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R E S U M O

Os métodos de Medida absoluta e relativa, do tipo

4 f B-Y e câmara de ionização 4t Y respectivamente, para

• calibração de fontes radioativas, permitem atingir uma

exatidão da ordem de 0,12 IB determinação da sua atividade ,

•as não tem condições de determinar a presença de impurezas

radioativas, interferentes no valor da atividade. Assim, um

dos problemas associados ao controle de qualidade de fontes

calibradas fornecidas aos usuários ê a identificação

e quantificação destas "impurezas. Neste trabalho e descrito

um procedimento rotineiro, utilizando os recjrsos de

espectrometria gama, que permite identificar e determinar a

contribuição relativa das impurezas na atividade do

radionuclTdeo principal em fontes calibradas.



A B S T R A C T

The absolute and relative methods for radioactive

sources calibration, like 4HB-y and 4iy ionization chamber

respectively, allows to reach 0,l<of exactiness in activity

Measurement, but cannot distinguish radioactive impurities

that interfere in the activity. Then, one of the problems

associated to a quality control of calibrated sources,

furnished to users is the identification and quantification

of the impurities.

In this a work, a routine technical procedure, using

the faci l i t ies of gamma spectrometry method that allows to

identify and to determine the impurities relative

contribuition to the source main radionuclide activity, is

described.



INTRODUÇÃO

RadionuclTdeos começaram a ser produzidos com o advento

dos aceleradores de partículas e em larga escala graças ao

desenvolvimento dos reatores nucleares, o que possibilitou a

ampliação de seu emprego em diversos campos da atividade

humana.

Com o crescente uso no pais de materiais radioativos e

instrumentação nuclear nos programas de controle de

instalações nucleares e a vasta aplicação na indústria ,

medicina, agricultura e pesquisa científica, torna-se cada

vez mais importante o controle de qualidade das fontes

radioativas fornjecidas aos usuários.

Este controle de qualidade não so está relacionado com

a precisão e exatidão da atividade da fonte de interesse como

também - no caso daqueles r-adionuclídeos que são obtidos

por processos químicos a partir de um alvo irradiado - na

identificação e quantificação do teor de possíveis impurezas

radioativas nela presentes.

Os métodos de medida da atividade de uma fonte

radioativa podem ser absolutos ou relativos, dependendo das

grandezas físicas envolvidas e da maneira como estas são

medidas. Quando a medida e determinada diretamente pelas

taxas de contagens registradas, dispensando-se o uso de

qualquer fonte de referência, este procedimento é
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caracterizado como absoluto ou direto. Jã os métodos tidos

COMO relativos ou indiretos necessitam de se referir a

m a outra fonte de atividade conhecida através da

determinação previa da eficiência do sistema de medidas .

Um dos métodos absolutos que apresenta maior

versatilidade ê o que utiliza um detector proporcional

com geometria de contagem 4 f o qual e aplicável aos

radionuclTdeos que decaem pela emissão de uma nartTcul? beta se-

guida por um raio gama. Este método, chamado de método 4 f£~Y»

e exato e preciso, porem requer bastante trabalho para

ajustar o sistema de medidas além de se limitar a alguns

poucos radionuclTdeos em estreita faixa de atividade.

Dentre os métodos relativos o mais utilizado é o

que emprega a cintara de ionização, também com geometria

de contagem 4H, aplicável aos emissores gama. Ela

apresenta alta estabilidade, simplicidade no preparo . de

amostras, precisão e flexibilidade quanto ã faixa de

atividade. Este é o chamado 4tfY.

Entretanto, os métodos 4H3 - y e 4^ Y acima

mencionados são incapazes de discriminar a presença e a

contribuição de impurezas radioativas na fonte a ser

calibrada. Para identificar e quantificar tais impurezas

faz-se necessário a aplicação de um outro recurso.

Neste trabalho é apresentada uma técnica, via

espectrometria gama, que indica e determina . os
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constituintes radioativos indesejáveis presentes en uma

fonte, quando estes aparece» devido a uma das duas causas :

a) ocorrência de outres reações nucleares durante a

irradiação do alvo;

b) presença de impurezas químicas ativadas no alvo.
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1 - SISTEMA DE ESPECTROMETRIA GAMA

Em sistemas de analise de espectrometria gama

emprega<n-se, geralmente, detectores semi-condutores de

gernânio devido ao seu alto poder de resolução em

energia que compensa a baixa eficiincia apresentada

pelos detectores de Nal(TI). Alem disso, apresentam uma

relação píco/Compton da ordem de 50, baixo ruTdo e

linearidade em ampla faixa de energia, de 3 key a

10 MeV, para os detectores GMX. A figura 1 mostra,

comparativamente,os espectros de raios gama obtidos em um

detector de germãnio e iodeto de sódio.

Os detectores semi-condutores geram pulsos elétricos que,

apôs serem pri-aaipl if içados, são enviados a um amplifica dor.

Os pulsos oriundos desta etapa são transformados em sinais

digitais, proporcionais .a energia dos raios gama

incidentes. No ADC, assim, os sinais são processados e armazenados

em um sistema analisador multicanal (MCA) com saída para

impressora, registrador grafico ou microprocessador. .0

diagrama, de blocos do sistema é visto na figura 2.

1.1 - Identificação de RadionuclTdeos

A identificação de radionuclTdeos oeios espectros gama

semelhantes àqueles mostrados na figura 3 é feita mediante
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Pig. 1- Espectros de raios gama obtidos por detectores a Nal(Tl) e GMX.
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Fig. 3- Espectros de raios gama em um detetor de Ge de 60 cm*.



a determinação das energias dos fotopicos de acordo com a

posição que ocupam no espectro em um sistema calibrado.

A calibração e" realizada empregando-se fontes de

radiação gama de energia e taxas de emissão conhecidas bem

como sua atividade total. Estes radionuciTdeos devem

obedecer as seguintes condições:

a) possuírem meias-vidas suficientemente longas;

b) emitirem uma ou mais radiações gama de energias

distintas.

A tabela 1 apresenta os radionuciTdeos mais utilizados

para esta calibração.

Na prática, a calibração i feita tomando - se várias

fontes (como as indicadas na tabela 1}, cujos fotopicos se

distribuem ao longo de todo o espectro de energia que se

deseja medir. Assim, determinam-se os respectivos canais

onde a contagem em cada fotopico e máxima, num tempo

suficiente para se atingir uma boa estatística de contagem.

A representação grafica da energia do fotopico versus

número do canal, figura 4, e denominada curva de calibraçllo do

sistema, que normalmente pode ser representada por uma reta.

Portanto, a determinação da energia dos fotopicos realiza-se

através da equação:

E = aX + b (1)

onde:

E - energia da radiação gama
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T A B E L A 1 - FONTES OE RAIOS GAMA (REF. PTB-Ra-16, 1984) 6

RadionucHdeos

Am

Cd

Co

Ce

Hg

Sn

Cs

Mn

Z"

Co

- 241

- 109

-. 57

- 139

- 203

- 113

- 137

- 54

- 65

- 60

Meia-vida
(dias)

157788

463

271,84

137,65

46,612

115,1

10958

312,5

243,9

1925,5

Energia
(keV)

26,345

88,032
59,537

122,061
165,853

279,196 *

391,688

661,660

834,843

1115,546

1173,238
1332.502

Intensidade
relativa

0,024

0,036
0,3 60

0,856

0,800

0,813

0,649

0,850

0,999

0,504

0,999
0,9998
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X .- número do canal

A figura 4 mestra uma curva de calibração ajustada

linearmente pelo método dos mínimos quadrados, utilizando -

se uma fonte de Eu-152. Nas regiões de baixa ou alta

enernia, conforme o desempenho do detector» pode-se utili-

zar outras formas analTticas para melhor ajuste dos pontos

experimentais.

1.2 - Desempenho do Sistema

1.2.1 - Resolução

A resolução de um detector, por definição.

e expressa pela largura do fotopico, em energia, avaliada

na metade de sua altura máxima. Esta semi-largura, vista

na figura 5, caracteriza a capacidade do sistema discriminar

radiações que possuam energias distintas e próximas. Sendo

assim, a resolução de um sistema e dada pela expressão:

R - r (2)

o

onde;

r - semi-largura, em unidades de energia, do

fotopico de interesse

E - energia do fotopico.

n
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P o r t a n t o , u s a n d o - s e a s e q u a ç õ e s ( 1 ) e ( 2 ) , v e m :

R (E) = a ( C d - C e* 100 % (3)

Eo

onde:

C C -
d e e - são os números dos canais, nos lados direi

to e esquerdo do pico, que possuem a metade

do valor da ccitanem máxima.

1.2.2 - Curva de Eficiência

A eficiência e definida como a relação entre a

taxa de radiação detectada pelo sistema e a emitida pela

fonte. Com o uso de fontes padrões (calibradas) de energias

e intensidades conhecidas,usando-se o mesmo sistema de

detecção e mesma geometria de contagem, obtém-se a cirva

de eficiência em função da energia, através da relação:

« ( E ) . "»(£) (4,
At.I .3,7.10*

onde CPS(E) - ê a' taxa de contagem no fotopico (em contagem

por segundo)

At - é a atividade ( pCi)

Iy - e a Intensidade de emissão ( % ).

Esta equação estabelece a eficiência para cada energia

das radiações emitidas pelas fontes padrões. Como a eficiência
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i determinada em ura número limitado de energias, devera ser

feita uma ínterpolação ajustando-se uma função do tipo

e(E) = aEb + £ c.ex?(d.E) (5)

2 e

aos pontos experimentais • .

Na faixa de energia, compreendida entre 150 e 2000 keV o

ajuste dos dados experimentais a uma forma do tipo potencial

e(E) = aEb (6)

i suficiente para manter baixa a incerteza devido a interpolV

ção. Nas regiões de baixa e/ou alta energia (E < 150, E >2000

keV) pode-se também, alternativamente, fazer o ajuste a uma

forma polinonial.

Dessa maneira, são determinados os valores de £ e b

na equação, a qual pode ser representada na forma linear geral

Y = A + bX. (7)

onde;

A *• Ln a

Xi = Ln Ej

Yi * Ln ^



Os coeficientes ^ e b_ da regressão, que definem a

curva, são obtidos através do sistema de equações abaixo:

n IXi EY i

E(Y. X.)
(8)

0 grau do ajuste na regressão pode ser indicado pelo

coeficiente de determinação3

1 2
r2 _ AZYj + b £ XjYj - n( E Vj) (9)

Os valores de r próximos de 1 indicam um melhor

ajuste do que aqueles próximos de zero.

Através da curva de eficiência levantada com padrões,do

tipo ilustrado na figura 6, e da análise dos espectros gama

obtidos, pode-se determinar:

a) a atividade de uma fonte qualquer, conhecendo-se sua

energia e intensidade

cpsm (10)

b) ou mesmo sua Intensidade, conhecendo-se a atividade

e energia:

CPS(i) (1.1)
. e(E1).3,7.10

1.5
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1.3 - Análise Quantitativa de Espectros de Raios Garoa

Para se chegar a análise final dos espectros

adquiridos a partir do sistema de detecção necessita-se,

inicialmente, de um tratamento que permita localizar os picos,

determinar suas energias e intensitiades relativas com

respectivas incertezas estatísticas. Isto normalmente ê feito

co* o uso de um programa de análise de espectros via

computador. Existem em uso diversos códigos para executar

a análise de dados espectrais. A maioria deles utiliza um

formalismo matemático para representar os fotopicos e o fundo

continuo em suas vizinhanças definindo, assim, formas de picos

(peak shape) . Habitualmente, os fotopicos são ajustados

a una distribuição gaussiana:

onde:

X = número do canal

XQ= ponto médio do pico

bQ= parâmetro dependente de r •

Yn= contagem do pico(máxima)

Com isso, determinam-se as áreas dos picos em questão,

após a subtração do fundo contínuo. As áreas calculadas dão

diretamente as contagens totais no intervalo de tempo

considerado. Nos espectros, os fotopicos aparecem superpostos

1.7



a un fundo contínuo que, por isto, deve ser ajustado a una

função tipo linear ou polinonial.

2 - MEDIDAS DE IMPUREZAS

A atividade de prováveis impurezas presentes em soluções

radioativas pode ser representada como uma porcentagem da

atividade do radionuclideo principal, 62,1 , medidas para um

mesmo tempo de referincia.

Chamando A t 2 a atividade do radionuclTdeo principal e

A., a atividade da impureza presente numa solução radioativa,
ti » •

pode-se definir:

«,..- '" 100 « " (">
ti

Mas, pela equação (6), tem-se que:

« 2, 1 S CPS2 C,IY, 1 Q 0 %

CPS e,lYi

De acordo com a curva gerada, vem

_b ,-b

Dessa forma,' pode-se determinar

62il,
 CPS2 ll (E, /Zz)b WQ% (14)

CPSi I2

18



3 - INCERTEZA NA MEDIDA DA EFICIÊNCIA

Para se avaliar as incertezas nos valores calculados

das eficiincias deve-se considerar as suas principais fontes,

descritas abaixo:

a) incerteza no valor da atividade das fontes padrões (sa )
t

b) incerteza na intensidade gama(sj)
c) incerteza na meia-vida (s -, )

T1/2

d) Incerteza no posicionamento da fonte (sR ) e

e) incerteza na determinação da area do fotopico (

A incerteza total na eficiência é obtida por propagação

através da equação:

Se « ( s A t Sj s i j / 2 s R + s

onde normalmente a incerteza na determinação da ãrea aparece

como dominante. Contudo , diferentes incertezas podem aparecer

quando se determina experimentalmente a curva de eficiência

em um detector de germânio através de fontes ou soluções

radioativas padronizadas.

Para fontes puntuais, ou mesmo pequenas amostras

localizadas ácime de 10 cm do topo do detector,emprega - se

rotineiramente um radionuclTdeo multigama que apresente um

esquema de decaimento conhecido e longa meia-vida. Isto e

feito, na pratica, medindo-se fontes de Eu-152, Co-60 etc em
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diferentes energias. Uma incerteza total abaixo de 3 % pode

ser encontrada num intervalo de energia na faixa de 100 a

3000 keV.

Em aplicações que exigem alto tempo de contagem devido

a baixa atividade das amostras, a eficiincia de fotopico

é melhorada quando as amostras e padrões são posicionados

próximos ao detector. Também e comum o emprego de amostras

de considerável volume» principalmente quando se deseja

alcançar boa estatística de contagem. Em vista disso,alguns

erros devido a auto-absorção na amostra e efeitos

de coincidência ao acaso serão introduzidos. Neste caso» a

incerteza total poderá se situar na faixa de 20 a 40£,depeji

dendo do radionuclideo em questão. Naturalmente, correções

deverão ser efetuadas.

A figura 7 mostra um exemplo do efeito de coincidência

ao acaso para uma fonte puntual de Eu-152. A eficiência foi

calculada para diferentes energias do padrão, nas distãn -

cias de 3 e 15 cm a partir do topo do detector.

20
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