o tempo de exposição.

Kv De outra parte, uma exposição muito prolongada le-
va-nos a considerar com particular interesse, dois problemas: o
fading" decorrente de uma exposição excessivamente prolongada e

* Ao invés de nos referirmos a enr, referimo-nos a cm porque
* maneira usual empregada na expressão (p^Q.
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« possível contaminação da gelatina da emulsao com bactérias.

3.2.1 Desaparecimento da Imagem latente ("fading")

Para a solução do problema do "fading", dividiram -
•t películas preparadas em três grupos, contendo cada um deles os
dois tlpo6 de películas, isto é, películas carregadas descrites
no parágrafo 3.1.1 e películas de emils&o pura descritas no pará-
grafo 3.1.2.

No primeiro grupo, as películas contendo bismuto ti
varas como finalidade primordial registrar o espectro de partícu-
las alfa provenientes do elemento em estudo e as películas de e-
oulsão pura a de registrar o espectro do fundo de radiação (back-*
ground), que são registrados, simultaneamente, em ambos os tipos
de películas.

.,. " 0 segundo grupo constituiu-se de películas carrega
das e de emulsão pura, expostas a uma fonte de neutrons rápidos.
A finalidade destas foi, registrando traços de protons de recuo,
penitlr a medida dos percursos destes, antes de Iniciar a pro-
longada exposição; por esse motivo, foram reveladas imediatamen-
te.

V...' •

0 último grupo continha um número maior de pelícu-
las carregadas e não carregadas que, também, foram expostas à fon
t« de neutrons rápidos. Estas películas contendo as Imagens Ia.
tentes dos traços de protons de recuo foram armazenadas em identi,
cat condições que as do primeiro grupo e utilizadas como método
de averiguar o "fading" durante o longo período de exposição.

No quadro III.1, temos um esquema caracterizando ca
*• grupo. Chamamos elementos de contaminação os possíveis alfa-
••issores, normalmente, encontrados nas gelatinas tais como U ' ,
tT5 , Th250, u 2 5 5, Po210, Th252, etc. que serão discutidos em de,
talhes na análise das medidas.
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Após uma determinada exposição, além da película
««atendo bismuto e da película não carregada do primeiro grupo,
(«velou-se, também, uma de cada tipo do terceiro grupo. Estas úl
tiaa* continham após a revelação nítidos traços de protons de re_
cue. Duar. análises foram feitas em cada uma: primeiro, a medida
do alcance ou percurso dos traços dos protons, o que permitiu me
ttlr até que perda de energia (õE/àx) foi possível registrar, pre
«uftindo-se existir algum "fading". Segundo, verificou-se ao 2on
go da espessura da película se os traços de protons mantinham a
M m densidade ótica (densidade de grão) ao longo dos seus per-
cursos. Isto, porque presume-se que o possível ''fading11 não seja
uniforme ao longo da espessura da emulsão. A comparação com as
películas reveladas antes de iniciar a exposição prolongada, isto
é, com as do segundo grupo, facilitava o confronto da densidade
ótica dos traços de protons após uma exposição. Como é óbvio, as
películas armazenadas contiveram um número maior de traços, pois,

aléa dos protons devido aos neutrons rápidos da fonte a que foram
- * - • • • ,

axpostas, havia também os traços acumulados provenientes da radia
çio cósmica. No capítulo TV serão mostrados hlstogramas destes
traços,!de protons.

5.2.2 Presença de bactérias

Para evitar a possibilidade de contaminação e o
creiclmento de colônias de bactérias, não só a câmara de secagem
•ofreu um tratamento com formol assim como todo o material utili-
««dofoi esterelizado por este método. As películas, depois de
Preparadas, foram também expostas a uma atmosfera contendo for-
•fli. ,Hao encontramos bactérias no decorrer do exame microscópi-
co» demonstrando que o método utilizado foi eficiente.
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A fórmula do revelador usado tanto para as películas
earregadss como para- as de emulsao pura foi a seguinte:

- ácido bórico: 10 g
- sulfito de sódio: 5 g
- brometo de potássio: 0,5 g
- amidol: 0,45 g
- água destilada: 1000 cc

Findo o prolongado período de exposição, as pelUcu-
1 M carregadas, tanto as destinadas a verificar o "fading" como as
utilizadas para medir radioatividade alfa, foram lavadas por mui-
ta* horas («10 h) em água corrente a 9°C. Em seguida, foram re_
veladas Juntamente com as de emulsao pura destinadas a verificar
o "fading" e a registrar o fundo de radiação. A técnica de reve-
lação obedeceu às seguintes operações: inicialmente, as pelícu-
las foram imersas no revelador a 5°C, durante ties choras, depois
elevou-se lentamente a temperatura até 9°C e deixou-se por mais
vam bora nesta temperatura. A revelação foi interrompida median-'
U um "stop bath", constituído de 5 g/l de sulfito de sódio, adij
cloaando-se ácido acético até atingir pH 3,5, à temperatura dej
5 0, durante duas horas. Finalmente, os grãos de brometo de pra-
ta nio revelados foram dissolvidos por um banho fixador de hipojs
•ulfito a 350 g/l e 5 g de sulfito de «ódio (a 5°C). 0 tempo de
fixação adotado foi o ddbro do tempo que as películap levaram pa
*a te tornar completamente transparentes. Em seguida, foram lava
dai em água corrente à temperatura de 9°C, Depois de lavadas por
va. período de tempo suficientemente longo para não restar sais
dissolvidos na gelatina da emulsao, foram postas num recipiente
co» água destilada a 9°C, onde se diluiu, gradualmente, álcool
»ié concentração de 65J6, mantendo constante a temperatura. As pe.
lículas se contraíram até a sua mínima dimensão permissível nes-
te banho, em seguida foram coladas em placas de vidro preparadas
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«reparadas pela Ilford e postas para secar, lentamente, até atin-
gir equilíbrio con a umidade relativa ambiente.

Tal seqüência de operações visa reduzir ao mínimo
«a distorções produzidas pela revelação nas películas.

3.4 MICROSCOPIA

Na busca e na localização dos traços de /partículas
alfa presentes nas. películas de emulsão nuclear foram utilizados
Microscópios Ortholux com oculares de lOx e objetivas de imers&o
53x e, para as medidas de percurso, foi empregado oculares 12,5
• objetivas de imersão lOOx. Para evitar que um traço de parti eu
Ia alfa fosse medido mais de uma vez, uma grade ou rede de refe -
renda foi colada à superfície da emulsão. Assim, foi possível
faser um mapeamento preciso da posição dos traços, e, desta for-
ma/ medir por comparação, entre o trabalho de duas ou mais micros,
cepifltas,. as coincidências entre os traços e medidas de diferen-
tes ob servadores.

'; A figura III. 1 representa a orientação no espaço de
na traço de partícula alfa e as medidas necessárias para obtenção
de seu percurso real. Essas medidas são:

^ A " B " - distancia vertical entre as extremidades da trajetó-
'• •

'' a #

^ ' B I - distancia entre as extremidades da projeção da traje,
tória no plano da emulsão.

„, ( AIFA - angulo da projeção da trajetória no plano da emulsão
com a direção escolhida para o eixo "x".

A partir dessas informações, um programa Fortran no
computador IBM-1620 II permite a obtenção do comprimento real do
traço e nos fornece o hlstograma de percurso ou alcance. Para ob
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rtençio dê&te comprimento E&O fornecidos três parâmetros que penai
teu levar em consideração as contrações e dilatações observadas
DA emulsSo nuclear após a revelação. No capitulo IV, estes parâme
tros serio discutidos pormenorizadamente.

A medida deA'B* é feita por meio de oculares munidas
de escalas que possibilitam atreves de um fator de celibraçeo,
transfora&r eex.a meciâa eia microns.

u A " B N pode ser medido diretamente por meio de um mi-
crómetro com precisão de 0,5 micron. Este micrômetro é solidário
C<M o movimento fino vertical do canhão do microscópio.

Finalmente, a medida do angulo ALFA é obtida pela
leitura direta num goneometro adaptado à ocular do microscópio;
a precisão obtida no ângulo ALFA é de 0,01 radianos para are. tg
( W / M B 1 ) da ordem de 15°. Este erro é causado,principalmente,
pela grossura do traço da partícula alfa.

3.5 EFICIÊNCIA DAS MEDIDAS

A comparação dos mapas de várias microscopistas que
"trabalharam na mesma área, permitiu medir a eficiência de cada u-
•«le calcular o numero mais provável de traços de partículas alfa

e de emulsao examinado.

A eficiência de uma observação é a razão entre o nu
de traços encontrados e o número real existente, numa certa
Sendo o número real T e os números encontrados por três ob

•ervadores A, B, C; suas efidiencias individuais serão:

E « ̂  ; Ej. - £ ; Ka ~
T T T

0 número real T de traços de partículas alfa pode
•*r calculado a partir de A, B, C pelo número de duplas e triplas



coincidências entre os observadores pelas expressões:

D

T 4 "

;

AG

* « •

+ BF +
2 H

= AC .
F

CD
1

h

1 <AQ

/ (

_ BC .
1 ~ G '

+ BF +

2 H

CD*2 « ABC*

H

onde D, P, G s&o os números de coincidências duplas e K o de coin
cidenclas triplas. Em primeira aproximação, T pode ser obtido
coao una média de T^, Tg T, e T^.

É sabido que a eficiência decresce quando a densida
de de eventos diminui de sorte que no nosso caso quanto mais pro
longado o tempo de exposição, maior a densidade de traços e me-*
lhor a precisão dos resultados.

Na realidade, embora o número total de eventos en-
tre 7 e 11/6 encontrados nas películas após um tempo extremamen-
te longo seja muito pequeno, o histograma de número de traços con
tra o percurso mostrou que o número de eventos é grande devido
>à radiação de fundo.



CAPÍTULO IV

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Baseou-se fundamentalmente a análise dos resultados
em duas informações provenientes c'e dados experimentais. A pri -
meira é o número de traços observados num determinado volume da
emul8ão nuclear, e e segunda, a distribuição dO6 comprimentos dê?
ees traços. 0 p&r&grefc 4.1 descreve; o tratamento das meciõefciti
tas pelas micros copistas, necessário à obtenção dos comprimentos
reais das trajetórias. Nos parágrafos 4.2 e 4.5 descreveremos os
processos que poderiam produzir traços espúrios e, portanto,aumen
tar o número de traços presentes (radiação de fundo) ou diminuí-
los (desaparecimento da imagem latente). No parágrafo 4.4, vere
mos as conclusões a que pudemos chegar, baseados nos dados obti.
dos e, finalmente, no parágrafo 4.5, as conclusões e confronto das
nossos resultados com os de outros autores.

4.1 TRATAMENTO DOS DADOS

Com o auxílio das medidas feitas no início da expe_
-riência, isto é, da quantidade de bismuto contida na película to
da e da massa dessa película, foi possível determinar a concentra
çío de bismuto na película, isto é, C - 24,01 mg dè Bi 2 0 9 por gra
taa de película seca.

A partir das medidas das dimensões e das massas das
Lpelículas menores (alíquotas) tiradas da preparação Inicial, de
'terminou-se o número de átomos de blsmuto por cor para as pelícu

mediante a expressão:
.46.



M.
M x C x / x 10~3

2 sendo M a massa em gramas, C a concentração
x 9 tíe bismuto em m&/g, V volume em cm* e H Q o

numero de Avogedro. De acordo com as nossas medidas, o número de
átomos de bismuto por cm3 foi da ordem de 2 x 10 . Multiplican-
do-se a quantidade total de bismuto na película pelo tempo de ar
nazeoamento, obteve-óe a exposição em mg.dias que variou de
8,4 x lCr a 1,2 x 10^ para as diversas películas. Evidentemente,
seria um trabalho exaustivo examinar, ao microscópio, cada pelícu
Ia Inteira (-9 cm2); o que se fiz, então, foi examinar um deter-
minado volume da emulsao carregada com bismuto e um determinado vo
lume da emulsao pura normalizando para o mesmo volume. De açor
do com o volume examinado em cada película contendo bismuto, a
exposição efetiva utilizada na estimativa da mela vida variou de
6,10 x IO2 a 1,9 x IO5 mg.dias.

0 exame no microscópio das películas carregadas com
bismuto foi feito em três etapas. Na primeira, mediram-se traços
individuais de qualquer comprimento num determinado volume (enten
dendo-se por traços individuais aqueles não pertencentes a -estre
Ia típica de contaminação). Na segunda, os traços menores do que
rl5 microns, encontrados na primeira fase, foram medidos com uma
^ objetiva de maior aumento e uma ocular de maior precisão (12,5x).
IA terceira etapa consistiu na contagem e mapeamento de eventos

r duas ou três microscopistas numa mesma região da película. Pe
método estatístico de dupla ou tripla coincidência nas conta,

fcgens, obteve-6e a eficiência das microscopistas.

Com os resultados da primeira etapa, foi possível
hrerlflcar qual contaminação existente e não-existência de "fad-
|ingn, através de comparações com resultados das películas anteri-
ormente reveladas. Nos eventos encontrados estão Incluídos os
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provenientes de: radiação cósmica, de elementos alfa- radioati-
vos existentes na própria gelatina e de partículas alfa do bismu-
to. Esses vários tipos de eventos, com exceção do último, cons,
tituem o que chamamos de radiação de fundo (a origem da radiação
de fundo será vista r«o parágrafo 4.2).

Como foi descrito no capítulo III, ao ser encontra
do um evento, além das coordenadas (x, y) que o localizem no pla_
no da fcoulsão e da coordenada z que dá a sua profundidade em rela
çao à superfície da película, fizeram-se as seguintes medidas: a
distancia vertical entre as extremidades do traço (A" B"),a dis
tâncla entre as extremidades da projeção da trajetória no "plano
da emulsio (A* B1) e o angulo da projeção da trajetória no plano
da emulsio com uma direção escolhida arbitrariamente (ALFA). A
cedida da distância vertical entre as extremidades do traço foi
feita por meio de um micrômetro adaptado ao microscópio. Como a.
pós o processo de revelação, a película se contrai, a medida lida
no micrônetro tem de ser multiplicada por um fator de correção pa.
ra se obter a medida verdadeira. Esse fator de contração (F. C.)
é a razão entre a média das medidas de espessura da película, ti-
radas antes do processo de revelação, e a média das medidas tira-
das diariamente durante o exame no microscópio.

A medida da projeção do traço, no plano da emulsão,
é obtida em divisões de uma escala fixada numa das oculares do
microscópio. A calibração dessa escala é feita por meio de uma
escala micrométrica com a precisão de centésimo de microns. Entre
tanto, essa calibração é feita após a revelação da película,o que
nos obriga a correções devido a dilataçoes na largura e no compri
mento da película. Chamamos de calibração vertical (CAIV) ao pro
duto da calibração pela razão entre a largura inicial (medida an
tes da revelação) e a final (medida após a revelação) da pelícu
Ia. Analogamente, definimos a calibração horizontal (CALH), isto
e:



CALV = CelibraçEo x V i / Vf

CALH = Calibraçao x H± / Hf

A projeção do traço no piano da emulsao, levandorse em conta os
fatores de correção acima é dada por:

r p pi1/2

PTV «• I (A1 B» x sen ALFA x CALV) +(A»B« x cos ALFA x CALH)*M

e o percurso real da partícula carregada na emulsao é,portanto:
ALCANCE = r"(ABB" XP.C. ) 2 + PTV2"!

em microns. Como foi dito no capitulo III, esse cálculo é feito
por melo de um programa FORTRAN. For meio de um programa auxi-
liar (25) foram obtidos os gráficos dós histogramas dos percursos
em cada uma das películas.

4.2 RADIAÇÃO DE FUNDO

Tanto nas películas carregadas com bismuto como nas
de emulsao pura, existem eventos devido à radiação cósmica e à
contaminação. Traços individuais de partícula alfa podem se ori-
ginar de contaminações de uma das três séries radioativas natu-
rais. Traços com, aproximadamente, 7 microns podem ser atribui
dos à desintegração alfa do Sm ' e à reação (n,p) de captura de
neutrons térmicos pelo nitrogênio da emulsao (a composição da e_
nulsao IÂ Ilford pode ser vista na referenda (26). Na tabela
IV. 1 encontram-se as possíveis fontes de traços individuais de
contaminação. Uma vez conhecidas as energias, os alcances foram
obtidos através de relações percurso-energia (27). Esses valores
são multo próximos e alguns coincidem com os obtidos por Hlncks
e Millar (28).
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Sendo bem conhecidas as abundânclas e as meias vi-
das do XT^ e U , podemos dizer que, na contaminação devida ao
urânio natural, a atividade dos membros da série (4n + 3 )é, somen-
te, 4,5# daquela dos elementos da série (4n + 2), supondo que e_
xista equilíbrio radioativo em cada 6erie. Numa primeira aproxi.
maçao, podemos atribuir todas as partículas alfa individuais da
contemineçàc por elementos des séries radioativas, eos quatro i&err
bros da série (4n -r 2). Essas partículas alfa tê;i percursos mé
dios entre 15 e 22 microns e seus traços estariam separados de
quaisquer traços de partícula alfa do bismuto que tem um percurso
de cerca de 11 microns. Considerando a energia média da partícu
Ia alfa do Bi ° sendo 5,12 MeV, pela relação percurso - energia,
encontramos ura alcance médio de 11,2 microns. Por outro lado, os
traços devidos a partículas alfa do samário e à reação N (n»P)
C , que tem cerca de 7 cícrcns,estariam igualmente separados
dos traços de partícula alfa do bismuto.

Foi conveniente verificar qual seria a largura de
um possível pico relativo ao bismuto num histograma dos comprlmen
tos dos traços. Como se sabe, além de flutuações no percurso da
partícula alfa, há flutuações devido aos erros na medida de tra-
ços profundos, isto é, con A"B" > 3. Quando se usam apenas tra-
ços horizontais (A"EM«0), obtêm-se picos mais definidos(29),mas ao

-considerar quaisquer tipos de eventos, o desvio médic é maior.Foi
feita, para se esti&ar a largura de um pico no histograma de per-
cursos, uma experiência auxiliar que consistiu era medir traços de
partículas alfa do samário. Para isto, preparou-se uma película
"• de emulsao nuclear IA Ilford carregada com 8,67 x 10 ^ mg de sama.
rio por cm e, após dez dias de armazenamento, a película foi re
velada. Três microscoplstas A, B, C, fizeram o exame e mediram
cerca de 100 traços com a ocular especial 12,5 x. A figura
IV. 1 mostra os hlstogramas e os resultados dos percursos
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médios para cada uma das mlcroscopistas. Nessa experiência, deve
nos salientar o fato de que só havia traços de partículas alfa do
saaárlo já que, com uma exposição de tão poucos dias, a radiação
de fundo foi desprezível, o que facilitou o exame no microscópio,

4.3 DESAPARECIMENTO DA IMAGEM LATENTE ("FADING**)

Quando uma partícula carregeãa atravessa uma pelícu
Ia de emulsão nuclear, produz alterações em alguns grãos de brome
to de prata ao longo de sua trajetória, o que fará esses grãos se
comportarem de modo diferente dos demais durante a revelação. Os
grãos assim expostos são portadores de centros de imagem latente.
que têm a propriedade de catalizar a redução de íons de prata em
prata metálica. Quando um grão de brometo de prata é Imerso num
agente revelador apropriado, a prata nêlé contida reduz-se à pra
ta metálica. Um centro de imagem latente acelera essa redução de
modo que um grão portador de um centro de Imagem latente é revela,
do mais rapidamente do que os demais. Nessa propriedade, baseia-
se todo o processo fotográfico; fazendo cessar a revelação r-'- no
instante apropriado, os grãos atingidos serão constituídos de pra
ta metálica e tornam a trajetória da partícula visível ao miorojs

hcopio.

Quando transcorre um grande período de tempo entre
* a exposição e a revelação, a Imagem latente fica sujeita a sofrer

jôes e mesmo desaparecer do grão em que se formou (32). Is,
"to« particularmente importante em nosso trabalho, onde as exposi.
\ çoes são da ordem de vários anos. Ha necessidade, portanto, de
f se constatar de alguma maneira a não ocorrência do "fading", que
fr poderia fazer com que traços fossem encurtados durante o longo pe,
i rlodo de exposição.

0 procedimento por nós empregado foi controlar o
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"fading" através da análise de traços de protons de recuo. ConsjL
derando partículas carregadas de mesma velocidade v, a perda de
energia é proporcional ao quadrado ca carga; sendo assim, a par.
tícula alfa é mais ionlzante que um proton de mesma velocidade v.

As energias dos neutrons de uma fonte de Ra-Be ya
riam de 1 MeV a 13 MeV. Da colisão do neutron com o proton, este
pode ser espalhado em qualquer direção, temos, portanto, um espeç
tro de energia para cada energia do neutron incidente. Como há
ui& esptctro de energia òos neuzrons incidentes, temos ura espectro
de protons com energia variando desde zero até a energia máxima
dos neutrons. É interessante verificar o "fading" nos traços mais
longos (correspondentes aos protons de maior energia) que sao os
menos ionizantes, porque nao havendo "fading" nesses traços, a
fortiori não terá havido nos traços de partículas alfa do Bi .

Os histogramas dos traços de protons das películas
reveladas após diferentes tempos de exposição, quando comparados
com os obtidos dos traços de protons das películas reveladas no
início da experiência (películas do segundo grupo no esquema XII.
1), mostraram que não houve "fading". A figura IV.2 mostra o his
tograma da projeção dos traços de protons no plano da emulsao, qb
tido de uma película nao armazenada e de outra armazenada durante
697 dias.

Presume-se que na ocorrência do "fading", as cama
das superficiais da película sejam primeiramente atingidas; por
esse motivo, foi feito um outro teste para analisar se em toda a
profundidade da película havia eventos de diferentes comprimen-
tos. Colocaram-se, num gráfico, as projeções do plano da emulsao
dos traços de protons contra a coordenada Z, isto é, contra 4 dis
tincia de uma das extremidades da projeção do traço à superfície
da emulsao e verificou-se haver uniformidade em todas as pelícu
Ias das diferentes exposições.

Este tipo de gráfico foi feito para tSdas as pelícu
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las,isto é, para as películas dos três grupos do esquema III.1. 0
resultado relativo a película armazenada acima citada está mostra.
do na figura IV. 3 e demonstra que o "fading" foi lnapreciável.

Além disso, ao analisar o histograma do espectro de
partículas alfa de quaisquer comprimento obtido da última pelícu-
la revelada, correspondente a seis anos de armazenamento, verifi-
cou-se e não ocorrência do "fading" mediante comparação com o his
tograma obtido do exame no microscópio da primeira película reve-
lada, ou seja, após 138 dias de armazenamento, (ver figura IVA -
o que vemos na figura é um pequeno deslocamento do pico no senti-
do contrário ao que seria de se esperar, caso tivesse havido "fa
ding").

4.4 RESULTADOS OBTIDOS

0 histograma, obtido pelo exame ao microscópio de
cada película carregada com bismuto, sofreu uma correção devida

i. à eficiência da mlcroscopista. 0 histograma relativo a cada pelí,
k cuia de emulsao pura, além da correção devida à eficiência da tal
v croscopista, foi normalizado paraoo mesmo volume da película cor.
^ respondente, carregada com bismuto. Para cada exposição, o nisto.
jt grama relativo à radiação de fundo (emulsao pura) foi subtraído
i> da película carregada com bismuto. Os resultados são vistos nas
| figuras IV.5> IV.6 e IV.7. Nao há razão, a priori, para haver a
\> mesma contaminação em ambas as películas (de emulsao pura e carre
i gada com bismuto) de uma mesma exposição; por este motivo, o his

jfc tograma pode oscilar em torno do valor zero.
it

• Fez-se uma soma de todos os histogramas das diferen
^ tes exposições. Como a atividade do bismuto 209 é multo baixa,
I* este histograma resultante oferece uma estatística melhor para a
> determinação da mela vida. A figura IV.8 mostra o histograma re
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sultante.

Com uma exposição correspondente à soma de todas as
exposições, calculamos quantos eventos relativos à partícula alfa
do Bi 9, deveríacos encontrar caso a meia vida fosse 10 ', 10 e
10 * anos. No caso da meia vida ser 10 ' anos, deveríamos obter
na região de 11 microns do histograma resultante uma distribuição
gausslana, cuja área entre a curva e o eixo dos "X" correspondes,
se a 640 traços. No caso da meia vida ser 10 e 10 ^ anos, -te,
ríamos cletribuições anéloges. cujes áreas correeponõeriaru. t. 64
e 6,4 traços, respectivamente. A impossibilidade de traçar essas
curvas num mesmo gráfico linear fez com que traçássemos as curvas
equivalentes num gráfico em que foi colocado o logarítmo dos even
tos contra o alcance. No eixo vertical à direita, colocamos o
logarítmo da meia vida, possibilitando a determinação rápida de
qual seria a meia vida, uma vez obtido o número de eventos oriun-
dos do elemento em estudo (figura IV.9).

A ausência de eventos com 12 microns e o aparecimen
to de alguns traços de comprimento entre 4 ^ e 1 1 ^ , fez com que
analisássemos a possibilidade de estar presente nas películas es
tudedas, uma ínfima contaminação de samário. For esse motivo, s<>
mamos os histogramas relativos ao samárlo, descritos no parágrafo
IV.? e mostrados na figura IV. 1, normalizamos para o pico em 10y/
do hlstograma resultante (figura IV.8) e obtivemos o hlstograma a_
presentado na figura IV. 10, que corresponde a uma exposição de
4,2 x 10*^ mg.dias de samárlo. Comparando os histogramas das fl
guras IV. 10 e IV. 8, vemos que o que aparece nas películas carrega
das com blsmuto é uma contaminação de samário de 300 partes por
bilhão e nenhuma evidencia de um grupo de partículas alfa pode ser
atribuída ao Bi 2 0 9.

De acordo com as parábolas da figura IV.9, 6,4 tra
ços que pudessem ser atribuídos a partículas alfa do Bi ° corres

1Q ~"
ponderlam a uma meia vida de 10 y anos.
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Como não houve evidência definitiva de traços,re

lativos à partícula alfa do Bi20-*, podemos concluir que o limite
* 19

inferior da meia vida e superior a 10 7 anos.

4.5 CONCLUSÃO

Num exame global de 1,18 x 10 mg.dias de emulsão
cerregeda com bismuto, em diferentes exposições, não encontramos
evidência da existência de um grupo de partículas alfa que pudes-
se ser atribuído ao Bi ° e concluímos que a meia vida é maior do

1Q '
que 10 J anos, isto e:

(Bi209)> IO 1 9 anos

0 prolongado tempo de exposição a que foram submeti
das nossas películas, permitiu-nos estabelecer um limite inferior
bem maior do que os encontrados na literatura. Jenkner e Broda
(3?)» por exemplo, armazenando placas de emulsão nuclear impregna
das com bismuto, durante sete meses e não encontrando nenhuma evi
dência para a atividade alfa do bismuto, deram como limite infe-
rior, uma meia vida de 5 x 10 ^ anos.
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Numa placa armazenada durante 2 anos e 3 meses, Fa

raggi e Berthelot (27) observarem alguns traços que atribuíram a

partículas alfa do Bi ^ e concluíram que o Bi 2 0^ emitia partícu-

las alfa de 3,15 MeV com uma meia vida de 2,7 x 10 ^ anos. Entre

tanto, todas as evidências indicam, atualmente, que o tempo de ex

posição empregado por esse autores nio é o suficiente para se ob

ter um resultado conclusivo para a meia vida do elemento em que£

tao.

Hincks e Millar (34), numa experiência Bemelhante,

nao encontraram traços que pudessem ser atribuídos ao bismuto e

deras como limite Inferior de 2 x 10 anos. Rièzler e Porschen

(35) fizeram uma experiência com emulsÕes impregnadas com blsmuto

e determinaram uma meia vida de 2 x ÍO1^ anos, valor muito próxjt

mo do encontrado por Faraggi e Berthelot. Riezler e Porschen su

geriram que as placas utilizadas por Hincks e Millar eram in sen si.

veis a partículas alfa de baixa energia (entre 2 a 3,2 MeV). Em

1958» Hincks e Millar (22) reconsideraram seus dados, reexaminaram

OB testes de sensibilidade, calibraçao, etc. e reafirmaram que a
18

mela vida era maior do que 2 x 10 anos. 0 nosso resultado con

firma esse último, e estende o limite inferior da meia vida do

Bi ™ além de ÍO1^ anos, o que está em perfeita concordância

com a meia vida calculada, teoricamente, na primeira parte deste

(trabalho.
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ELEMENTO

100 Pm
98 Cf
96 Cm
94 Pu
92 u
QO Th
88 Ra
86 Em
84 Po

TABELA II.1

A

156.38 +
152.86
1 5 2 . Hit
146.23
147.49
144.19
139.17
137.^6
129.35

B^

- 53.37*2
- 52.9506
- 53.6825
- 52.0899
- 53.6565
- 53.2644
- 52.1476
- 52.4597
- 49.9229

•f valor extrapolado

ELEMENTO

99 E
97 Bk
95 Am
93 Np
91 Pa
89 Ac
87 Fr
85 At

TABELA II.2

A2

155.04 +
152.65
149.33
146.86
145.84
141.68
138.31
133.40

Bz

- 55.5141
- 53.3166
- 52.8862
- 52.8732
- 53.^604
- 52.7060
- 52.3037
- 51.1913

+ valor extrapolado



TABELA II.5

Energia de desintegração
alfa (MeV)

2,7?
2,82

2,92

3,02

3,12

3,22

Meia Vida
(anos)

1,0 x 1024

3,5
1,5

1022

10;,21

7,5 x 1OX*

4,3 x IO18

2,8 x IO 1 7

Fonte

Série (4n+2)

Série (4n+3)

Série (4n)

Samário

Captura de neu
tronjjelo ni~
trogênio

TABELA IV.1

l6Ótopo En<

Th

Po

230

210

Pa
Th

231
232

rgia {

4,19

4,75
4,67
5,30

4,41

4,95
4,10

2,15

MeV) Percurso
(micron)
16
19,3
18,7
22,6

17,4
20,5
15,2

7,0

6,6*

* do artigo El-BEDEWI, F.A. 1951 (36)
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DISTANCIA RADIAL (10"^ cm)

Pig. 1.2 - Representação esquenatlca da energia
potencial de una partícula alfa na
vizinhança de um núcleo pesado.



Fig. I.? - Representação esquemátlca da
relação entre R, RA e R'.
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AB - Trajetória das partículas alfa
XY - Plano de emulsio
A"B" -

A'B» -

a -

Distancia vertical entr,e as
extremidades da trajetória
Distância entre as extreniga
dee da projeção da trajetó-
ria sobre o plano da emulsao
ângulo da projeção da traje-
tória no plano da emulsão
cora a direção X

Fig.III.1 - Orientação no espaço da trajetória das partículas
alfa a partir de medidas efetuadas na enulsSo nuclear.
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