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I. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivo: 

O objetivo deste trabalho ê a otimização das condi

ções operacionais de um espectrõmetro gama multicanal, vî  

sando a análise radioaêtrica de amostras ambientaia. 

0: funcionamento de ua espectrõmetro gaaa aulticanal 

depende de ua grande número de parâmetros e suas condi

ções operacionais são intrínsecas para cada sisteaa, de

pendendo ainda do tipo de aaostra a analisar. 

En aaostraa ambientais, tais como cincas de ossos , 

conchas, aliaentos, o nível da atividade presente é auito 

baixo* ea geral da ordem de pCi/g. Torna-se então necessíi 

rio estabelecer condições de medida que forneçam o mãximo 

de sensibilidade. 

Uaa das maneiras de melhorar a sen' ' *e da medî  

da é aumentar a relação sinal/ruído. Entendendo-se por 

ruído, qualquer sinal que não seja proveniente de uma in

teração nuclear no detector. Para isso, e necessário exa

minar os diverso<i parâmetros que influenciam as contagens, 

seja diminuindo a radiação de fundo, seja favorecendo o 

efeito fotoelétrico em relação ao efeito Compton, levando 

em consideração as dimensões do cristal detector, as di

mensões internas do siftema de blindagem, os materiais am 

podam ser empregados na blindagem, e também, examinando os 

fatores estritamente relacionados â amostra. Geometria , 

estabilidade e homogeneidade da amostra, bem como varia

ção da eficiência de detecção e qualidade do espectro com 

a energia da radiação, atividade e densidade da amostra, 

são fatores ligados diretamente ao tipo da amostra, e que 

têm influência na otimização do processo. A eficiência de 
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detecção ire depender também de escolha do recipiente su

porte, no que dix respeito 2 sua fora* e tamanho. Estes 

fatores vão depender da configuração da amostra e da ati

vidade dos radionuclxdeos presentes. 

1.2. Vantagens e limitações do método: 

A grande vantagem da radiometric por espectroscopia 

gama, reside no fato de permitir a identificação simultâ

nea de diferentes nuclídeos emissores de radiação gama 

num espectro complexo de uma amostra, bem como a identify 

cação de dois isõtopos de um mesmo elemento. 

A rapidez na obtenção dos resultados e o fato do mé

todo ser não-destrutivo, fazem da espectroscopia gama mul^ 

ticanal um processo de analise radiometrics dos mais ve£ 

sãteis. No caso de haver necessidade de preparação prévia 

de amostras, esta preparação geralmente é simples. 

Uma limitação séria na análise da contaminação radi£ 

ativa do meio ambiente é o fato de que alguns dos nuclide 
- 87*" 

os de maior interesse sao beta-emissores puros como o Sr 
90 SO - -

e o T- Sr^ e portanto, sus determinação nao pode ser 
realizada per este processo. 

Além diaso, é um método que requer um investimento e_ 

levado na aquisição da aparelhagem, bem como na sua insta_ 

lação, manutenção e operação. 

Além destas dificuldades, o limite mínimo de detectai 

bilidade não é tão baixo quanto seria desejável. Isto se 

deve principalmente a baixa eficiência de detecção i i rt 

lativa instabilidade de instrumentação eletrônica, bem co_ 

mo i complexidade dos eepectros. 0 limite mínimo de det«£ 

tsbilidade em radiometria beta, por exemplo, é determina

da pela eficiência do sistema de detecção, o tempo de con_ 

tagem, e a atividade da amostra. Na determinação do teor 
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da I •• leite, por radioaetria beca, por exeaplo, • pea 

aivel detectar concentrações da ordaa da lpCi/1. Já por 

aapactroacopia gaaa, oa liaic.es aíaiaos da datacção nonet 

são inferiorea a 10 pCi/1, ou «aja, 10 vasea aanoa eens£ 

vel qua a radioaatria bata (1). 

A variação apreciável na eficiência da eontagaa naa 

diveraaa energias da fotons, baa coao a coaplaxidada doa 

eaqueaas da dacaiaanco doa diveraos aticli^eoe, axiga o pa» 

paro da ua padrão da calibração para a detarainação da 

eontagaa gaaa total. Devido a dificuldades intríneeeaa no 

praparo deste padrão, asta procaaao do eontagaa não taa 

aido utilizado na prática (2). Não obatante, ofaraca car

tas vantagens» para aaostras aabientais, principalaente 

sa a coapoaição a conhecida, ou pelo aanoa, previsível, 

sando então oa padrões preparados ea função daste conheci^ 

aanto prévio. 

1*3. Diainuição da radiação da fundo por aaio de ua sist£ 

aa da blindagaa: 

Qualquer que seja o aiataaa da detecção de radiações 

usado, ua dos principais fatores na detarainação do liai-

te aíniao de datactabilidada á o nível da radiação da fun 

do recebida pelo sisteaa. 

1.3.1. Atividade aíniaa detectável: 

A atividade aíniaa detectável (AMD), í definida co 

ao a atividade ea cpa qua apresente uaa diferença na taxa 

da eontagaa ea relação ã eontagaa da radiação da fundo , 

para ua aesao teapo da eontagaa, 3 veces aaior que o des

vio padrão da eontagaa da radiação da fundo uaa ves qua o 

feaoaeno obedece a uaa distribuição de Poisson. Analitica 

aanta podemos expressar a AMD: 

http://liaic.es
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•ft AMD - 3|f *RF onde 

H__ • taxa de contagem da radiação de fundo 

t_- " tempo de contagem da radiação de fundo 

Outro método de determinação do limite mínimo da at^ 

•idade detectável, é definir o erro relativo da contagem 

permissível a um determinado nível de confiança e calcu

lar a atividade necessária para se atingir este erro. 

Erro relativo • ' tk * RP 
KA • RP 

• "ir 
lRF 

- BRF 
onde 

K é um múltiplo de c(desvio padrão) correspondente ao ní

vel de confiança desejado, e t. R_ • tempo de contagem 

da amostra + radiação de fundo; N. __ - velocidade de 

contagem da amostra + radiação de fundo. Por este método, 

fica definida a precisão requerida, e se calcula a ativi

dade mínima, em cpm, que ira dar este erro (1), (3) (O • 

1.3.2. Material de blindagem: 

As radiações gama são absorvidas exponencialmente 

de acordo coto a equação: 

1 • 1 b e v onde 1 " fluxo gama atenuado o 
1 • fluxo gama incidente 

b • fator de crescimento 

v • conf. linear da absorção 
(depende do material) 

x - espessura do material de 

blindagem. 

A equação acima mostra que seria possível redusir a 

radiação de fundo a valores tão pequenos quanto se quei

ra, bastando para tanto aumentar a espessura x. Na prática, 

esta redução se mostra assintõtica, sugerindo que a radiii 
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çãe ambienta1 fe-i substituída por creçes de radioativida

de existente no próprio material de blindage» <2) (5) (6) 

(7) (S). 

Pelo coeficiente de absorção de M I M , pod«-ee veri

ficar que as propriedades da blindagem dos materiais en 

termos de massa, são praticamente as mesmas. Jfo entanto, 

quando espaço ê um fator limitante, os materiais de densi^ 

dade alta, como Pb e H oferecem vantagens sobre materi-

ais como o concreto, por exemplo. (2) (7). 

£ necessário, por oetro lado, levar-se em considera

ção o fenômeno do espalbamento. A relação Pe/C diminui 

com o aumento do número atômico, portanto, este espalba

mento pode ser reduzido pelo uso de materiais de blinda

gem de alto numero atômico. Por exemplo, o Pb terá Comp-

tom menor que o Pe. Por outro lado, o número atônico «le

vado favorece a produção de raios X de baixa energia, 

"Bremsstrahlung", característico» do material absorvente 

(2) (5) (8) (9) (10). 

Para a redução destas radiações espúrias. reconend£ 

•e então o que se chama "blindagem gradativa" (2) (11)» 

ou seja, una blindagem da Pb, forrada por materiais do »v 

atômico decrescente. Estes materiais são escolhidos de mo 

do a apresentaram uma secção transversal para a absorção 

dos raios X de energias mais altas formadas nas camadas 

precedentes. Para tanto, usa-se uma camada adicional de 

Cãdmio (Cd) com espessura de 16mn recoberta com outra ca

mada de Cobre (Cu) também de 16mn de espessura (2) (11). 

Millar et ai., (1), recomendam una camada adicional de 

Pb e Rg tri-diatilsdo para uma blindagem da aço de 244em 

x 183cm, 20*3cm de espessura. 
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No caso d« blindagens de aço, a produção da raioa X e 

desprezível, mas, sa compensação, o Compton « bastanta al

to a poda a«r reduzido paio uso de uma camada adicional da 

31.8 mm da Pb, e entio outra de 16mm de aço, para atenuar 

os raios X produzidos pela camada de Pb (2) (11). 

1.4. Cíntilômetro. 

0 desenvolvimento de cintiladores para detecção de ra_ 

diação gama foi iniciado em 1947 quando Coltman e Marshall 

utilizaram com sucesso um tubo fotomultiplicador capas de 

detectar cintilaçôes luminosas produzidas pela interação 

de partículas e radiações em diversos cristais (12) (13). 

Desde 1947 estes dispositivos começaram a ser usados em 

larga escala, suprindo a demanda de detectores com tempos 

de resolução menores que os instrumentos existentes na ep£ 

ca a portanto favorecem a espectroscopia gama (12). 

Na interação da radiação com um cristal inorgânico 

por qualquer dos trás processos (foto-eletrico, Compton ou 

produção de pares), hã a emissão de electrons que vão ionî  

sar ou excitar o cristal, provocando a emissão de fotons 

de lus, os quais arrancarão electrons do fotocatodo. Estas 

electrons são, posteriormente multiplicados na valvule for 

tomultiplicadora, produzindo um pulso elétrico. Nos cris

tais de NaI (TI), a amplitude do pulso gerado por MeV da 

energia do foton incidente, independe da energia do elec

tron secundário, emitido na interação da radiação gama com 

o cristal. 

Dos diversos tipos de cintiladores existentes, os de 

cristal inorgânico são os mais densos, o que faz com que 

sejam os mais eficazes na detecção de radiações gama, por 

apresentarem um coeficiente de absorção maior «ara esta ra_ 

diação (12). Por conseguinte, quanto maior o cristal, mai-
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or a probabilidade do interação doa fotons Comptom, prodti 

sidos por efeitos Comptom sucessivos que serão antâo compu_ 

tados no pico d« absorção total de energia, favorecendo a 

relação fotoeletrico/Comptom. Esta relação, chamada também 

"Rasão Comptom", ã usada na comparação de sistemas de es» 

pectrometria (12). 

Espectrõmetros que empregam cristais suficientemente 

grandes para que a maior parte dos pulsos produzidos apa

reçam sob o pico de total transferência de energia aão co

nhecidos como espectrometros de absorção total. Borkonskí 

(14), por exemplo, usa um cristal tipo poço de Nal(Tl), 

com dimensões de 23,6cm x 29,4cm, onde a relação fotopico/ 
* 137 

total, é de 0,88 para o Cs. 0 detector principal, em g£ 

ral de NaI (TI) com dimensões na faixa de 7,6-15,2cm, e en 

volto por um detector secundário, ou então por um cintila-

dor orgânico (solução ou plástico), ou ainda um cristal 

anular de NaI (TI) de grandes dimensões. Roulston e outros 

(15) (16) descrevem alternativas para um espectrometro de 

absorção total, por meio de blindagem auti-coincidencia , 

para reduzir a resposta ao Compton no detector principal. 

For outro lado, se a radiação gama for completamente abaor_ 

vida no detector principal (ou se o Compton não for capta, 

do na blindagem anti-coincidãncia) o sinal no detector 

principal 2 registrado. Deste modo, obtem-se uma boa redu 

ção na fração Compton do espectro, sendo porem que, este 

sistema, bem como o espectrometro de absorção total, com o 

cristal de grandes dimensões, apresentam resolução limita

da e geralmente baixa eficiência. Estes métodos so são utî  

lizãveis numa faixa de energia limitada, onde a aecção de 

choque apropriada para interação seja favorável (10) (12) 

(17). 
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Bell et al (18) desenvolveram um espectrôaetro de ab

sorção total, qua conaiete da u« criatal da NaI(Tl)da gran 

das dimensões (12.06cat x 13.97cm), envolto por um tanque 

da 71*12ca da diâaatro, contando ua cintilador líquido, c£ 

pas da dataetar aa radiações da "escapa" para o sist ia da 

anti*-coíncidência. Esta sistaaa tea alta eficiência para a 

detecção de radiações gaaa a ã excelente para a obtenção 

dos fotopicos correspondentes a absorção total da energia 

de todos os fotons gaaa produzidos nua esqueaa da decaiaen 

to (10) (19). 

Uaa coaparação entre cintiladores de Nal(Tl) solido e 

cintiladoraa líquidos ou plásticos para o sistaaa de auti-

coineidência necessário para obtenção de uaa redução de 

Coapton comparável a dos demais, aostra que o custo do NaI 

(TI) sozinho ã auito aaia elevado. Por outro lado, se fo-

rea incluído- os custos da blindage» do sisteaa e das fot£ 

aultiplicadoras, então o custo dos dois sistemas se apro

ximam. 0 cintilador plástico ou liquido para ser eficiente 

na detecção de radiações de "escape" de 0,511 MeV, tea qua 

ter da 60,96ca a 121,92cm de diâmetro, de modo que a 

blindagem passa a ser um problema, tanto no que se refere 

a tamanho, quanto a custo. Para analises radioaãtricas que 

necessitea reduções drásticas na radiação de fundo, convea 

laabrar, que o hidrogênio presente nos cintiladores plás

ticos ou líquidos constituo uaa fonte interna de gamas de 

captura, geradas pela reação H(n,Y)D, causada por neutrons 

provenientes da radiação cósmica (10) (19). 

1.5. Calibraçao de energia: 

Na espectroaetria gana aulticanal, os resultados são 

expressos ea teraos da contagem total, versus o n° do ca

nal, o qual, não terá nanhua significado se o sisteaa não 
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••tiver calibrado para que a leitura por canal seja dada 

em termos de energia transferida ao cristal pela interação 

da radiação gama incidente. 

A curva de calibração de um analisador nulticanal ê a 

relação entre a energia do foton e o número do canal. A r<s 

lação ideal seria perfeitamente linear, isto é, o n9 do ca 

nal proporcional ã energia (20). 

Bernstein (21), bem como Devon e Tendon (22) observa

ram a falta de proporcionalidade e de linearidade dos cris_ 

tais de Nal (TI), para fotons de energia inferiores a 0*2 

MeV. Esta não linearidade, no entanto, e pequena para ener 

gia acima de 0,300 MeV, podendo ser facilmente compensada 

durante a analise do espectro (20). Estes cristais são lî  

neares até cerca de 20 MeV. 

Ha duas causas principais para a resposta não linear 

do cristal de Nal(Tl), no que se refere ã relação canal x 

energia. A primeira é a conversão não linear da energia 

das gamas em fotons de lux no cristal, sendo que, como ji 

foi mencionado acima, isto ocorre para energias abaixo de 

0,2 MeV e e em geral considerada desprezível. A segunda de_ 

ve-sc i resposta não linear do smplificador. 

Alem do problema da não linearidade, o espectrônetro 

pode apresentar instabilidade, eletrônica ou seja, o ganho 

de voltagem, que determina o fator de proporcionalidade po 

de variar. 

Os espectrômetros apresentam uma tendência a s« desl£ 

carem das suas condições pre-fixadas. Apresentam, em geral, 

dois tipos de deslocamento. 0 primeiro 5 o chamado de*loc£ 

manto do aero" que corresponde a um deslocamento de todo o 

espectro para a direita ou para a esquerda do zero pre-es-

tabelecido. Este tipo de deslocamento, e, quase sempre, a-
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tribuido ao conversor analogico-digital. 0 segundo é causii 

do por um "deslocamento no ganho" do sistema, e vai resul

tar nua deslocamento proporcional, canal por canal, depen

dendo da amplitude do pulso referente ao canal em questão. 

Por exemplo* um deslocamento de ganho de 1 canal para uma 

energia de 0,1 MeV, corresponderia a um deslocamento de 10 

canais para uma energia de 1 MeV. Este deslocamento 5 atrî  

buido ao detector e ao amplificador. 

Alguns doa fatores que afetam i estabilidade são: ve

locidade de contagem, tempo de aquecimento do sistema, tem 

peratura ambiente e campos magnéticos externos. (2) (10) 

(23) (24). 

0 objetivo da calibração ê portanto relacionar a área 

sob o fotopico, com a intensidade da radiação gama. A area 

sob o fotopico, ã relativamente insensível a espalhamento, 

e pequenas variações na resolução do espectrometro não afe_ 

tam a eficiência do fotopico (10) (24). 

Laser, N.H. et ai (24> definem eficiência do fotopico 

E-(E), como a probabilidade de que uma radiação de ener

gia E se interagir com o cristal vã ceusar um pulso com am 

plitude tal que vá ser computedo na região do fotopico. Es_ 

te eficiência e também chamada "eficiência intrínseca do 

fotopico" (12). 

Deste modo, a intensidade de uma radiação gama de ener 

gia E ê relacionada à área sob' o fotopico pela eficiência 

do fotopico e pelo angulo sólido formado pela face do cri£ 

tal e a fonte emissora de radiação gama (24) (12). 

1.6. Resolução: 

A região do espectro gama, mais indicativa tanto numa 

análise quantitativa quanto qualitativa é chamada fotopico 

característico. Este pico apresenta uma distribuição quase 
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gaussiana, para una contagem grande e e, em geral descrito 

em terãoi de sua resolução (2). 

A resolução de ua sistema de detecção e a medida da 

produção de pulsos de una nessa amplitude» por fotons mone_ 

energéticos. En espectroscopia ¥ , a largura do pico de e-

nergia total é a medida da resolução. 0 grau de uniformida^ 

de das alturas dos pulsos é, geralmente, descrito pela 

grandesa W. .. ou seja, a largura i ae'i altura, freqüente

mente designada simplesmente como resolução. Esta grandesa 

é calculada como: 
h 

W - 1/2 . 100 
Wl/2 ~ 

max 
onde h __ e a altura do pulso correspondente ao máximo na 

max 

curva, enquanto h. *_ « ° intervalo da altura do pulso en

tre os pontos correspondentes ã metade do valor tnãximo (12)* 

A resolução determina a capacidade do sistema em dis

tinguir entre fotons gama de energias diferentes, sendo S£ 

sim, um fator crítico na acuracidade da análise espectral. 

0 estudo dos fatores que afetam a resolução de um de

tector de cintilação e os métodos de otimização desta res£ 

lução são bastante complexos. Basicamente, a forma do pico 

de absorção total num espectro ê a composição das funções 

de distribuição dos diversos processos que ocorrem em cas

cata, quando uma radiação gama interage com o cristal. 

A variação estatística da resposta do detector, ã cati 

sads por diversos fatores separados, mas interrelacionados. 

1. 0 número de fotons de lut emitidos por interação 

no cristal. 

2. A fração de lux originada na cintilação, e que r£ 

almente atinge o fotocatodo. 
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3. A fração dot fotont de luz que são convertidos ea 

elétrons no fotocatodo. 

4. A fração de fotoeletroas coletada no prineiro dinu. 

do. 

5. A velocidade de emissão secundária nos dinodos sub_ 

sequentes. 

Os dois priaeiros itens, são associados as caracteri£ 

ticas intrínsecas do próprio cristal, e seu efeito combin£ 

do pode ser designado como uaa constante a. Os três últimos 

sio função do fotocatodo e da fotonultiplicadora, e a va

riação destes fatores é de natureza estatística. Quanto 

aaior a energia do foton incidente, aaior a quantidade de 

luz produzida no cristal, e, consequentemente, aais foto-

eletrons serão produzidos ao fotocatodo (2) (10) (12). 

Trabalhos efetuados por Kelley, 6.C. (25) mostraa que 

a resolução de ua cristal de cintílação é proporcional a 

1.7. Eficiência de contagem: 

A eficiência do detector de ua espectrôaetro gana e os 

fatores que a afetam, devem ser conhecidos por várias ra

zões, entre as quais: 

1. Necessidade de precisão numérica para converter a 

contagem obtida em unidades de atividade. 

2. 0 fato da eficiência variar cem mudanças físicas 

do sistema de contagem, e das condições ambientais. 

3. Porque na análise de amostras ambientais de baixa 

atividade e desejável obter-se o máximo de eficiência para 

melhorar o limite mínimo de detectabilidade. 

A eficiência total no fotopico ã definida como a rela_ 

ção entre a contagem observada nun número determinado de 

canais e a velocidade de desintegração do radionuclide© em 
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estudo, expressa «a 

Ef. total • £MI 
dpm 

0 espectro experimental está sujeito a erros causados 

pelas diversas interações das radiações espalhadas pelo ma_ 

terial ao redor do volume sensível do cristal. Também, po

de haver espalhamento resultante da radiação de frenagem 

gerada pela emissão concomitante de partículas beta pela £ 

•ostra. Deste modo, a área total do espectro será maior que 

o valor real. 

Os valores da eficiência do fotopico e da eficiência 

intrínseca são funções: do tamanho do cristal, geometria e 

energia da radiação gama, bem como dos diversos processos 

de decaimento do radionucltdeo em estudo. 

A eficiência total pode ser determinada por contagem 

comparativa, usando-se uma fonte padrão e observando-se a 

contagem, ou então por contagem absoluta, calculando-se os 

fatores individuais envolvidos num sistema de contagem, sei» 

do que este último processo envolve una metodologia alta

mente especializada, não compatível cora a rotina de laborj» 

tõrios de pesquisa na área biológica (2) (10) (12) (26). 

No método da determinação da eficiência por contagem 

comparativa, deve haver uniformidade entre padrão e amor-* 

tra, no que se refere a condições e geometria de contagem, 

entendendo-se por geometria de contagem, não apenas o posî  

cionamento da amostra em relação ao detector, mas também o 

formato, tamanho do recipiente e densidade da amostra. Oes_ 

te modo, a determinação de eficiência de contagem deverá 

ser feita para cada nuclídeo em questão, separadamente, em 

condições que simulem as da amostra, para que a calibração 

dos diversos parâmetros seja possível. 
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1.8. Geometria: 

A geometria do sistema de contagem e definida como 

sendo o ângulo solido ft que e sempre uma fração de 4HSR 

(2). 

Por esta definição, parâmetros tais como distância, v£ 

lume, disposição espacial da amostra e forma do cristal 

vão afetar a geometria. 

Por distância, entende-se o espaço existente entre o 

centro da amostra e a face do detector (distância média). 

Para um cristal solido, a melhor geometria seria aque 

Ia em que uma fonte pontual estivesse em contacto com a fa_ 

ce do cristal. Nestas condições, a eficiência total máxima 

que se poderia obter seria de 50%. 

Para amostras de pequeno volume, esta eficiência pode 

ser aumentada, roodificando-se a forma do cristal. Para um 

tipo "poço" e uma eficiência de até 92% pode ser alcançada. 

Na espectroscopia gama de. amostras ambientais a confí^ 

guraçao pontual é rara. Em geral o que se tem ê uma amos

tra de superfície plana ou contida en frascos que são colo_ 

cados em cima ou próximos ao cristal. Como os átomos radi£ 

ativos estão distribuídos aleatoriamente dentro da amostra, 

as desintegrações podem ocorrer em qualquer ponto do volu

me considerado, e a eficiência determinada, corresponderia, 

na realidade, a eficiência integrada de cada ponto da amo£ 

tra. 

1.9. Análise quantitativa do espectro ?.ama: 

0 pico resultante da transferência total de energia na 

interação de um foton tf com o cristal detector (fotonico) , 

é a característica riais importante de todo o espectro. 
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A localização desta pico num espectro e a aedida da e_ 

nergia da radiação t correspondente, e sua intensidade, s<e 

rã proporcional ã atividade do radion?*clideo emissor desta 

radiação. 

A deterainação quantitativa de ua espectro de radia

ções o* requer medidas precisas da área sob o fotopico, a 

qual ê correspondente ao número de contagens integradas nua 

determinado intervalo de canais, dependendo da resolução*!» 

cristal, sendo então coaparada com a de um padrão e confer 

tida ea velocidade de desintegração absoluta. 

0 principio da "forma espectral constante" determina 

que a relação entre duas porções quaisqaer do mesmo espe£ 

tro e constante e independe da atividade. A relação mais 

usada é a relação pico/total, ou seja, entre as contagens 

da área do fotopico e as contagens do espectro total inte

grado. 

0 estudo de amplitude de pulsos, típicos, obtido por 

espectrômetro », pode resultar da detecção de espectros de 

radiação Y que consistem ou de um conjunto discreto de fo_ 

tons % reonoenergéticos ou de um "continuum" como "Breas-

strahlung", por exemplo, ou pela combinação de ambos. 0 m£ 

todo de analise a ser empregado em cada caso especifico vai 

depender do tipo de espectro a ser avaliado. Geralmente, o 

problema será, de um certo modo, simplificado, quando for 

possível supor que o espectro e discreto em sua natureza , 

uaa vez que os componentes principais podem ser ideásifica 

dos pela presença de fotopicos (27). 

1.9.1. Método da subtração do Compton: 

0 objetivo deste método e eliminar, por aproximação, 

a contribuição de radionuclídeos interferentes num dado fo 
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tópico. A atividade real, devida a um radioauclideo CM par_ 

ticular, pode aer estimada, somaado-se as contagens de di

versos canais em torno do fotopico característico, e então, 

aubtraindo-ae destas a porção das contagens, devidas a rt 

dioauclídeos interferences. Aplicaado-^e então a eficiência 

adequada, pode-se determinar a velocidade da desintegração. 

Isto é feito traçando-se uaa linha na base do fotopico e 

subtraindo-ae as contagens determinadas por esta linha de 

base, da contagem integrada da ãrea do fotopico (27) (28). 

1.9.2. análise grafica por subtração (stripping) 

0 prineiro passo na análise de um espectro composto, 

por este método, é identificar o nuclídeo de maior energia 

pelo seu fotopico. 

Em seguida, lança-se mão do espectro de um padrão do 

nuclídeo em questão, e este espectro padrão c então subtraí̂  

do do espectro composto. 0 resultado será um espectro livre 

daquele nuclídeo, e que será por sua vez examinado para o 

próximo fotopico de energia imediatamente inferior ao pri

meiro e o processo é assim repetido para cada fotopico 

identificado no espectro. 

Sendo um método subjetivo, soa precisão vai depender 

muito do numero de nuclídeos presentes no espectro compos

to, suas intensidade* relativas e da habilidade do experi-

mentador. 2 necessário cuidado no ajuste do espectro ao p£ 

drão para minimixar os erros acumulados durante o processo 

de análise. 0 método requer ainda um conhecimento prévio 

das condições de calibração da energia do espectrometro. A 

maior desvantagem é o tempo gasto na elaboração do gráfico.-

A estimativa da erro é muito subjetiva, e a previsão depen. 

de de diversos fatores experimentais, como por exemplo, a 
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variação da eficiência de detecção para diferentes fotons 

de energia, a não-exclusividade de energias de fotons tf, o 

que vai resultar ea picos superpostos» e variações na ati

vidade de cada nuclídeo (29). 

1.9.3. Método dos aínimos quadrados. 

Para a análise dos espectros discretos, con fotopi-

cos bem definidos, o chaaado método dos ninimos quadrados 

oferece una outra alternativa ao método gráfico. Este *éto_ 

do pode ser programado para computador, e demonstrou ser 

bastante satisfatório para a análise de várias classes de 

dados. 

0 método consiste no ajuste de um polinõmio por míni

mos quadrados em torno dos pontos experimentais, obtendo-se 

assim um conjunto de equações simultâneas lineares, as 

quais são mais comumente resolvidas por cálculo matricial 

com o auxilio de um computador. 

A vantagem deste método é que ele é livre de erros 

subjetivos e possibilita a estimativa da qualidade do *jus_ 

te. Entretanto, a maior desvantagem é devida ao fato de 

ser indispensável o conhecimento prévio do numero de emis

sores gana representados pelo espectro a ser analisado bem 

como suas energias. Esta exigência não • tão restritiva 

quanto possa parecer, uma vez que o resultado daa estimate 

vas iniciais pode ser observado e um método iterativo po

de ser aplicado. Em geral, os resultados obtidos são mais 

satisfatórios que os obtidos por métodos gráficos (29). 

1.9.4. Método das equações simultâneas. 

Descrito por Burns e Scofield (29) (30) (31) (32), o 
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«•todo dos mínimos quadrados pode ser estendido a um slst£ 

•a da equações simultâneas. Um esquema semelhante, para re_ 

solTer as intensidadee relativas, a as energias dos compo-

nentes de um dado espectro, podara ser usado se: 

a) o espectro for considerado coso asa soma linear da 

fotons tf con energias iguais ao ponto sadio de cada canal 

no analisador de pulsos. 

b) a calibração de energia puder ser determinada. Ea 

notação matricial, o arranjo do espectro de pulsos repre

sentando a resposta do sistena a fotons •" centralixados ea 

cada canal corresponderia a una aatris R(n x n), onde £ é 

o número de canais ao analisador. Se o espectro experimen

tal for então representado por una aatris coluna X, ter-se_ 

ã um sistema de equações simultâneas. Se tivermos RY-T, on 

de a matriz Y representa as intenaidades desconhecidas dos 

fotons tf no espectro, este sisteaa de equações pode ser rt 

solvido invertendo-se a aatris resposta R, para se obter 

soluções para o conjunto de equações Y - R X. 

Ate agora, parece que nehua destes métodos oferece 

uma solução universal ao problema de analise de espectros 

í complexos. 0 método mais satisfatório seria uma combinâ  

ção de diversas técnicas numa visão repetitiva (29). Para 

isso, existe um grande número de programas para computador 

para cada caso especifico de analise espectral. 

A ãrea do fotopico pode ser comparada ã de um padrão 

adequado, ou convertida ea velocidade de desintegração ab

soluta por: 

a) Método comparativo: as áreas dos fotopicos medidas 

sob as mesmas condições são eonfvontadas por calibração d£ 

reta. 

b) a velocidade da desintegração verdadeira e obtida 



19 

por contagem 8, 41SR e este valor é comparado com a ãraa 

aob o fotopico. 

c) cálculo abamluto, onde a velocidade de desintegra

ção pode ser calculada, se o esgueaa do decaimento do ra-

dionuclídeo for bem conhecido (10). 

Leliaert et ai (33) descreveram ainda um método de a_ 

valiação usando padrão interno, onde se acrescenta a amos

tra uma atividade conhecida do nuclídeo a ser determinado, 

e a diferença entre aa atividades da amostra medida antes 

a depois da adição do nuclídeo, vão corresponder a ativid£ 

de original existente na amostra. 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

II.1. Aparelhagem. 

Os trabalhos de calibração foram realizados com um 

Analisador Multicanal Hevllet-Packard (R.P.), modelo 5401B, 

com 1024 canais, consistindo de um osciloscõpio (H.P.), ao 

delo H51-180A, com "plug-in" conversor D/A modelo 5422A; 

um conversor H.P. A/D modelo S416R com fonte de tensão mo

delo H.P. 5410A e conjunto de interface para unidade de eti 

trada e saida, equipado com opção 010; Tele-iapressora ASR 

33 e registrador gráfico X-T H.P., modelo 7004B, com ate-

nuador DC modelo 17178A, preamplificador DC H.P. modelo 

17171A e detector de sero H.P. modelo 17173A. 

Com a finalidade de obter uma maior eficiência de con 

tagem, o sistema foi provido de dois conjuntos de cintila-

ção de baixo Bgd, Harshaw, tipo 12SS12/R, com cristais de 

Nal(Tl), de 3" x 3", otícamente acoplados a tubos foto-

multiplicadores tipo RCA 8054, séries EE856 (cristal A) a 

EE855 (cristal B). Estes dois sistemas, justapostos, foram 
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acoplados eletronicamente ao conjunto analisador por meio 

de um misturador de oito entradas, modelo K1S 5400A, um Am 

plificador linear H.P. modelo 5583A, um analisador monoca-

nal H.P. modelo 5583A, dois pre-ampiificadores H.P. modelo 

5554A, alimentados por uma fonte de tensão regulada para 

DC H.P., modelo 6515A. Para a alimentação das válvulas fo-

tomultinlicadoras, foram empregadas fontes de alta tensão 

separadas H.P., modelo S580B. 

II.1.1. Sistema de Blindagem. 

0 sistema de blindagem foi desenhado no laborató

rio, consistindo de uma caixa com dimensões internas de 80 

x 80 x 110 cm, construída com chapas de ferro justapostas, 

perfazendo uma espessura de 10.16cm para as paredes, 

20.32 cm para o fundo e 15,24 cm para a tampa. (Fig.l, 2, 

3 , 13 e 14). 

0 material da caixa foi doado ao Instituto de Biofísi_ 

ca pela Ishikawagima do Brasil, e sua construção foi execu 

tada nas oficinas do SENAI , sob a supervisão e orientação 

do Dr. W.C. Pfeiffer, do Laboratório de Radioisotopes, e 

do Prof. Nunes do SENAI. 

Os conjuntos de cintilação estão dispostos em oposi

ção no interior da caixa, em armação móvel de alumínio, P£ 

dendo ocupar posições horizontal ou vertical, de acordo 

com as características físicas da amostra a ser analisada, 

(Fig. 3). Por exemplo, uma amostra líquida deverá ficar na 

posição vertical, para evitar derramamento, ficando portan 

to os cristais detectores em posição horizontal, enquanto 

que amostras sólidas, em placa de Petri, terão melhor geo

metria de contagem com o<= cristais na posição vertical. 

As distâncias entre os cristais detectores é variável, 

podendo haver um afastamento máximo de 18cm, quando na po-
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sição horizontal, e de 40ca, quando na posição vertical. Os 

suportes da amostra sao feitos de acrílico, visando a redu_ 

ção de retro-espalhamento, com distâncias variáveis em re

lação ã face anterior do cristal detector. 

II.1.2. Sistema Eletrônico. 

Na determinação das melhores condições do aparelho, 

no que se refere ao posicionamento do Integrador e Dif-.ren 

ciador do Amplificador Linear, foi empregada uma fonte pon 
137 "~ 

tual, selada, de Cs. 

As medidas foram efetuadas com cada cristal detec

tor separadamente, fora da blindagem de ferro, visando inî  

cialmente, verificar a forma do fotopico, sem haver preocu_ 

pação de calibração. 

Analogamente, foi feita uma determinação, utilizan 

do-se os dois cristais detectores na posição vertical, den_ 

tro do sistema de blindagem, com a fonte interposta entre 

os dois cristais. 

II.2. Fatores Relativos ã Amostra que Afetam as Contagens. 

II.2.1. Curvas de Isosensibilidade. 

A fim de se determinar o melhor posicionamento de 

amostras era relação ã face do cristal detector, no que se 

refere ã melhor geometria e eficiência de contagem, um dos 

cristais detetores foi colocado na posição vertical, com a 

face voltada para cima. 

As curvas de isosensibilidade foram construídas, em-

pregando-se um retículo gravado numa chapa de acrílico , 

com quadrados de 2cm, chapa esta que foi colocada a 1, 4, 

8 e 12 cm de distância da face do cristal detector. Sobre 
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este retículo, una fonte pontual, selada, de Cs foi con 

tada a cada distancia, centrada em relação ao eixo do cris_ 

tal, e a deslocamentos em torno deste eixo, entre 2 e I4cm. 

(Fig. 4). 

As contagens acumuladas na região do fotopico foram 

integradas, e a radiação de fundo correspondente, subtraí

da, sendo em seguida, calculada a eficiência porcentual p£ 

ra cada posição. 

II.2.2* Influencia da Variação de Volumes. 

Na escolha entre diferentes tipos de frascos para 

as contagens de amostrac líquidas, a influência da forma 

destes frascos na contagem, foi determinada. 

Três tipos de frascos, cilíndricos, com tampa de 

rosca e capacidade de 30, 60 e 150 ml, foram empregados em 

dois tipos de experiência. 

131 
Na primeira, utilizou-se uma solução de I, par

tindo-se de um volume de 2 ml para o frasco de 30 ml, e de 
10 ml para os frascos de 60 e 150 ml. 0 volume contido em 
cada frasco foi sucessivamente aumentado por diluição cora 

ãgua destilada, ou seja, mantendo-se a atividade total do 
131 «» 

I constante. Os acréscimos no frasco de 30 ml foram de 

5 em 5 ml, e nos frascos de 60 e 150 ml, foram de 10 em 

10 ml. 

Na segunda experiência, o aumento de volume, de 5 

em 5 ml, para o frasco de 30 ml, a partir de um volume i-

nicial de 2 ml, e de 10 em 10 ml para os frascos de 60 e 

150 ml,"foi feito coro a própria solução radioativa, haven

do portanto, ura aumento proporcional de atividade. 

Os frascos contados com a superfície lateral enco£ 

tada ã face de um dos cristais detectores posicionado hori 
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zontalmente, procurando-se manter a massa liquida contida 

no frasco, centrada em relação ao eixo do cristal. 

131 » 

0 fotopico do I, correspondente ã gana de 364,5KeV, 

foi então integrado, subtraindo-se deste valor, para cada 

•edida efetuada, a região correspondente ao Compton do pi

co adjacente, obtida pelo método de subtração do Compton 

Continuou. 

11.2.3. Auto-*absorção em amostras líquidas. 

Teoricamente, quando a massa da amostra cresce, a 

atividade detectada também deve crescer. Entretanto, a par_ 

tir de uma determinada massa, eate aumento não e mais de-

tectãvel, uma vez que as radiações emitidas são reabsorvi-

das dentro da propria massa da amostra (auto-absorção). P£ 

ra determinar esta massa, acima da qual qualquer aumento 

não resultará em aumento de atividade detectãvel, uma solii 

ção aquosa de Ba, c bechers de 400, 1000, 2000 e 4000ml, 

contendo volumes crescentes da solução, foram contados, a-

poiados no cristal detector. 

11.2.4. Auto-absorção em amostra sólidas. 

A mesma experiência descrita anteriormente, foi rea_ 

lizada para amostras sólidas. Dois bechers, foram utiliza

dos, de 400 e 1000 ml, con diâmetro aproximado de 7,3 cm 

(área-41,8 cm 2), e 10,5 cm, (írea-81,7 cm 2), respectivameii 

te, sendo que o diâmetro do primeiro é muito próximo ao d^ 

âmetro do cristal detector. 

Estes bechers foram contados com massas crescentes 
1 33 de CaCO. erabebído com Ba, e apoiados na face do cristal. 
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II. 2.5. Influencia da variação de massa e diâmetro da amos_ 

tra. 

Para verificar as diferenças nas eficiência* de 

contagem, devidas a variações na massa e diâmetro de amos

tras, em relação ao diâmetro do cristal detector, e a di

versas distâncias da face do cristal, uma massa de 1 kg de 
~ 133 CaCO. foi embebida com solução de Ba. 0 material impreg 

133 
nado com BA foi em seguida seco e homogeneizado. 

Quatro placas de Petri, de 13,8; 8,9; 7,5 e 4,4cm 

de diâmetro, contendo o sal de CaCO. impregnado com Ba, 

numa espessura de 1 cm, foram contados, com o cristal de

tector colocado na posição vertical, com a face voltada p£ 

ra cima. Cada placa foi contada a diferentes distâncias da 

face do cristal. 

11.3. Influência do n9 atômico médio na conformação do es

pectro. 

Para verificar a diferença de qualidade do espectro 

no que se refere â relação entre «feito fotoelétrico e e-

feito Compton, (Fe/C), foram empregados sais de n9 atômico 

médio diferentes. Para tanto, massas de PbSO,, NaCl, KNO-, 

e Ca-(PO,)0, foram convenientemente embebidas em 500 ml de 
- 133 

uma solução aquosa contendo Ba, mais carreador. 

Depois de embebidos, secos em estufa e homogeneizados, 

cada um foi transferido para uma placa de Petri, como des

crito na secção II.2.5. A contagem foi efetuada com o cris_ 

tal detector na posição vertical, e com a face voltada pa

ra cima, e as amostras apoiadas nesta face do cristal. 

11.4. Padrões. 

Para comparação com amostras ambientais, foram prepa_ 

rados padrões de Cs e de K. 



25 

Uma massa de CaCO , (1 kg), embebida com solução con-
4 137 

tendo 11,09 x 10 dpm (50nCi) de Cs, foi seca e homoge

neizada; 190,9091g de KC1, correspondendo a lOOg de K, fo

ram moidas e homogeneizadas exaustivamente com 1 kg de 

CaCO . 

A metade do material de cada uma das preparações foi 

reunida, misturada e homogeneizada, de modo a se obter um 

padrão de Cs, de 500g, um padrão de K de 500g, e um 

padrão misto de Cs e K de 1 Kg. 

A fim de se obter uma geometria e um grau de compact£ 

ção compatíveis com as amostras ambientais a serem analisa^ 

das, que, em geral são contadas como cinzas, os 3 padrões 

foram comprimidos por meio de uma prensa, em recipientes c£ 

líndricos, de plástico, com um diâmetro interno de cerca 

de 12,5cm. 0 material assim preparado foi contado com os 

cristais detectores na posição horizontal, em contacto com 

a superfície lateral do recipiente, tentando-se manter o 

ponto médio da amostra a par com o centro dos cristais. Em 

seguida, repetiu-se a experiência com os cristais na posi

ção vertical. 

II.5. Padrões Internos. 

Diferentes massas de cinzas de ossos, que apresentam 

composição semelhante ã do CaCO., foram moidas, prensadas 

e contadas em recipiente de plástico, com os cristais de

tectores na posição vertical, encontrados ãs amostras. 0 

mesmo foi feito com cinzas de feijão. Os resultados destas 

contagens foram tomados como sendo devidos ã radiação de 

fundo, nos cálculos das experiências subsequentes. 

137 
Foram utilizadas 2,S102nCi de Cs para cada 100 g 

de cinzas de ossos, até um total de 25,102nCi/kg. A mesma 



26 

atividade especifica foi empregada para as cinzas de fei

jão, ou seja, 2,5102 nCi/lOOg. Estas cinzas foram contadas, 

apôs a adição do Cs, nas mesmas condições anteriores. 

11.6. Padrões de Cs e K, preparados por métodos radi£ 

químicos. 

- 1 3 7 Tomou-se 5ral de uma solução de Cs com uma ativida_ 

de de 0,3771nCi/ml na preparação de um padrão por precipi

tação com fosfomolibdato de amonio, (34) e selados num su

porte plástico de 7,0cra de diâmetro e 1 cm de espessura. 
40 Feio mesmo processo foram preparados: 1 padrão de K, era-

pregando-se 2,0g de KC1, e um padrão misto de Cs e K, 
-4 contendo 3,1352g de KC1, correspondentes a 0,4271x10 nCi, 

e 0,7549nCi 1 3 7Cs. 

Estes padrões foram contados interpostos entre os 

cristais detectores, e suas eficiências porcentuaís deter

minadas. 

11.7. Comparação entre amostra e padrão (Padrão Interno). 

Varias massas do padrão misto de K e Cs foram conta

das, com os cristais na posição vertical, e o mesmo foi 

feito para cinzas de ossos e cinzas de feijão, as quais se 
137 adicionou previamente 2,5102nCi/100g Cs/100g cinzas. 

As quantidades de K, medidas por espectroscopia o" , a 

partir do K, foram comparadas ãs determinadas por absor-
- . 137 

çao atômica, enquanto que a atividade do Cs foi compara^ 
da aos resultados obtidos por processos radioquimicos. 
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IIIv RESULTADOS 

111.1. Condições de operação do Aparelho. 

Empregando a metodologia descrita em II.1*2, conse

guiu-se um acoplamento eletrônico ótimo entre os detecto-

res e o sistema analisador, com as seguintes característi

cas "rinse-time" de ~2.5us e um "fall-time" de ~10ys, sem 

"undershoot". 

Empregando os dois sistemas detectores, obteve-se 
137 

uma resolução de 7.5Z para a energia de 0,662MeV do Cs, 
numa calibração de lOKeV/canal. 

111.2. Curvas de isosensibilidade. 

Na determinação do melhor posicionamento de amostras 

em relação ã face do cristal detector, utilizando a método 

logia descrita em II.2.1, obtivemos os resultados apresenta^ 

dos na Tabela I, e cuja distribuição espacial pode ser vi

sualizada na Figura 4. 

111.3. Influência da variação do volume. 

A partir do procedimento descrito em II.2.2., obti

vemos os valores indicados na Tsbela II, e os gráficos co£ 

respondentes, Figura 5 e 6. 

III.A. Auto-absorção em amostra líquida. 

Utilizando a metodologia descrita em II.2.3., obti

vemos os dados da Tabela III. Traçando um gráfico da ativi^ 

dade específica contra a densidade superficial, por inter

pelação, obtivemos o valor da contagem específica corres

pondente ã densidade superficial zero. A partir deste valor, 

foram calculados os fatores de correção para auto-absorção, 
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relacionando a contagem especifica em cada ponto com a in-

terpolada no ponto correspondente â densidade superficial 

zero. (Figura 7). 

111.5. Auto-absorção em amostra sólida. 

Aplicando a metodologia descrita em II.2.4., obtive_ 

DOS os resultados mostrados na Tabela IV, e Figura 8. 

111.6. Influência da variação de massa e diâmetro da amos

tra. 

Pelo procedimento descrito em II.2.5., foram obti

dos os dados da Tabela V, e das Figuras 9 e 10. 

111.7. Influência da densidade na relação Fe/C. 

Usando o método descvito em II.3., obteve-se como 

resultado, os dados apresentados na Tabela VI e na Figura 

11. 

111.8. Padrões de Cs e I'. Determinação de eficiências. 
- 137 Para o padrão de Cs em CaCO,, segundo (II.A.), 

contado com os cristais na posição horizontal, encostados 

a superfície lateral do frasco, encontramos uma eficiência 
137 -

de 1,31%, para a ¥ de 0,662MeV do Cs. Para o padrão de 
AO » 

K, a eficiência encontrada foi de 0,87, para a energia 
de l,46Mev. 

Com os cristais na posição vertical, encostados a a. 
mostra, obtivemos, no padrão misto, eficiências de 2,292 

13 7 
para a Y de 0,662 Mev do Cs, e 1,23% para a a de 1,46 

40 - AO 
Mev do K, enquanto que, para o padrão de K e CaCO., 
contado nas mesmas condições, a eficiência foi de 1,35%. 
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III.9. Padrões de Cs e R preparados por processos ra-

dioquímicos. 

137 

Foi encontrado para a < de 0,662Mev do Cs no pa
drão misto preparado segundo II.6., uma eficiência de 

12,20Z, e para a o* de l,46Mev do K, uma eficiência de 

6,75Z, e para os padrões individuais de Cs e K, encon 

tramos 13,6Z de eficiência para a energia de 0,662 Mev, e 

6,051 para a de l,46Mev. 

111.10. Comparação entre amostra e padrão (Padrão Interno). 

A metodologia descrita em II.7. nos forneceu os d£ 

dos da Figura 12. 

111.11. Determinação da radioatividade em amostras ambien

tais. 

Apartir do processo apresentado em II.5., obtive-

mos, por integração dos fotopicos e relacionamento com os 

padrões preparados, de acordo com II.7. os dados da Tabela 

VII os quais foram então comparados com os dados obtidos 

por absorção atômica e precipitação com fosfomolibdato de 

amônio, como descrito em II.6. 
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Figura 2. Caixa d« lliadagaa (Certa traaavaraal) 



Figure 3 . f«p«rt« aóv«l d* Al . par* os «i»t«a*« d*t«c tor* i . 



TABELA I: Variação na eficiência de contagem de uaa fonce 

pontual de Ca, função da distância fonte-de-

tector. 

Plano I: a 1 ca do cristal. 

Afaataaento do Ãrea do fotopico 
eixo do cristal integrada (cps) 

(ca) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

-2 

-4 

-6 

-8 

- 1 0 

7 . 0 4 8 

6 . 0 4 8 

3 . 9 6 4 

2 . 4 8 3 

1 .729 

1 . 2 4 3 

5 . 9 9 4 

3 . 9 4 1 

2 . 4 5 1 

1 .724 

1 . 2 6 0 

2 , 1 8 

1 ,87 

1 ,23 

0 ,77 

0 , 5 4 

0 , 3 8 

1,86 

1,22 

0 ,76 

0 , 5 3 

0 , 3 9 

Plano II: a 4 cm do cristal. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

- 2 

- 4 

- 6 

- 8 

- 1 0 

2 .806 

2 . 7 0 3 

2 . 2 2 8 

1 . 6 7 1 

1-296 

1 .017 

2 . 5 9 2 

2 . 0 8 7 

1 .556 

1 .204 

949 

0 ,89 

0 ,84 

0 ,67 

0 ,52 

0 ,40 

0 ,32 

0 ,80 

0 ,65 

0 ,48 

0 ,37 

0 ,29 



TABELA I: (Continuação) 

Plano III: a 8 cm do cristal 

Afastamento do Xrea do fotopico Eficiência Z 
eixo do cristal integrada (cps) 

(cm) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

1.202 

1.174 

1.048 

891 

870 

663 

1.125 

1.021 

886 

761 

628 

0,37 

0,36 

0,33 

0,28 

0,27 

0,21 

0,35 

0,32 

0,27 

0,24 

0,19 

Piano IV: a 12 cm do cristal 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

649 

620 

578 

536 

492 

447 

634 

590 

559 

508 

442 

0,2 

0,19 

0,18 

0,16 

0,15 

0,14 

0,19 

0,18 

0,17 

0,16 

0,14 
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TABELA II: Variação da contagem acumulada, eu função do 

volume de liquido contado. Variação do volume 

por diluição e por acréscimo da solução radi£ 

ativa. (írea do fotopico integrada para 50» de 

contagem). 

FRASCO PEQUENO (30 ml) 

Vol. (ml) Concentração Diluição 
Contagem acumulada/50g Contagem/50g 

2 2.579 2.620 

5 6.714 2.647 

10 13.500 2.552 

15 20.516 2. $29 

20 26.942 2.498 

25 34.409 2.486 

30 40.959 



TABELA II: (Continuação) 

FRASCO MÉDIO (60 ml) 

Vol. (ml) Concentração Diluição 
Contagem acumulada/50g Contagem/SOg 

10 13.431 

20 27.240 11.351 

30 40.271 12.913 

40 51.683 12.947 

50 61.998 12.381 

60 73.751 13.308 

FRASCO GRANDt (150 ml) 

Vol. (ml) Concentração Diluição 
Contagem acumulada/50g Contagem/50g 

10 5.828 

20 27.087 12.733 

30 31.596 12.687 

40 45.301 13.116 

50 57.195 13.496 

60 64.686 13.686 

70 74.733 12.363 

80 85.750 11.883 

90 94.041 12.555 

100 104.621 12.426 



Figura 5. Variação da contagem «cumulada, em fun

ção do volume liquido contado. Variação 

do volume por diluição. 

t 

16-

14-

12-

o 

Z íM 
c 
o 
ü 6. 

4 

2-\ 
o-o-o-o-o-o-

® ~ frasco 30ml 
X -
A. -

frasco 60ml 

frasco 150ml 

n 
50 Volume 100 ml 



Figura 6. Variação da contagem acumulada em fun

ção do volume líquido contado. Varia

ção do volume por acréscimo da solução 

radioativa. 

0 ~ frasco 30ml 

X - frasco 60ml 
A ~ frasco 150ml 

r ido 
Volume ml 



TABELA III: Fatores de correção para auto-absorção ea 

«nostras líquidas, ea frascos de diferentes 

capacidades. 

2 Becher de 400 ml - area da base • 41,85 cm 

Vol. cps(área de fotopico) g/cm cps/ml 
(ml) 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

275 ,1 

4 5 0 , 2 

5 6 3 , 1 

6 3 3 , 9 

6 8 5 , 5 

719 ,1 

7 3 6 , 6 

1 ,19 

2 ,39 

3 , 5 8 

4 , 7 8 

5 ,97 

7 .17 

8 ,36 

5 ,1 

4 . 5 

3 , 7 

3 , 1 
2 ,7 

2 , 3 

2 , 1 

0 , 8 3 

0 , 7 3 

0 , 6 0 

0 , 5 1 

0 ,44 

0 , 3 8 

0 ,34 

2 
Becher de 1000 ml - area da base - 81,7 cm 

100 

200 

300 

450 

600 

750 

900 

4 5 1 , 6 

731 ,3 

9 1 7 , 3 

1 0 9 7 , 8 

1199 ,6 

1257 ,6 

1301,1 

1 ,22 

2 ,45 

3 ,67 

5 , 5 1 

7 ,34 

9 ,18 

11 ,02 

4 , 5 

3 . 6 

3 , 0 

2 . 4 

2 . 0 

1.6 

1 ,4 

0 , 8 0 

0 , 6 5 

0 , 5 5 

0 ,436 

0 ,36 

0 ,298 

0 ,26 



TABELA III: (Continuação) 

Bechet de 2000 ml - área da base - 124,7 cm" 

V o l . 
-ÍSÜLL 

cps $rea de fotopico) g/cm cps/ml 

200 

400 

600 

900 

200 

500 

800 

638,8 

1024,6 

1260,5 

1467,8 

1584,3 

1644,5 

1688,4 

1,6 

3 . 2 

4 , 8 1 

7 , 2 2 

9 , 6 2 

1 2 , 0 

1 4 , 4 3 

3 , 1 

2 , 5 

2 , 1 

1,6 

1 ,3 

1 ,0 

0 , 9 

0 ,797 

0 , 6 4 

0 ,525 

0 , 4 1 

0 ,33 

0 ,27 

0 , 2 3 

Becher de 4000 ml - área da base - 196,0 cm" 

300 

600 

900 

1200 

1500 

1800 

820,8 

1280,0 

1588,9 

1785,4 

1915,8 

2013,0 

1,53 

3,06 

4,59 

6,12 

7,65 

9,18 

2,7 

2,1 

1,7 

1,4 

1,2 

1,1 

0,803 

0,626 

0,52 

0,435 

0,376 

0,33 



Figura 7. Fatores de correçío para auto-afcsorçao em amostras lí

quidas, em frascos de diferentes capacidades. 
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TABELA IV: Fatores de correção para auto-absorção em amos 

trás sólidas, em frascos de diferentes capaci

dades. 

— 2 
Becher de 400 ml - área da base » 41,85 cm 

Espessura 
aprox. (cm) 

1,3 

2,0 

3,2 

4,3 

5,5 

6,5 

7,5 

9,5 

Massa 
CaC03(g) 

38,1 

54,2 

86,1 

127,4 

153,7 

185,5 

216,8 

269,0 

cps área 
do foto-
pico 

2101,6 

3107,2 

4114,9 

4992,0 

5369,0 

5709,2 

5992,5 

6276,2 

. 2 g/cm 

0,767 

1,295 

2,057 

3,04 

3,67 

4,43 

5,18 

6,43 

cps/g 

65,4 

57,3 

47,8 

39,2 

34,9 

30,7 

27,6 

23,3 

f 

0,82 

0,7166 

0,5975 

0,49 

0,436 

0,385 

0,345 

0,29 

2 Becher de 1000 ml - area da base • 8l,7cm 

1 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 

5 

6,3 

41,5 

74,3 

136,5 

194,5 

247,7 

281,9 

342,5 

2196,1 

3578,8 

5465,8 

6690,1 

7489,0 

7914,3 

8469,1 

0,508 

0,909 

1,67 

2,38 

3,03 

3,45 

4,19 

52,9 

48,1 

40,0 

34,4 

30,2 

28,0 

24,7 

0.882 

0,803 

0,667 

0,573 

0,504 

0,468 

0,412 



Fiflura 8, Fatores de correção p*r* auto-absorçío e» amostras 

sólidas, em frascos de diferentes capacidades. 

I 
V** 

0 . 5 -

O - b e c h e r 400ml 
X - f c e c t t e r 10C0ml 

0,1 7 7 T 
espessura equivalente g/cm' 



TABELA V: Variação da contagem especifica de amostras sS 

lidas* em função da variação da massa e do diâ

metro da amostra. 

Diâmetro da Distância do cps área 
amostra do foto- cps/g 
(massa de cristal (cm) pico 
CaCO.) 

0 759.1 79,9 
2 359,0 37,7 

4.4 cm 4 208,3 21,9 
(9 5.) 8 93,3 9.8 
l*,:> 8' 12 54,1 5,6 

20 23,3 2,4 

0 1700,2 66,4 
2 873,5 34,1 

7.5 cm 4 506,4 19,7 

(25 6 g) 8 231'C 9»° 
l"»° g ; 12 131,3 5,1 

20 59,4 2,3 

0 2389,7 54,8 
2 1290,4 29,6 

8,9 cm 4 792,7 18,1 

(43 6 g) 8 375'6 8»6 

^",»° g' 12 214,7 4,9 
20 95,8 2,2 

0 3666,3 40,0 
2 2227,9 24,3 

13,8 cm 4 1477,2 16,1 

(91 5 *) 8 759'6 8'3 

lsu,í 8' 12 449,8 4,9 
20 182,8 2,0 



\ 

\ 
\ Figura 9. Variação da contagem detectada e* ano£ 

\ *l trás sólidas, em funçfo da variação da 
\ — 
\ \ massa e do diâmetro da amostra. 
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Ftf«rt 10. VarUçio da contata* específica dt 

2 ««ostras sólidas, ea função da va

riação da aassa e do dlãactro da a«os_ 
tra. 
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distância do criaeal 



TABELA VI: Variação da relação Fe/C em função de diferen

tes de Z médio das amostras. 

Sal Massa (g) Fe/C Cps/g Vol. (cm3) ZMSdio 

1,7 262,9 

2,7 62,2 

3,3 44,16 

^ _l£li 
5,6 262,9 

8,3 62,2 

9,9 44,16 

PbSO. 
4 

NaCl 

K N 0 3 

C a3 ( PV 2 

4 0 5 , 0 

1 8 2 , 0 

1 0 7 , 3 

3 8 , 7 

2 1 9 , 3 

9 4 , 1 

5 4 , 1 

1 6 , 7 

1 5 8 , 4 

8 1 , 7 

5 8 , 9 

1 8 , 9 

1 4 4 , 1 

7 2 , 4 

3 9 , 6 

1 4 , 6 

2 , 5 5 

2 , 2 3 

1 , 8 9 

1 , 1 8 

1 , 8 5 2 

1 , 8 3 9 

1 , 6 6 8 

1 , 2 2 

1 , 8 6 7 

1 , 8 1 7 

1 , 6 6 

1 , 1 4 

1 , 6 8 

1 , 6 0 

1 , 3 8 6 

1 , 0 2 2 

12,9 15,2 

6,3 262,9 

9,0 62,2 

10,1 44,16 

11,6 15,2 

4.2 262,9 

6.3 62,2 

7,8 44,16 

10,2 15,2 

21,66 

14,0 

10,0 

11,85 



Figura 11. Variação da relação Fe/C em função d* dlfe. 
rentes Z médio das amostras. 
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Figura 12. Variação da contagem detectada em função da massa, para cinzas 

de ossos e de feijão. 

cinzas ds ossos 

^-cinzas de feijão • Cs 
CaCO. * C s 1 3 7 • 

100 íbü 3Ò0 40 17 iíÕ 700 tio s o o i o b o 

massa (g)—•— 



Fij>ura 13 . Radiação de funtlo fora da ca ixa de Mítidar,em. 

« . * Tscalas: Canal 0 a 4 5 - 1 0 Oont./Mv, 
»S - " Canal 45 a 300 - IO4 Cont./Oiv. 

— . — ^ • ^ v 

ti? do canal *" 



ri pura 14. Radiação de fundo dentro da caixa de blindagem 
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TABELA VII: Determinação das atividades de 1 J 7 C S (pCi/g 

cinzas) em amostras ambientais por espectros^ 

copia gama e por método radioquímico. 

Espectroscopia Fosfomolib- Variação 

Amostra tf JjJ° d a amo- Z 

Oreastre, natural 0,0789*0,0023 N.D. 

Or castra + 0,195 
pCi/g 137Cs 0,246*0,0039 

AR-EM-10, natu
ral 

AR. EM-ip*), 188 
pCi/g r37C« 

Cracas, natural 

Cracas+0.188 
pCi/g 137Cs 

Cracas+0,377 
pCi/g 137Cs 

Carne de Marisco 
natural 

N.D. 

0,139*0,0218 

N.D. 

0,128*0,00315 

0,328*0,0049 

0 ,485*0,0013 

N.D. 

* 

N.D. 

* 

* 

0,299*0, 9 38Z 

Carne de Marisco 
+ 0,395 pCi/g 137Cs 0,997t0,0016 * 

Leite Ninho, na
tural 0,437*0,0018 0,681*0,043 35,7Z 

Leice Ninho*... 
0,182 pCi/g 1J/Cs 0,698*0,00178 * 

N.D. • nao detectado 

* • medidas não realizadas 



TABELA VIII: Determinação dt« atividades de K (mg K/g 

cinzas) «m amostras ambientais, por espec-

troscopia gama e por absorção atômica. 

Amostra «•»••- M S d U Absorção . £ % 
trosco Atômica * 
pia Y 

Oreastra, n a t u r a l 3 , 6 7 3 , 3 3 2 , 7 7 7 16,8Z 

"'Cs 

AR-EM-10, natu
ral 

AR-EM-10+0,188 
pCi/g I37cs 

Cucas, natural 

Cracas*0,lÔ8pCi/g 
137c, 

Cracas*0,377pCi/g 
l37Cs 

Carne de Marisco, 
natural 

3.0 

0,929 

0,995 

2,183 

2,078 

2,73 

75,6 

0 , 9 6 2 0 , 5 9 8 37 SX 

0 , 9 6 1 

2 , 3 3 • 58,8Z 

7 8 , 5 7 1 , 5 9 , 2 1 

Carne de M a r i s c o , 
• 0 .395 pCi/g 1 3 7

C 8 8 1 , 5 

L e i t e N inho , natu 
r a l " B9 1 9 9 , 5 1 8 1 , 5 9,05% 

Leite Ninho .•._ 
0,182 pCi/g 137Cs 200 * 

* » medidas nao realizadas 
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IV. DISCUSSÃO 

Rernstein, (21), usando um cristal de ^aT(Tl), com dimeii 
~ ~ 137 
soes l x l -in, obteve uma resolução de IX para o Cs, e 
Kelley et ai. (25), deteminarar. uma resolução de f>,8Z para 

137 o Cs, sem especificar o tansnho do cristal. .Ia Mcf.owan, u_ 

sando ura cristal de \'aI(Tl) de 3" x 3", encontrou uma resolu 

çao de 7,7?. 

Os valores referentes as resoluções dos sistemas de cin-

tilação, fornecidos pelos fabricantes, são de 7,4% e 7,1^ , 

respectivamente, nar.i os cristais A e F. 

"a determinação da resolução dos cristais detectores, e£ 

contramos, no sistema por nos er.preftado, con 06 cristais ew 

oposição o unia fonte interposta entre os mesmos, unia resolu-
137 

çao cie 7,5/1 para a «ama de 6f>2 !'ev do Cs. 

"a escolha ('.o riterial de construção da blindagem, forar, 

considerados vários paramotros, tais como: 

a) Fator de transmissão gama através •'. e 10,lficm cie ferro, 

igual a 0,025 para 137Cs e 0,0fi para n.a e 6r>Co, (35), sen 

do a ir.eía espessura i^ual a 0,64 por polegada de aço para o 

primeiro, e 0,82 e fí,83, roípectivanente, para o secundo e 

terceiro (11). 

h) Vi al-.il idade estrutural. 

c) Custo. 

A blindagem de ferro ter o inconveniente cie produzir um 

pico na região do Compton, devido ao retro-espalhanento, o 

qual é bastante significativo. Por esta razão, tornou-se ner 

cessãtío projetar a caixa corn o maior tamanho possível den

tro do permitido pelo espaço dísponivc A massa total do 

alumínio empregada para a construção dos suportes dos siste

mas de detecção foi calculada de nodo a não produzir raio X 

característico por esp3 lhamento das radiações. Pela mesma ra_ 
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zão, foi usado material plástico como suporte para as a-

mostras. 

Na determinação da melhor forma geométrica do frasco 

para contagem, de amostras líquidas, bem como sua influên 

cia na eficiência de contagem, foi feito um estudo da va

riação do volume de liquido na atividade detectada. Nas 

experiências descritas em II.2.2., e nos resultados apre

sentados em III.3., verificou-se que o aumento de volume 

por diluição não influi no total das contagens acumuladas 

obtidas com os três tipos de frascos usados. Quando o vo

lume 2 aumentado por acréscimo de atividade, verifica-se 

um aumento de atividade correspondente a um aumento line

ar na contagem detectada, numa faixa de volumes entre 2 e 

50 ml. A partir deste ponto, a auto-absorção e geometria 

jã influem significativamente. (Fig. 5 e 6). 

No estudo da auto-absorção em amostras líquidas, os 

dados obtidos, (ver III.4), mostram que, independentemen

te do tipo de recipiente usado, S necessário o emprego de 

um fator de correção apropriado. Para cada densidade su

perficial, o fator de correção ê o mesmo, qualquer que se_ 

ja o tipo de recipiente utilizado, uma vez que estes fat£ 

res, calculados para cada caso separadamente, se superpõem, 

como podemos ver no gráfico da Figura 7. 

0 mesmo ocorre no estudo da auto-absorção em amostras 

sólidas, onde os fatores de correção são praticamente os 

mesmos para os dois tipos de bechers empregados. 

No estudo da influência da variação de massa e diâme

tro da amostra em relação ao diâmetro do cristal detector, 

verificamos que as atividades especificas mais altas cor

respondem ãs placas de Petri menores, cujos diâmetros são 

menores ou muito próximos ao diâmetro do cristal. No en

tanto, se considerarmos o número de contagens acumuladas, 
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as placas maiores apresentam uma velocidade de contagem 

maior, e isto, em se tratando de amostras ambientais, de 

baixa atividade, seria vantajoso, do ponto de vista de le_ 

var a uma estatística de contagem mais favorável. (Gráfi

cos das Figuras 9 e 10). 

Verificamos também, neste experimento, que a redução 

do fotopico, devido ao afastamento da fonte em relação a 

face do cristal, não segue a lei do inverso do quadrado 

da distância, uma vez que as amostras não são pontuais , 

nem se trata de fontes colimadas. 

Em relação a qualidade do espectro, verificamos que, 

para um n? atômico médio mais elevado, a ocorrência do 

efeito fotoelétrico em relação ao Compton é favorecida , 

(Gráfico 11). Obtem-se assim uma melhor definição do fo

topico, o que auxilia a avaliação do espectro gama. 0 gr£ 

fico da figura 8 mostra também que ha uma saturação, aci

ma da qual não i.ã vantagem, do ponto de vista de qualida

de do espectro, em aumentar a massa da amostra a ser ana

lisada. Neste caso, o aumento de massa sÕ seria vantajoso 

do ponto de vista estatístico, de vez que aumentaria a ve_ 

locidade de contagem. Esta saturação foi encontrada para 

volumes na faixa de 100 a 150 cm . 

Na determinação de eficiência'*., Kahn, B. e Lyon, W. 

(26), determinaram experimentalmente para a gama de 
1 *í 7 

0,662 Mev do Cs, uma eficiência de 1,162, e de 0,5052 

e 0,3942, respectivamente, para as gamas de 1,17 e 1,33 Mev 

do Co, usando um cristal de Nal(Tl) de 1 1/2" de diâme_ 

tro por 1" de espessura. Os autores se preocuparam mais 

com a eficiência do espectrometro em si, enquanto que, no 

nosso caso, o interesse era estabelecer as condições de 

contagem que fornecessem a maior eficiência, envolvendo 

tanto os fatores intrínsecos do aparelho, quanto os refje 
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rentes às amostras a serem medidas. 

No tipo de padrão preparado visando a comparação com 

cinzas de materiais ambientais, obtivemos eficiência* da 

ordem de 1,0-2,5Z para a gama de 0,662 Mev do Cs. Já 

com os padrões preparados por processos radioqulmicos 

(Precipitação por fosfomolibdato de amonio) que se apre

sentam sob forma física que possibilita uma geometria mais 

favorável, com menos aurto-absorção, obtivemos eficiencias, 

para o Cs, de 12,0 a 13,52. Para o K as eficiencias 

variam de 0,8-1,35% nos padrões ambientais, enquanto que 

para os preparados por método radioquimico apresentam va

lores de 6,0 a 7,0Z. 

Na radiometria gama de amostras ambientais, a princi

pal dificuldade reside, muitas vezes, na elaboração de p£ 

droes compatíveis com o material disponível a ser anali

sado. No nosso caso, as amostras de maior interesse então 

sob a forma de cinzas de ossos, conchas, vegetais, tecido 

mole e espinhas de peixes, moluscos, etc, provenientes 

da região de Angra dos Reis. 

No gráfico da Figura 12, podemos verificar que, entre 

o espectro obtido com as amostras de cinzas calcãreas (oi 

sos) e o do padrão de CaC0_, não há diferença significat^ 

va, enquanto que para as cinzas de feijão, observa-se uma 

pequena variação na inclinação da curva de cps contra vo

lume, a partir de 350g, provavelmente devido ã composição 

da cinza de feijão, cujo Z médio é mais baixo que o CaCO-

e ao volume ocupado pela amostra apôs a compactação. De 

qualquer modo, para massas ate 300 - 400 g, a comparação 

com o padrão de CaCO. não deve ocasionar erro apreciável. 

Nos resultados obtidos em amostras ambientais, por 

espectroscopia gama, e por método radioquíraico, as únicas 
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amostras que apresentaram concentrações de J Cs detectá-

veis, por espectroscopia gama foram: Oreastra, Leite Ni

nho e Carne de Marisco, enquanto que por método radioqui-

nico, apenas Leite "inbo e Carne de Marisco, havendo uma 

variação da ordem de 36? nos resultados, de um nétodo pa_ 

ra o outro. (Tabelas Vil e VIII). 

4 0 
Ma determinação de K, podemos notar una boa reprodti 

tibilidade de resultados de mesmas amostras contadas di

versas vezes por espectroscopia gama. A comparação entre 

os resultados obtidos por espectroscopia gana e absorção 

atômica, apresentou variações nuna faixa de 9 - 582, em 

função da atividade total presente (Tabela VIII). 

137 
Calculando os limites de sensibilidade para Cs, em 

função de uraa atividade estatisticamente si j>ni f icante aci_ 

ma da radiação de fundo, obtivenos: 0,01 pCi/p para as a-

mostras de 1 kG, e 0,004pCi/g para as de 300^, e de 

0,02mgK/g pela determinação de K nas amostras de 1 kf» e 

de 300 g. 

Xa determinação de atividade por padronização interna, 

ou seja, adição de atividades conhecidas ã amostra, obti-

vetnos una variação na faixa de 1,5 - 30% sobre os valores 

esperados. 
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V. CONCLUSÕES 

Nos trabalhos de otimização das condições operacio

nais de um espectrometro gama aulticanal, visando a análî  

se radiometric» de amostras ambientais, chegamos as se

guintes conclusões: 

1) A amostra deve estar posicionada o mais próximo 

possível dos cristais detectores, sendo esta a geometria 

que proporciona melhor eficiência de contagem. 

2) 6 vantajoso trabalhar-se com volumes de amostras 

próximas ao patamar de saturação da auto-absorção, visan

do melhorar a estatística de contagem. 

3) A melhor geometria de contagem para amostras sóli

das é aquela em que a amostra fica interposta entre os 

cristais detectores, com estes na posição vertical, encos_ 

tados â amostra. Para amostras líquidas, os cristais de

tectores deverão ficar numa posição horizontal, encosta

dos â superfície lateral do recipiente que contém a amos

tra, para qualquer volume empregado. 

4) Os espectros de amostras calcinadas analisadas , 

não diferiram significativamente do padrão elaborado, mos_ 

trando que este padrão pode ser empregado sem que se in-

troduza erro apreciável na avaliação quantitativa da amos_ 

tra. 

5) As eficiência» encontradas foram da ordem de 1.0 -
137 2.5Z para a gama de 0,662 Mev do Cs, para os padrões 

preparados para a comparação com cinzas de materiais am

bientais, e de 12,0 - 13.05Z para os padrões preparados 

por métodos radioquímicos. Para o K, os valores foram 

de 0,8 - 1 ,35% para os padrões ambientais, e de 6 - 7Z pa 
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ra os padrões radioquímicos. 

6) A resolução achada para o sistema foi de 7,5Z para 
137 a gaaa de 0,662 Mev do Cs. 

7) O liaite de sensibilidade determinado foi de 0*01 

pC£/g para as amostras de 1 kg, e de 0,004 pCi/g para as 
137 de 300 g, para o Cs e de 0,02 agk/g pela determinação 

de K, ea aabos os casos. 

8) Na coaparação entre os aétodos radioquíaico e de 
137 espectroscopia gaaa para Cs os resultados apresentam 

40 -

uma variação da ordem de 36Z. Para K, na comparação en

tre espectroscopia gama e absorção atômica, os resultados 

apresentam uma variação na faixa de 9 - 58Z, em função da 

atividade total presente. 

9) Na coaparação entre os resultados de uma mesas a-

mostra contada mais de uma vez, obteve-se uma flutuação na 

faixa de 0,5 a 22Z. 

10) No levantamento realizado com amostras de grandes 

volumes provenientes da região de Angra dos Reis, dentro 

do programa de levantamento pre-operacional do Reator Nu

clear, dentre as amostras anr.lisadas, somente Oreastra a-

presentou atividade mensurável. 
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SUMÁRIO 

Na otimização das condições operacionais de um espec-

trômetro gana mulcicanal, com dois cristais de Nal(Tl), de 

3" x 3", em oposição, foram estudados parâmetros que for* 

necessem a melhor eficiência de contagem para cada tipo 

de amostra a ser analisada, tais como condições eletrôni

cas, blindagem, suporte para amostra, resolução, geome

tria ou posicionamento da amostra entre os cristais dete£ 

tores, auto-absorção, efeito da densidade, tipos de fras

cos. Foram escolhidos , para amostras sólidas, geralmente 

sob a forma de cinzas, por recipientes plásticos, cilín

dricos, onde a amostra é prensada, e frascos cilíndricos 

para amostras líquidas, podendo os cristais detectores o-

cupar posição vertical ou horizontal em relação ã amostra. 

Foram efetuadas medidas em amostras ambientais, usan-

do-se padronização interna, para Cs e K, assim como 

comparação com métodos físicos, (absorção atômica para K) 

e radioquímicos (precipitação de Cs por fosfomolibdato de 

amonio), cujos resultados apresentaram uma boa concordân

cia. 

Visando uma comparação com diversas amostras ambien

tais, foram elaborados padrões que simulassem &s caractit 

risticas físicas das mesmas. 

137 Os limites de sensibilidade determinados para o Cs, 

foram de 0,01 pCi/g para amostras de 1 kg, e de 0,004 pCi/g 

para amostras de 300 g, e de 0,02 mgn/g, pela determina 

çao de K em ambos os casos. 
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SUMMARY 

For the optimization of the operational conditions of a 

multichannel analyser gamma spectrometer, with two 3" x 3" 

Nal(Tl) crystals in opposition, several parameters ware 

studied,which are responsable for the best counting 

efficiency, in each type of sample to be analysed. Thus, 

electronic conditions, shielding, sample holding, resolution, 

geometry (or the sample positioning between the detectors), 

were investigated. Self-absorption, sample density and the 

effects of the shape of the containers were also tested. For 

solid samples, (usually ashed), the best container was found 

to be a plastic cylinder, with the sample pressed inside. 

For liquid samples, plastic cylindric flasks were also found 

to be the best ones. 

Envirormental samples were measured with internal 

standards for Cs and K. Results were compared with those 

obtained by physical (atomic absoption for K) and radiochemical 

methods (Cs precipitation by amoniutn phosphomolibdate). 

Results show good agreement with the spectrometric analysis. 

For comparison with environmental samples, standards 

were prepared, in such a way that they could simulate their 

physical caracteristics. 

The minimum detectable activity was determined for Cs. 

Results show values of 0.01 pCi/g for the 1 Kg samples, and 
40 0.004 pCi/g for the 300g ones. By the measurement of K, we 

found this value to be 0.02 mgK/g, in both cases. 
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