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RESUMO

Neste trabalho apresentada uma metodologia para a padronização de radionuclídeos

emissores beta e por captura eletrônica, utilizando-se a técnica de detecção com cintilação

liquida. Neste sentido, implementou-se o método CIEMAT/NIST, de utilização recente nos

laboratórios internacionais de metrologia, e preencheu-se uma lacuna existente no Laboratório

Nacional das Radiações lonizantes - LNNM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear -

CNEN, que até então não dispunha de uma metodologia adequada à padronização destes

radionuclídeos, o que não ocorria em relação aos emissores alfa e gama.

Avaliou-se a implementação desta técnica pela determinação da concentração de

atividade dos seguintes emissores: 14C e 0Sr, emissores beta puro; 55Fé, que decai por

captura eletrônica pura; 2017, que decai por captura eletrônica e partículas beta e0 Co, que

emite partículas beta seguidas de radiação gama. Desta forma, dispôs-se de um amplo

espectro de energias e radionuclídeos característicos, tornando possível uma análise mais

detalhada do processo de implementação.

Para a comprovação dos resultados obtidos com as calibrações destes radionuclideos,

realizou-se intercomparações com os respectivos valores de referência do laboratório

CIEMATlEspanha. Além destas, também foi realizada uma intercomparação com uma

solução de 24TI, utilizada em recente comparação internacional promovida pelo BIPM4 e

outra com uma solução de 60C previamente calibrada no próprio LNMRICNEN, por meio de

um sistema relativo de calibração e por um sistema absoluto de coincidência beta-gama.

O sistema relativo utilizou uma câmara de ionização pressurizada com geometria 47,

do tipo poço e o sistema absoluto usou um detector proporcional com geometria 4,r, do tipo

pill-box, acoplado a um sistema cintilador com cristal de iodeto de sódio de 4x4 polegadas.



As comparações dos resultados obtidos rno LNMIICNEN com os valores de

referência apresentaram uma dispersão mínima de 1,32 % para o 'C, 0,40 % para o .

1, 12 % para o5 Fé, 0, 10O% para o9 Sr e 0,73 % para o20 TI. No caso da solução de 4TI do

BIPM a dispersão foi 0,46 % em relação à média e na comparação do 60Co com os outros

métodos do LNMRI/CNEN a dispersão foi de 0, 18%

Os resultados obtidos com o método CIEMAT/NIST no LNMRICN-EN se mostraram

bastante coerentes com o de outros laboratórios, permitindo afirmar que a sua implantação foi

um sucesso.



ABSTRACT

Ini this work is reported a methodology for pure, beta and electron capture

radionuclides standardization, using liquid scintillation technique. In this sense the

CIEMAT/NIST method, recently utilised by international metrology laboratories, was

implemented and the ack in the Laboratório Nacional das Radiações lonizantes - LN1iR, of

the Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, for adequate methodology to

standardize this kind of radionuclides was filied, fact that wasn't present with alfa and gama

radionuclides.

The implementation procedure evaluation was provided by concentration ativity

determination of the following radionuclides: 14C and 90Sr, pure beta emitters; 55Fé, electron

capture decay; 2477, electron capture and beta decay and 60Co , beta-gamna emitter. In this

way , a careflul analisis of the implementation procedure with these radionuclides types,

ranging on a broad energy spectral, was possible.

To check the calibration results, intercomparisons among our measurements of these

radionuclides and the reference values of the CIEMIAT/Spain laboratory were provided.

Besides this intercomparisons, one was provided with a 204 77 solution, utilized in the

international comparison recently promoted by BIiPM, and another one with a C solution

calibrated in LNIMRICNEN previously by a relative calibration systeinwith a well type

pressurized ionization chamber, and an absolute beta-gama coincidence system, with a pili-

box type proportional counter 4r geomnetry, coupled with a sintillator system with a sodium

iodide cristal of 4x4 inches.

The comparisons among LNMRICNEN results and the reference values, showed a

small deviation of 1,32 % for 14c, 0,40 % for 60Co, 1, 12 % for Fe, 0,10O % for 'Sr and
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0,73 % for 24TI. For the BIPM solution the deviation was 0,46% and for 60Co comparison

with ionization chamber and coincidence methods the deviation was 0, 18%.

The results with CI1EMAT/NIST method implementation in LNMRICNEN showed

good agreement with others laboratories, making the implementation procedure a success.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Nas medições de radioatividade, a detecção da energia liberada pelas transições

nucleares ocorre através da interação direta ou indireta das radiações com os variados tipos de

detectores que produzem pulsos de tensão ou corrente. Estes pulsos formam uma distribuição

que se correlaciona de alguma maneira ao espectro de energia liberado nas transições.

Nos casos da partícula alfa e da radiação gama o ponto máximo do espectro de pulsos

gerado corresponde à energia liberada pela partícula ou pela interação da radiação, uma vez

que estas radiações são emitidas sempre com uma energia bem definida. A determinação da

energia da radiação detectada e a associação do espectro de pulsos com a transição nuclear

correspondente é relativamente simples.

No caso da partícula beta, a situação é mais complicada por se tratar de uma transição

nuclear em que, a cada ocorrência são emitidas partículas carregadas com variados

quantidades de energia, não sendo portanto o ponto máximo do espectro de pulsos detectado o

caracterizador da energia da transição e sim o ponto final deste espectro. Por ser uma partícula

com muito menor poder de ionização que a partícula alfa e muito menor poder de penetração

que a radiação gama, a detecção das partículas de maior energia pode ser bastante

prejudicada ou inviabilizada se o detector apresentar uma barreira material muito espessa

entre o trajeto da partícula até o ponto que esta consiga interagir e converter sua energia em

um pulso eletrônico. Desta forma a determinação da sua energia máxima é mais complicada,

principalmente quando envolver emissores de baixa energia, e consequentemente a associação

desta energia com a transição nuclear.



Nas câmaras de ionização, nos contadores proporcionais e nos detectores

semicondutores, as medidas de energia só são satisfatôrias para partículas de energias

relativamente baixas ou de curto alcance. Isto ocorre neste tipo de medida porque, para se

detectar toda a energia envolvida no processo, o alcance das partículas não deve ultrapassar as

dimensões dos detectores. Mesmo assim uma parte desta energia sempre será perdida nos

materiais que servem como parede delimitadora de volume sensível ou nos que são utilizados

como suporte de fontes, como é o caso dos detectores com geometria 47c.

Nos cintiladores líquidos, como os radionuclídeos estão diluídos na solução contendo

a substância cintiladora, não existe absorção em suporte de fonte e as partículas emitidas

podem ser totalmente absorvidas, tomando-os portanto mais indicados na detecção de

partículas beta de baixa energia. Como conseqüência foram desenvolvidos diversos métodos

de calibração desses emissores usando os cintiladores líquidos como detector.

Os métodos de calibração com cintiladores líquidos podem ser divididos em dois

grupos: no primeiro grupo estão os métodos tradicionais, como os métodos do padrão interno,

da curva de calibração, da dupla janela e o de interpolação-deconvolução espectral

(CARLES, 1993) e no segundo grupo estão os métodos que se baseiam no conceito do

parâmetro livre, energia necessária para a produção de um elétron no fotocatodo do tubo

fotomultiplicador do sistema de detecção, comno o método CIIEMAT/NIST, desenvolvido na

Espanha e EUA, e o método que relaciona coincidências triplas e duplas - TCR,

desenvolvido na França.

Entre os métodos de calibração com cintiladores líquidos existentes, os que se baseiam

no conceito do parâmetro livre (ver tem 2.6) vêm tendo grande aceitação pelos laboratórios

de metrologia, devido ao consistente embasamento teórico que apresentam, e entre eles sem

dúvida está o método C1EMAT/NIST. Este método resultou de um projeto de cooperação

científica entre os Laboratórios do Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
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y Tecnológicas - CIEMAT da Espanha e National Institute of Standards and Techrnology -

NIST dos EUA.

Neste trabalho optou-se pela implementação do método CIEMAT/NIST, por permitir

a padronização dos radionuclideos emissores beta e por captura eletrônica nos níveis de

precisão e exatidão exigidos em metrologia. Este método, além da agilidade nos

procedimentos, apresenta ainda a vantagem de poder ser implementado em equipamentos

comerciais.

A implementação desta técnica de cintilação lquida, preenche uma lacuna existente no

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações onizantes - LNMRIJRDCNEN, que

passa agora a dispor da capacidade de padronização de radionuclídeos que decaem por

emissão de partícula beta ou por captura eletrônica, para atender a demanda do Pais.

Neste sentido, este trabalho apresenta uma metodologia que permite uma avaliação

dos parâmetros envolvidos na padronização, em acordo com as características de cada

radionuclídeo, bem como o estabelecimento de procedimentos essenciais para a

rastreabilidade à cadeia metrológica internacional, por meio de intercomparações dos

resultados obtidos.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1- O DECAIMENTO ,6.

2.1.1- Histórico

Nos trabalhos experimentais, estudando as caracteristicas de absorção dos raios ,

realizados em 1907, foi observado que ao se aumentar a espessura de absorvedor colocado

entre a fonte e o sistema de detecção, a fração fi transmitida decrescia aproximadamente de

forma exponencial até chegar a zero. Este comportamento diferia do processo de absorção da

radiação a~, a única radiação corpuscular conhecida da época, que apresentava uma curva de

absorção de forma inicialmente quase linear, passando por um acréscimo acentuado ao

alcançar espessuras de absorvedor próximas ao alcance definido pela energia da partícula e, a

partir deste ponto, caindo bruscamente a zero, formando uma espécie de joelho.

Os estudos com deflexão magnética ( ver apêndice A ), realizados por W. Wilson, J.

A. Gray e J. Chadwick (EVANS, 1979, p. 536) em 1914, mostraram que o espectro da

radiação /3 era continuo e forneceram uma explicação qualitativa dos problemas originalmente

"misteriosos" envolvendo a sua absorção e espalhamento.

Os trabalhos de Soddy, Boltwood e outros (EVANS, 1979, p. 539), mostraram que o

decaimento /9 vinha acompanhado de uma variação nas propriedades químicas dos nuclídeos

envolvidos, correspondendo à mudança de uma unidade no número atômico entre o núcleo

pai e o núcleo filho.



Como no caso das particulas a, a diferença de energia entre os nuclídeos pai e filho

era sempre a mesma para todos os átomos da mesma amostra, imaginou-se então que o

espectro continuo observado na emissão do raios fi devia-se à perdas de energia sofridas pela

partícula ao atravessar a nuvem de elétrons nos átomos da amostra antes de ser detectada. Ou

sej a, o espectro contínuo observado seria um espectro secundário e o espectro primário seria

discreto, como o das partículas ax, com energia correspondente à energia máxima observada.

Se de fato o espectro continuo fosse um espectro secundário e o primário fosse

constituído de partículas JJ emitidas com a mesma energia, então a energia média das

partículas deveria ser igual à energia máxima do espectro. Como parte da energia das

partículas liberadas teriam sido dissipadas no interior da amostra em forma de calor, então

seria possível sua medição com um calorímetro e o valor encontrado deveria ser próximo ao

valor da energia máxima observada.

Em 1927 diversos pesquisadores (EVANS, 1979, p. 540), através de diferentes

experimentos com um microcalorimetro e uma fonte de 2lBi (Rádio E -> energia máxima =

1,17 Me V), obtiveram os seguintes valores para o cálculo da energia média deste

radionuclídeo: 035±+0O04MèV; 034±+002MeVe 0,320±+0O005MeV Concluíram então

que o espectro de emissão observado não era um espectro secundário e que as partículas 6B

eram emitidas com diferentes energias até atingirem um valor máximo, aparentemente

contrariando o princípio da conservação de energia. Este raciocínio baseava-se no fato de que

a partir de um grupo de átomos iguais, de um mesmo tipo de radionuclídeo pai, não deveria

haver a emissão de partículas /1 com energias diferentes, uma vez que a energia liberada, no

decaimento para um outro grupo de radionuclídeo filho, sempre constante.

Em 1931 Pauli propôs que o princípio da conservação da energia não estaria sendo

violado, caso ocorresse simultaneamente a emissão de uma outra partícula com energia igual
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à diferença entre a energia da transição nuclear e a energia da partícula /. Esta nova partícula,

o neutrino, teria massa desprezível, não teria carga e possuiria um grande poder de

penetração, sendo portanto de dificil detecção.

Somente em 1934 , baseando-se na hipótese de Pauli sobre a existência do neutrino,

Fermi conseguiu postular uma teoria consistente para explicar o processo do decaimento fi. O

sucesso da teoria foi visto como uma evidência da possível existência do neutrino e levou a

uma grande quantidade de trabalhos teóricos e experimentais para descobrir esta nova

partícula, que teve a sua existência comprovada (ver apêndice B ) posteriormrente.

2.1.2 - A teoria de Fermi

Depois que Chadwick comprovou a existência do nêutron, em 1932, foi possível

compreender que o fenômeno do decaimento / - era essencialmente um processo nuclear

envolvendo a transformação de um prótoni em um nêutron. Baseando-se então na hipótese de

Pauli sobre a existência do neutrino, Fermi desenvolveu a primeira teoria que conseguiu

explicar satisfatoriarmente a forma observada nos espectros experimentais dos emissores fi 

e , após a descoberta da radioatividade artificial, também dos emissores, /1.

O processo de decaimento /8 pode então ser representado pelas seguintes equações:

n -3 + /3 + anti-neutrino ou p -> + 3 + neutrino (2.1)

2.1.2.1 - A probabilidade de emissão da partícula 3

A probabilidade de emissão de uma particula /1, cujo momento esteja compreendido

entre p e p +dp, édada por N(p) dp.
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No instante da transição nuclear, são criados um elétron /8 e um neutrino V. A função

de onda plana do elétron, relativa à posição central do núcleo, é representada por ytie(O) e a do

neutrino por yi,(0).

O comportamento dos núcleons em tranformação, em um volume V, é representado

pela matriz de transição M = f v inicia O yii fal dV , em que O representa um operador

apropriado (EVANS, 1979, p. 543, 548) para as possíveis formas de correlação angular entre

o neutrino e a partícula f, indicadas na TABELA 2. 1.

TABELA 2. 1: Formas de correlação angular

entre a partícula > e o neutrino.

1 +(v/3c)cos~o Tensor

1 - (/ C) cosq> Escalar

1 - ( 1 ) cos ç> pseudo escalar

1 - (v/13 c) cos <p vetor axial

1 - (i C) cos q' Escalar

Nas 5 formas de correlação descritas tem-se : v = velocidade da partícula 6 ; c=

velocidade da luz e q = ângulo entre a direção de emissão do neutrino e da partícula /.

A matriz M representa a medida da probabilidade relativa de que um determinado

núcleo se transforme emitindo uma radiação 6 e 1 M 2 representa o grau de entrelaçamento

das funções de onda dos ncleons em seus estados iniciais e finais, para as transições

permitidas.

O formato característico do espectro, equivalente a um sino, entre os momentos p e p

+ dp4. é dado pelo fator estatístico dz 1 dE0 (ver anexo C) , conforme a equação (EVANS,

1979, p. 550) abaixo:
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dn -16z 
2 mc 2 (W 22

dE0 h6 7ko - 22

Nesta equação c é a velocidade da luz , mo é a massa de repouso da partícula ,, h é a

m mc E (Me V) p mv
constante de Planck, W = - 2-1= - - otno qaã

MO m0c2 O,51lMe V e M'OC---Potat, euaa

final da probabilidade de emissão da partícula 13 com momento entre p e p + dp será expressa

(EVANS, 1979, p. 548) por:

N(p)dp dV s-I(2.3)
h ~~~~dE0

Nesta equação g é uma nova constante, intitulada Constante de Fermi, com valor

-49 3 - , 0-49 c3 erpaas1,374 10 cm . erg para as regras de seleção de Fermi e _ 0 c r aaa

regras de seleção de Gamow-TelIer (ver anexo D), e h é a Constante de Planck dividida por

2 .

Quando, no lugar de p e p + dp, se expressa o momento da partícula como

pertencente ao intervalo ij e q + di7 , se troca o fator estatístico dn / dE0 pela sua equação

especifica e se introduz o fator F(Z, ii), representando a influência das forças Coulombianas

sobre as partículas emitidas, a equação da probabilidade de emissão fi será dada (EVANS,

1979, p. 553) por:



N(q)dq - 4 0 2 ng Mj2F(Z,,7)q2(W0 - Wydq (2.4)
h7

Relacionando a energia total W com o momento 1, através da expressão W2~ 2

+ 1, obtém-se (EVANS, 1979, p. 893) W dW q dq7 e F(Z, ) = F(Z, W) , portanto a

probabilidade de emissão da partícula /1 em transições permitidas com energia entre W e W

+ dW será dada por

N(W)dW = 64~ Z2rng 2 2Ã< 2F(-)(w 2»(W wyw(2.5)

Uma outra maneira de se expressar o espectro de Fermi (TORANO, 1993, p. 4) é pela

quantidade N(E) de partícula / em função da energia cinética E, conforme a expressão

N(E) CF (Z,E)[(EO - EY (E +1IE2 + 2EY]2 (2.6)

onde E,, é a energia cinética máxima da partícula fi, em unidades de mc 2; C é o fator de

forma (ver tem 2.1.2.3.) e F(ZE) é o fator de correção de Coulombiana.

2.1.2.2 - O fator nuclear de correçio Coulombiana

As partículas /3 imediatamente após serem emitidas sofrerão a influência de forças

Coulombianas, provenientes de prôtons e elétrons dos outros núcleos, tendo então modificada
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a sua forma original de espectro, determinada pelo fator estatísticoŽ.

dE0

As partículas / - serão desaceleradas, ao serem atraidas pelos prótons, resultando em

um espectro com mais partículas de baixa energia do que o esperado pelo fator estatístico, ao

passo que as /3 serão aceleradas, ao serem repelidas pelos prótons, e produzirão um espectro

com menos partículas nesta faixa de energia.

Quantitativamente esta deformação é provocada pela perturbação que o campo elétrico

nuclear provoca na função de onda We(O) produzida pela partícula fl, com efeito mais

marcante na faixa de baixa energia do espectro produzido, alterando a sua probabilidade de

emissão.

Para os seguintes dados: uma partícula /3 com velocidade v e massa de repouso mo;

velocidade da luz igual a e; q mv / moc ; energia total da transição /3 igual a W; W2 712

1; /c r/ W; momento da partículafl entre i7e 7+d7

A alteração na probabilidade de emissão /3 devido ao campo elétrico nuclear é

calculada (EVANS, 1979, p. 551), sem levar em conta as correções relativísticas, pelo fator

nuclear de correção Coulombiana

N (Z, i) (27~y) (1 - e-2y (2.7)

onde : y (Z) /137 vc) =(Z ar/ W) - + Zpara odecaimento, e - Zpara

+ = 2 2/,6 lhec 1 /137 -> constante de estrutura fina ; e = carga do elétron ao

quadrado; h constante de Planck.

A maioria dos efeitos da repulsão Coulombiana se processa em torno da camada K,

onde a energia de ligação BK (Z / 137 )2 ( 'MO 2 ).Quando não se tem no decaimento
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BK«m0c 2 será necessário usar o fator de correção Coulombiana (EVANS, 1979, p. 552) na

sua forma relativistica, dada na expressão abaixo.

F, (Z, 4(1 + -'S) ____"I(+S i)' 28
r'( +2S 2R 3 (;2eY \+ Y 28

onde : s = 1I- (z/1 3#) - 1 _ 4(Z/137) 2 é o negativo da energia de ligação da

camada K, em unidades de mo c2 R Ré o raio nuclear; h/m0c =386 x 10-13 cm é o

comprimento de onda Comptoni do elétron ; y=(± Z) 137 ) e Fé a função gama

calculada com parâmetros do radionuclideo . Quando Z O , FZ, q7) - 1.

Para Z • 30 e 0,6 q7 : 5 a utilização do fator FN(Z, ) sem correção relativística

produzirá um erro menor que 5 % , em relação ao fator que leva em consideração a mesma

correção (EVAINS, 1979, p. 552).

Uma outra maneira de se abordar o fator de Coulomb é considerá-lo como sendo a

relação entre a densidade eletrônica no centro do núcleo filho e o infinito (TORANO, 1993,

p. 5), ou seja:

t/(O) 2
F~4E) = ~~ (0) 12 (2.9)

cuja expressão relativística é dada pela equação
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F(ZE) =2(+y 0 )[(2pR)2(1Ir) ,ry E(Yo + iY) I (2.10)
F(Z, ) 2 ( + y) [ (pR)] e [(2y0 +1) 

onde: p é o momento linear da partícula fl, em unidades de m0,c 2 R é o raio nuclear ;, Z é o

número atômico do núcleo filho; yo= 1 -a Z ) 12;y = ± Z (1 + p) ,2 COM + Z

para, e - Zpara,6 ; a= e /h c 1 / 37 éa constante de estrutura fina.

2.1.2.3 - O fator de forma.

Um outro fator que modifica a forma, similar a um sino, caracterizada pela expressão do ftor

estatístico ' , é o fator de forma. Este ftor depende da classificação da transição nuclear,
dE,

em função da variação do momento angular ( Aj = 1ji -j ) e da paridade (A ff ZiZf

nos estados nucleares inicial e final.

A grosso modo, as transições nucleares podem ser classificadas em

a) permitidas - àquelas que se enquadram na regra de seleção

Aj= jjj - f = Oou 1 com paridade . z = + 1 (2.11)

b) proibidas - as que não se enquadram nesta regra.

As transições proibidas, devido à mudança de momento angular e de paridade,

encontram mais dificuldades de ocorrer e por isso apresentam espectros mais retardados em

relação aos espectros das transições permitidas.

No caso das transições proibidas foram desenvolvidos fatores de forma (EVANS,

1979, p. 557; TORANO, 1993, p. 6) para cada uma das 5 possíveis correlações angulares
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entre o neutrino e a partícula g. Estes fatores C, ao serem aplicados à equação desenvolvida

para as transições permitidas, possibilitam que esta continue apresentando o mesmo formato

teórico que os espectros obtidos experimentalmente com transições nucleares de diferentes

graus de proibição.

Estes fatores são expressos de acordo com a classificação das transições a que estejam

associados.

• O fator de forma correspondente às transições permitidas é a constante 1 + , que

aparece na equação que definiu o fator de Coulomb FN(Z, i) anteriormente, e calcula-se

por

co 1+s 2217 (2.12)

• Para as transições com primeira proibição, pelas regras de Gamow-Teller, o fator de forma

é calculado pela expressão abaixo, onde p é o momento da partícula /1 e q é o momento do

neutrino.

C1 +p q2 (w -)±W -W)2 (2.13)
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Este fator proporcionará mais emissões de partículas nas faixas de alta e baixa energia

do que o normalmente previsto para o caso das transições permitidas, conforme pode ser

visto no gráfico (EVANS, 1979, p. 557) de Fermi-Kurie da FIGURA 2. 1.

5
y91

o

3>N

2

o 0,4 0.8 12 16
E, in ',1eV

FIGURA 2. 1: Gráfico de Fermi-Kurie para o 9 1Y.

Ográfico de Fermi-Kurie (ver apêndice D) normal, representado seesva d

uma reta, mostrando o excesso de partículas nas faixas de baixa e alta energia. Se ao

invés disso se considerar o fator de forma, representando ,F será obtido então uma

linha reta, conforme a espectativa teórica.

Para as transições com segunda proibição, como no caso do 1 Be, o fator de forma é

calculado por
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C2 4+ 1 p2q 2+ q4 (2.14)

ePara as transições com terceira proibição, como o caso do 4 0 K, o fator de forma é

calculado por

C 3 ~p 6 + 7p2q2(p 2 + q2) +q6 (2.15)

2.1.2.4 - Efeito de blindagem pelos elétrons atômicos.

O potencial eletrostático dos elétrons atômicos também afeta a forma original do

espectro f e implica na necessidade de se encontrar também uma correção para este efeito

(EVANS, 1979, p. 552). Analiticamente essas correções não podem ser expressas de uma

forma simples, pois envolvem soluções relativísticas para os movimentos dos elétrons,

utilizando o formalismo de Dirac em um campo do átomo do tipo descrito por Thomas-

Fermi, e só são possíveis através de cálculos computacionais complexos.

J. R. Raitz (EVANS, 1979, p. 552) conseguiu tabular essas correções para os

elementos de número atômico 16, 29, 49, 84 e 92 (respectivamente S, Cu , I , Po e U) e,

concordando com cálculos aproximados já existentes, verificou que este efeito exercia pouca

influência sobre o espectro ,6 - , mas afetava profumndamente o espectro fi + na faixa de

baixa energia, principalmente para os elementos de número atômico elevado.

Na emissão / - este efeito reduz em aproximadamente 2 % a probabilidade de emissão

na faixa de 50 keV, para Z _- 50 e cresce à medida que Z cresce ou a energia decresce.
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Na emissão /1 + este efeito aumenta em aproximadamente 37 % a probabilidade de

emissão na faixa de 50 keV, para Z 50 , e aumenta por um fator de 2,9 para Z =_ 92.

Neste tipo de emissão o potencial dos elétrons atômicos têm o efeito de reduzir a altura e a

espessura da barreira de potencial apresentada aos pósitrons.

2.2 - CAPTURA ELETRÔNICA

Neste tipo de transição um núcleo X captura um elétron de uma das camadas

orbitais mais próximas ao núcleo , se transforma em um outro núcleo Ye emite um

neutrino V com energia q = Q+- E - E~, , dependente da camada orbital ( x = KLM .. ) na

qual ocorreu a captura. E., é a energia de ligação do elétron no orbital do núcleo filho, Q +.é a

energia correspondente à diferença de massas atômicas entre os estados fundamentais dos

núcleos pai e filho, E é a energia do nível nuclear resultado da captura eletrônica, logo Q -

Ei é a energia da transição.

Para poder existir uma captura eletrônica, a energia de transição deve ser no mínimo

igual à energia de ligação do elétron a ser capturado, ou seja Q + - Ei E 

Após a captura do elétron, a vacância deixada no orbital pode ser ocupada por um

elétron menos ligado, com a correspondente emissão de um fóton ou de um elétron Auger, e

ser transferida em cascata até as camadas periféricas do átomo. As energias liberadas nestes

processos corresponderão sempre ao valor da energia de ligação do elétron que foi capturado.

Quando a energia de transição for suficiente para capturar elétrons em mais de uma

camada, a probabilidade de captura nas camadas mais internas será sempre maior que nas

camadas mais externas, ou seja
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PK> PL >PM> .... e PK +PL PM~ . .... = 1 (2.16)

A reordenação atômica devido à vacância criada por captura eletrônica na camada K,

com intensidade de transição I , se dá pela emissão de um raio XK ou a emissão de um

elétron Auger.

2.2.1 - Reordenação atômica com emissão de um raios XK, após uma captura K

Considerando que um elétron de uma camada superior x ocupe a vacância deixada na

camada K pela captura eletrônica, a diferença de energia entre estas duas camadas será

emitida na forma de uma radiação eletromagnética de intensidade

ExK =EK- Ex (2.17),

onde EK é a energia de ligação correspondente a camada K e E é a energia de ligação

correspondente à camada x .

O rendimento de fluorescência ftp , probabilidade de emissão de um raio XK ao

ocorrer uma vacância na camada K, nesta camada é calculado como

(0 K K / K (2.18),

onde nK = I6 PK é o número total de vacâncias na camada. Este rendimento só depende do

número atômico e é aproximadamente igual a 1, à exceção dos elementos leves onde também

pode variar com o estado químico e vale menos que a unidade.
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A representação espectroscópica habitualmente utilizada (LOS ARCOS, 1993, p. 4)

para as transições dos níveis L, M e N em direã àaada K, simbolizada na FIGURA 2.2,

é a que está indicada na TABELA 2.2.

_________________________________ 7

1 LL~~~~~~5

K

FIGURA 2.2: Representação das transições entre as camadas K L M e N.

TABELA 2.2: Representação espectroscópica de transições eletrônicas dos níveis LMN para

o nível K.

K(x Ka 2 K3Para transições do nível L para o nível K

K 1 K 2

K 'p 1 K 3 KM 2 Para transições do nível M para o nível K

Kpi1 KM 3

K,65 KM 4

K,65 KM 5

K',62 K,8 2 K,6 2 KN2 ~Para transições do nível N para o

nível K
K 4 K6 2 ' KN3

Kfi4 KN4

K4 KN5

As transições KL1 , KM e KN 1 são proibidas pelas regras de seleção.
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A intensidade dos raios XK em relação à emissão mais importante ( Kal é dada pela

seguinte expressão

2.2.2 - Reordenação atômica com emissão de elétrons Auger, após uma captura K

Alternativamente à emissão do excesso de energia, entre o nvel envolvido no

preenchimento da vacância e o nível da camada K, em forma de uma radiação

eletromagnética, o núcleo pode transferir este excesso de energia a um elétron, elétron Auger,

de uma outra camada y, que será expulso do átomo com uma energia

Ea (Kf) =EK-Ex-Ey - AE (2.20),

onde EK ,EXeEY, são as energias de ligação nos níveis K, x e y ( E-, Ey) e AEé UM

termo corretivo introduzido devido a energia de ligação do átomo no estado excitado ser

maior do que no estado fundamental.

Os elétrons Auger, substitutos dos raios X que seriam emitidos após os elétrons das

camadas L , M e N saltarem para ocupar a vacância deixada na camada K, são classificados

(LOS ARCOS, 1993, p. 4) como ilustrado na TABELA 2.3.

TABELA 2.3: Classificação dos elétrons Auger após uma captura K.

Auger KLL KLI1 KL1IL2 ;KL1 L3 ;. KL LI ; KL L3

Auger Kí, KL1M1; KLIAn KLIM3 ;. KLIM4,5 ; KL2MI ;,KL2M2,3

KL2M4,5 ;KL3M1 ;KL3M4,5 ; KLIN ;-KL2N ;-KL3N

Auger Ky x= M,N, .. y=MN...
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A intensidade destes elétrons Auger é dada pela seguinte expressão

'K 'KLL 1= 1(2.21)

2.2.3 - Reordenação atômica após uma captura L

Na transição nuclear por captura eletrônica pura, uma vacância na camada L pode ser

provocada por uma captura direta nesta camada ou pela reordenação atômica proveniente de

uma captura K, provocando a transferência de uma vacância ocorrida na camada K para uma

na camada L. Existe também a existência de transferências de vacâncias entre as subcamadas

da camada L (L 1 ->L2 ; L 14L 3 ;L 2->L3 , com probabilidadesfi2 ;fi3 ;f23 ), denominadas de

transição Coster-Kroig , cujo número é calculado por

tL, = L + lL2±flL3 = Y-I, PL±flnK n (2.22),

onde nK é o número de vacâncias na camada K e KLj é o número de transferências de

vacâncias K->' L , que por sua vez é calculado pela expressão abaixo (LOS ARCOS, 1993, p.

5).

'KLt
2±+

'Ka i(-W ) KLL (.3
nKL= 1 ±1 +. 1 1O) 2.3

iKa K/3 .. KLX KLy

1± 
KLL KLL
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Para cada uma das três subcamadas da camada L existe um rendimento de fluorescência a't

especifico, que representa a probabilidade de emissão de um raio XLi ao ocorrer uma vacância

L , que é independente do número atômico e cuja soma é igual ao rendimento a> da camada

K.

A ocupação de uma vacância na camada L , por um elétron de uma camada x (x=

M,,.)menos ligada, pode vir acompanhada pela emissão de um raio XL, de energia Exi-- = EL

- E,, ou de um elétron Auger , cujo espectro de energias compõe-se de raias praticamente

indiscrimináveis. No caso de uma transição Coster-Kronig (L 1->L2 , L 1 ->L3 , L 2 ->L3 ), esta

vacância vem sempre acompanhada de um elétron Auger LiLj com energia

EeCK(Li Li ) = EL - ELj - E.(2.24),

onde i 1,2 e 1,2 , que ocorre antes que a camada Li seja re-ocupada e , portanto, criando

novas vacâncias ( Vu , V2 , V) nesta camada. As vacâncias VL , derivadas das transições

Coster-Kronig , são em maior número que as vacâncias NUi da camada L e são calculadas

pelas expressões abaixo:

VL = NLi, (2.25)

VL2 = NL2+ f1 2NÍ,I (2.26)

VI3= NU + f13NÍ 1 + f23 (NL2 + f 2 ) (2.27),

onde considera-se NL, = Ni, + Ni,2 + Nu = 1 (2.28).

2.2.4 - Rendimentos médios, de fuorescencia w~L e Auger a , em uma captura L

O rendimento médio de fluorescência da camada L é obtido dos rendimentos úQ das

subcarnadas (Ú , o2 , ü4»3) ou da distribuição das vacâncias produzidas pelas transições
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Coster-Kronig , conforme as expressões

a L =Vi_ 1 + V2 2 +Vc03 (2.29)

ou wL NL-i [CL1 + f12Cú +(f 13+f 12 f23) ú3]+ NL2( 02 + f2 + )NL W (2.30)

e a intensidade IL dos raios XL pode ser dada por IxL = il- «JL (2.31).

O rendimento Auger médio é definido, para uma mesma distribuição inicial de

vacâncias, pela relação COL + L 1(2.32)

e portanto a intensidade 'eixL dos elétrons Auger da camada L pode ser dada por

leAL = tIL L (2.33).

2.2.5 - Probabilidade de captura em transições permitidas ( Aj = 0, 1)

Para transições permitidas, a captura eletrônica só é possível na camada K e sub-

camadas L , M, , M2,. .. e aplicando-se a teoria para o decaimento jO, a

probabilidade de captura eletrônica por unidade de tempo para um elétron em uma

determinada camada ou sub-camada x ( x = K, Li Mi ,, ... ) é da pela seguinte equação:

2 2

4fmf2 2 (2.34)
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Nesta equação tem-se :

g constante de acoplamento na interação fraca

M012matriz da transição nuclear

qX energia do neutrino

f,, g,, componentes das funções de onda radiais do elétron

B. fatores de intercâmbio, que incluem a influência dos efeitos atômicos sobre as

probabilidades de captura

Para um átomo com número de elétrons Z1, a probabilidade total de captura eletrônica Xc é

ÀXC=ZKXK +ZLIXLI +ZUXL2 ZMIkM] ZM2ÂM2 +ZNXNN + . (2.35)

Experimentalmente utiliza-se as probabilidades relativas de cada sub-camada em relação a

probabilidade total conforme as expressões seguintes.

PK =ZKIÀ C ; PL = ZLI C;PL2 =ZL2IXC; PM = ZMhI C ; P2= ZM2/XIC (2.36),

cuja soma está normalizada a 1 e satisfazem as seguintes relações (LOS ARCOS, 1993, p.

9) ilustradas na TABELA 2.4.
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TABELA 2.4 Probabilidades das sub-camnadas em relação à probabilidade de

captura total.

PL PLI1iL2 - M L M 'N _ A" NL 

PK PKL PLj L PL IPLPL L PL

PLi PLL PM1I

L _ ZL1 gLI q LI B LI

PK ZK gK 2 q 2 BK

PL2 _ZL 2 fL2 q L2 2 BL2 _fL 22 B L2
p ~~~2 2 2-

PLi ZL1 gLI q LI B LI gLL BLI

_m 'M1 [ p M2 1 ZM1 gM 1
2 qm 2 [ ZM2 M2 1 BM1

PLI PLI L PM J ZLI gLI q LI2 L ZMI M2 B L

2.2.6. Probabilidade de captura em transições com proibição única (Aj = 2 ,3)

Para estes tipos de transições , além das camadas K , , M e M 2 , tem-se que considerar

também as camadas L 3 ,M 3 e M 4 . A probabilidade de captura na camada ou sub-camnada x

( x = K, L , Mi, ... é dada pela equação da probabilidade de captura para o caso das

transições permitidas, multiplicada pela expressão seguinte:

(q KrO) Aí(2.37).

Nesta equação tem-se
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ro é o raio do núcleo em unidades de h 1 moc

A= =2,3

As probabilidades de captura nas sub-camadas L e L 2 são obtidas da mesma forma

anterior e a da sub-camada L 3 obtém-se utilizando as relações da TABELA 2.5S.

TABELA 2.5: Relações de probabilidades usadas para determinação da

probabilidade da sub-camada L3.

PL LI Ií±L2 PL3

PL 3 _3(AJ -1)(2AJ -1)L 3
2 B L3

L1 (q LIrO) 2 gLI2 BLI

~~L _ 2LI L B fL 2 BL 3(AJ - 1)(2AJ - 1)9gL 3 BLPL ] L1 L 1 L2 2L
pK gK2 q K2 BK gLI 2 BLI (qLr) gLI2 BLI

2.3 - CINTILAÇÃO LIQUIDA.

2.3.1 - O processo de conversão de energia em luz

Em uma solução cintiladora, composta normalmente de uma substância solvente mais

uma ou duas substâncias com capacidade de emitir luz ao dissipar energia, as partículas

carregadas e os elétrons secundários liberam energia interagindo principalmente com as

moléculas do solvente, a maioria na solução cintiladora, aumentando a energia térmica das
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que sofreram interação.

Parte da energia liberada também será consumida na criação de pares de ons, radicais

livres e fragmentos moleculares (HORROCKS, 1976), fazendo com que a eficiência luminosa

da solução cintiladora dependa da maneira que for encontrada por esses produtos para se

recombinarem. A concentração destes produtos dependerá da ionização especifica da

radiação, sendo mais alta ao redor da trajetória da partícula, principalmente em seu ponto

inicial de interação, ocasionando uma redução da eficiência luminosa toda vez que esta

grande quantidade de ons e moléculas excitadas reagirem entre si, ao invés de reagirem com

as moléculas dos cíntiladores, fenômeno este denominado como extinção por ionização (ver

apêndice F).

As sucessivas recombinações iônicas são responsáveis pela produção de cerca de 60%

das moléculas excitadas no solvente (SAINCH-EZ, 1993). Estas moléculas (S*) encontram-se

nos níveis eletrônicos fl1 (S, , T,,) e o ( ) com níveis de excitação ni Ž 2.

As moléculas excitadas no estado singlete (S,,) e no estado triplete (Tu) são as

responsáveis pela produção da cintilação e consequentemente, as diferentes eficiências que

apresentarem ao passar dos estados excitados para os estados S,~ ou T estarão definidas as

diferentes eficiências de cintilação nos cintiladores líquidos.

Os processos de absorção de energia (E) pelas moléculas não excitadas do solvente

(SO) podem produzir diretamente os seguintes produtos moléculas no estado S, , T e U;

íons moleculares X e X ; radicais livres F e F e elétrons e

Em estudos quantitativos, J. B. Birks (BIRKS, 1951, 1966, 1971) verificou que a

probabilidade de excitação das moléculas é da mesma ordem de grandeza que a probabilidade

de ionização dos ons moleculares e radicais livres. Verificou também que a produção de

moléculas excitadas no estado 0-, é muito mais provável que as do estado excitado S, e T
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Um resumo da absorção direta de energia no solvente pode ser visto nas alternativas

de interação da TABELA 2.6.

TABELA 2.6: Possibilidades de absorção direta de energia no solvente.

Alternativa de Tipo de interação Produtos formados Observações

Interação

1 S + E S

2 So + E T

3 So+ E UnMuito mais provável que as

alternativas 1 e 2

4 S + E X + +e - Mesma probabilidade que as

5 So +E F + +F- alternativas 1,2 e 3

Os elétrons gerados na quarta alternativa proporcionarão outras cinco possibilidades

(SAÁNCHiEZ, 1993), ilustradas na TABELA 2.7.

TABELA 2.7: Possibilidades de absorção de energia proporcionada

pela alternativa 4 da TABELA 2.6.

Alternativa de Tipo de interação Produtos formados

Interação

6 x + e- SI

7 x ~~+ e-T

8 X + ±e-

9 S + e X

10 F +±+e F
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Os ons moleculares gerados nas alternativas 4 e 9 também proporcionarão outras

cinco possibilidades (SANCHIEZ, 1993), ilustrada na TABELA 2.8, produzindo dímieros [S,

SI ou [T, TI.

TABELA 2.8: Possibilidades de absorção de energia proporcionadas

pelos ons moleculares gerados nas alternativa 4 e 9 da TABELA

2.6.

Alternativas de Tipo de interação Produtos formados

Interação

1 1 X (1) + X (2)_ [5(1) S(2)1

12 X (1) + X (2) [ T(1) T(2)]

*representa estados excitados.

As moléculas e dmeros em estados excitados produzirão dois tipo de cintilação: uma

fluorescência, da órdem de 10-9 segundos, causada pela desexcitação rápida dos estados

moleculares singletes ; e ua cintilação lenta, fosforescência, com vida-média da ordem de

um segundo, proveniente da desexcitação dos estados moleculares tripletes.

Somente 10% da energia cinética dos elétrons que interagem em um coquetel

cintilador contribuem para a formação de moléculas ou dímieros no estado singlete, mesmo

assim a fluorescência constitui-se no mecanismo de cintilação mais importante.

As interações que produzem moléculas excitadas no estado un , alternativas 3 e 8 , e

as que produzem radicais livres, alternativas 5 e , dissipam energia somente através da

produção de calor, não produzindo portanto nenhum tipo de cintilação.
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2.3.1.2 - A migração de energia no solvente

A energia absorvida no interior do solvente (SAINCHEZ, 1993) se desloca , pelo

processo de excitação de molécula a molécula, até que é cedida a uma molécula do soluto, a

uma molécula da substância cintiladora ou a uma molécula de um agente extintor. Este

processo de transferência de energia solvente - solvente é muito rápido, da ordem de

nanosegundos, e é explicado pela teoria de Birks (BIRKS, 1951, 1966, 1971) e de Voltz

(VOLTZ et a., 1963).

Na teoria de Birks a transferência de energia se deve a união e dissociação de duas

moléculas pela formação de excímeros , processo em que uma molécula excitada do solvente

se une a uma outra não excitada e ao romper essa união transfere sua energia para a que não

estava excitada anteriormente. Este processo ocorre a uma grande distância em relação ao

tamanho da molécula e pode ser representado da seguinte maneira:

S1(1) + So(2) <--> [ S(1) S (2) * <-- So(1) + S 1(2) (2.38)

onde : S1(1) é a molécula 1 excitada , So(2) é a molécula 2 não excitada, So(1) é a

molécula 1 não excitada e Si(2) é a molécula 2 excitada.

Na teoria de Voltz a transferência de energia se dá através de um processo não

radioativo de transferências de excitação entre moléculas vizinhas, ilustradas nas alternativas

da TABELA 2.9.
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TABELA 29: Possibilidades de transferência de excitação não

radioativa entre moléculas vizinhas.

Alternativa de Tipo de transferência Produtos formados

Interação

1 Sn(1) + So(2) So(1) + S(2)

2 Si(1) + So(2) So(1) + S(2)

3 T1(1) + T1(2) S1(1) + So(2)

So(1) + S(2)

onde : S(1) é a molécula 1 no estado singlete com nível de excitação t e TI (1) é a molécula

1 no estado triplete com nível de excitação 1.

2.3.1.3. A migração de energia do solvente para o soluto

A maioria das substâncias utilizadas como solventes emitem baixa quantidade de

fótons, por isso tomna-se necessário adicionar outras substâncias como soluto para que a

conversão de excitação em emissão fotônica seja eficiente. Normalmente adiciona-se dois

solutos um com a finalidade de absorver excitação e produzir ftons , soluto primário e

outro com a finalidade de absorver os fótons produzidos pelo soluto primário e emitir outros

fótons em uma faixa de freqüência equivalente à faixa sensível das substâncias utilizadas nos

fotocatodos, soluto secundário.

Atualmente emprega-se também o soluto secundário para reduzir certas extinções que

aparecem no sistema cintilador-amostra , provocadas pela existência de coloração.

Entre as substâncias mais utilizadas como soluto primário encontra-se o butil-PB3D e o PPO

(ver apêndice G) e, como soluto secundário, o DPH e o POPOP.

As principais características dos solventes estão ilustradas na TABELA 2. 10.
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TABELA 2. 10: Principais características dos solventes.

Apresentam baixa probabilidade de emissão de fótons

A distribuição espectral dos fótons não se adapta à sensibilidade das fotomultiplicadoras

As vidas-médias dos fótons são longas, _30 ns, aumentando a probabilidade de extinção

Por serem muito concentrados, os ftons apresentam alta probabilidade de serem

reabsorvidos

As principais características dos solutos estão ilustradas na TABELA 2. 1.

TABELA 2.1 1 Principais características dos solutos.

Apresentam alta probabilidade de fluorescência, =_90%

A distribuição espectral dos fótons deve se ajustar à máxima sensibilidade dos fotocatodos

As vidas-médias dos fótons são muito curtas, _ 1 a 2 ns

Por serem pouco concentrados, os fótons possuem baixa probabilidade de serem

reabsorvidos

2.3.1.4 - A transferência de energia do solvente para o soluto primário

A transferência de energia, das moléculas excitadas do solvente para as do soluto

primário, nas moléculas em estado singlete se processa a partir do nível de excitação mais

baixo e é um processo não radiativo de ressonância dipolar, que ocorre a uma distância

intermolecular de até 60 A em um tempo de transferência da ordem de 1 0-11 segundos. Pode

ser representado pelo esquema abaixo:

S *(I) + Y () *> S(1) + *(I) (2.39)

onde * significa o estado excitado, S(1) são as moléculas do solvente e Y(1) são as

moléculas do soluto primário.
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Após serem excitadas pelo solvente, as moléculas do soluto primário sofrem uma

desexcitação vibracional que as deixa sem energia suficiente para excitar outras moléculas do

solvente, fazendo com que a excitação remanescente fique retida até que a molécula do soluto

encontre uma outra forma de desexcitação. Portanto, ao contrário do processo bidirecional

existente na transferência solvente - solvente, a transferência de energia solvente - soluto

primário é irreversivel.

Em soluções cintiladoras com concentrações muito baixas, i 0-2 molar, cada

molécula do solvente transfere sua excitação para uma molécula do soluto e se esta

concentração diminuir, a eficiência na emissão de fótons também diminuira.

2.3.1.5 - A transferência de energia para o soluto secundário

A transferência de energia, das moléculas excitadas do solvente para as do soluto

secundário, também pode se processar de maneira análoga do soluto primário, porém como

3
a concentração do soluto secundário, _ O5 g/dm ,na solução cintiladora é muito menor que a

3
concentração do soluto primário, =-5 gldm ,este tipo de transferência de energia é muito

pouco provável.

Também é possivel existir a transferência de energia não radioativa, dos estados

excitados das moléculas do cintilador primário para as do cintilador secundário, porém devido

á baixa concentração do cintilador secundário, este processo não é competitivo com o

processo luminoso.

A principal forma de transferência de energia para as moléculas do soluto secundário

ocorre através da absorção dos ftons de fluorescência emitidos pelo soluto primário,

conforme o esquema abaixo, onde * indica um estado excitado; Y é a molécula do soluto

primário; h v é o fóton de fluorescência emitido; e Z é a molécula do soluto secundário.
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y* -> y + hv ~~~~~~(2.40)

hv + Z 4> Z (2.41)

Da mesma forma que no caso solvente - soluto primário, este processo de transferência de

energia também é irreversível.

Após absorver os fótons emitidos pelas moléculas do cintilador primário, as

moléculas do cintilador secundário se desexcitam emitindo ftons de fluorescência,

originários dos estados singletes, e de fosforescência, originários dos estados tripletes. A

maioria das desexcitações ocorrem desde o primeiro estado excitado singlete até o estado

eletrônico singlete fundamental, entre dois estados vibracionais possíveis da molécula,

conforme o esquema abaixo, onde o primeiro sub-índice corresponde ao nível eletrônico e o

segundo ao nível vibracional :

SIO ->Son (2.42)

As transferências de energia entre dois subníveis vibracionais de um mesmo nível

eletrônico não são radioativas. O mesmo acontece com as transferências que ocorrem entre

estados singletes e tripletes dentro de um mesmo nível energético.

2.3.2 - O processo quantitativo de detecção com cintilação líquida

O processo quantitativo de detecção com cintiladores líquidos (MALONDA, 1993, p.

7) pode ser sintetizado nas fases indicadas na TABELA 2.12.
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TABELA 2.12: Fases do processo quantitativo de detecção com cintilação lquida.

Fase Eventos Fenômeno produzido Observações

Uma particula de energia E Serão excitadas A E = energia da partícula;

interage com as moléculas moléculas do solvente, Q(E) fator de extinção

do solvente onde : por ionização (anexo F);

A = Q(E) sE s = fator relativo natureza

do solvente e da substância

extintora, caso exista.

Uma fração 1 das A molécu- Serão produzidas B Q(E) s E = quantidade de

las excitadas transfere ener- moléculas excitadas no moléculas excitadas do

gia para as moléculas do soluto, onde : solvente'

soluto, com uma vida média B=1 A ou = eficiência quântica de

2 B= Q(E) s E transferência entre o sol-

vente e o soluto, que

depende somente da

concentração molar do

soluto e das características

do solvente.

Uma fração q das B molé- Serão emitidos L Q(E) s E = quantidade

culas excitadas emitirá fótons de fuorescência, de moléculas excitadas no

3 fótons de fluorescência onde: soluto

L =q B ou

L = (E) s q E.

Devido à geometria e carac- Serão absorvidos no Q(E) s 1 q E = quantidade

teristicas óticas do sistema fotocado f dos L f de ftons de fluorescência

de detecção, somente uma tons emitidos, onde : emitidos

fração c dos L fótons emiti- f=e L ou

4 dos pelas moléculas do so- f = Q(E) s q E

luto chegarão ao fotocatodo
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TABELA 2.12: Fases do processo quantitativo de detecção com cintilação lquida

(continuação).

Fase Eventos Fenômeno produzido Observações

Uma fração k dos! fótons Serão produzidos m p k = valor médio da efi-

que chegam ao fotocatodo fotoelétrons, onde: ciência quântica do fotoca-

consegue interagir e liberar m= p kf ou todo no espectro de fluo-

fotoelétrons. m =Q(E) s tq cp kE rescência do soluto primá-

rio;

k = valor de eficiência

5 quantica da resposta

máxima do fotocatodo;

p = fator de acoplamento

espectral entre o espectro

de fluorescência do soluto e

a resposta do fotocatodo.

Os m fotoelétrons serão ace Serão produzidos no a M = fator de multiplicação

lerados pelo campo elétrico nodo da fotomultiplica total da

6 existente entre os vários dino dora Telétrons, onde: Fotomultiplicadora.

dos da fotomultiplicadora. T =M m.

Portanto a relação completa entre a amplitude de pulso e a energia da partícula que interagiu

no cintilador poderá ser expressa por

T= Q(E) s tqep k ME (2.43)

onde cada componente desta expressão está indicado na TABELA 2.13.
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TABELA 2.13 - Componentes da expressão que calcula a amplitude do pulso de tensão

produzido em sistema de detecção com cintilação liquida.

T amplitude do pulso eletrônico produzido na saida da

fotomultiplicadora

Q (E) fator de extinção por ionização

s fator relativo à natureza do solvente e, caso exista, da substância

extintora

1 eficiência quântica de transferência entre o solvente e o soluto, que depende das

características do solvente e somente da concentração molar do soluto. a

fração das moléculas do solvente que transferirá energia às moléculas do soluto

q fração das moléculas do soluto que emitirá fótons de fluorescência

c fr-ação de fótons emitidos pelas moléculas do soluto, que atingem o fotocatodo

p fator de acoplamento espectral entre o espectro de fluorescância do soluto e a

resposta do fotocatodo

k fração dos fótons de fluorescência que produzirá fotoelétrons

m quantidade de fotoelétrons produzidos no fotocatodo

M fator de multiplicação total da fotomultiplicadora

E energia da partícula

2.4 - MODELO DO PARAMETRO LIVRE, BASEADO NO CORTE ENERGÉTICO.

Este modelo baseia-se na necessidade de um pulso apresentar um valor mínimo de

amplitude To para que possa ser detectado no sistema de medida (MALONDA , 1993, p. 3).

A esta amplitude mínima corresponderá um limiar de energia EL , situado entre zero até um

valor máximo de energia E,, , que corresponde ao valor do parâmetro livre ou figura de

mérito pu do sistema. Ou seja, /i = E1,.

36



Um sistema de contagem que possua apenas uma fotomultiplicadora e produza um

espectro teórico de energia, no intervalo EL • E • E,, , cuja área esteja normalizada a uma

unidade, apresentará uma eficiência de contagem equivalente ao valor numérico da respectiva

área. Se este sistema possuir duas fotomultiplicadoras operando em coincidência, apresentará

então uma eficiência de contagem equivalente ao quadrado do valor numérico desta área.

Para cada grau de extinção química existente em um coquetel de cintilação existirá

uma eficiência de contagem específica, que corresponderá também a um valor de parâmetro

livre especifico. Portanto, mediante as eficiências, relacionando-se o grau de extinção química

com os valores do parâmietro livre, obtém-se uma curva que caracteriza o sistema de detecção

e independente do radionuclídeo que esteja sendo medido, obtendo-se então uma curva

universal para este sistema. Por exemplo, ao se relacionar os diferentes valores de eficiência

de contagem, extinção química e parâmetro livre, obtidos através de medidas com uma fonte

de 3H, com os os valores obtidos de uma fonte de 14C , o sistema de medida apresentará os

mesmos valores de parâmetro livre que os apresentados no caso anterior.

2.5 - MODÊLO ESTATISTICO DO PARAMETRO LWRE.

Uma outra hipótese é definir o Parâmetro Livre pu como sendo o valor médio de

energia necessária para produzir a emissão de um fotoelétron no fotocatodo, supondo que a

sua resposta siga a distribuição de Poisson (MALONDA, 1993, p. 5).

Por ser a emissão de elétrons diretamente proporcional à quantidade de ionização

produzida na solução cintiladora e também proporcional à energia E da partícula, o número

total de fotoelétrons emitidos será igual ao produto E. Q(E) , onde Q(E) representa o valor

da extinção química (quenching) em função da energia E (ver apêndice F).
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Portanto, se m é o número médio de fotoelétrons emitidos, então o Parâmetro Livre 

será dado pela expressão

JU=EQ(E) (2.44)

Como m, baseado no modêlo do corte energético, é calculado pela expressão

m =Q(E) s tqcp kE (2.45),

então tem-se

__EQ(E) _2_46_

Q(E)stqcpkE stqcpk (.6

Observa-se então que p independe da energia da partícula, porém varia de acordo com as

características apresentadas pelo sistema de detecção.

Admitindo-se que os processos de emissão de elétrons pelo fotocatodo e a

correspondente multiplicação deles nos diniodos de uma fotomultiplicadora obedeçam à

estatística de Poisson, a probabilidade de se obter exatamente n elétrons, quando em sua

saída é esperado uma média de m elétrons para uma determinada quantidade de fótons que

chegam ao fotocatodo, é dada pela expressão

p(n,m) = Mnem(2.47)

Conseqüentemente, a probabilidade de que não haja nenhum elétron na saída, mesmo

havendo fótons no fotocatodo, corresponderá ao valor da expressão dada fazendo-se n = ,

ou seja
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mO -m

p(O,m) = = e' (2.48)
O!

Por ser a área da distribuição normalizada para ua unidade e o seu valor numérico

corresponder a eficiência total do espectro de emissão teórico, tem-se então a eficiência de

detecção dada por

E 1 -p(O,m) = 1 -e' m (2.49)

Considerando-se agora um sistema de detecção possuindo duas fotomultiplicadoras

trabalhando em coincidência e produzindo em média na saida respectivamente m e M2

elétrons, tem-se então as seguintes eficiências de detecção :

1- p(Oi, ml) para a via de contagem da fotomultiplicadora número um e

82 =1-p(O, m 2 ) para a via de contagem da fotomultiplicadora número dois.

Logo, a eficiência de coincidência será f-c = &1 6 (2.50)

Admitindo-se que as duas vias de contagem apresentem a mesma eficiência e que os

fótons produzidos no processo de cintilação, gerando uma média total de m elétrons, sejam

m
distribuídos igualmente para cada fotocadodo, tem-se então 1711 = M2 - e portanto a

eficiência de coincidência será £- (1 e ) (2.51).

Extraindo-se agora m da expressão do parâmetro, livre p e substituindo-se na

expressão da eficiência, tem-se então, para um sistema de detecção com duas

fotomultiplicadoras operando em coincidência e submetido a um conjunto monoenergético de

partículas fi, a seguinte expressão para a eficiência:
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{, i e - p1(2.52)

No caso deste sistema estar submetido às emissões /1 de um radionuclideo de energia

máxima E0 , tem-se então a eficiência de detecção expressa por

J N(E){1 eiE2I)u }d(E) (2.53)

onde N(?E) corresponde ao espectro de Fermi para o radionuclídeo considerado, cuja

distribuição deve estar normalizada à uma unidade.

O cálculo de s é obtido na prática através de um algoritmo de integração numérica,

onde o intervalo de integração corresponde a uma série de bandas fixas de energia, nas quais

estão associados o total de eventos e os respectivos cálculos das eficiências de detecção em

cada uma das bandas de energia.

2.6 - EFICIÊNCIA DE CONTAGEM EM RADIONUCLíDEOS QUE DECAEM POR

CAPTURA ELETRÔNICA PURA.

A energia responsável pela excitação do cintilador na captura eletrônica pura, provém

dos elétrons Auger e dos raios X absorvidos no coquetel de cintilação. Esta energia varia

entre O a 100 keV e, nesta faixa, os elétrons depositam praticamente toda a sua energia, ao

passo que os raios X podem escapar da região delimitada pelo volume do frasco de cintilação.

Para que a resposta do cintilador seja adequadamente caracterizada, tomna-se
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necessário um estudo detalhado das diferentes vias de reordenação nuclear que um

radionuclídeo possa adotar após capturar um elétron, com suas respectivas probabilidades.

No caso da captura eletrônica pura, conforme pode ser observado pelos

desenvolvimentos teóricos descritos antreriormente no item 2.2, o detalhamento de todos os

possíveis processos de reordenação é bastante complexo e requer o conhecimento de um

elevado número de parâmetros atômicos e nucleares, que em muitas vezes não estão

devidamente caracterizados e determinados. Por isso, torna-se conveniente trabalhar com um

modelo simplificado, que seja suficientemente preciso para a finalidade desejada.

O método CIEMAT/NIST também pode ser aplicado aos radionuclídeos que fazem

captura eletrônica (LOS ARCOS, 1993, p. 1 1), se for calculada a eficiência teórica em função

do parâmetro livre ou figura de mérito p do sistema cintilador-amostra-fotomultiplicadora.

O modêlo simplificado considera que a captura só ocorre nas camadas K ou L,

supondo que a energia elétrons Auger e raios X produzidos por capturas ocorridas nas

camadas M ou acima desta não produzam contribuição apreciável para a eficiência de

contagem, sendo portanto válida a seguinte relação de probabilidades.

PK PL 1 (2.54)

Também não se considera as sub-camnadas existentes nas camadas L ou M, que são

consideradas como únicas e por isso os rendimentos Auger e de fluorescência considerados

são:

Para a camada K e l

Para acamada L f e M

Como consequência disso se considera somente 4 grupos de elétrons Auger, que por

suposição depositam toda a sua energia no cintilador, e 3 grupos de raios X, são eles:
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• O grupo de elétrons Auger KL , Km, Kmu e Lw , sendo considerados em cada grupo

o valor médio do espectro de energias, cujas probabilidades satisfazem as seguintes

relações:

P(KLL) + P(KLM) ± P(KAflÍ) = 1 e P(LAff) = 1 (2.55)

• O grupo de raios X KL , KM e L , sendo considerados em cada grupo a média

ponderada da energia de seus componentes, cujas probabilidades satisfazem as seguintes

relações:

P(KL) + P(KÃI) = 1 e P(LAI) = 1 (2.56)

Diferentemente dos elétrons Auger, os raios X podem atravessar a solução cintiladora e

alcançar as paredes dos frascos sem interagir e desta forma não ter sua energia detectada.

As probabilidades de escape dos raios X (IK para a linha Ka, VK para a linha K/J' e

IL para os raios XL) dependem do volume, composição da solução cintiladora , do ponto e

direção de emissão. Estas probabilidades em função da energia, têm sido calculadas através de

um programa de Monte Carlo adaptado à geometria cilíndrica, com diâmetro de 25 mm, para

diferentes volumes de solução e diferentes tipos de cintiladores, conforme ilustrado na

FIGURA 2.3.

Erwga (k*V>

FIGURA 2.3: Probabilidade de escape dos raios X para o Tolueno (LOS ARCOS, 1993,p. 12).
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Levando-se em consideração as hipóteses derivadas do modelo simplificado para as

alternativas de reordenação atômica na captura eletrônica pura, chega-se a 21 possíveis vias

de reordenação. Cada via de reordenação possui uma probabilidade de ocorrência e deposita

no cintilador uma energia especifica, conforme ilustrado na TABELA 2.14, onde:

Exyz é a energia de um elétron Auger XYZ ;Eyz é a energia de um raio Xyz subtraido da

energia de ligação K do carbono ; E, é a energia dos raios XK do carbono ; e Q(E) é a função

de ionização da teoria de Birks (SÁNCI-EZ, 1993), calculado pela expressão

E 0 +kidE (2.57)

TABELA 2.14: Energia associada às vias de reordenação do modelo simplificado

de captura eletrônica pura.

Via de Energia efetiva, corrigida para a extinção por ionização associada

reordenação à via de reordenaçáo

1 E, = ELQ(EL) +2 E~Q(E~)

2 E2 = EKL Q(E>=) + E~ Q(EMM)

3 £3 = EKL Q(E,=) + EMM Q(ELMM) + Em Q(Em) + E, Q(E,)

4 E4 = E= Q(E=)

5 Es = EKL Q(EL) + Em Q(Em) + 2 E, Q(E,)

6 E6 = E= Q(ELL) + 2 Ew Q(EMM) + 2 E, Q(E,)

7 E7, = Ew Q(E~)

8 Eg = Ew Q(EmÃ) + EKL Q(EKL,) + E, Q(E0 )

9 E9 =O

11 E, 1= 2 EKQ(EKn) +2 EQ(E,)

12 E12 = EKL Q(EKn) + E, Q(E,)

13 E13 = EKL Q(EM) + EW Q(ELWM)

14 E 4 = ELMQ(ELU)

15 E, = EL Q(EL) + ELw Q(Em) + E, Q(E,)
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TABELA 2.14: Energia associada às vias de reordenação do modelo simplificado

de captura eletrônica pura (continuação).

Via de Energia efetiva, corrigida para a extinção por ionização associada

reordenação à via de reordenação

16 E16 = E~Q(EKM)

17 E 17 = O

18 E, 8= ErvQ(Eni)

19 E1 9 = O

20 E20 = Em Q(ELkV) + E, Q(E,)

21 E2 1 = EÀÍ Q(ELwM)

2.7 - O MÉTODO CIEMAT/NIST.

Este método foi desenvolvido na década de 80, através de um projeto de cooperaçao

científica entre o CIEIEAT da Espanha e o NIST dos EUA, sendo atualmente utilizado por

vários laboratórios de metrologia em todo o mundo. um método relativo de calibração e

portanto necessita que o sistema ou equipamento de detecção seja submetido previamente aos

efeitos da radiação proveniente de amostras de uma solução padrão de atividade conhecida

para que a sua resposta possa ser determinada e, em função desta, poder calcular a atividade

das outras soluções radioativas que se desejar calibrar.

Baseia-se no conceito do parâmetro livre ou figura de mérito, valor médio de energia

necessária para que o fotocatodo de uma fotomultiplicadora do sistema de medida emita um

elétron. Por ser uma característica somente do sistema de detecção, o conhecimento de cada

parâmetro livre deste sistema possibilita ao método CIEIAT/NIST ser um método relativo

de calibração, que só precisa conhecer a atividade da solução padrão de um único

radionuclídeo.
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O radionuclídeo usualmente adotado como padrão pelos laboratórios de metrologia

que implementaram o método CIEM1ATINIST é o H e as principais características

responsáveis pela preferência deste radionuclídeo (MALONDA, 1993) em relação aos outros

estão descritas na TABELA 2.15.

TABELA 2.15 - Características de um coquetel de cintilação lquida preparado com 3H.

Apresenta o espectro ~3 menos sujeito à deformação Coulombiana

Por ser um emissor de baixa energia é o que exige a maior sensibilidade do equipamento

Pode ser obtido em soluções orgânicas para simplificar a incorporação nos cintiladores

Está disponível em soluções de elevada pureza

Como o parâmetro livre depende somente das caracteristicas do sistema de detecção

e não do radionuclideo sob medida (ver tem 2.5), a grande vantagem apresentada por este

método de calibração é que , uma vez conhecendo-se uma "resposta real" deste sistema,

obtida a partir das medidas de uma série de coquetéis preparados com uma mesma solução

padrão, é possivel também obter uma "resposta virtual" para qualquer outro radionuclídeo,

tomando-se como referência as eficiências de detecção obtida com os coquetéis da solução

padrão.

Desta forma, ao se colocar nos coquetéis quantidades conhecidas da solução padrão e

variar-se as suas respectivas características químicas, se estará obtendo na realidade, ao medi-

los, a capacidade real do equipamento "responder" às diferentes condições de detecção que

foram criadas. Em outras palavras, se estará conhecendo, através das diferentes eficiências de

detecção, os diferentes valores experimentais de parâmetros livres do equipamento ou sistema

de detecção.
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De posse destes diferentes parâmetros livres, basta que se utilize a teoria especifica a

cada tipo de transição nuclear e aplicá-la, por meio de programas de computador específicos,

às diferentes condições de detecção do sistema de medição, determinando-se deste modo uma

curva de eficiência teórica para cada um dos radionuclídeos de atividade desconhecida que se

deseja calibrar, dispensando-se a necessidade da presença de uma solução padrão para cada

um deles.

Além da teoria específica a cada caso, estes programas fazem uso também dos

parâmetros nucleares dos radionuclídeos envolvidos no processo de calibração e da resposta

do sistema às medidas com os coquetéis contendo o 3H, produzindo na saida uma curva de

eficiência teórica versus parâmietro livre. São os seguintes 

EFFY -para adesintegração pura (itens 2.1.2, 2.1.2.2 e 212.3),-

CEGA -para captura eletrônica pura (itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6); e

EBEGA - para o decaimento 13-y simples (teoria não inclusa neste trabalho).

Para variar a eficiência de detecção do equipamento deve-se adicionar uma substância

química que absorva parte da energia liberada no coquetel de cintilação e não a dissipe

produzindo fótons. A esta substância dá-se o nome de agente produtor de extinição química,

agente extintor ou ainda agente de quenching. Entre as substâncias mais utilizadas como

agente extintor estão o tetracloreto de carbono e o nitrometano.

Operacionalmente, para determinar a resposta do sistema de detecção, mede-se uma

série de amostras preparadas com aproximadamente a mesma quantidade da solução-padrão e

quantidades crescentes da substância produtora de extinção química. Como a atividade do

padrão é conhecida e cada amostra apresenta eficiência de detecção diferente, obtém-se uma

curva de calibração experimental do sistema. Esta curva é expressa em eficiência de contagem

versus extinção química (quenching).
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De posse da curva de eficiência experimental do padrão, mede-se a amostra do

radionuclídeo a ser calibrado e transfere-se todos os dados para os programas de computador

que, a partir da curva experimental do padrão e baseando-se nos parâmetros nucleares dos

radionuclídeos envolvidos, construirão as curvas de eficiência teórica para cada um deles.

Uma vez obtida as curvas de eficiência teórica em função dos diferentes parâmetros

livres do sistema de detecção, o cálculo da atividade dependerá do conhecimento do grau de

extinção química dos coquetéis contendo o radionuclídeo cuja atividade se deseja conhecer,

da associação destas extinções químicas com os parâmetros livres correspondentes e, a partir

destes, obter-se teoricamente as eficiências de detecção para estes coquetéis. Estas eficiências

corresponderiam àquelas que seriam obtidas caso a curva de eficiência experimental fosse

construida a partir de uma solução padrão do radionuclídeo de interesse.

A determinação da eficiência teórica e da atividade para cada radionuclídeo de

interesse é realizada pelo programa de computador intitulado LSCP - Liquid Scintillation

Couniter Program. Este programa leva em consideração os seguintes dados as medidas

correspondentes aos coquetéis da solução padrão; as medidas correspondentes aos coquetéis

da solução de atividade desconhecida; e as curvas de eficiência teórica do padrão e do

radionuclídeo a ser calibrado. A determinação da eficiência de contagem é feita por meio de

uma interpolação entre as curvas de eficiência e o cálculo da atividade específica é feito

dividindo-se as contagens obtidas com os coquetéis contendo o radionuclídeo a ser calibrado

pelo produto entre a eficiência teórica e a massa de solução correspondentes a este

radionuclídeo.

Uma representação simbólica do mecanismo de funcionamento do método

CIEMAT/NIST está ilustrada no diagrama da FIGURA 2.4.
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Quenching (Q)

E(Q, Radionuclídeo)

EQH) ~~~~~~~~~~~ 8~>F(Radionuclídeo)

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (,Radionuclídeo)

Figura de mérito
ou

Parâmetro livre

FIGURA 2.4 - Representação do processo de calibração com o método C1EMAT/NIST.

Com o método CIEMAT/NIST consegue-se calibrar, através da medição da grandeza

atividade, qualquer emissor beta ou de captura eletrônica de uma maneira mais precisa, em

muitos casos, que nos métodos tradicionais (ver apêndice E).
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

A implementação do método CIIEMATINIST no LNMRIIIR/CNEN envolveu os

seguintes etapas: a avaliação das características de detecção do equipamento; o

estabelecimento de procedimentos de calibração para os principais radionuclídeos de

interesse; e a avaliação do método implantado, por meio de intercomparação dos resultados

obtidos no LNMRIU com outros laboratórios e por outros métodos de calibração existentes no

próprio LNMRI.

3.1 - AVALIAÇÃO DAS CARACTERíSTICAS DE DETECÇÃO DO EQUIP>AMEN-

TO DE MEDIÇÃO.

Nas medidas de radioatividade com cintiladores líquidos o detector é a própria solução

que contém o radionuclídeo cuja atividade se deseja determinar. Portanto, qualquer alteração

nas características desta solução implica automaticamente em alterações nas características do

detector. Por isso é muito importante observar detalhadamente o comportamento de um

sistema de medição que utiliza cintiladores líquidos, sempre que houver a variação de

qualquer parâmetro que implique em alteração das características do coquetel cintilador.

O comportamento do equipamento de medição foi verificado colocando-o sob os

efeitos da radiação proveniente de amostras de 14c,6 Co , F , Sr +9 Y e 24TI, em

coquetéis com diferentes características de preparação. Inicialmente foram utilizadas soluções

radioativas de atividades conhecidas, já existentes no LNMR/ID/CNEN , que foram

fornecidas pelo Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants - LM1R1 da França e
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posteriormente foram realizadas medições utilizando soluções radioativas fornecidas pelo

Laboratório CIEMIAT da Espanha.

3. 1.1 - A valia ção das características de detecção, usando as soluções do LNMRIXJRD.

Utilizando os radionuclídeos 14c , Co, Fe e Sr +9 Y , foi preparada para cada

um, uma série de coquetéis contendo 10 ml da solução cintiladora fornecida pelo fabricante

do equipamento - HfISAFE III; uma amostra de solução radioativa suficiente para produzir

aproximadamente 300.000 contagens em 5 minutos (incerteza O~ 018 %) em cada fasco; e

foram adicionadas nos frascos quantidades crescentes da solução carreadora especifica para o

radionuclídeo de cada senie.

Para cada radionuclídeo, a quantidade de solução carreadora adicionada aos coquetéis

foi calculada de modo que a concentração da molécula soluto variasse de 0 ugIg até um valor

maximo, de acordo com a concentração de carreador utilizada na solução-mãe fornecida pelo

LMiRIIFrança. O objetivo para esta série de coquetéis foi o de observar os efeitos desta faixa

de concentração de carreador no comportamento do equipamento de medida ao longo do

tempo. Para isso as medidas com estes coquetéis foram realizadas em duas etapas:

• a primeira, para observar durante alguns dias o processo natural de homogeneização,

contendo cada coquetel o mesmo volume de cintilador e volumes diferentes de carreador;

• a segunda, para observar, ao longo do tempo, o comportamento destes coquetéis ao serem

homogeneizados imediatamente após o preparo, contendo cada um o mesmo volume de

cintilador, volumes diferentes de carreador e uma quantidade de solvente da solução

carreadora, necessária para igualar o volume final de solução de todos os coquetéis de um

mesmo radionuclideo.
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3.1.2 - Avaliação das características de detecção, usando as soluções do CIM T'

Com o objetivo de observar o comportamento do equipamento ao medir coquetéis

com diferentes volumes de cintilador, foram preparados coquetéis com 10 ml e 15 ml de

HlISAFE III e realizados cálculos de atividade para cada volume.

Nesta etapa do trabalho, em uma primeira fase de medições, para o 14c,6 Co, 55Fe , Sr +

9Y e 477, foram preparados 5 coquetéis contendo 10 ml da solução cintiladora HISAFE

III e uma amostra de solução radioativa suficiente para produzir aproximadamente 300.000

contagens em 5 minutos (incerteza =~0,18 %) em cada frasco. Ao final destas medições foram

calculadas as atividades correspondentes a este volume de cintilador.

Após os procedimentos de medição dos coquetéis com 10 ml de cintilador, foi

acrescentado a cada um deles mais 5 ml de HSAFE I e novamente medidos. Após a

medição desta segunda fase novamente foram calculadas as atividades correspondentes ao

volume de 15 ml de cintilador.

Posteriormente, para observar o comportamento do equipamento e a estabilidade dos

coquetéis de 14c,6 Co, 55Fe e Sr + Y com níveis crescentes de concentração de isótopo

inativo correspondente, foi realizado durante aproximadamente 1 mês uma terceira fase de

medições. Nesta terceira fase foi adicionada em cada frasco da série de cada radionuclídeo

uma quantidade da solução carreadora específica, suficiente para que a concentração do

isótopo não radioativo presente na molécula soluto desta solução fosse respectivamente de O

,ug/g, 50,ugg, ,100 ug/g, 3 00 ug/g e 500 ,ug/g.

As soluções radioativas utilizadas nesta etapa foram as mesmas soluções usadas nos

procedimentos de calibração realizados por um pesquisador brasileiro no Laboratório do
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CIEMAT na Espanha e poster-iormente enviadas ao Brasil para calibração no

LNMRII1RD/CNEN.

3.2 - ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO PARA OS

RADIONUCLIDEOS DE INTERESSE.

O estabelecimento dos procedimentos técnicos de calibração envolveu quatro etapas

a determinação das melhores condições de medida; a construção da curva de eficiência

experimental do padrão; a determinção das curvas de eficiência teórica e o cálculo das

atividades dos radionuclídeos de interesse.

3.2. 1 - A determinação das melhores condições de medida.

Esta etapa foi uma consequência das conclusões tiradas no estudo do tem anterior,

que indicou em cada tipo de coquetel preparado como o equipamento de medida deve ser

utilizado para obter resultados mais eficientes.

A seleção dos radionuclídeos, objeto deste trabalho, baseou-se na necessidade de

conhecimento do comportamento do equipamento ao medir radiações provenientes das

seguintes transições nucleares :

• um decaimento beta puro simples de baixa energia ( C, com 156,5 keV);-

• um decaimento beta puro, com mistura ( 90Sr, com 546 keV + 90Y, com 2283,9 keV);

• um decaimento beta puro de energia média-alta (0 Ti, com 763,4 keV) , concorrente com

uma captura eletrônica de baixa probabilidade;,

• uma captura eletrônica pura ( 5Feé, com 23 1,7 keV); e
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*um decaimento em coincidência (60Co, com ~j3 - 1 2 = 317,9 +1 173,2 + 1332,5 keV).

o 6 Co foi incluído para comparar a calibração com cintilação lquida, realizada pelo

método CIEMATINIST, e as calibrações realizadas com o sistema de coincidência 4Ç~-y e

sistema de câmara de ionização 4nt tipo poço.

3.2.2 - A construção da curva de eficiência experimental do padrão.

Para construir a curva de eficiência experimental preparou-se oito coquetéis com

aproximadamente a mesma quantidade da solução radioativa do padrão e adicionou-se

quantidades crescentes de uma substância produtora de extinção química em cada um.

A curva de eficiência experimental foi obtida plotando-se, para cada um dos oito

coquetéis, os valores da taxa de contagem e do grau de extinção química obtidos no

equipamento de medida.

3.2.3 - A determinação das curvas de eficiência teórica.

As curvas de eficiência teórica foram determinadas utilizando-se os programas de

computador que implementaram os desenvolvimentos teóricos específicos aos tipos de

transição nuclear dos radionuclídeos selecionados.

Com o objetivo de calcular as curvas de eficiência para o decaimento beta puro, a

captura eletrônica e o decaimento beta-garna simples, o CIEMAI desenvolveu três

programas em FORTRAN, que foram utilizados neste trabalho, conforme relacionados a

seguir.
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EFFY (TORANO & GRAÚ) Para o decaimento beta puro

CEGA Para a captura eletrônica pura

EBEGA (TORANO et a.) Para o decaimento beta-gamna simples

3.2.3 - O cálculo das atividades dos radionuclídeos de interesse.

Para o cálculo das atividades pelo método CIEMAT/NIST, foi utilizado neste trabalho

o programa LSCP , desenvolvido pelo CIEMAT em FORTRAN. Este programa baseia-se na

curva de eficiência teórica do radionuclídeo a ser calibrado, na curva de eficiência teórica e

experimental do padrão de 3 H, na taxa de contagem e no grau de extinção química

apresentado pelo coquetel contendo a amostra a ser calibrada.

Para determinar a eficiência de detecção do radionuclideo a ser calibrado, o LSCP faz

interpolações entre os valores de eficiência das curvas teórica, deste radionuclídeo e do 3H, e

os valores de eficiência da curva experimental, no ponto correspondente ao grau de extinção

química do coquetel contendo este radionuclídeo.

Para calcular a atividade, o LSCP divide o valor da contagem obtida pelo produto

entre a eficiência teórica e a massa deste radionuclídeo no coquetel.

3.3 - AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO ATRAVÉS DE INTERCOM-

PARAÇOES DE RESULTADOS.

Para avaliar o processo de implantação do método CIEMAT/NIST no LNMRlI1RD,

foram feitas três intercomparações de resultados: a primeira, foi realizada com uma solução

de 204T1, enviada ao LNMIIRD pelo Bureau International des Poids et Measures - BIPM

em 1997, quando este promoveu uma comparação internacional de resultados e métodos de

54



calibração entre laboratórios de 1 1 países; a segunda foi através dos resultados das calibrações

realizadas no LNAMI/RD com as soluções radioativas previamente calibradas e enviadas

pelo CIEMATIEspanha; e a terceira foi uma comparação com outros dois métodos de

calibração existentes no LNMIRII, calibrando-se a solução de 60Co do CI]EMAT também

com os sistemas de coincidência 42t~-y e câmara de ionização 4it tipo poço.
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CAPÍTULO 4

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4.1 - EQUIPAMENTO DE CINTILAÇÃO LÍQUIDA.

O equipamento de medida utilizado neste trabalho foi o Liquid Scintillation Couniter

Winspectral Alpha/Beta modelo 1414 - L.S.Counter, fabricado pela LKB3-WALLAC,

ilustrado na FIGURA 4. 1.

FIGURA 4. 1: L. S. Counter da LKB-WALLAC

Seu principio de funcionamento pode ser descrito pelos tópicos seguintes.

*Utilizam-se duas fotomultiplicadoras trabalhando em coincidência, para que seja imune

às flutuações provocadas por ruídos eletrônicos. Somente os pulsos que são detectados ao

mesmo tempo nas duas vias conseguirão passar pela unidade de coincidência. Caso ocorra

algum ruído eletrônico em uma das fotos, dificilmente ocorrerá simultaneamente um
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semelhante na outra foto, de maneira que o pulso espúrio produzido não conseguirá passar

pela unidade de coincidência e ser considerado válido.

• Os pulsos produzidos na saída das fotomultiplicadoras passam inicialmente pelos pré

amplificadores e se dirigem ao mesmo tempo para as entradas da unidade de coincidência

e para o amplificador somiador de pulsos.

• A unidade de coincidência somente produzirá um pulso em sua saida se os dois pré

amplificadores apresentarem ao mesmo tempo um pulso em suas respectivas saidas. O

pulso de saída desta unidade servirá como um sinal de partida para o amplificador

somador de pulsos somar os pulsos que estão chegando em suas duas entradas.

• O amplificador somador de pulsos tem a função produzir em sua saída um pulso

correspondente à soma dos dois pulsos que recebe em suas entradas e liberá-lo somente

quando receber o sinal de partida, proveniente da unidade de coincidência. Uma outra

função deste amplificador é a de aumentar a eficiência de contagem visto que, se um pulso

produzido em um dos dois pré-amplificadores estiver abaixo do limite de discriminação

do ADC, quando for somado com o pulso da outra via de detecção poderá ficar acima do

citado limite e ser aproveitado.

• O amplificador serve para aumentar a amplitude e conformar o pulso de maneira a adaptá-

lo à característica de entrada do conversor análogo-digital - ADC.

• O ADC transforma os pulsos analógicos recebidos do amplificador em pulsos digitais com

alturas proporcionais as amplitudes dos pulsos recebidos, que por sua vez são
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proporcionais à energia da radiação. Este módulo também trabalha chaveado pela unidade

de coincidência.

O último módulo é representado pelo analisador de altura de pulsos, que produz o espectro

de altura de pulsos correspondente ao espectro de energias detectadas, e os diferentes tipos

de saidas possiveis que um sistema microprocessado pode fornecer.

As características descritas acima podem ser melhor visualizadas no diagrama de blocos do

equipamento, ilustrado na FIGURA 4.2.

ONEO DENALTAODGTELÃ

EADAALIADOROAR

D MLICOR SSDO

FIGURA 4.2 Diagrama de blocos do L. S.Counter da LKI3-WALLAC.
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O L.S.Counter da LKB-WALLAC utiliza uma fonte externa de 2Eu com de 440

kBq ( 12 giCi) e fotomultiplicadoras de duas polegadas. um equipamento voltado para uso

comercial e já vem equipado com interface para computador e uma série de programas que

realizam várias funções, tais como : aquisição automática de dados, obtenção de espectros,

cálculos de atividade, teste de estabilidade do equipamento, etc. Neste trabalho só foram

utilizados os recursos de aquisição de dados, obtenção de espectros e teste de estabilidade.

Para o cálculo das atividades foi utilizado as rotinas e programs específicos do método

CIEMAT/NIST.

4.2 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

Os programas utilizados neste trabalho foram escritos na linguagem FORTRAN e

cedidos ao LNMR/ID pelo CIEMAT, são eles:

programa que cria as curvas de eficiência teóricas para os
EFFY emissores P puros

(TORANO & GRAÚ)

programa que cria as curvas de eficiência teóricas para os
CEGA radionuclídeos que fazem captura eletrônica

programa que cria as curvas de eficiência teóricas para os
EBEGA emissores 0-y

(TORANO et ai.)

programa que calcula a eficiência de detecção e a atividade
LSCP específica dos radionuclídeos
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4.3 - SOLUÇÕES RADIOATIVAS DO LNMR/IR.

As soluções radioativas foram selecionadas do estoque de padrões do LNMRIIiD,

sendo escolhido para cada radionuclideo as soluções cujos números de órdem encontram-se

indicados após os smbolos dos radioisótopos e os esquemas dedecaimento ilustrados nas

FIGURAS 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 abaixo:

"sr -08

atividade: 1159,432 kBq ou 31,336,u Cilg de 90Sr - 90Y em 09/03/99

incertezas: tipo A=O0,3 % , tipo B 1,2 % , total = 2,47 %(k =2)

meio químico: 1 gIg de Sr CI2 + 1 ug/g de Y C13 em HC 0, 1 N

log ft : 9,3 (' proibida p/j3,); 9,4 (' proibida P1132); 9,2 (' proibida P/3)

referência: certificado ET539322 do LMiRJIrança.

p; ~~~~~~~~~~~~~~61x I1"'a
22à 9 koV 

60 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~#5

60 CO - 01~ ~ ~ ~ ~ ~~~6

atividade: 960,890 kBq ou 25,97 ai Ci/g de 6 Co em 18/11/97

incertezas: tipo A = 0,16 % , tipo B 0,1 1 % , total = 0,39 % (k 2)

meio químico: 1 5 pg/g de C Cl 2 em biCI 0, 1 N
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log ft : 7,5 (permitida p/Ç31); Ž 14 (2~ proibida P/132);> 14,7 (2' proibida P/133)

referência: certificado ET3 2947 do LM1RI/França.

e 6 0 Co -54

atividade: 174,788 kBq ou 4,724 u Ci/g em O 1/08/99 (sist. Coincidência 4n43-y)

atividade: 174,270 kBq ou 4,71 p Ci/g em 17/08/99 (sist. câmara de ionização)

incertezas: tipo A =0,04 % , tipo B= 0, 10O% , total = 0,22 %(k =2)

meio químico: 12,ug/g de C C12 em HCl 0, 12 N

log fti: 7,5 (permitida p/01); Ž 14 (2' proibida PIIik); 14,7 (2' proibida PI~3)

referência : 60Co - 52 fornecida pelo IPEN.

317,89 keV $99,88%

664,3 e,83kV ~ <,*_______
1491,13 kcV - 0, 120%/ 9 91 2 2158>8 keV

r 100 ~ ~ 2 1332,50 keV

FIGURA 4.4: Esquema de decaimento do 60Co (LAGOUTINE et ai.).

14 'C-02

atividade: 3 5,076 kBq ou 0,948 u Ci/g de 14C em 15/01/82

incertezas: tipo A = 0,3 % , tipo B = 0,6 % , total 1, 14 % (k 2)

meio quimico: 50 ug/g de C 6 H12O06 em H 2 O

log fti: 9,0 (permitida)
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referência: certificado ET53933 do LM1RIJFrança.

Tn=5730 w

156,478 keV

FIGURA 4.5: Esquema de decaimento do 14 C (LAGOUTINE et ai.).

e 5 5Fe-02

atividade: 25, 100 kBq ou 22,3 p CiIg de 55Fé em 15102182

incertezas: tipo A = 0,6 % , tipo B 3,9 % , total 7,89 % (k 2)

meio químico: 1 ug/g de Fé C1 3 em HC 0, 1 N

Iog ft: 6,0 (permitida)

referência: certificado ET53937 do LMIRIIFrança.

231,7 keV

33 L estável

FIGURA 4.6: Esquema de decaimento do 5 Fé (LAGOUTINE et ai.).
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*3Hj-04

atividade: 250,490 kBq ou 6,77 pu Ci/g de3 em 31/08/99

incerteza: total 2 %, com nível de confiança de 99,7 %

meio químico: H 20

log fti: 3,05 (permitida)

referência: certificado TRY-64 da AMERSHAM!UA.

1*T,&- 12,34 ,ns

18,619 keV

o
estãve

FIGURA 4.7: Esquema de decaimento do H (LAGOUTINE et ai.).

4.4 - SOLUÇÕES, RADIOATIVAS FORNECIDAS PELO CIEMATIESPANHA.

As soluções radioativas fornecidas pelo CEMAT foram calibradas pelo método

C1EMAT/NIST no laboratório espanhol e posteriormente enviadas ao Brasil para comparação

de resultados, cujos esquemas de decaimento encontram-se ilustrados nas Figuras 4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. São elas:

* 90Sr atividade 16,022 Bq/mg ± 0,24% em 25/08199.

60 Co atividade 11,713 Bq/mg 022% em 25/08/99.
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*14 atividade 18,614 Bq/mg± 0,07 % em 25/08/99.

* 55Fé atividade 21,865 Bqlmg± 0,30 % em 25/08/99.

* 24TI atividade 72,622 Bq/m g ±0, 15 % em 2 5/08/99

Iog fi 1 0,1 ( proibida p/IV);- 9,6 (1' proibida pIE).

763,4 k.

204~~~~0

FIGURA 4.8: Esquema de decaimento do 4TI (LAGOUTINE et al.).

4.5 - OUTROS SISTEMAS DE CALIIBRAÇÃO.

Os outros sistemas de calibração utilizados neste trabalho foram os que realizaram as

medidas e cálculos da concentração de atividade da solução de 60Co, preparada com o

objetivo de comparação de resultados, com os obtidos pelo método CIEMAT/NIST. Estes

sistemas de calibração estão implantados no LNMRIR e são utilizados rotineiramente em

seus trabalhos de pesquisa e atendimento aos usuários, são eles

64



Sistema de coincidência 4fly - É um sistema de calibração absoluto que utiliza três vias de

contagem a saber : a primeira via constitui-se de um detector proporcional de fluxo gasoso,

tipo pill-box, e eletrônica associada; a segunda via constitui-se de um detector sólido de

iodeto de sódio, de 4 x 4 polegadas, ativado com tálio, uma fotomultiplicadora e eletrônica

associada; e a terceira via constitui-se de uma unidade que obtém as contagens em

coincidência entre a primeira e a segunda via.

Sistema da Câmara de Ionização 4ffpoço - É um sistema relativo de caJibração, que utiliza-

se de padrões calibrados no sistema de coincidência, e constitui-se de uma câmara de

ionização selada, a uma pressão de 1 1 atmosferas, do tipo poço e de um eletrômetro de

precisão.
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CAPÍTULO 5

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

5.1. AVALIAÇÃO DAS CARACTERíSTICAS DE DETECÇÃO DO EQUIPAMENTO

DE MEDIDA.

Inicialmente foi necessário preparar uma solução contendo alta concentração de

moléculas com função de agente carreador, isótopos estáveis que competem com os isótopos

radioativos no efeito de adsorção nas paredes dos recipientes, para utilização em cada série de

coquetéis com os radionuclideos 90Sr,6 co, 14C e Fe.

As soluções carreadoras apresentam alta concentração de sais contendo o isótopo

inativo do radionuclídeo e são usadas para minimizar a adsorção destes nas paredes dos

recipientes. Nestas soluções foram usadas as mesmas substâncias carreadoras que as

existentes nas soluções radioativas originais, sendo escolhido um grau de concentração

suficiente para, ao adicioná-la aos coquetéis, produzir a faixa de concentrações necessária ao

estudo. As soluções preparadas estão relacionadas na TABELA 5. 1.

TABELA . 1 : Soluções carreadoras preparadas com isótopos inativos

Solução Composição química Radionuclídeo

1 2508,7,ugIg de Sr C12 + 2504,1 u.g/g de Y Cl3 em HC 0,I1N 90Sr

2 3 754 g/g de CO Cl 2 . 61 2 0O em HC 0, 1N 0c

3 12 502 plg de C 6 H 2 0 6 (glucose) em H2QO14

4 2 504 utglg de F?1 3 . 6H 2 (O em HC 0,I1N 55Fé

5.1.1. Avaliação das características de detecção, usando as soluções do LNMRII).

Nesta etapa, para cada radionuclídeo, foram preparados uma série de coquetéis,
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contendo concentrações crescentes de solução carreadora.

Para adicionar os diferentes tipos de solução aos coquetéis, utilizou-se micropipetas e

o método graviméti-ico, por meio de pesagens diferenciais. Para pesar as soluções radioativas

utilizou-se uma microbalança modelo M5 da Mettler, com seis casas decimais e para as

soluções inativas, uma balança semi-micro modelo H54 da Mettler, com cinco casas decimais.

Para garantir que a concentração de carreador por grama de solução radioativa não

tivesse sido alterada por nenhum tipo de manipulação laboratorial prévia, as soluções

selecionadas foram as que ainda conservavam suas composições químicas originais,

conformne os respectivos certificados de calibração fornecidos pelo LMIu da França.

Na preparação dos coquetéis utilizou-se frascos com capacidade para 20 m,

fabricados com vidro de baixo teor de potássio, e o processo de adição de seus componentes

se dividiu em duas fases :

• na primeira fase adicionou-se a solução cintiladora, o radionuclídeo e a alíquota de

carreador inerte. Nesta fase não houve a homogeneização da solução e os coquetéis foram

colocados no equipamento de contagem imediatamente após a preparação;

• na segunda fase adicionou-se uma quantidade da substância utilizada como solvente da

solução carreadora de cada radionuclídeo, de forma que ao somar os volumes da solução

carreadora, radioativa e do solvente, todos os frascos de uma mesma série apresentassem

aproximadamente o mesmo volume de solução. Imediatamente após a preparação os

coquetéis foram homogeneizados e colocados no equipamento de medida, para mais um

período de contagem.

Para o 0 Sr utilizou-se a solução-mãe de número 08, que se encontrava diluída com 10

,ug/gde Sr C1 2 + 1 ugIg de Y Cl 3 em HCl 0, 1 N. Esta solução foi diluída, em meio

químico idêntico, para apresentar uma atividade específica de 986 nCi/g ( Sr - 28) e
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preparou-se, a partir desta nova solução, os coquetéis relacionados na TABELA 5.2.

TABELA 5.2: Coquetéis preparados com a solução de 90Sr do LNMRIIlIRD, de número 28.

Coquetel Solução cintiladora Solução carreadora n 1 97i3-j2 HCIO,1 N

(na fase 2)

90Sr - 20c28 1 ml de Hisafe HI1 20 ,u 1 ( 5 gig/g no frasco) 30,754 mg 984,2 mg

9 Sr -21 c28 O m de Hisafe 1ll 40,u ( lO0.iglgnofrasco )28,604 mg 951,5Smg

90Sr - 22c28 1 ml de Hisafe III 160 pu1 (=40 ~ig/g no frasco) 31,789 mg 837,7 mg

90 Sr -23c28 Oml de Hisafe 111 300 p I(E75 ~tg/g no frasco )31,280 mg 698,3 mg

90Sr - 24c28 10O ml de H safe 111 400 1 ( 00 gig/g no frasco) 31,974 mg 598,4 mg

90Sr - 25c28 10O ml de Hisafe III Sem carreador no frasco 32,165 mg 1 g

Para o 60Co utilizou-se a solução-mãe de número 1, que se encontrava diluída com

15 ug/g de C C 2 em HCl 0,1 N e preparou-se, a partir desta solução, os coquetéis

relacionados na TABELA 5.3.

TABELA 5.3 - Coquetéis preparados com a solução de 6 Co do LNMRIIIR, de número 1.

Coquetel Solução Solução carreadora n 2 61CoH 01N

cintiladora(nfae2

hC - OlcOl 10 ml de Hisafe 1II 20 ,u 1 ( 7,5 pg/g no frasco) 14,137 mg 986,4 mg
60 'o - 02c0 1 10O ml de Hisafe 1II 40 a (E 5 ugIg no frasco) 16,3 32 mg 971,2 mg

&>Co -06c01 10 mldeHFisafelllI 40Omg (E uSg/g no frasco) 18,271 mg 917,1 mg

60Co - 03c01 10O ml de Hisafe III 109 mg (40 uglg no frasco ) 15,841 mg 735,5 mg

bCo - 04c01 10O ml de Hisafé III 1 95 mg (7 75 uglg no frasco ) 17,809 mg 738,9 mg

60 C 05c01 lO ml de Hisafe III 269 mg (E 00 ug/g no frasco) 18,505 mg 957,3 mg

6CO - 07c01 10O ml de Hsafe 111 Sem carreador no frasco 18,400 mg 1 g

Obs : A partir do coquetel de número 3 foi utilizado também o método gravimétrico para a

colocação das alíquotas das soluções carreadoras.
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Para o 14C utilizou-se a solução-mãe de número 2, que se encontrava diluída com 50

,ug/g de C 6 H 12 06 em H120 e preparou-se, a partir desta solução, os coquetéis relacionados

na TABELA 5.4.

TABELA 5.4 - Coquetéis preparados com a solução de 14 C do LNMRIIR, de número 2.

Coquetel Solução Solução carreadora n 3 14 C-0 2 O

cintiladora (na fase 2)

14 C - O1c02 1 Oml deHIisafe III. 3 4mg (2 5,uglg no frasco ) 24,8 85 mg 946,3 mg

14 C -02c02 10 mlde Hisafe IH 50 mg( 50,ugg no frasco ) 24,153 mg 925,9 mg

14C- 03c02 10 ml de Hsafe I 80 mg ( 100 1uglg no frasco) 23,340 mg 899,3 mg

14C- 04c02 10O ml de Hisafe 111 160 mg (200,uglg no frasco) 25,464 mg 817,8 mg

1C - 05c02 1OmdeHisafe IH1,6 ( =_20,glg nofrasco ) 26,096 Mg 373,6 m

1C - 06c02 10O ml de Hisafe 111 Sem carreador no frasco 23,822 mg 979,0 mg

Para o Fe utilizou-se a solução-mãe de número 2, que se encontrava diluída com

10O glg de Fe Cl 3 em HCl 0, 1 N e preparou-se, a partir desta solução, os coquetéis

relacionados na TABELA 5.5.

TABELA 5.5: Coquetéis preparados com a solução de 55Fé do LNMRI/IRD, de número 2.

Coquetel Solução Solução carreadora n 2 55Fê - 02 HCl 0, 1 N

cintiladora ( fase2 )

5.5F - 01 c02 1 ml de Hisafe IHI 20 m g( 5 pg/g no frasco) 105,560 mg 869,6 mg

55F -02c02 1 Oml de Hisafefll 46 mg (1 0pgIg no frasco) 106,010Omg 844,1lmg

55Fe- 03c02 10 mldellisafelllI 173 mg( 40 g/g no frasco) 113,390 mg 712,0Omg

5-5Fê - 04c02 10O ml de Hisafe mI 328 mg (75 uglg no frasco) 105,203 mg 579,3 mg

~Fe - 05c02 10o ml de Hisafe III 408 mg( 1 00 jug/g no frasco) 106,630 mg 481,4 mg

~Fe - 06c02 10O ml de Hfisafe III 626 mg (~150 fug/g no frasco) 105,310O mg 269,5 mg

5-Fe - 07c02 10 ml de Hisafe IHI Sem carreador no frasco 105,754 mg 893,3 g
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5.1.2. Avaliação das características de detecção, usando as soluções do CIEMAT.

Esta etapa consistiu de duas partes: a primeira para avaliar o efeito da variação de

concentração do agente de extinção química CC4;- e a segunda para avaliar a estabilidade dos

coquetéis ao variar a concentração do isótopo inativo do carreador.

S. 1.2. 1. Efeito da variação do CCl4 nos coquetéis com as soluções do CIEMA T

Para esta parte foram preparados, para os radionuclídeos 14c , 60Co, F , Sr e

24Ti, cinco coquetéis contendo concentrações variando de O u 1 a 20 1 de tetracloreto de

carbono (CCi4 ), 10 ml de cintilador e a quantidade necessária de solução radioativa.

Para a adição da solução carreadora utilizou-se uma micropipeta e para a solução

radioativa o método gravimétrico, por meio de pesagens diferenciais, usando uma

microbalança modelo M5 da Mettler, com 6 casas decimais. Na preparação dos coquetéis

utilizou-se frascos com capacidade para 20 m, fabricados com vidro de baixo teor de

potássio, e o processo de adição de seus componentes se dividiu em duas fases :

• na primeira fase adicionou-se em cada fasco 10 mld da solução cintiladora e a solução

radioativa, homnogeneizando-se imediatamente os coquetéis e deixando-os 24 horas na

sala de preparação de fontes, antes de iniciar o procedimento de contagem desta fase;

• na segunda fase adicionou-se, em quatro dos cinco frascos, respectivamente 5 u 1 , 1 u 1 ,

15 u 1 e 20 u 1 de tetracloreto de carbono (CCI4), homnogeneizando-se imediatamente os

coquetéis e deixando-os 24 horas na sala de preparação de fontes, antes de iniciar o

procedimento de contagem desta fase.

Ao final das duas fases desta parte a composição dos coquetéis foram as constantes nas

TABELAS 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5. 10.
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TABELA 5.6: Coquetéis preparados com a solução de 14 C.

Coquetel Solução cintiladora CCI4 14

14- 07c09 O ml de Hi safe 111 o d 62,467 mg

14- 08c09 O ml de isafe III 5 ~ul 70,5 79 mg

14 C -09c09 O ml de Hi safe III 10 ~u1 64,543 mg

14- 10c09 lO ml de Hisafe III 15 ~ul 69,774 mg

4 C - 11c09 10Oml/deisafelll 20 ~ul 51,218 mg

TABELA 5.7: Coquetéis preparados com a solução de 60Co.

Coquetel Solução CC 4 ~CO

cintiladora

60 Co-08c58 I0mldeIHisafelll O d 81,629 mg

60Co -09c58 Iloml de HisafefllI 5 Ãtd 82,123 mg

6U CO -10c58 l0Oml de Hsafell 0I pi ~ 91,585 mg

6U Co c58 10 mldeHFisafefll1 15 ,uI 89,383 mg

60Co - 12c58 O ml de Hisafe 11I 20 1u1 90,315 mg

TABELA 5.8: Coquetéis preparados com a solução de 55Fe.

Coquetel Solução CC4 5sFé

cintiladora

sFe - 08c04 10 mldelisafe III O u1l 56,776 mg

5.)Fé- 09c04 l0Oml deHFisafelllI 5 ~ul 56,146 mg

55F -10c04 l0Oml de Hisafe ll 10 pi 50,058 mg

5 5F - 1 1c04 1 Oml de HsafeHlI 15 pi 48,995 mg

55 F - 12c04 10O ml de Hisafe 111 20 ,td 47,425 mg
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TABELA 5.9: Coquetéis preparados com a solução de 90Sr.

Coquetel Solução cintiladora CCl4 90Sr

9Sr - 26c29 1 ml de Hisafe 111 O pi 70,046 mg

90Sr - 27c29 10O ml de Hisafe 111 5 ~ul 68,963 mg

9Sr - 28c29 10O ml de Hlisafe 111 lo pi 69,301 mg

90Sr - 29c29 10 ml de Hisafe 111 15 pi 69,977 mg

9U Sr - 30c29 10O ml de Hisafe 11I 20 4u1 70,089 mg

TABELA 5. 10: Coquetéis preparados com a solução de 204fl.

Coquetel Solução CC4 204Ti

cintiladora

204T-01c06 I0mldellisafelll o pi 18,023 mg

2 04 77 -02c06 l0Oml delisafé lll 5 j.d 18,429 mg

24TIl-03c06 10Om/deRFisafefl 1 uld 17,950 mg

24Tl- 04c06 l0Oml de Hisafé lll 15 ,td 17,590 mg

204 Tl-05c06 l0Oml de Hisafé lll 20 ,ul 17,186 mg

5. 1.2.2. ÁAvalia ção da estabilidade dos coquetéis com a concentração do isótopo inativo do

carreador nas soluções do CIEMA T

Para esta parte foram preparados cinco coquetéis, com soluções contendo

respectivamente O pglg, 50,uglg, 100 ug/g, 300,ug/g e 500,ug/g do isótopo inativo presente

na solução carreadora especifica de cada radionuclideo e a quantidade necessária de solução

radioativa, para o 9 Sr , 60Co, 1 C e 5 Fe . Para os cinco coquetéis do20 TI não houve a

adição de solução carreadora.

Para a adição das soluções radioativa e carreadora utilizou-se o método gravimétrico,

por meio de pesagens diferenciais. Para a solução radioativa utilizou-se uma micro balança
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modelo M5 da MettIer, com 6 casas decimais, e para a solução carreadora, utilizou-se uma

balança semi-micro modelo H54 da Mettler, com 5 casas decimais. Na preparação dos

coquetéis utilizou-se frascos com capacidade para 20 mI, fabricados com vidro de baixo teor

de potássio, e o processo de adição de seus componentes se dividiu em duas fases :

• na primeira fase adicionou-se em cada frasco 10 ml da solução cintiladora e a solução

radioativa, homogeneizando-se imediatamente os coquetéis e deixando-os 24 horas na

sala de preparação de fontes, antes de iniciar o procedimento de contagem desta fase.

• na segunda fase adicionou-se em cada frasco mais 5 ml da solução cintiladora e a alíquota

correspondente de solução carreadora, homnogeneizando-se imediatamente os coquetéis e

deixando-os 24 horas na sala de preparação de fontes, antes de iniciar o procedimento de

contagem desta fase.

Ao final das duas fases desta parte, os coquetéis ficaram com as composições que estão

relacionadas nas TABELAS 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

TABELA 5.1 1: Coquetéis preparados com a solução de 14C.

Coquetel Solução cintiladora Solução carreadora n 1 14c

14 C -17c09 1 5ml de Hisaf I O mg 78,589 mg

14C -18c09 1 5ml de Hisafe lll 1 mg( 50,ug/g de Cinativo) 75,51 1mg

14C-19c09 iS mI de Hisafe IHI 21 mg( 1 00,ugg de Cinativo) 64,140 mg

14- 20c09 15 ml de Hisafe 1I1 65 mg (300,u.g/g de C inativo) 60,874 mg

4C-21 co09 15 ml de Hisafe III 10 osmg (=- 500 PgIg de C inativo) 66,047 mg
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TABELA 5.12: Coquetéis preparados com a solução de 60Co.

Coquetel Solução cintiladora Solução carreadora n 2 C

6U C - 18c5g 15 ml de Hisafe 11I O mg 86,160 mg

6 o-1 9c58 15 ml de Hisafe 111 36 mg( 50uglg de Cinativo) 81,815 mg

60 o -20c8 15 ml de Hi safe III 71 mg 1 100 utg/g de C inativo) 88,785 mg

ho o -21c8 5 ml de Hisafe 11I 168 mg (300 4ug/g de C inativo) 89,37 1 mg

MCo - 22c58 1 5 ml de Hfisafe 111 295 mg (500 ,ug/g de C inativo) 82,947 mg

TABELA 5.13: Coquetéis preparados com a solução de 55Fé.

Coquetel Solução cintiladora Solução carreadora n 3 55Fé

»Fé- 18c04 l5 ml deHisae I O mg5,36m

55Fée-19c04 15 m de Hisafefll 57 mg ( 5Opg/g de Cinativo) 63,244 mg

55F - 20c04 15 ml deHisafe IH 1 18 mg( 1 00 gg de C inativo) 63,636 mg

5.5F - 21c04 15 ml de Hisafe III 354 mg( 300,ugIg de C inativo) 63,458 mg

1>>Fé - 22c04 15 ml de Hisafe III 633 mg (~500 pglg de C inativo) 63,862 mg

TABELA 5.14: Coquetéis preparados com a solução de 90Sr.

Coquetel Solução cintiladora Solução carreadora n 4 90Sr

90 Sr -36c29 1 m de Hisafelll1 O mg 63,339 mg

90 Sr - 3 7c29 15 ml de Hfisafe 111 38 mg(-~ 50 kg/g de Cinativo) 57,454 mg

90Sr - 38c29 15 ml de Hisafe 1II 75 mg ( 1 00 ,ugg de C inativo) 58,442 mg

90 Sr - 39c29 15 ml de Hisafe 1II 215 mg ( 300,ugIg de C inativo) 5 8,93 5 mg

90Sr - 40c29 15 ml de Hisafe III 361 mg ( 500,ugIg de C inativo) 58,209 mg
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TABELA 5.15: Coquetéis preparados com a solução de 4Ti.

Coquetel Solução cintiladora 204 7

2U4T - 1 c06 1 5 m de Hisafelll1 13,920 mg

204 Tl- 12c06 15 ml de Hfisafe 11I 13,570 mg

20 7 - 13 c06 5 ml deHfisafellIH 13,345 mg

2U4 R- 14c06 1 5ml deHisafeffl 13,060 mg

204l 7- 15c06 15 ml de Hisafe III 12,720 mg

5.2. A CONSTRUÇAO DA CURVA DE EFICIÊNCIA EXPERIMENTAL DO

PADRÃO.

Para construir esta curva preparou-se oito coquetéis contendo respectivamente O i11

5 ~L, 10 g1l, 15 ji , 20 gi , 25 gl , 30 jil e 35 i da solução produtora de extinção química e

uma quantidade da solução radioativa padrão, suficiente para produzir aproximadamente

3 00. 000 contagens em 5 minutos (incerteza =_0, 18 %). O agente extintor usado neste trabalho

foi o tetracloreto de carbono ( CC4 ) e o padrão radioativo foi a solução de - 04 com

atividade de 6,77 pu CzIg em 31/08/99, já existente no LNMRiIAIRD/CNEN. Os coquetéis

preparados estão relacionados na TABELA 5.16.

TABELA 5.16: Coquetéis preparados com a solução de 3H, de número 4.

Coquetel Solução cintiladora CCL, 'H - 04 Atividade

em 09/08/99

H _28c~04 1 ml de Hsafe 111 O ~ul 7,984 mg 54,204 nCi

3H - 290 1 ml de Hisafe III 5 ~uI 7,664 mg 52,03 2 nCi

3H - 3 00 lOml deHfi safelll1 10 i ld 3,91llmg 94,443 nCi
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TABELA 5.16: Coquetéis preparados com a solução de 3,de número 4

(continuação).

Coquetel Solução cintiladora CCI4 3H -04 Atividade

em 09/08/99

H-31c0o4 10m1 de Hisafe111 -15 pi 12,450 mg 84,524 nCi

JH -3 204 O ml de Hisaf I 20 ~uI 8,604 mg 58,413 nCi

3H 3 c0 lO ml de H-isafe 11 25 Ãul 14,248 mg 96,731 nCi

3H - 3404 lOmIl de isafe 111 30 Ãu) 11,680 mg 79,297 nCi

Tiii-50 lO m de Hisafe 11I 35 pi 13,226 mg 89,793 nCi

5.3. O CALCULO DAS ATIVIDADES DOS RADIONUCLíDEOS.

Nesta etapa foram utilizados os coquetéis com preparações descritas nos itens 5. 1.1

5.1.2.1 , 5.1.2.2 e mais seis coquetéis, sendo três preparados com a solução enviada pelo

BIPM e três preparados com a solução de 60Co-54 calibrada pelos sistemas de coincidência

47rj3y e câmara de ionização. Os coquetéis preparados estão relacionados nas TABELAS 5.17

e 5.18.

TABELA 5.17: Coquetéis com o 20U7do BIPM

Coquetel Cintilador 204TI - BLPM

1 IOm/deHIlSAFEIII 17,046mg

2 1OmldeHI1SAFEIII 17,002mg

3 1OmideH-ISAFEI11 24,750mg
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TABELA 5. 18: Coquetéis preparados com o 60Co, de número 54.

Coquetel Cintilador Õ0Co-54 do LNM4RJ/I

6 Ó2c54 15 ml de HfiSAFE 1II 9,04 5 mg

õ0 Co-24c54 15 ml de HISAFE III 9,910 Mg

60CÓ-25c54 15 ml de HfiSAFE 1II 10,230 mg

Todos os coquetéis utilizados neste trabalho, em todas as etapas e fases, foram contados

durante 300 segundos.

O modo de leitura adotado para as contagens no equipamento foi o de contagem por

minuto (cpm) e o de leitura do grau extinção química ou parâmetro de quenching (SQPE) foi

selecionado para que a obtenção deste parâmetro ocorresse através da exposição do coquetel

à radiação externa proveniente de uma fonte de 153Eu existente no L.S. Couinter da

LKB-WALAC. A exposição do coquetel a esta fonte é realizada automaticamente antes do

inicio de cada contagem.

Para calcular a atividade utilizou-se o programa LSCP, cujo princípio de

funcionamento encontra-se descrito no item 3.2.3. da metodologia. Este programa necessita

de quatro arquivos de dados a saber: dois arquivos de eficiência teórica, relacionando cada

eficência prevista na teoria especifica com as diferentes figuras de mérito ou parâmetros Livre

do equipamento, um para o padrão e outro para o radionuclídeo a ser calibrado e dois

arquivos de medição, contendo a taxa de contagem e o grau de extinção química de cada

medida realizada com os coquetéis do padrão e do radionuclídeo a ser calibrado.

Cada arquivo de dados contém as seguintes informações: nome do arquivo; tipo de

cintilador usado;, volume da solução cintiladora, em ml; tipo de agente extintor ou de

quenching; data e hora de realização da medida; a atividade do radionuclídeo em Bq/mg ,

caso seja o coquetel do padrão e os dados das medições. Cada medição realizada contém as
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seguintes informações: massa do radionuclídeo; volume do agente de quenching, em ~u ; a

leitura do grau de quenching do coquetel (SQPE); e a leitura da taxa de contagem (cpm)

obtida.

Ao executar o LSCP é necessário indicar : o nome do arquivo com os dados relativos

ao coquetel da solução padrão de 3H (curva de eficiência experimental); o nome do arquivo

com os dados relativos ao coquetel da solução de atividade desconhecida o nome do arquivo

com os dados da curva de eficiência teórica do 3H e o nome do arquivo com os dados da

curva de eficiência teórica do radionuclídeo, de atividade desconhecida.

Após informar todos os dados, o LSCP calculará, para cada contagem realizada, a

eficiência teórica associada ao grau de extinção no coquetel do radionuclídeo de interesse e a

sua correspondente atividade especifica em Bqlmg. Ao final de todas as contagens, calculará a

atividade especifica média e o correspondente desvio padrão percentual.
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CAPíTIJLO 6

RESULTADOS E ANÁLISE

6.1 - AVALIAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DE DETECÇÃO, USANDO As

SOLUÇÕES DE "4 C, '<Có, 55Fe e 'Sr + Y , Do LNNMRIIIRD.

Para analisar as características de detecção do L.S.Counter da LKB-WALLAC

utilizando-se os coquetéis preparados, conforme descrito no item 5.1 .1, com as soluções

radioativas já existentes no LNMRI/D, as contagens ao longo do tempo foram plotadas para

melhor visualização.

A parte esquerda dos gráficos, relativa à primeira etapa desta avaliação, corresponde

ao período de homogeneização natural dos coquetéis, e a parte direita, relativa à segunda

etapa, corresponde ao comportamento do sistema de medição após a uniformização dos

volumes dos coquetéis, adicionando-se o solvente das soluçães carreadoras de cada

radionuclídeo, seguida da imediata homogeneização por agitação.

O comportamento apresentado pelo L.S. Couinter da LKB-WALLAC nas medições

dos radionuclídeos 14c , Co, 55F e0 + 9<Yencontra-se ilustrado nas FIGURAS 6.1.l.,

6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4.
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FIGURA 6.1.1: Resposta do equipamento com os coquetéis de C existente no

LNMRI/IRD.

3800 i

3600

S onnn

E j?
g, i 3ÜUU -

* ORnn

s
!••

oon/\

onfln -
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» « « -*— •— . ̂ __^ ,. u r « „ u

^_ -̂ * *

• • • - -
^ ^« •

0 1 2 6 9 15 20 22 23 26 26 27 28 33 43 111 118

Tempo ( dias )

-»-40Mg/gcocl2 75Mfl/gcod2 -̂ - 100 ug/g cod2 — sem carreador

FIGURA 6.1.2: Resposta do equipamento com os coquetéis de Co existente no

LNMRI/IRD.



Efeito do carreador inativo FeCI3 (cloreto férrico) em coquetéis contendo Fe
fornecido pelo LMRI/França, preparados com HISAFE III
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sem carreador

FIGURA 6.1.3: Resposta do equipamento com os coquetéis de Fe existente no

LNMRI/IRD.

Efeito do carreador inativo SrCI2 + YCI3 (cloreto de Sr + Y) em coquetéis contendo 90Sr
fornecido pelo LMRI/França, preparados com HISAFE III
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6.1.2 - Análise do comportamento do L.S. Counter da LKB3-WALLAC com as soluções

radioativas do LNMRII).

No estudo das características de detecção do L.S. Couinter da LKB-WALLAC

utilizando as soluções radioativas existentes no LNMRI/RD3, em coquetéis de cintilação com

carreadores inativos nos níveis de concentrações conforme descrito no item 5. 1. 1, ao contrário

do que era esperado, a maior taxa de contagem observada não foi inversamente proporcional

ao grau de concentração de carreador em todos os coquetéis.

Considerando-se que ao aumentar a concentração de carreador aumenta-se a disputa

pela absorção de energia entre as moléculas deste com as moléculas da substância cintiladora,

esperava-se que ao aumentar a presença de carreador nos frascos houvesse um redução da

eficiência e consequentemente da taxa de contagem, porém o que se viu foi um

comportamento diferente do esperado, pelo menos nos níveis utilizados de concentração de

carreador. Este comportamento deverá ser objeto de outros estudos para poder explicá-lo.

Da comparação entre os processos de homnogeneização natural, ao lado esquerdo dos

gráficos, e por agitação, ao lado direito, observa-se que a agitação propicia uma menor

dispersão das taxas de contagem específica e uma melhor estabilidade.

Embora, com exceção do 60Co, em todos os radionuclídeos selecionados a diferença

máxima entre as taxas específicas de contagens ficou dentro de duas vezes o desvio teórico,

conforme pode ser observado na TABELA 6. 1. 1, este comportamento mostrou que a melhor

eficiência de conversão da energia incidente em fótons de comprimento de onda detectáveis

nem sempre ocorreu nos coquetéis de menores concentrações de carreador.

Um outro aspecto observado foi em relação ao tempo necessário para ocorrer uma

certa estabilização das contagens após o procedimento de homogeneização manual dos

coquetéis. Conforme observado ao lado direito das figuras, é necessário aguardar no mínimo
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um dia após preparar e homnogeneizar os coquetéis de cintilação. Também foi observado que

cada radionuclídeo apresentou um comportamento próprio ao longo do tempo. Portanto,

tomna-se necessário reproduzir este estudo para cada radionuclídeo de interesse e também toda

vez que se fizer necessário modificar algum dos componentes dos coquetéis de cintilação.

Somente após o estudo detalhado de cada situação é que se pode determinar com mais

segurança a melhor condição de contagem dos coquetéis.

Na TABELA 6.1.1 é apresentado um quadro comparativo do comportamento do

equipamento ao medir os coquetéis preparados com as soluções radioativas originárias do

LMiRIIrança, após a adição dos carreadoras e homogeneização manual da solução contida

nos frascos.

TABELA 6. 1. 1: Quadro comparativo do comportamento das taxas de contagem especifica

obtidas nos coquetéis preparados com as soluções radioativas originárias do LMiRIlFrança.

Radioi- Diferença máxima entre as Taxa de contagem Tempo para OBS

sótopo taxas de contagem especifica especifica estabilização

Valor Desvio

médio teórico

(cpm/mg) (cpm/mg) (dias)

14c 27 cpm/mg 1958 44 o 1

ou ,38 % ± 19

Co ~~830 cpmlmg 3215 57 1 1

ou 25,82 % ±587

-55 Fé ~ 24 cpmlmg 220 15 6 2

ou O,91% ±17

29 cpm/mg 198 14 76 3

ou 14,65 % ± 21

32 cpmlmg 1826 43 1

oul1,75% ±23
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Observações :

1. Não houve inversão de posições nas FIGURAS 6.6.1, 6.1.2 e 6.1.4 após homogeneizar.

2. Período para atingir o primeiro patamar da Figura 6.1.3 (sem inversão de posição após

homnogeneizar).

3. Período para atingir o segundo patamar da Figura 6.1.3 (após inverter algumas posições).

Observando-se a TABELA 6.1.1 e a parte dos gráficos correspondente ao

comportamento dos coquetéis após o procedimento de homogeneização manual, conclui-se

que os coquetéis, exceto os do 60Co, apresentaram taxas de contagem especificas

equivalentes, dentro do limite de dois desvios teóricos, e devem ser contados 1 dia após a

homnogeneização manual. Um outro aspecto observado é que ao considerar-se isoladamente a

curva para um determinado valor de concentração de carreador, a variação na taxa de

contagem específica não ultrapassa o limite de 0, 1 %.

6.2 - AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE DETECÇÃO, USANDO AS

SOLUJÇOES DO CIEM-AT.

6.2.1 - Observação do comportamento do equipamento, variando a concentração do

isótopo inativo presente nas soluções carreadoras.

O comportamento do L. S. Couniter da LKI3-WALLAC ao medir os coquetéis com os

radionuclídeos 14 c , CO, 55 F e Sr+ 90SY, fornecidos pelo CIEMIAT/Espanha e preparados

conforme descrito no item 5.1.2.2 , com as concentrações de O uglg , 50 ,ig/g , 00Opg/g 

300,ug/g e 5001ug/g do isótopo inativo das soluções carreadoras, estão ilustrados nas

FIGURAS 6.2.1 , 6.2.2 6.2.3 e 6.2.4.

84



Efeito do C inativo em coquetéis contendo 14C fornecido pelo CIEMAT/Espanha,
preparados com 15 ml de HISAFEIII

0,00 2,00 3,00 4,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 14,00 15,00 18,00 22,00 24,00 27,00 28,00 42,00

Tempo (dias)

-sem carreador -•-50 (jg/g C inativo -*-100 pg/g C inativo 300 pg/g C inativo -«-500 pg/g C inativo

i t,FIGURA 6.2. l: Resposta do equipamento com coquetéis de C, fornecido pelo CIEMAT
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Efeito do Co inativo em coquetéis contendo 60Co fornecido pelo CIEMAT/Espanha,
preparados com 15 ml de HISAFE III
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FIGURA 6.2.2: Resposta do equipamento com coquetéis de 60Co, fornecido pelo CIEMAT.
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Efeito do Fe inativo em coquetéis contendo 55Fe fornecido pelo CIEMAT/Espanha.
preparados com 15 ml de HISAFE III
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FIGURA 6.2.3: Resposta do equipamento com coquetéis de Fe, fornecido pelo CIEMAT

T
a
xa

 d
e
 c

o
n
ta

g
e
m

 e
s
p
e
c
íf
ic

a
( 

cp
m

/m
g

 )

I
S

f
l

S
i

S
S

Efeito do Sr + Y inativos em coquetéis de "Sr + *°Y enviados pelo CIEMAT/Espanha,
preparados com 15 ml de HISAFE III
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FIGURA 6.2.4: Resposta do equipamento com coquetéis de Srt- SY, fornecido pelo

CIEMAT.
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6.2.2. Observação da estabilidade dos coquetéis com diferentes concentrações do isótopo

inativo, presente nos carreadores específicos de cada radionuclídeo.

A estabilidade dos coquetéis contendo concentrações de O //g/g , 50 jug/g ,100 //g/g ,

55 90 90
300 //g/g e 500 //g/g do isótopo inativo dos radionuclídeos C , Co , Fe e SK Y e a

estabilidade dos coquetéis do 77 , sem carreador , fornecidas pelo CIEMAT/Espanha e

preparados com 15 ml de cintilador HISAFE III, foram visualizadas plotando-se as taxas de

contagem em relação ao valor médio obtido durante o período de observação e em relação a

data de realização da primeira medida.

Todas as taxas de contagem foram corrigidas, devido ao decaimento, para os valores

correspondentes a data da primeira medida. As taxas de contagem relativas à média do

período estão ilustradas nas FIGURAS 6.2.5 , 6.2.6 , 6.2.7 , 6.2.8 e 6.2.9 e as relativas à

primeira medida estão ilustradas nas FIGURAS 6.2.10, 6.2.11,6.2.12, 6.2.13 e 6.2.14.
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Curva de estabilidade dos coquetéis contendo 14C fornecido pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para o valor
médio do período
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FIGURA 6.2.5: Comportamento do C do CIEMAT, em relação à média do período.
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FIGURA 6.2.6: Comportamento do Co do CIEMAT, em relação à média do período.
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FIGURA 6.2.7: Comportamento do Fe do CIEMAT, em relação à média do período.
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Curva de estabilidade dos coquetéis contendo 90Sr + 90Y fornecidos pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para o valor
médio do período
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Curva de estabilidade dos coquetéis contendo 2MTI fornecidos pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para o valor
médio do período
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FIGURA 6.2.9: Comportamento do 77 do CIEMAT, em relação à média do período.
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Curva de estabilidade dos coquetéis contendo 14C fornecido pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para a primeira
medida do período
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FIGURA 6.2.10: Comportamento do C do CIEMAT, em relação à primeira medida.
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CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para a primeira
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medida.
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Curva de estabilidade dos coquetéis contendo 55Fe fornecido pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida para o decaimento e normalizada para a primeira
medida do período
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55FIGURA 6.2.12: Comportamento do Fe do CIEMAT , em relação à primeira medida.

Curva de estabilidade dos coquetéis contendo MSr + 90Y fornecidos pelo
CIEMAT/Espanha, corrigida paro decaimento e normalizada para a primeira
medida do período
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FIGURA 6.2.13: Comportamento do Sr+Y do CIEMAT , em relação à primeira

medida.
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Curva de estabilidade dos coquetés contendo 2"Ti fornecidos pelo
CIEMATIEspanha, conigida paro decalmiento e normalizada para a primeira
miedida do período
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FIGUR-A 6.2.14: Comportamento do20 TI do CIEMAT, em relação à primeira

medida.

6.2.3 - Análise do comportamento do L.S. Counter da LKB-WALILAC com as soluções

radioativas fornecidas pelo CIEMIATJEspanha.

No estudo das características de detecção do equipamento utilizando as soluções

radioativas fornecidas pelo CIEMIAT/Espanha em coquetéis de cintilação com carreadores

inativos nos nveis de concentrações conforme descrito no item 5.1.2.2 , a maior taxa de

contagem específica observada, da mesma forma que no caso das soluções do LMiRIIFrança,

também não foi inversamente proporcional ao grau de concentração de carreador em todos os

coquetéis.

No caso das soluções radioativas originárias do CIEMAT/Espanha, os coquetéis de

c, 55Fée e0 Sr apresentaram taxas de contagem especificas relativamente estáveis logo após
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a homogeneização manual e durante todo o período de observação, ao passo que nos

coquetéis de 60Co o tempo de estabilização ocorreu somente até 18 dias após a preparação e

homogeneização manual, com exceção dos coquetéis de 60Co contendo 300,ugIg e 500,ug1g,

que se mostraram instáveis após 3 dias.

Também foi observado que cada radionuclídeo apresentou um comportamento próprio

ao longo do tempo e bem diferente do comportamento apresentado quando as soluções

radioativas vieram do LMIIrança, o que mostra realmente a necessidade de um estudo

prévio para determinar as características de detecção toda vez que se alterar não só os

componentes de preparação dos coquetéis como também a sua procedência.

Na TABELA 6.2.1 é apresentado um quadro comparativo do comportamento do

equipamento ao medir os coquetéis preparados com as soluções radioativas originárias do

CIEMAT, após a adição dos carreadoras e homogeneização da solução contida nos frascos.

TABELA 6.2. 1: Quadro comparativo do comportamento do equipamento com os coquetéis

preparados com as soluções radioativas originárias do CfIEMAT.

Radioi- Diferença máxima entre as Taxa de contagem Tempo para OBS

sótopo taxas de contagem específica específica estabilização

Valor Desvio

Médio teórico

(cpm/mg) (cpmlmg) (dias)

c S~~~5cpmlmg 921 30 o 1

ou 0,54 % 3

60Co 6 cpmlmg 660 26 Oa 3 2

ou 0,91 % ±4

Fé ~100 cpM/Mg 448 2 1 o 3

ou 22,32 % ± 71

6 cpmlmg 949 3 1 1

ou 0,63 % ±4

93



Observações :

1 - As taxas de contagem especificas obtidas apresentaram boa estabilidade durante todo o

período de observação.

2 - As taxas de contagem específicas obtidas apresentaram estabilidade somente durante os

primeiros 3 dias e os coquetéis com 300pug/g e 500,ug/g de CoCl2 foram os mais

instáveis.

3 - As taxas de contagem específicas obtidas apresentaram melhor estabilidade durante os

primeiros 18 dias.

No estudo do item 6.2.2, das características de estabilidade do L.S. Cournter da LKB-

WALLAC observando o comportamento das taxas de contagem em relação à taxa de

contagem média do período e em relação à primeira contagem, observou-se que, com exceçao

dos coquetéis de 6 Co com 300 fuglg de Co inativo e Fé com 50 Mglg de Fe inativo, os

demais coquetéis apresentaram uma boa estabilidade durante o período de observação. Os

coquetéis que apresentaram melhor estabilidade foram os dos radionuclídeos 14C e Sr.

Observando-se a TABELA 6.2.1, conclui-se que os coquetéis, exceto os do 55Fe,

apresentaram taxas de contagem específicas equivalentes, dentro do limite de um desvio

padrão teórico, e com discrepâncias máximas abaixo de 1%. No caso do 55F , os coquetéis

apresentaram uma diferença máxima de taxa de contagem especifica cinco vezes maior que

um desvio padrão teórico da taxa de contagem especifica média. Os coquetéis a serem

considerados nos cálculos de atividade serão os que foram preparado sem carreador.

Observando-se os gráficos das FIGURAS 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 conclui-se que o

tempo mais adequado para a seleção das medidas a serem consideradas nos cálculos das

atividades deverá ser um dia após a preparação e homnogeneização manual, por ser o período

de tempo mais curto em que todos os coquetéis já apresentaram taxas de contagens estáveis.
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6.3 - A CURVA DE EFICIlÊNCIA. EXPERIMENTAL DA SOLUÇÃO PADRÃO DE 3H.

A curva de eficiência de detecção experimental, em fnção do parâmetro livre do

equipamento, foi construida medindo-se os coquetéis preparados com o cintilador HISAFE

11, conforme descrito no item 5.2 , usando-se a solução padrão de 3Hdo LNMRI/ID, de

número 04, que encontra-se ilustradas na FIGURA 6.3. 1.

44.-

42-

40-

36 

34-

32-

30-
760 770 780 790 800 810 820

Fator de Extinção Química (SQPE)

FIGURA 6.3. 1: Curva de calibração da solução padrão dOe31 - 04, comn 15029

dpmlm em 31/0 8/9 9 e prep arada em 1 mln de HISAFE IEL
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6.4 - A CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE EFICIENCIA TEÓRICA.

As curvas de eficiência teórica necessárias ao cálculo das atividades pelo método

CIIEMAT/NIST, foram construidas utilizando-se a teoria prevista em cada tipo de decaimento

e implementadas pelos programas de computador descritos nos itens 2.6 e 3.2.3. Os

programas utilizados foram o EF`FY (TORANO & GRAÚ), CEGA e EBEGA <TORANO et

ai.) e as curvas de eficiência teórica obtidas nas saidas destes programas foram:

• As curvas obtidas com o programa EF7FY , para emissores beta, ilustradas nas FIGURAS

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4;-

• A curva obtida com o programa CEGA , para captura eletrônica, ilustrada na FIGURA

6.4.5; e

• A curva obtida com o programa EBEGA , para emissores beta-gamna, ilustrada na

FIGURA 6.4.6.

Curva de Eficiência teórica do 3H

65i,00

80,00

56.00

50.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _

*45,00 _

25,00

20.00

15 ,0 0 ......................

Figura de Mérito ou Parâmetro Uvre

FIGURA 6.4. 1: Curva de eficiência teórica para o 3H.
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Curva de Eftclmncla teórca do l14C

95,00

90,00

~e85,00

80,00 

175,00J 70,00

65,00

60,00

55,00

Figur d Métit ou Parâme<s' Livm

FIGURA 6.4.2: Curva de eficiência teórica para o 4C.

Curva de EficiOnla eórica do 'Sr

100,00

99,00

ge,00

I97,00
96,00

39500

94,00

93,00

92,00

.- -Z ei c i mr *r B6 hr M O OC I,: at. ec a0 a0 O O i C~ <' <Nit M

Figu d Médi ou Paranu UM

FIGURA 6.4.3: Curva de eficiência teórica para o N0 r.

97



Curva de EficiMncia teórica do 20Tl

98,00

96,00

94.00

39200

88,00

86,00

84,00

Figura d Mérit ou Pail.Met Um

FIGURA 6.4.4: Curva de eficiência teórica para o 204Ti.

Curva de Eficléncia teórica do Fe

70,00

60.00

.54,00

30,00

120,00

0,00 ....

Figura de Méit ou Parloutr Uve

FIGURA 6.4.5: Curva de eficiência teórica para o 55Fe.
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Curva de Eficiéncia teórica do TMC

100,00 

95,00- -

90.00 

c 85,00-

*~80,00 

LUa 75,00-

70,100

8 5 ,0 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura de Mérito ou Paráeti Livre

FIGURA 6.4.6: Curva de eficiência teórica para o 60Co.

O parâmetro livre , conforme definido no item 2.5, só depende das características do

sistema de detecção , que por sua vez é composto de ftores inerentes aos componentes dos

módulos dos equipamentos utilizados e de fatores inerentes aos componentes dos coquetéis de

cintilação que estiverem sendo medidos. Como as características dos equipamentos

permanecem relativamente inalteradas durante os procedimentos de medição, estas curvas de

eficiência representam na prática a resposta do sistema de detecção às variações apresentadas

nas características dos diferentes coquetéis.

As curvas de eficiências teóricas são utilizadas pelo programa de computador LSCP,

responsável pela tarefa de realizar os cálculos das concentrações de atividade, que

conhecendo as características do equipamento, dos cintiladores líquidos utilizados e os graus

de extinção química dos coquetéis que estiverem sendo medidos, determina os parâmetros
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livres correspondentes e os utiliza nas curvas de eficiências teóricas para a obtenção das

eficiências de detecção destes coquetéis.

6.5 - CÁLCULO DA ATIVIDADE DOS RADIONUCLíDEOS PELO MÉTODO

CIEMAT/NIST.

O cálculo da atividade foi realizado para os seguintes coquetéis:

• os preparados com as soluções radioativas já existentes no LNMRIID e que ainda se

encontravam na forma original em que foram fornecidas pelo LMR da França;

• os preparados com as soluções fornecidas pelo CIEMAT;

• os preparados com a solução de 60Co fornecida pelo PEN/CNEN; e

• os preparados com a solução de 4TI fornecida pelo BIPM.

Os valores de eficiência, concentração de atividade e desvio padrão constantes nas

tabelas deste item 6.5, correspondem aos valores médios obtidos entre três medidas e foram

copiados dos relatórios de saída produzidos pelo programa LSCP? para cada coquetel.

A determinação da composição de todas as incertezas só foi realizada para as

concentrações de atividade selecionadas para fazer parte das intercomparações de resultados,

descritas no item 6.6.

6.5.1 - Atividade das soluções radioativas fornecidas pelo LMRI/França.

Os resultados dos cálculos das concentrações de atividades dos coquetéis preparados,

conforme descrito no item 5. 1. 1, com as soluções radioativas fornecidas pelo LMRI/França e
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já existentes no estoque do LNMRI!LD, estão ilustrados nas TABELAS 6.5.1 , 6.5.2 , 6.5.3

e 6.5.4 . Para os cálculos foram selecionadas somente as medidas realizadas 24 horas após o

procedimento manual de homnogeneização dos coquetéis.

TABELA 6.5. 1: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 14 C do LNMRIIID.

Calibração da solução contendo 4C + 10 ml de HfiSAFE m1 + uma quantidade de

carreador C36 H 12 06 (glucose)

Identificação Coquetel usado no cálculo Eficiência Concentração de atividade

do coquetel (%) em 10/06/99

C 14-06c02 s/carreador 92,24 3 7,419 Bq1mg ±0, 18 %

C 14-01 c02 Com 25 uglg de glucose 92,26 35,333 Bqlmg +0,28 %

C14-02c02 Com 50,ug/g de glucose 92,28 3 5,438 Bq/mg± 0,05 %

C 14-03 c02 Com 1 00 ,ug/g de glucose 92,24 3 5,489 Bq/mg ±0,33 %

C 14-04c02 Com 200 ,ug/g de glucose 92,22 35,579 Bq/mg ±0,41 %

C 14-05c02 Com 2000,ug/g de gucose 91,57 35,468 Bq/mg+ 0,10%

Todos ao mesmo tempo 92,14 35,463 Bq/mg± 0,22 %

TABELA 6.5.2: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 6 odo LNMRI!IIRD).

Calibração da solução contendo w~Co + 10 ml de HTSAFE II11+ uma quantidade de

carreador CoCl2 (cloreto de Cobalto)

Identificação Coquetel usado no cálculo Eficiência Concentração de atividade

do coquetel (%/) em 11/06/99

Co60-07c01 s/carreador 94,76 63,682 Bq/mg ±0, 12 %

Co60-01lcOl1 Com 7,5 pugIg de CoCl2 94,78 56,201 Bq/mg +0,21 %

Co60-02c01 Com 15pg/g de CoC2 94,78 56,751 Bq/mg +0,21 %

Co60-03c01 Com 40 pg/g de CoCI2 94,75 56,663 Bq/mg 0,O02 %

Co60-04c01 Com 75 ,ugIg de CoCI2 94,43 56,940 Bq/mg 0,O04 %

Co60-05c0Ol C om 1 00 fig/g de CoCl2 94,72 56,488 Bq/mg 0,O30 %

Todos ao mesmo tempo 94,70 5 7,7 88 Bq/mg +5,02 %
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TABELA 6.5.3: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 55Fé do LNNMiD.

Calibração da solução contendo 55Fé + 10 ml de HISAFE HII + uma quantidade de

carreador FeCI3 (cloreto Fénico)

Identificação Coquetel usado no cálculo Eficiência Concentração de atividade

do coquetel (%) em 15/06/99

Fe55-07c02 S/carreador 34,98 10,445 Bq1mg ±0,56 %

Fe55-01c02 Com 5ug/gdeFeCl3 34,84 10,358 Bq/mg ±0,79 %

Fe55-02c02 Com 0,ug/g de FeC 3 34,58 10,109 Bq/mg ±0,54 %

Fe55-03c02 Com 40ug/g de FeC 3 34,20 11,012 Bqlmg± 0,73 %

Fe55-04c02 Com 75 pug/g de FeCl3 33,60 10,970 Bq/mg ±0,49 %

Fe55-05c02 Com 1 00 uglgde FeC 3 33,13 10,835 Bq/mg ±0,98 %

Fe55-06c02 Com 150 ,ugIg de FeC3 32,25 10,731 Bqlmg ±0,57 %

Todos ao mesmo tempo 33,92 10,637 Bq/mg ±3,20 %

TABELA 6.5.4:Concentração de atividade dos coquetéis contendo 90Sr+ Y do

LNMRI/JR.

Calibração da solução contendo 90 Sr+ 90 Y + 1 ml de HfISAFE I + uma quantidade de

carreador SrCl2 + YCI 3 (cloreto de Sr + Y)

Identificação Coquetel usado no cálculo Eficiência Concentração de avidade

do coquetel (%/) em 17/06/99

Sr-90-25c28 S/carreador 98,81 32,557 Bq/mg ± 0,06 %

Sr90-20c58 Com 5 ,ug/g de SrCl2 + YCl 3 98,80 3 2,674 Bqlmg ± 0,18 %

Sr-90-21c28 Com 1 0 uglg de SrCl2 + YCI3 98,80 32,660 Bqlmg ± 0,06 %

Si-90-22c28 Com 40,ug/g de SrCI 2 + YI 3 98,82 32,662 Bq/mg ± 0,06 %

Sr90-23c28 Com 75 ug/g de SrCl 2±+YC 3 98,83 32,590 Bq/mg ± 0,12 %

Sr-90-24c28 Com 1 00 ucg/g de SrCI2 + YCI3 98,80 32,450 Bq1mg ± 0,41 %

Todos ao mesmo tempo 98,81 32,599 Bqlmg ± 0,27 %
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6.5.2 - Atividade da solução de204 T7 fornecida pelo BIPM.

O resultado do cálculo da concentração de atividade dos três coquetéis preparados,

conforme descrito no item 5.3 com a solução de 2 7 fornecida pelo BIPM aos laboratórios

que participaram da intercomparação internacional, está ilustrado na TABELA 6.5.5.

TABELA 6.5.5: Concentração de atividade da solução de 2471 fornecida pelo BPM

Calibração da solução contendo 204TI + 10 ml de HfiSAFE 111

Coquetel usado no cálculo Eficiência Concentração de atividade em 17/06/99

s/carreador 97,16% 45,337 Bq/mg ± 0,23 %

6.5.3 - Atividade das soluções fornecidas pelo CIEMATlEspanha.

Os cálculos destas atividades estão separados em três grupos : o primeiro grupo refere-

se aos coquetéis que foram preparados com 10 ml de cintilador; o segundo grupo refere-se aos

coquetéis que foram preparados com 15 ml de cintilador; e o terceiro grupo refere-se ao

acompanhamento da estabilidade no valor das atividades dos coquetéis do terceiro grupo que

apresentaram as maiores taxas contagem ao longo do período de observação.
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6.5.3.1 - Atividade dos coquetéis com 10 ml de cintilador.

Os resultados das concentrações de atividade dos coquetéis preparados, conforme

descrito no item .1.2. 1, com 1 ml de -IlSAFE III estão ilustrados nas TABELAS 6.5.6 

6.5.7 ,6.5.8 ,6.5.9 e 6.5. 10.

TABELA 6.5.6: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 14 C do CIIEMAT.

Calibração da solução contendo 14C+ 10 ml de HfiSAFE MI + uma quantidade de CC4

(tetracloreto de carbono)

Identificação do coquetel Considerando o CC 4 Considerando O Ãul de CC 4

usado no cálculo Efici- Concentração de ati- Efici- Concentração de ati-

ência Vidade em ência vidade em 25/08/99

() 05/08/99 ()(Bq/mg)

(Bqlmg>

14- 07c09 (semCCI4) 93,19 17,276 0,16 %

14C -08c09 (5jd deCl 4) 93,01 17,216 0,19 % 95,29 17,216 0, 19 %

'C -09c09 (10 O uldeCC 4) 92,63 17,233 ± 0,10 % 95,08 17,233 0,10 %

14C -10c09 (15 u]lde CC4) 92,20 17,271 0,05 % 94,83 17,271 0,05 %

14C -1 c09 (20 ~dde C04) 91,96 17,267 0,37 % 94,70 17,267 0,37 %

Todos ao mesmo tempo 92,59 17,253 0,16 %
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TABELA 6.5.7: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 60Co do CIEMAT.

Calibração da solução contendo 60Co + 10 ml de HfiSAFE III + umna quantidade de CC4

(tetracloreto de carbono)

Identificação do coquetel Considerando o CCl4 Considerando O M1 de CC 4

usado no cálculo Efici- Concentração de ati- Efici- Concentração de ati-

ência vidade em 25/08/99 ência vidade em 25/08/99

(%) (Biq/mg) ()(Bq/mg)

60 Co-08c58 (sem CC14)_ 95,38 11,782 019 %

õCÓ-09c58 (5 ldde CC4) 95,20 11,781 017% 95,20 11,781 017 %

60Co- 10c5 8 ( O ude CC 4) 95,02 11,799 011 % 95,02 11,799 011 %

ho Co 1 1c5 8(15,d de CCl4 ) 94,75 11,785 028 % 94,75 11,785 028 %

õ0Co- 12c5 8(20O4 ulde CC4) 94,60 11,816 025 % 94,60 11,816 025 %

Todos ao mesmo tempo 94,99 11,793 ± 0,13 %

TABELA 6.5.8: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 55Fé do C1EMAT.

Calibração da solução contendo 5»Fé + 10 ml de HISAFE III + uma quantidade de CC4

(tetractoreto, de carbono)

Identificação do coquetel Considerando o CC4 Considerando O ~d de CC4

usado no cálculo Efici- Concentração de ati- Efici- Concentração de ati-

ência vidade em 25/08/99 ência vidade em 25/08/99

(%0) (Biq/mg) (%) (Biq/mg)

55Fé-08c04 (sem CC 4 )' 41,44 22,130 +0,18 %

'"Fé-09c04 (5,u1de CC 4) 39,30 21,987± 0,37 % 39,30 21,987 ± 0,37 %

"'Fe- 10c04 (1 O pde CC4) 37,61 21,819± 0,44 % 37,61 21,819 044 %

-N Fe- 1 1c04 (15 ~ulde CC 4) 35,72 21,649+ 0,47 % 35,72 21,649 047 %

"Fe- 12c04 (201 d de CC4) 33,86 21,837+ 0,87 % 33,86 21,837 087 %

Todos ao mesmo tempo 37,58 2 1,884 + 0,83 % 

Obs.: Na captura eletrônica, a eficiência está relacionada somente aos raiox X e elétrons

Auger.
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TABELA 6.5.9: Concentração da atividade dos coquetéis contendo 90Sr + 9 Y do

CIEMAT.

Calibração da solução contendo 90 Sr +9 Y + 10 ml de HISAFE HI + umna quantidade de

CC4 (tetracloreto de carbono)

Identificação do coquetel Considerando o CC4 Considerando O ~ul de CC 4

usado no cálculo Efici- Concentração de ati- Efici- Concentração de ati-

ência vidade em 25/08/99 ência vidade em 25/08/99

(%0) (Biq/mg) (%/) (Biq/mg)

90 Sr-26c29 (sem CCl4)' 98,97 16,060 ± 0,08 %

90Sr-27c29 (5 ~ude CC 4 ) 98,95 16,013 0,15 % 98,95 16,013 0,15 %

90 Sr2 8c29 (lOJd de CC14 ) 98,90 16,069 0,10 % 98,90 16,069 0,10 %

90 Sr-29c29 (15 1ul de CC14) 98,84 16,075 0,27 % 98,84 16,075 0,27 %

9 Sr-30c29 (20ld de CC4) 98,80 16,057 ± 0,15 % 98,80 16.057 ± 0,15 %

Todos ao mesmo tempo 98,89 16,055 0,16 %

TABELA 6.5. 10: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 204T7 do CIIEMAT.

Calibração da solução contendo 20 7 + 10 ml de ISAFE 111± uma quantidade de CCl4

(tetracloreto de carbono)

Identificação do coquetel Considerando o CCl4 Considerando O ~ul de CCl4

usado no cálculo Efici- Concentração de ati- Efici- Concentração de ati-

ência vidade em 25/08/99 êncía vidade em 25/08/99

(%) (Bq/mg) (%) (Biqlmg)

77-02c06 (5 ,ulde CC4) 97,13 73,972+ 0,22 % 97,13 73,972+ 0,22 %

24Tl-03 c06 (10,bulde CC4) 97,04 74,183+ 0,26 % 97,04 74,183+ 0,26 %

24TI-04c06 (l5pIddeCCl 4 ) 96,89 74,547+ 0,15 % 96,89 74,547 + 0,15 %

204Tl-05c06 (20 ~ulde CC4) 96,77 74,028+ 0,15 % 96,77 74,028 0,15 %

Todos ao mesmo tempo 97,00 74,195 +0,15 %
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6.5.3.2 - Atividade dos coquetéis com 15 ml de cintilador.

Os resultados das atividades dos coquetéis preparados, conforme descrito no item

5.12.2, com 1 5 ml de HIISAFE III estão ilustrados nas TABELAS 6.5.11 , 6.5.12 , 6.5.13 ,

6.5.14 e 6.5.15 . Após a tabela de cada radionuclídeo encontra-se ilustrado também, nas

FIGURAS 6.5.1, 6.5.2 6.5.3 , 6.5.4 , 6.5.5 , 6.5.6 , 6.5.7 , 6.5.8 e 6.5.9 , os espectros

correspondentes aos coquetéis de menor e maior concentração de carreador. Nestas figuras a

escala horizontal corresponde ao número de canais do equipamento.

eResultados e espectros para o 14c.

TABELA 6.5.1 1: ConQentração de atividade dos coquetéis contendo 14 C do

CLEMAT.

Calibração da solução contendo 4c + 15 ml de ISAFE [LI + uma quantidade

de carreador C6 H 12 06 (glucose)

Identificação do coquetel usado no Efici- Concentração de atividade

cálculo ência em 1 11 0/99

(%/) (Biq/mg)

C1I4 -17c09 (sem carreador) 92,85 16,582 034 %

C 14 -18c09 (50,ugIg de glucose) 92,83 16,520 ± 0,10%

C 14 -19c09 (OOfug/g de glucose) 92,93 16,558 ± 0,22 %

C 14 -20c09 (300,ugIg de glucose) 92,77 16,580 009 %

C 14 -21 c09 (500 ggde glucose) 92,76 16,560 004 %
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1 189 288 388 489 589 lil 79 88 988 188

C14 - l7cO9 (sem carreador)

FIGURA 6.5. 1: Espectro do 14C em coquetel sem carreador.

1 iDO 299 389 498 5880 689 798 899 999 1899
C 1 - 21c09 (500 ug/g de C inerte)

FIGURA 6.5.2: Espectro do 14Cem coquetel contendo 5 00 ueglg de carreador.
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*Resultados e espectros para o 60Co 

TABELA 6.5.12: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 60Co do

CIEMAT.

Calibração da solução contendo wCo + 15 ml de HISA.FE III + uma

Quantidade de carreador CoCI2 (cloreto, de Cobalto)

Identificação do coquetel usado no Efici- Concentração de atividade

cálculo ência em 11/10/99

(%) (Biq/mg)

Co60-18c58 (sem carreador) 95,22 11,601 007 %

Co60-19c58 (0 uggde CC 2 ) 95,17 11,588 ± 0,28 %

Co60-20c58 (100,ugIg de CC 2) 95,13 11,602 024 %

Co60-21c58 (300ug/g de CoC 2 ) 95,00 11,576 O, 15 %

Co60-22c58 (500 fugIg de CoCl2) 94,95 11,577 0,23%

1 180 200 30 480 58 680o 780 88 900 1000
Co6 - 18c58 (sem carreador)

FIGURA 6.5.3: Espectro do 60Co em coquetel sem carreador.
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1 188 288 388 488 588 688 788 888 988 1888
Co6 - 21c58 (500 ug/g de Co inerte)

FIGURA. 6.5.4 Espectro do 60Co em coquetel contendo 500 ug/g de carreador.

eResultados e espectros para o 55Fe .

TABELA 6.5.13: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 55F do

CIEMAT.

Calibração da solução contendo 55Fe + 15 ml de HSAFE III + urna quantidade

de carreador FeCI3 (cloreto Fénico>

Identificação do coquetel usado no Efici- Concentração de atividade

cálculo ência Em 11/10/99

(% (Biq/mg)

1Fe55-18c04 (sem carreador) 39,56 21,387 1,56 %

Fe5 5-19c04 (5O ug/g de FeC 3 ) 38,64 20,866 0,49 %

FeS55-20c04 (OO g/g de FeC 3 ) 38,30 20,763 0,81 %

Fe 55 -2 1c04 (3 00ug/gde Fe 3) 35,33 20,466 1,34 %

F7e55-22c04 (500,pg/g de FeCI 3) 32,53 20,494 0,09 %

Obs.: Na captura eletrônica, a eficiência está relacionada somente aos raiox X e

elétrons Auger.
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1 iO 280 300 408 500 68 70ó8 800 908 1800
Fe5 - 18c04 (sem carreador)

FIGURA 6.5.5: Espectro do 55Fé em coquetel sem carreador.

1 108 200 300 4.00 588 680 780 088 908 100
Fe5S - 22c04 (500 ug/g de Fe imnte)

FIGURA 6.5.6: Espectro do 55Fé em coquetel contendo 500 uglg de carreador.
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Resultados e espectros para o 90Sr + 90Y.

TABELA 6.5.14: Concentração de atividade dos coquetéis com 90Sr + 90Ydo

CIEMAT.

Calibração da solução contendo 90Sr + Y+1 5 ml de IiSAFE III + uma

quantidade de carreador SrCl2 + YCl3 (cloreto de Sr + Y)

Identificação do coquetel usado no Efici- Concentração de atividade

cálculo ência em 11/10/99

(%0) (Bq/mg)

Sr90-36c29 (sem carreador) 98,94 15,987 + O11 %

Sr90-37c29 (50 ,uglg de SrC 2+YCl3 ) 98,94 16,001 +0,11 %

Sr90-3 8c29 ( 00 uglg de SrCl2+YCl3) 98,93 15,997 +0,14 %

Sr90-39c29 (300,ug/g de SrCl2+YCI 3) 98,90 15,992 +0,03 %

Sr90-40c29 (500,ug/g de SrCI2+YCI 3) 98,88 16,032 +0,16 %

180 288 388 488 588 6808 780 880 988 1888

Sir90- 36c29 (sem carreador)

FIGURA 6.5.7: Espectro do 90Sr + Y em coquetel sem carreador.
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100 200 300 400 58 608 700 800 900 1à
Sr-9O - 40c29 (500 ug/g de Sr inerte + 500 ugfg Yinerte)

FIGURA 6.5.8: Espectro do 90Sr +9 Yem coquetel contendo 500 ,uglg de carreador.

eResultados e espectro para o 4Ti .

TABELA 6.5.15: Concentração de atividade dos coquetéis contendo T do

CIIEMAT.

Calibração da solução contendo somente li7 + 15 ml de IHSAFE II

Identificação do coquetel Eficiência Concentração de atividade

usado no cálculo em 1 1/ 10/99

(%) (Bqlmg)

T1204-1 1c06 97,11 71,451 ± 0,16 %

T1204-12c06 97,12 71,760 0,16%

T1204-13c06 97,12 71,914 11%

T1204-14c06 97,12 71,454 011 %

T1204-15c06 97,14 72,010 022 %
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108 280 380 400 500 600 788 880 900 100

'1f204 - 1 1c06 (em carreador)

FIGURA 6.. 5.9: Espectro do 4TI em coquetel sem carreador.

6.5.3.4 - Acompanhamento da estabilidade do equipamento de medição.

O acompanhamento da estabilidade do L. S. Counter da LKB3-WALLAC foi feito

medindo-se durante 43 dias os coquetéis preparados, conforme descrito no item 5.1.2 , com

1 5 ml de HfiSAFE e que mostraram, de acordo com o comportamento do equipamento

observado no item 6.2.1 ao longo do período de observação, as maiores taxas de contagem.

Os coquetéis e respectivas atividades calculadas com o programa LSCP estão ilustradas na

TABELA 6.5.16 e FIGURA 6.5. 10.
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TABELA 6.5. 16:Estabilidade ao longo do tempo, das concentrações de atividade dos

coquetéis preparados com soluções do CIEMAT que apresentaram maior taxa de contagem.

Data "4 C-17c09 60 Co -20c58 'Fe- 20c04 'Sr -36c29 2 1,'T_ 11c06

de sem carreador 100Mglg CoCl2 100 uglg FeCl3 sem carreador sem carreador

1999 Concentração Concentração Concentração Concentração Concentração

de atividade de atividade de atividade de atividade de atividade

Bq/mg Bq/mg Bq/mg Bq/mg Bq/mg

11/10 16,582 11,602 20,763 15,987 71,451

+ 034 % + 022 % +0,81 % +0,11 % + 016 %

13/10 16,568 11,594 20,681 16,004 71,357

+ 0,21 % + 022 % + 056% ± 0,08 % ± 0,22 %

14/10 16,523 11,617 20,777 15,976 71,277

+ 012 % + 023% ± 0,71 % +0,06 % + 013 %

15/10 16,569 11,597 20,653 16,002 71,203

+ 027 % + 007 % +0,60 % + 0,22 % + 016 %

18/10 16,524 11,589 20,698 15,988 71,122

+ 013 % + 025 % + 030 % +0,16 % +007 %

19/10 16,562 11,594 20,677 16,007 71,1 14

± 0,20 % ± 0,16 % ±+0,30 % ± 0,15 % ±0,11 %

20/10 16,548 11,645 20,652 15,968 71,122

+ 029 % ± 1,02 % +055 % +0,18 % +0,11 %

21/10 16,534 11,577 20,493 15,983 71,119

+ 006% + 008 % +0,36 % + 0,18 % ±+012 %

22/10 16,541 11,630 20,497 1 5,99 1 71,083

+ 016 % 105 % +0,18 % + 0,18 % +0,11%

25/10 16,511 11,539 20,619 15,983 71,029

+ 004 % 022 % +0,18 % + 0,09 % +027 %

26/10 16,553 11,555 20,509 15,979 70,804

+ 010 % +022 % +057% +0,35 % +015 %

115



TABELA 6.5. 16:Estabilidade ao longo do tempo, das concentrações de atividade dos

coquetéis preparados com soluções do CIiEMAT que apresentaram maior taxa de contagem

(continuação).

Data 'C -17c09 6o 20c58 " -20c04 90Sr 36c29 1 -1 06

de sem icarreador 100Mglg CoCl2 100 pg/g FeC 3 sem carreador sem carreador

1999 Concentração Concentração Concentração Concentração Concentração

de atividade de atividade de atividade de atividade de atividade

Bq/mg Bqlmg Bq/mg BqImg Bq/mg

29/10 16,550 11,537 20,462 15,989 70,624

+ 0,17 % + 010% 077 % + 002% ± 013 %

03/11 16,580 11,503 20,292 16,000 70,517

+ 0,23 % + 016 % + 086 % +019% ± 013 %

05/11 16,525 11,497 20,249 15,976 70,385

+ 0,06 % + 019 % +096 % ±+024 % ±023 %

08/11 16,535 11,487 20,302 15,959 70,449

+ 0,12 % 005% + 026 % 022% ± 019 %

09/11 16,546 11,467 20,283 15,958 70,294

+ 0,08 % + 009 % + 058 % +015 % +026 %

23/11 16,541 11,437 20,039 15,965 69,774

+0,1 1% +014 % ±+075 % +022 % ± 024 %
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Curva d estabilidade das concentrações de atividade dos coquetls
preparados em 15 ml de HISAFE lii, com as soluções radioativas fornecidas
polo CIEMAT

8 0,0 0 - - -- - --

370.000
E

6o.000

50000

<40000

30,000

~20,000

10.000 

o 2 3 4 7 8 9 10 1 1 14 15 18 23 25 28 29 43

Tempo (dias)

-014 -i-Co60 . Fe55 - Sr90 - T1204

FIGURA 6.5.10: Curva de estabilidade das concentrações de atividade dos

coquetéis preparados em 15 ml de IISAFE III, com as soluções radioativas

fornecidas pelo CIEMAT.

Comparando-se os valores míimos e máximos de concentrações de atividade

apresentados pelos coquetéis da Tabela 6.5.16 durante os 43 dias de observação, obtém-se as

seguintes diferenças percentuais: 0,43% para o 4C ; 1,82% para o 60CO ; 3,68% para o

55FE ;0,3 1% para o Sr e2,400/o para o TI47.

6.5.4 - Atividade da solução de 60Co usada para fazer intercomparação com outros

sistemas de calibração do LNMRIIIRDi.

Os resultados dos cálculos das atividades dos coquetéis preparados, conforme descrito

no item 5.3, com a solução de 6 Co-54 fornecida pelo IPEN/CNEN e utilizada para fzer a

intercomparação entre a calibração obtidas através do método C1EMAT/NIST com as obtidas
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através do sistema de coincidência 43-y e do sistema com câmara de ionização, está

ilustrado na TABELA 6.5.17.

TABELA 6.5.17: Concentração de atividade dos coquetéis contendo 60Co-54 fornecido

pelo IPEN/CNEN.

Calibração da solução contendo 60CO-54 + 15 ml de HfiSAFE 1II

Identificação do coquetel Eficiência Concentração de atividade em 3 1/08/99

(%) (Bq/mg)

Co60-23c54 95,31 166,730 ± 0,13 %

Co60-24c54 95,33 165,663 ± 0,15 %

Co60-25c54 94,32 166,277 + 0,22 %

6.5.5 - Análise dos itens 6.5.1, 6.5.3.1 e 6.5.3.2.

O comportamento do L.S. Counter da LKI3-WALLAC, observando as concentrações

de atividade dos coquetéis preparados com as soluções radioativas fornecidas pelo

LMIV/França. e CIEMAT/Espanha, apresentou os aspectos ilustrados nas TABELAS 6.5.18 ,

6.5.19 e 6.5.20. Estas tabelas apresentam os valores máximos e mínimos de concentrações de

atividade para cada radionuclídeo e suas respectivas diferenças percentuais, obtidas

comparando-se os coquetéis preparados sem carreador ou sem agente de extinção química

com o coquetel do mesmo radionuclídeo que apresentou o menor valor de concentração de

atividade; e também, comparando-se, entre os coquetéis que receberam a adição de carreador

ou do agente de extinção química, os que apresentaram a maior e menor concentração de

atividade. Os valores limites usados levaram em consideração os respectivos desvios obtidos

nos relatórios do programa LSCP?, ou seja o menor valor é igual ao valor da menor
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concentração de atividade subtraído de seu desvio padrão e o maior é igual ao valor da maior

concentração de atividade adicionado de seu desvio padrão.

TABELA 6.5.18: Diferenças máximas observadas nas concentrações de atividade dos

coquetéispreparados em 10 ml de HI1SAFE III, com as soluções fornecidas pelo LMRi/França.

Radio- Coquetel de menor concentração Coquetel de maior concentração Diferença

nuclí- de atividade de atividade Entre os va-

deo Lares limites

_TC C 14-01 c02 (2 5 ug/g de glucose) C 14-04c02 (200 fig/g de glucose) 1,39 %

C 14-01 c02 (25 4ug/g de glucose) C 14-06c02 (slcarreador) 6,39 %

__uo Co60-01 c0 1 (7,5 ug/g de CoCl2 ) Co60-04c01 (75 ig/g de CoCl2) 1,57 %

Co60-01lcO 1 (7,5 pugIg de CoCl2 ) Co60-07c01 (s/carreador) 12,97 %

_S~èFe55-02c02 (10 pg/g de FeCl3) Fe55-03c02 (40 pugIg de FeCl3) 10,32 %

Fe5 5-02c02 (1 glg de FeCl3) Fe55-07c02 (slcarreador) 4,47 %

1VSr90-24c28 (1 00 fig/g de SrCI2) Sr90-20c5 8 (5 4ug/g de SrCI2) 1,28 %

Sr-90-24c28 (1 00 ug/g de SrCl2) Sr90-25c28 (slcarreador) 0,80 %

Observando-se a TABELA 6.5.18 nota-se que as maiores discrepâncias,

considerando-se os valores limites dos desvios padrões, ocorreram em relação aos coquetéis

sem carreador para os radionuclídeos 14Ce0 Co, ao passo que para o 55F e OSr elas

ocorreram em relação aos que tiveram a adição de carreador. Observa-se também que, com

exceção do -55F , a adição dos diferentes carreadores, nos coquetéis preparados com as

soluções radioativas fornecidas pelo LMIIrança, produziram uma variação máxima de 1,6

% nas concentrações de atividade.
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TABELA 6.5.19: Diferenças máximas observadas nas concentrações de atividade dos

coquetéis preparados em 10 ml de HfISAFE 11I, com as soluções fornecidas pelo

CIEMAT/Espanha.

Radio- Coquetel de menor concentração Coquetel de maior concentração Diferença

nucli- de atividade de atividade entre os va-

deo lores lmites

cJ '4 -9 com 1 ~ddeCM 4 'C - 10c09 com 15d de M4 0,56 %

14- 09c09 com 1 pu de CCl4 14 C - 07c09 sem CCl4 0,70 %

60-Co~~~~~~~~~~6

6Co - 1 1c58 com 15 pi de MC4 Co - 08c58 sem CC 4 0,45 %

.55F - 1 1c04 om 15 1 lde CC 4 55F - 08c04 sem CC 4 2,89 %

90 ST 90Sr -27c29 com 5 pldeCCl 4 -9uSr -29c29 com 15 ~ de MC4 0,81 %
90 Sr -27c29 com 5 .d de CCI4 9 - 26c29 sem CC 4 0,52 %

204 iT 90 Sr-26c29 sem C4 204 7 -04c06 com 15 ude M4 1,15 %

9U S - 26c29 sem MC4 204 7 01 c6 sem CC14 0,81 %

Observando-se a TABELA 6.5.19 nota-se que a maior discrepância, considerando-se

os valores limites dos desvios padrões, ocorreu em relação ao coquetel com Fe ,é com e sem

a adição de agente de extinção química. Observa-se também que, com exceção do 55F , as

discrepâncias nas concentrações de atividade dos coquetéis preparados em 10 ml de HfiSAFE

111 com as soluções radioativas fornecidas pelo CIEMAT[Espanha ficaram abaixo de 1,2 %
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TABELA 6.5.20: Diferenças máximas observadas nas concentrações de atividade dos

coquetéis preparados em 15 m de HIISAFE 111, com as soluções fornecidas pelo

CIiEMAT/Espanha.

Radio- Coquetel de menor concentração Coquetel de maior concentração Diferença

nucli- de atividade de atividade entre os va-

deo lores limites

C C14 -8c09 com 50fg/g C14 -20c09 com 300,g/g 2,14 %

C] 4-18c09 com 50,g/g C I4 -7c09 sem carreador 2,41 %

"CoCo60-21c58 com 300,ug/g Co60-19c58 com 50 Ãug/g 0,54 %

Co60-21c58 com 300,ug/g Co60-18c58 sem carreador 0,44 %

__5êFe55-21c04 com 300,ug/g Fe55-19c04 com 50 ,pg/g 3,85 %

Fe55-21c04 com 300,ugIg Fe55-18c04 sem carreador 7,57 %

Sr90-39c29 com 300 pug/g Sr90-40c29 com 500 pglg 0,44 %

Sr90-39c29 com 300,ugIg Sr90-36c29 sem carreador 0,11 %

TiT1204-1 1c06 T1204-15c06 1,16 %

Observando-se a TABELA 6.5.20 nota-se que as maiores discrepâncias,

considerando-se os valores limites dos desvios padrões, ocorreram em relação aos coquetéis

com 14Ce 55F , com e sem a adição de carreador. Observa-se também que, com exceção do

1C e 5Fée, as discrepâncias nas concentrações de atividade dos coquetéis preparados em 15

ml de HfiSA.FE III com as soluções radioativas fornecidas pelo CIEMAT/Espanha ficaram

abaixo de 1,2 %
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6.6 - AVALIAÇÃO DA IPLANTAÇÃO DO MÉTODO ATRAVÉS DE COMPA-

RAÇÕES DE RESULTADOS.

As intercomparações entre os valores da grandeza atividade, obtidos no LNMI/IID

com a implantação do método CIEMIATINIST, em relação aos valores dos outros laboratórios

e aos obtidos no próprio LNMRI/ID com outros métodos, foram realizadas com as seguintes

calibrações: da solução de20 TI fornecida pelo BIPM ; das soluções fornecidas, pelo

CIEMAT/Espanha e da solução de 60Co -54 , fornecida pelo IPEN/CNEN.

Para a determinação das incertezas foi utilizada a técnica de sensibilidade paramnétrica,

através da observação das variações das eficiências teóricas de cada radionuclideo, ao variar-

se os valores dos diferentes parâmetros de entrada do programa que calcula as concentrações

de atividade (LSCP), de acordo com os valores de suas respectivas incertezas.

6.6.1 - Intercomparação da calibração da solução de 204 TI fornecida pelo BIM.

Nesta intercomparação constam os resultados do LNMRI/ID e dos laboratórios que

participaram da intercomparação internacional promovida pelo BIPM (RATEL & CAS SETE)

em 1994. O valor da atividade do LNMiRJID foi tomado da TABELA 6.5 e ajustado para a

data de referência de 0 1/04/97, conforme sugerida pelo BIPM. Os valores das atividades desta

intercomparação referem-se somente ao método CIiEMAT/NIST e são apresentados na

TABELA 6.6. 1. A composição das incertezas relativas à calibração realizada pelo

LNMRIIR está ilustrada na TABELA 6.6.2.
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TABELA 6.6. 1: Intercomparação das calibrações da solução de 204t 71 promovida pelo

BI`M.

LABORATÓRIO PAíS CONCENTRAÇÃO DE DESVIO DA

ATIVIDADE EM 1/04/97 MÉDIA

(Bq/mg) (Bq/mg)

Valor médio =65,6 + 0,3 Bq/mg

BI1PM França 65,6 +0,18 o

CIEMAT Espanha 65,6 ±0,2 o

ENEA Itália 65,6 ±0,30 o

IRA Suíça 65,19 ±0,22 - 0,6

IRMM Bélgica 65,51± 0,19 - 0,1

NAC África do Sul 65,30 +0,42 - 0,5

NIST EUA 66,1 ±0,41 + 0,8

NPL Inglaterra 67,01 ±0,73 ± 0,8

PTI3 Alemanha 65,80 ± 0,15 + 0,3

RC Cuba 65,51 ± 0,65 - 0,1

LNMI /IRD) Brasil 65,3 ± 0,16-03

O resultado do LMRID foi obtido somente após a intercomparação do BIiPM, mas

integrou os resultados referentes aos outros métodos de calibração que o LNMR/RD

enviou para a Conferência Internacional de Metrologia de Radionuclídeos (ICRM),

realizada em Praga em junho de 1999.
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* O resultado completo da intercomparação do RIPM está ilustrado no apêndice .

TABELA 6.6.2: Composição das incertezas (k=l) na calibração da solução de 4Ti fornecida

pelo BIPM, realizada pelo método CIEMAT/NIST no LNMI/IRD.

Incerteza resultante
Item Incerteza no item naeiini o204 T

Valor (%) Tipo Valor ( %

Atividade do 3H-04 1 B 0,0289

Extinção química do 3H-04 0,07 A 0,0005

Contagem do 3H-04 0,14 A 0,004

Gravimetria do 3H-04 0,01 B 0,0003

Extinção química do 204Ti 0,15 A 0,0007

Parâmetros nucleares B 0,07

Assimetria das fotomultplicadoras B 0,2

Extinção por ionização do 2034Ti B 0,07

Composição total na eficiência 0,11

Incerteza na eficiência 0,11

Incerteza na contagem do "0 T1 A 0,23

Incerteza na gravimetria do 204 77 B 0,01

Composição total na atividade 0,25

6.6.2 - Intercomparação da calibração das soluções fornecidas pelo CIEMAT

Nesta intercomparação estão relacionados os resultados obtidos no LN1MI/RD,

descritos no item 6.5.3 , utilizando o método CIEMAT/NIST de calibração com cintiladores

líquidos e os valores das atividades das soluções radioativas, calibradas no

CIEMAT/Espanha.
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Os valores correspondentes aos coquetéis preparados com 10 ml de cintilador,

descritos no item 6.5.3.1, foram os obtidos com as medidas dos frascos sem adição de

tetracloreto de carbono. Os valores das concentrações de atividade considerados e a relação

entre eles encontram-se na TABELA 6.6.3 e FIGURA 6.6.1 A composição das incertezas

relativas às calibrações realizadas pelo LNNfR/IID está ilustrada na TABELA 6.6.4.

TABELA 6.6.3: Intercomparação entre as calibrações do LNMRI/ID e CEMAT[Espanha,

usando frascos sem CC 4 e preparados com 10 ml de HfiSAFE III.

Radionu- Concentração de Concentração de atividade medi- Razão de concentra-

clídeo Atividade medida da no LNMIRIIJRD ções de Atividades

no CIEMAT (em 2 5/08/99)

(em 25/08/99)

14c 18,614 Bq/mg 17,276 Bq/mg 0,928

+ 0,07% + 037 % ± 0020 %

60Co 1 1,713 Bqlmg 11,782 Bqlmg 1,006

+ 022% + 044 % + 0,042 %

55Fé 21,865 Bq/mg 22,130 Bqlmg 1,012

+0,30 % + 226% ± 0,104 %

+ 16,022 Bqlmg 16,060 Bq/mg 1,002

90>,± +024% ± 052 % ±+0036 %

204Ti 72,622 Bqlmg 74,246 Bqlmg 1,022

+015 % + 031 % ± 0005 %
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TABELA 6.6.4 Composição das incertezas (k=1l) na calibração das soluções radioativas

fornecidas pelo CIEMIAT/Espanha, realizadas pelo método CIEMAT/NIST no

LNMRI/ID com 10 ml de HISA.FE III.

Incerteza resultante na eficiência do
Item Incerteza no radionuclídeo

item (%)

Valor Tipo 14 c 0C "e 9 - 204 iF

Atividade do 3H-0~4 1 B 0,0875 0,0492 1,39 0,0 109 0,0288

Extinção química do 3H-04 0,07 A 0,0031 0,0078 0,0684 0,0006 0,003 3

Contagem do 3HI-04 0,14 A 0,0069 0,0071 0,1878 0,0015 0,004

Gravimetria do 'Hf-04 0,01 B 0,0009 0,0005 0,014 0,0001 0,0003

Extinção química do radionu- A 0,0003 0,00 19 0,0595 0,0002 0,0041

clídeo, (respectivamente 0,02;

0,02; 0,08;- 0,03 e 0, 10O%)

Parâmetros nucleares B 0,15 0,15 0,7 0,15 0,07

Assimetria das fotomultipli- B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

cadoras

Extinção por ionização B 0,23 0,4 1,6 0,45 0,7

Composição total na eríciên- 0,33 0,39 2,25 0,51 0,23

cia

Incerteza na eficiência 0,33 0,39 2,25 0,5 1 0,23

Incerteza na contagem do A 0,17 0,19 0,20 0,09 0,21

radionuclídeo

Incerteza na gravimetria do B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

radionuclídeo

Composição total na ativida- 0,37 0,44 2,26 0,52 0,31

de
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FIGURA 6.6. 1. Itercomp aração entre as relações de atividades calculadas no LNMARIRD
e CIEMIATJEspar2ha, usando coqutéis semn CC~ e preparados com 1 ml de HISAFE MI

Os valores correspondentes aos coquetéis preparados com 1 5 ml de cintilador,

descritos no item 6.5.3.2, foram obtidos com as medidas dos frascos antes de adicionar a

solução carreadora. Os valores das concentrações de atividade considerados e a relação entre

eles encontram-se na TABELA 6.6.5 e FIGURA 6.6.2. A composição das incertezas relativas

às calibrações realizadas pelo LNMRI/IR está ilustrada na TABELA 6.6.6.
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TABELA 6.6.5: Intercomparação entre as calibrações do LNMI/IRD e CIiEMAT/Espanha,

usando frascos sem carreador e preparados com 15 ml de HISA.FE III.

Radionu- Concentração de Concentração de atividade medi- Razão de concentra-

clídeo Atividade medida da no LNMRIJi ções de Atividades

no CIIEMAT (em 11/10/99)

(em 11/10/99)

[ 1 [2] [2]I

14c 18,614 Bqlmg 16,582 Bqlmg 0,891

± 0,07 % -± 046 % ± 0025 %

60Co 11,517 Bq/mg 11,601 Bq/mg 1,007

+ 0,22 % ± 041% ± 0040 %

55Fé 21,149 Bq/mg 21,387 Bq/mg 1,011

± 0,30 % +250 % +0119%

+ 15,971 Bqlmg 15,987 Bq/mg 1,001

90 ±+0,24 % + 053 % + 0036 %

204 77 70,934 Bqlmg 7 1,454 Bqlmg 1,007

+0,15% + 027 % + 0004 %
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TABELA 6.6.6: Composição das incertezas (k=-l) na calibração das soluções radioativas

fornecidas pelo CIEMIATfEspanha, realizadas pelo método CIEMATINIST no LNNMIIRD

com 15 ml de HISAFE III.

Incerteza resultante na eficiência do
Item Incerteza no radionuclídeo

item (%0)

Valor Tipo cV 6 Co 5V -V F

Atividade do 3H-04 1 B 0,0933 0,0498 1,36- 0,0127 0,0287

Extinção química do 3HJ-04 0,07 A 0,0363 0,0324 0,8552 0,0044 0,0093

Contagem do 'HI-04 0,14 A 0,0132 0,0067 0,2034 0,0016 0,004

Gravimetria do 3H-04 0,01 B 0,0009 0,0005 0,0136 0,0001 0,0003

Extinção química do radionuclí- A 0,03 0,0325 0,686 0,004 0,0037

deo (respectivamente 0,06; 0, 12;

0,09 ; 0,02 e 0,03 %)

Parâmetros nucleares B 0,15 0,15 0,7 0,15 0,07

Assimetria das fotomultplica- B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

doras

Extinção por ionização B 0,23 0,4 1,6 0,45 0,7

Composição total na eficiência 0,34 0,40 2,49 0,51 0,23

Incerteza na eficiência 0,34 0,40 2,49 0,5 1 0,73

Incerteza na contagem do A 0,31 0,09 0,27 0,11 0,15

radionuclídeo

Incerteza na gravimetria do B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

radionuci ideo

Composição total na atividade 0,46 0,41 2,50 0,53 0,27
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FIGURA 6.6 2: Intercomparação entre as relações de atividades calculadas no LNMRTIRD
e CIEMAATfEspariha, usando coquetéis sem carreador e preparados com 1 5 ml de HISAFE III

Uma vez que nas comparações da solução de 14Cdo CIEMATfEspanha os resultados

apresentaram uma dispersão muito grande, comparou-se então o resultado obtido no

LNMRIIR com a calibração da solução de 14C fornecida pelo LMRIfFrança, cujo resultado

é apresentado na TABELA 6.6.7 e as respectivas incertezas na TABELA 6.6.8.

TABELA 6.6.7: Intercomparação entre as calibrações do 14C no LNMIRJIR

e LMfRI/rança.

Radionucli- Concentração de ativi- Concentração de atividade Razão de concentra-

deo dade doLMRIlFrança medida no LNMRI/IRD ções de Atividades

1c 3 5,002 Bq/mg 35,463 Bq/mg 1,013

+ 057% ± 0,58 % +0,023 %

em 10/06/99 em 10/06/99
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TABELA 6.6.8: Composição das incertezas (k=1l) na calibração da solução radioativa de

14 C fornecida pelo LMRJ/França, realizada pelo método CIEMATINIST no LNMRIIIiD.

Incerteza resultante na
Item Incerteza no item efcêcad 14c

Valor (%) Tipo Valor (%)

Atividade do 3Hf-4 1 B 0,09

Extinção química do H-04 0,07 A 0,048

Contagem do 3H-04 0,14 A 0,013

Gravimetria do 3H-04 0,01 B 0,0009

Extinção química do 14c 0,59 A 0,28

Parâmetros nucleares B 0,15

Assimetria das fotomultplicadoras B 0,2

Extinção por ionização B 0,23

Composição total sobre a eficiência 0,45

Incerteza na eficiência 0,45

Incerteza na contagem do 14 c A 0,36

Incertezana gravimetria do 4c B 0,01

Composição total sobre a atividade 0,58

6.6.3 - Intercomparação entre os métodos de calibração CIEMATINIST, coincidência e

câmara de ionização, usando a solução de 60CÓ-54.

Nesta intercomparação estão relacionados os resultados obtidos no LNMRfi!IR com a

calibração da solução de 60Co-54 pelo método CIiEMAT/NIST , descrita no item 6.5.3.5 , e os

obtidos utilizando os sistema de coincidência 4oÇy e câmara de ionização 4 tipo poço. Os

valores das concentrações de atividade considerados e a relação entre eles encontram-se na
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TABELA 6.6.9 e FIGURA 6.6.3. A composição das incertezas relativas às calibrações

realizadas pelo LNMRIJIR está ilustrada na TABELA 6.6. 10.

TABELA 6.6.9: Intercomparação entre as calibrações do LNMRIIIRD, usando a solução de

60Co-54, com os métodos CIEMAT/NIST, coincidência e da câmara de ionização.

Concentração de Concentração de atividade medi- Razão de concentrações

atividade medida da pelo método CLEMAT/NIST de Atividades

Método por outros méto- (em 31/08/99)

dos (em 0 1/08/99)

1] [2] [2I 1]

Coinci-

dência 165,482 Bq/mg 166,730 Bq/mg 1,008

4np- ± 011 % +047 % + 0,003 %

Câmara

de oniza- 166,437 Bq/mg 166,730 Bq/mg 1,002

ção4n +011 % +047 % + 0,003 %

poço
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TABELA 6.6. 10: Composição das incertezas (k--1) na calibração da solução de 60Co-54

fornecida pelo PEN/CNEN, realizada pelo método CIEMAT/NIST no LNMRI/LR.

Incerteza resultante na
Item Incerteza no item eficiência do 6 o5

Valor (%) Tipo Valor ( %

Atividade do 3H-04 1 B 0,0495

Extinção química do 3H-04 0,07 A 0,0298

Contagem do 3Hj-04 0,14 A 0,007

Gravimetia do 'HJ-04 0,01 B 0,0004

Extinção química do õ0Co-54 A 0,0203

Parâmetros nucleares B 0,15

Assimetria das fotomultplicadoras B 0,2

Extinção por ionização do óU Co-54 B 0,4

Composição total na eficiência 0,45

Incerteza na eficiência 0,45

Incerteza na contagem do 60Co-54 A 0,14

Incerteza na gravimetria do 60Co-54 B 0,01

Composição total na atividade 0,47
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FIGU.RA 6.6.3: Intercomparação entre as relações de atividades calculadas
pelo método CIEMATINIST e pelos sistemas de coincidência e cârna
ra de ionização.

6.6.4 - Análise das intercomparações de resultados descritas no item 6.6.

Observando-se os resultados da intercomparação promovida pelo BIM para o 4Ti,

conforme demonstrado na TABELA 6.6.2 do item 6.6. 1, o LNMRIJiR apresentou uma

discrepância de 0,46% em relação ao valor médio, um excelente resultado na calibração deste

radionuclídeo, comparável ao dos melhores laboratórios de metrologia do mundo.

Para a intercomparação realizada entre o LNMRI1iR e o CIiEMIA/Espanha, as

discrepâncias relativas, no caso 7,74% para o 1 C, 1,21% para o 5 Fe, 0,59%/ para o 60Co,

1,21% para o Sr e 2,24% para o0 TI, observou-se que as medições realizadas

são consistentes para os níveis exigidos em metrologia, à exceção do 14C. No entanto, o

resultado das medições com a solução de 14C originária do LMiRI/França, com uma dispersão

de 0,40%, mostrou que a inconsistência em relação a este radionuclídeo não se manteve,
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colocando-se então somente a necessidade de novas investigações junto ao CIEMAT, uma

vez que em todas as medições as calibrações no LMIRII apresentaram uma

reprodutibilidade muito boa.

Em relação à comparação de resultados entre os método CIEMAT/NIST, câmara de

ionização 47ry tipo poço, e o método absoluto de coincidências 471oY>, os resultados se

mostraram também bastante consistentes, com uma discrepância de 0,18% , o que mostra a

coerência de resultados existente entre os três métodos utilizados.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 - CONLUJSõES.

• O método CIIEMATINIST permite calibrar com precisão e exatidão os emissores beta

puros, beta-gama e por captura eletrônica.

• As concentrações de atividade ao longo de 43 dias, com dispersões máximas de 0,43%

para o 4 C, 0,3 1% para o 90Sr , 2,4% para o20 TI, 1,82% para o 60Co e 3,68% para o

Fapresentaram-se bastante estáveis, mostrando a boa adequação e confiabilidade do

equipamento L.S. Counter utilizado.

• Os resultados das intercomparações, com desvios relativos mínimos de 0,40% para o 1 

1,21% para o 0Sr , 0,46% para o T 7 , 0,18% para o 60Co e 1,2 1% para o Fée

mostraram que o método pode ser utilizado com segurança pelo LNMIRI!IR. Merece

destaque o caso específico do 2477 fornecido pelo BIiP, cuja calibração situou o valor

obtido pelo LNMIRI/IRD entre os valores obtidos pelos melhores laboratórios de

metrologia do mundo.

7.2 - RECOMENDAÇÕES.

*Recomnenda-se a realização de novos estudos de observação do comportamento do L.S.

Counter ao longo do tempo, com coquetéis de diferentes características de preparação,
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para fazer uma análise mais detalhada das taxas de contagem obtidas, em função das

concentrações de carreadores e do comportamento esperado para estas taxas, de acordo

com a teonia.

*Para melhor adequar os procedimentos inerentes ao método CIEIMAT/NIST com as

características operacionais do LNMRIIID, relativas as necessidades de seus usuários e

também para aproveitar as potencialidades do L.S. Counter, é recomendável fazer uma

reestruturação no código fonte do programa LSCP, responsável pelo cálculo das

concentrações de atividade, para que haja menor necessidade de operações manuais,

tornando mais eficiente a obtenção de resultados.
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APÊNDICE A

OBTENÇÃO DE ESPECTROS BETA COM ESPECTRÔMETROS MAGNÉTICOS

Quando uma partícula carregada se move sob o efeito de um campo magnético,

orientado perpendicularmente em relação à direção de seu movimento, tem a sua trajetória

retilínia inicial modificada para outra com tendência circular (KAPLAN, 1978, p. 253). Nesta

nova trajetória será válida a relação

H.q.v = ou Hr(A.1) ,
r m

onde o significado de cada componente está indicado na TABELA A. 1 abaixo:

TABELA A. 1: Significado dos componentes da equação A. 1.

H intensidade do campo magnético, em Gauss

r raio do círculo descrito pela partícula, em centímetros

H r rigidez magnética ou momento magnético da partícula, em Gauss. cm

q carga da partícula, em e. m.u

m massa da partícula,em gramas

q /m carga específica da partícula, em e. m.u. por grama

v velocidade da partícula, em cm s

A medida que a velocidade da partícula se aproximar da velocidade da luz c , a sua

massa inicial irá sofrendo um acréscimo e então deverá ser levado em conta a correção

relativística abaixo.

CR= 2(A.2)

A expressão para a velocidade desta partícula deverá ser dada agora pela relação
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v±H.rC, (A.3)

m

Como normalmente a energia cinética da partícula é calculada pela expressão

E= 2 v então para partículas com velocidades próximas a da luz será igual a

E =ic 2(j _ iJ (A.4)

No caso da partícula /, tem-se a carga q igual a carga e do elétron e a massa m igual a

massa de repouso do elétron m , então as relações (KAPLAN, 1978, p. 283) para a

velocidade e a energia cinética transformam-se respectivamente em:

v r e m2 1) (A. 5)
mo Jr-mLR, 

Considerando-se os valores de e m 0,' = 1,75888 x 1 O emu.g-', c = 2,99793 x 1010 ocm.s' e

MO C2 = 0, 5 11 Me Ve d ivi di nd o-se o s doi s lado s da expres são d a vel oc i dade pel a vel1oci dade d a

luz tem-se (KAPLAN, 1978, p. 283):

v ei1MO mvl
- - -H r C ou H.r e substituindo os valores acima na expressão de
c m 0,c R e cCR

H.r e E, tem-se

H.r = 70,4~5~-5j A6)

1 N~(A. 7)

140



Submetendo diferentes emissores fi aos efeitos de campos magnéticos crescentes,

diversos pesquisadores obtiveram os espectros característicos destas emissões, relacionando

os momentos magnéticos H.r ao número de partículas detectadas para cada campo

magnético H selecionado. Estes espectros foram obtidos em espectrômetros magnéticos,

equivalentes aos indicados nas FIGURAS A. 1, A.2, A. 3 e A.4.

Ep.rni4 de 'wr~Oi

1 ~- Erolaencoi pncipais *

P3r.i L.umba

j~~~,de~~~w J 4 d

ConIi~ do Oul~rajor

eÚ m

FIGURA A. 1: Espectrômetro magnético solenoidal (KAiPLAN, 1978, p. 287).

-Cc2lPensMin-~~

a 1Iaver5 3'- [umn cach ><r W*Wk c~;In

FIGURA A.2: Espectrômetro de campo homogêneo (SIEGB3AHN, 1965).
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FIGURA A.3: Espectrômetro de ferro emparelhado com

50 cm de raio e dupla focalização (SIiEGI3AI-IN, 1965).

FIGURA A.4: Espectrometro de dupla focalização

com raio de 30 cm (SIEGBAHN, 1965).

Na FIGURA A.5 está demonstrado os espectros do 24Na, 14N e P, relacionando o

número de partículas detectadas com os diferentes momentos magnéticos obtidos no

espectrômetro.
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APÊNDICE B

O NEUTRINO

As principais evidências experimentais relativas à existência do neutrino são baseadas

nos seguintes aspectos:

a) Leis de conservação:

Para que não haja violação das leis de conservação necessário que em cada

desintegração /3 seja emitido ao mesmo tempo um elétron de origem nuclear e um neutrino.

O balanço de energia em elementos leves, realizados com uma incerteza experimental

de aproximadamente 4 keV, mostra que a energia cinética do átomo residual equivale aos /3

emitidos com energia próxima ao máximo do espectro. Portanto os neutrinos que

acompanham esses /3 devem ter uma massa de repouso de no máximo 1 % da massa de um

elétron , o que é próximo a zero.

No decaimento O o número de massa do nuclídeo pai é sempre igual ao do nuclídeo

filho. Isto implica que ambos têm o mesmo comportamento e a diferença entre seus

h
momentos angulares nucleares deve ser zero ou um múltiplo inteiro de -. Como os elétrons

/3 obedecem à estatística de Fermi-Dirac e possuem um spin de 1 (Àh) então, para que o

momento angular se conserve e a estatística seja válida, o neutrino deve satisfazer também a

estatística de Fermi-Dirac e ter um spin de 1()



b) Observação da existência do neutrino através de medidas de recuo do núcleo

Qualquer partícula /? emitida com energia cinética E deve ser acompanhada de um

neutrino de energia ( E - E ), onde E0 é a energia máxima da partícula. Como da dinâmica

relativística sabe-se que qualquer partícula de massa igual à zero só poderá possuir energia

cinética somente se tiver uma velocidade igual à da luz, então o momento p do neutrino

será dado por

p,=E/c ou E 0 -E(B)
c

Em medidas simultâneas da deflexão magnética de raios fi e da velocidade, em uma

determinada direção, de recuo dos núcleos de uma amostra de 32P, Sherwin (EVANS, 1979,

p. 542, 932) observou que, ao dividir a diferença de energia ( Eo - E ) pela diferença de

momento, existentes entre a transição nuclear e cada partícula isoladamente, o resultado

obtido era sempre igual ao valor da velocidade da luz ± 20%. Como da equação de pv obtém-

se, no caso do neutrino, - PI , a experiência de Sherwin mostrou que as quantidades

de momento e energia não observadas diretamente nas medidas com o P estariam

associados a um pacote de energia utilizado na emissão de um neutrino com massa

equivalente a zero, ao invés de estar sendo perdida e contrariando o princípio da conservação

de energia.

c) momento do neutrino em transições por captura de elétrons
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A captura de um elétron orbital das camadas K ou L , por um núcleo que necessita

reduzir o seu campo Coulombiano eliminando uma carga positiva , proporciona a maneira

mais simples de observação do momento associado a um neutrino. Isto ocorre porque neste

tipo de transição nuclear a energia liberada é dividida somente entre o neutrino emitido e o

recuo do núcleo, ao contrário da emissão 13, em que a energia é repartida entre o recuo do

núcleo, a emissão da partícula 1 e a emissão do neutrino. Como no lugar de três corpos

envolvidos só existem dois (o núcleo e o neutrino), o espectro de energia associado ao

processo de captura eletrônica será discreto e não continuo, como no caso do decaimento /J.

Pelo princípio de conservação da energia e do momento linear, a energia cinética

adquirida por um núcleo de recuo após a emissão de um neutrino, será dada pela equação

Q2

ER = 2(B3.2),

onde: ER e m são respectivamente a energia e a massa do núcleo de recuo ; Q é a energia

total da desintegração e c é a velocidade da luz.

Davis (EVAiNS, 1979, p. 544, 913), medindo com um analisador eletrostático a

energia cinética de recuo de um íon de Li, após a captura de um elétron e a emissão de um

neutrino por um átomo de 7 Be , obteve um espectro com pico de energia em 56± 1 eV,

conforme a FIGURA B. 1.

oo io 20 20 40o 50o60
I(i~ effre, Of Li1 uo 1W0 lo.

FIGURA B. 1: Espectro da energia de recuo do 7Li, após uma captura eletrônica pelo7 Be.
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O 7Be ao capturar um elétron e emitir um neutrino de 0.38 MeV, decai no 7 i

metaestável, que se desexcita em 0. 8 x i0C~13 s emitindo um y de 0.48 MeV. Combinando-se

vetorialmente o momento do neutrino com o espectro 'i', obtém-se uma distribuição continua

de energia que vai até 57 eV, o que é consistente com a hipótese de emissão de um neutrino

de massa igual a zero para cada elétron capturado.
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APÊNDICE C

O FATOR ESTATISTICO ( dn 1 dEo) DO ESPECTRO DE RAIOS fi DE

TRANSIÇÕES PERMITIDAS

* núcleo por ser muito mais pesado absorve somente uma fração mínima da energia

de transição, que é quase toda distribuída entre o neutrino e a partícula i. Na prática, a

energia se conserva somente entre o neutrino e a partícula >6, não acontecendo o mesmo em

relação ao momento, que só é conservado quando se considera conjuntamente o núcleo , o

neutrino e a partícula fl. Sendo E a energia cinética da partícula fl, E0 a energia da transição

nuclear e c a velocidade da luz , então serão válidas as seguintes expressões (EVANS, 1979,

p. 549):

E -E 0 (C.1)

para a energia cinética do neutrino;

1
p =- E(±mc)(C.2)

c

para o momento da partícula>6 e

q= -1E -E) (C.3)

c

para o momento do neutrino.

O número de estados disponíveis para a ocupação de um elétron em um elemento de

volume 47c 2 dp, com momento entre pe p +dp, é

4zp 2dp
3 ~~~~~~~~~(C.4)
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Da mesma forma, o número de estados disponíveis para a ocupação de um neutrino em um

elemento de volume 47c q dq, com momento entre q e q + dq, é

Através da energia pode-se relacionar os momentos das partículas pela equação C.3

e para cada partícula /J de energia E e momento p constantes existirá , em um intervalo de

momento dq , um neutrino com energia entre E e Eo.
c

Reunindo os fatores analisados anteriormente, obtém-se o número de estados possíveis

de ocupação por unidade de energia, dn dEO como (EVANS, 1979, p. 550):

dn 4.np2 41rq2dq 1i 4izp 2 47r (E. - E) 2 dz 16ff 2
22

dE0 h 3 h 3 dO h 3 h3 c 2 dE = h c 3 P (E,,-E) dp (C.6)

m p
Expressando a energia da partícula por W - e seu momento por q , obtém-se

mc 2 E2-E(MeV)(C)
M0C2 ~ 0,51MeV

para a energia e

mv_ Bp(Gauss.cm)

moc- 1,704Gauss.cm(C8

para o momento.

Desta forma, o fator estatístico poderá ser expresso em função de W e q7 como

dz 16,r 2MO5c4 2(W w)dr(C9
dE0

A relação relativística (EVANS, 1979, p. 893)
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entre o momento i e a energia total W, e a razão entre a velocidade do elétron e a velocidade

da luz c, obtida da relação = 0 (C.l11),

será dada por

_ - - ~~~~~~~~~~~~~(C. 12)

Nos nuclídeos leves, o termo d- da expressão C.9 fornece uma ótimna

representação dos espectros para transições 13 permitidas O número de partículas fi por

intervalo de momento N (ii) varia aproximadamente de acordo com q2'. Para energias

correspondentes ao final do espectro N (a) , esta variação ocorre de acordo com - W

que por sua vez é proporcional a -%_j
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APÊNDICE D

A VALIDAÇÃO DA TEORIA DE FERMI

A teoria de Fermi (KAPLAN, 1978, p. 301) descreve que a distribuição de

desintegrações /3 por unidade de tempo, para uma faixa de energia cinética entre E e E + dE

é calculada por

P(E)dE = G2 I F(Z,EXE + M0 c2 XE2 + 2moc2E)2 (E 0 - E 2 d D )

onde o significado de cada componente está descrito na TABELA D. 1 abaixo:

TABELA D. 1: Significado dos componentes da equação D. 1.

G é uma constante natural que representa a força de Fermi

F<Z, E) é uma função que dimensiona o efeito Coulombiano do núcleo sobre a

partícula 3

IMI 2 é quadrado do mnódulo da matriz de transição M da mecânica quântica

(E + M0C2) é a energia cinética da partícula /

2 11(E'~ + 2 M0c E) é a energia cinética do neutrino v

(E - E)é a energia cinética do núcleo resultante

Para transições permitidas em radionuclídeos leves, F(ZE) pode ser considerado igual a 1 e M

pode ser considerado como independente da energia. Logo a equação de Fermi pode ser

escrita, simplificadamnente, como

P(E)dE =G ' 2 (E +MoC2 )(E 2 ±2mc 2 E) 2(E,, - E)2 dE (D.2),
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onde G é uma nova constante.

Esta equação é válida para o nêutron, H, He, c, 13N, 15O e F e mostra que : para

valores de energia cinética compreendidos entre E = O e E = Eo , a probabilidade de

decaimento fi desaparece; para valores de E variando entre O e E,,, esta probabilidade é um

valor positivo acima de O e E,, e passa por um valor máximo entre estes dois extremos; para

um dado valor de E a energia média pode ser achada por integração e concorda bem com os

valores experimentais.

O valor teórico da constante de desintegração , e consequentemente da vida-média

, obtém-se integrando P(E)dE para os possíveis valores de energia, conforme a equaçao

(KAPLAN, 1978, p. 302)

Ã. lç O()dE (D. 3)

No caso da equação mais simplificada, a integral pode ser resolvida analiticamente como

2 k E .... , odkéumcosat.Ereno-se na forma de logaritmo tem-se então

log A2= log k + 5 log E , o que concorda com a inclinação das curvas experimentais

mostradas na FIGURA D. 1, obtidas por B. W. Sargent (KAPLAN, 1978, p. 300).

7
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FIGURA D. 1: Curvas de Sargent.
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Sargent observou que ao se colocar no eixo Y de um gráfico, os pontos

correspondentes aos logaritmos das constantes de desintegração da maior parte de

nuclídeos emissores /3 naturais, contra os dos ogaritmos das respectivas energias máxima

no eixo X, a figura obtida se aproximava de duas retas distintas.

Para um mesmo valor de energia máxima selecionado no eixo dos X, a reta

superior do gráfico apresentava valores de 2 aproximadamente 100 vezes maiores que os

da reta inferior. Sargent então concluiu que os pontos correspondentes à curva superior

representavam as transições de maiores probabilidades de ocorrência, transições 1

permitidas, ao passo que os pontos da curva inferior correspondiam às transições menos

prováveis, transições proibidas.

Considerando 1 MI12 independente da energia e observando que (E + moc ) = ,

energia total da partícula / ; (E 2 + 2 Moc 2E)" é igual ao momento p , pela mecânica

quântica; E, - E = .- W; e que o momento P(E)dE é proporcional ao número de

partículas N(E)dE. Pode-se então reescrever a equação de P(E)dE como sendo

N(T) =_F(Z,E). W.p.(E, - E) = F(Z,E). W. p(W 0 , - W)2 (D.4)

ou

NE ZE-EW-W ~~~~~~~(D.5)

F(Z, E)- W .p OO

Quando se coloca em um gráfico os diferentes valores obtidos com a expressão

acima, em função da variação da energia cinética E ou da energia total W da partícula /3,

obtém-se uma distribuição de pontos em torno de uma linha reta, denominados gráficos de

Fermi-Kurie, que corta o eixo das energias no ponto correspondente ao seu valor máximo
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E =E,, ou W = W

Se o número N () considerado for o de partículas /1 observadas experimentalmente

em diferentes valores de energia e se o gráfico de Fermi-Kurie obtido com estas medidas

corresponder a uma reta, então a obtenção desta reta significará a validação experimental da

teoria desenvolvida por Fermi.

Este método de comparação foi sugerido por Kurie, Richardson e Paxton (KAPLAN,

1978, p. 302) e com ele não é necessário o conhecimento real das energias emitidas pelo

radionuclídeo. Se as medidas experimentais produzirem retas, isto por si só já servirá para a

validação da teoria, conforme realmente pôde ser constatado. Além disso ao se extrapolar o

gráfico obtido até a reta cruzar o eixo das energias, estará sendo obtido experimentalmente o

valor da energia máxima do radionuclídeo que propiciou a realização das medidas.

Nas FIGURAS. D.2, D.3 e D.4 encontram-se exemplos de três gráficos de Fermi-Kurie ou

Kurie plots, correspondentes ao 05o,11 I e Cu.

2 3 4
34 1 

EnerOR taa E unidades de Mci)

O 03 LO 1.5 2,0 ~~~~O 0.4 0.8 1.2 1,6 2.0 2.2

Energia cinética (Mc-.) Energia cipética Mcv)

FIGURA D.2: Kurie Plot do 150 FIGURA D.3: Kurie plot do 14I

(KAPLAN,1978, p. 305). (SIEGBANN, 1965).
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e(t1

FIGURA D.4: Kurie plot do 64Cu

(SIEGB3ANN, 1965).

O EFEITO DE 1 MI2 SOBRE A CONSTANTE DE DESINTEGRAÇÃO

E A MfEIA-VIDA

Apesar de, na maioria dos casos, 1 MI1 nao ser calculado precisamente, é possível

expressá-lo como uma série infinita e estimar os seus termos sucessivos. Nesta estimativa

descobre-se que ao longo de toda a série os termos precedentes são aproximadamente 100

vezes maiores que os subseqúentes, o que implica dizer que a magnitude de 1 MI 2 , assim

como a de A ez , corresponderá aproximadamente ao valor do primeiro termo que apresentar

um valor não nulo em qualquer ponto da série. Portanto após ser encontrado o primeiro termo

com valor acima de zero, todos os outros poderão ser desprezados. As transições poderão

então ser classificadas conforme a TABELA D.2 abaixo:
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TABELA D.2: Classificação das transições de acordo com o termo não nulo

da série.

Termo onde foi encontrado o primeiro valor Classificação da transição ~

não nulo de MI12

Primeiro termo da série Permitida

Segundo termo da série Proibida em primeira ordem

Terceiro termo da série Proibida em segunda ordem

Em qualquer transição nuclear o momento angular total () do núcleo só pode variar

por um múltiplo inteiro de h 2i , onde h é a constante de Planck. Portanto no sistema núcleo,

neutrino e partícula f, a variação de momento angular (AI) entre o núcleo emissor e o núcleo

produto corresponderá então ao momento angular orbital das duas partículas emitidas. Como

no caso das transições atômicas, também existe regras de seleção para os valores que AI pode

assumir.

Quando a transição nuclear obedecer a regra de seleção, dependendo do modo como a

expressão para 1 MI2 for desenvolvida, o primeiro termo da série não se anulará e a transição

será portanto classificada como permitida. Caso o primeiro termo se anule esta transição

poderá ser no máximo proibida em primeira ordem, dependendo do valor que o terceiro termo

assumir. Este mesmo raciocínio se repetirá para os outros termos da série e a regra de seleção

dependerá então da maneira como a interação permitida for definida na teoria.

A primeira definição de interação foi sugerida por Fermi, que originou a regra de

seleção para as transições permitidas como sendo aquelas que não apresentavam variação de

momento angular total, ou seja A I = O. Posteriormente, em virtude de terem sido encontradas

algumas inconsistências, Gamnow e Teller usaram uma definição diferente da de Fermi, que
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originou a regra de seleção para as transições permitidas como sendo as que apresentavam

AI=0, ± 1.

Da equação 2= =f 0o P(E)dE ,considerando-se somente as transições

permitidas, para as quais 1 MI 2 não depende da energia, e substituindo-se P(E)dE pela sua

expressão correspondente, obtém-se

- =G 1M1 OF(Z, EXE + MoC2 )(E 2 + 2m C2 E) 2(E,, - E) 2 dE (D)

Por ser uma função somente de Z e de E, o valor da integral acima pode ser substituido por

uma fuançãof (ZE) e então o valor da constante de desintegração A pode ser calculado como

, ~ G 21M12f(Z,EO) (D.7)

ou

f(Z,E0 ).z- 1(D.8)G 21M12

ou ainda

f (Z, E.) 211.(D.9)

Como o valor def (ZE.) pode ser determinado numérica ou analiticamente, os valores (f. C

podem ser usados para indicar o grau de proibição das transições. Esta indicação acarretará

alguma margem de erro no caso das transições proibidas, que apresentam 1 MI 2 dependente

da energia, mas mesmo assim continuará sendo válida.

Sabendo-se que a meia-vida e a constante de decaimento se relacionam através da

expressão T 1t2 = n 2 = 0.693 (1 2 Â) e sabendo-se que a vida-média Â ,
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então o valor de TI t = 0,693 . , que na prática é o mais utilizado. Portanto costuma-se usar

o produto (f Tmn2) = ( f 0,693 ) como indicador do grau de dificuldade das transições 6

ao invés de (f. -e).

Frequentemente a meia-vida T 12 é indicada pela letra e por isso o produto f .T

também é indicado por f. e denomina-se meia-vida comparativa. Como para uma grande

variedade de emissores,6 são encontrados valores def. 1 variando desde 10O3 s até 10 18 

ocupando uma faixa muito ampla, considera-se na prática o valor de seus logaritmos. Na

TABELA D.3 (TAUHATA & ALMEIDA, 198 1) encontra-se a classificação das transições>6

e seus respectivos valores de fi.

TABELA D.3: Classificação das transições e seus respectivos

valores def 1

Classificação das Transições >6
Tipo de Transição A] Ar ft

super permitida 0,1 Não 1000 - 4000

permitida 0,1 Não 2 .10 10o

primeira proibida 0,1 Sim í06 ~l o8

primeira proibida única 2 Sim 06_9

segunda proibida 2 Não 2. ---l> -_ 

segunda proibida única 3 Não 01

terceira proibida 3 Sim í0'

terceira proibida única 4 sim 4115

quarta proibida 4 Não 1023 -

quarta proibida única 5 Não 01

Aj = ji -jf é a mudança de momento angular total.

A = ff,. z é a mudança de paridade do estado nuclear.
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APENDICE E

METODOS CONVENCIONAIS DE DETECÇÃO USANDO

CINTILADORES LÍQUIDOS

Método do Padrão Intemno

Este método está baseado na hipótese de que a eficiência de contagem de um coquetel

cintilador, contendo uma alíquota de solução de um determinado radionuclideo, não se altera

quando a este coquetel se adiciona uma nova alíquota de outra solução do mesmo

radionuclídeo, possuindo um grau de extinção química - quenching - diferente do grau da

solução adicionada anteriormente.

Se a primeira solução com atividade A produzir N 1 contagens e a Segunda for uma

solução padrão de atividade Ap , produzindo N 2 contagens, então a eficiência de detecção do

coquetel de cintilação será

c= N1 IA (E. 1),

antes de se adicionar a solução padrão, e

c = N 2 /(A +AP) (E_2),

após adicioná-la. Igualando-se as duas expressões da eficiência obtém-se a atividade

(CARLES, 1993, p. 1) pela expressao

A= N Ap(E.3)

Como pode ser observado, embora preciso, toda vez que se medir a atividade de uma

amostra neste método consome-se sempre uma quantidade da amostra e da solução padrão.
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Método das Curvas de Calibra ção

Neste método é construido uma curva de calibração para cada radionuclídeo de

interesse . Esta curva é obtida preparando-se uma série de amostras contendo quantidades

crescentes de um agente produtor de extinção química , que diminuirá progressivamente a

eficiência de contagem da solução padrão utilizada. Plotando-se as eficiências com os graus

de extinção química de cada amostra, obtém-se a curva desejada.

Para se calcular a atividade, primeiro determina-se a taxa de contagem N e o seu grau

de extinção quimica da amostra. Em seguida, com o valor da extinção química, obtém-se a

eficiência de contagem c utilizando a curva de calibração do radionuclídeo. De posse da

eficiência calcula-se a atividade usando a expressão

N
A ~~~~~~~~~~~(E.4)

Como pode ser observado, neste método toma-se necessário possuir um padrão

calibrado para cada amostra que se deseja medir, o que nem sempre é fácil conseguir.

Método da Janela Dupla

Este método é utilizado quando se deseja calibrar simultaneamente duas amostras de

radionuclideos diferentes em um mesmo frasco de cintilação.

Para realizar a medida da atividade de cada amostra estima-se o grau de extinção

química (quenching) Qm da mistura e prepara-se, para cada um dos radionuclídeos, duas

amostras padrão, tal que: para o radionuclídeo de menor energia (RI), as amostras possuam

extinção química Q e Q2 , sendo Q < Q < Q2; e para o de maior energia (R 2) as
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amostras possuam extinção química Q'í e Q' , sendo Q'í < Qm < Q'.

Com os espectros das amostras de quenching Q1 e Q2 , é possível obter-se por

interpolação a largura de janela ( janela A ) correspondente ao radionuclideo RI no coquetel

de cintilação de quenching Q , determinando-se desta maneira a janela de contagem inferior

da mistura. Para a determinação da janela de contagem superior (janela B ) adota-se a largura

do espectro medido com a amostra de quenching Q2 , do radionuclídeo de maior energia.

Após a determinação das janelas A e B é feita uma medida das amostras do

radionuclídeo R2 em cada janela e obtém-se as taxas de contagem NAI(R 2) e NA2(R 2),

relativas medida da primeira e Segunda amostra na janela A , e as taxas de contagem

NBI(R2) eNB2(R 2) relativas à medida da primeira e Segunda amostra na janela B.

Com as atividade das soluções padrão e as taxas de contagem, obtidas anteriormente,

encontra-se as eficiências de contagem EÂ(R2) e EB1(R2) do radionuclídeo R2 no coquetel da

mistura de quenching Q Em seguida mede-se o frasco da mistura nas janelas A e 

obtendo-se respectivamente as taxas de contagem NA(R1 + R 2) e NB(R1 + R2). As atividades

(CARLES, 1993, p. 3) de R e 2 podem ser determinadas então pelas expressões

N(2 B(R 2 ) (E.5)
--B(R2)

A(Rj) NA(R + R 2 ) - A (R 2 ). A(R 2) (E.6)
--A(RI)
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Na FIGURA E. 1 está ilustrado o espectro obtido através deste método com a mistura de uma

amostra de3ee 14C.

700 *

C600 

T 4 0 0 Fi

s 200 E 1-
1 00 

o 20O 40 80 80 1 00 1 20
CANAL

JANELA A JANELA O

FIGURA E. 1: Espectro obtido pelo método da janela dupla, com

uma mistura de 3He 14 C (CARLES, 1993, p. 4).

Neste método existem as seguintes situações de imprecisão

• Quando a extinção quimica da mistura for muito grande, os espectros se intercalarão

fazendo com ea largura da janela B fique muito estreita;

• Quando a taxa de contagem do radionuclídeo de menor energia - RI for muito menor que

a taxa do radionuclídeo de maior energia - R2, o numerador na expressão de A(RI) será o

resultado da diferença de dois números muito grandes;
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• Quando R e ?2 apresentam espectros na mesma faixa de energia, o intercalamento entre

estes pode impedir o estabelecimento das duas janelas e a conseqüente utilização do

método;-

• Quando R e 2 apresentam simultaneamente taxas de contagens muito baixas, a

determinação das atividades serão muito imprecisas.

Método da Interpolação-Deconvolução Espectral

Este método (CARLES, 1993, p. 5) é uma evolução do método anterior e foi

desenvolvido para suprir a causa fundamental de imprecisão do método da Dupla Janela, que

é devido a conversão de todo espectro de medida em somente duas janelas.

No método da interpolação-deconvolução a técnica de preparação de amostras é a

mesma utilizada no método anterior, porém leva-se em conta a forma diferencial dos

espectros, ajustando-se convenientemente os dados obtidos com as medidas dos

radionuclídeos Xe Y através de séries de Fourier eobtendo-se as funçõesf 1 (x), f 2(x) ,g(,

92(x) resultantes destes ajustes espectrais. As funções f 1(x) e 2(x) são transformadas de

maneira que possuam os mesmos pontos de máximo e final de espectro, sendo feito em

seguida uma interpolação canal a canal para que se obtenha uma função transformada f'(x).

Na amostra que contém a mistura (de quenching Q) a transformação inversa,

necessária para obterAfx), necessita da determinação prévia no espectro do seu ponto final e

máximo. Procede-se de forma idêntica com as funções g1(x) e g2(x).

Uma vez determinando-se as funções g1(x) e g2(x), as proporções a e b de cada uma

das componentes na mistura obtêm-se mediante a condição de mínimo, que conduz a um

sistema de equações lineares com incógnitas a e b~.
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Condição de mínimo Z[fx+y f(Xi) _ bg(XiJ (E.7)

Por último, a calibração individual de cada radionuclídeo permite determinar as suas

respectivas atividades na amostra contendo a mistura.

Este método possui a vantagem de permitir a visualização do espectro de cada

radionuclídeo na amostra.

As FIGURAS E.2 e E.3 mostram os espectros obtidos (CARLES, 1993, p. 6) com a

mistura de uma amostra de 3H e 14C. na FIGURA E.2 o eixo Y corresponde à diferença entre

as contagens das duas amostras e na FIGURA E.3 o eixo Y corresponde às contagens da

mistura das duas amostras e ilustra também os espectros separados de cada uma.
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FIGURA E. 3: Espectros soma e após separação.
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APÊNDICE F

A EXTINÇÃO DO SINAL LUMINOSO

O processo de redução da intensidade do sinal eletrônico, obtido na saida das

fotomultiplicadoras - FMT, provocado pelos fenômenos fisicos ou químicos que ocorrem a

partir do momento da interação das partículas carregadas com o coquetel de cintilação e

reduzem a eficiência de detecção do sistema, é conhecido como extinção do sinal luminoso.

A extinção pode ser de váriados tipos, são eles:

Exinçopor diluição ou concentração

É a perda luminosa que ocorre ao se aumentar a concentração de soluto primário além

do ponto de saturação de crescimento da intensidade luminosa, produzida com o aumento da

concentração do soluto na solução cintiladora. Esta extinção é devida ao processo não

radioativo de dissipação de energia entre as moléculas do soluto, sendo conhecido como auto-

extinção. Em alguns cintiladores primários, como o butil-PBD (ver apêndice G), esta

saturação não afeta a eficiência de detecção, porém em outros, como o PPO, provoca uma

redução luminosa significativa. A auto-extinção também ocorre no cintilador secundário mas

seu efeito é menos significativo, devido aos baixos níveis de concentração deste cintilador.

Extinção química

E a redução do sinal luminoso causada pela competição entre o processo radioativo e

não radioativo de dissipação de energia. Isto ocorre devido à presença de diferentes tipos de

moléculas na mesma solução cintiladora e também pela existência de substâncias ácidas, que
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fazem com que os solutos fncionem como bases orgânicas ao interagirem com os

hidrogênios ácidos existentes na solução.

Extinção por coloração

É a redução do sinal luminoso causada pela absorção da radiação de fluorescência

produzida pelos solutos existentes nos coquetéis de cintilação. Esta absorção é provocada por

substâncias adicionadas à solução cintiladora, fazendo com que esta fique colorida e passe a

apresentar absorbância aos fótons emitidos.

Extinção por troca de fase

E a redução do sinal luminoso causada pela absorção parcial da energia liberada, antes

que haja a interação desta com as moléculas dos cintiladores. Isto ocorre pelas presença de

fases na solução, provocadas pela má solubilidade, precipitação da amostra radioativa e

adsorção dos átomos nas paredes dos recipientes.

Extinção por ionização

É a redução do sinal luminoso causada pela auto-ionização das moléculas excitadas do

solvente. Isto ocorre porque, estando muito concentradas nas proximidades da trajetória da

partícula ionizante, estas moléculas sofrem dissociações e conversões para níveis energéticos

mais baixos, competindo então com os processos de desexcitação por emissão de fótons.

A explicação teórica para este tipo de extinção do sinal luminoso é fornecida pela

teoria de Birks, que mostra como se processa a resposta luminosa em função da energia L(E)

nos cintiladores líquidos, conforme resumido (SANCH-EZ, 1993, p. 9, 10) a seguir.
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A quantidade de energia depositada pela radiação pode ser dada por:

dL(E) =7 dE (F. 1),
&Cr d7O

para elétrons rápidos e ausência de auto-ionização, e

dL(E) _ qd(E) F d(E)]1
x d x 1+k dx j(.)

para elétrons de baixa energia, prótons e partículas at, onde o significado de cada componente

das equações F. 1 e F.2 está descrito na TABELA F. 1 abaixo:

TABELA F. 1: Significado dos componentes das equações F. 1 e F.2.

dL(E) 1 dx é a fluorescência específica, ou fótons emitidos por unidade de longitude

d(E) 1 dx é a perda específica por unidade de longitude, ou stopping power

'90 ~~é o fator de mérito intrínseco , ou a eficiência de fluorescência intrínseca

B d(E) 1 dx é a concentração de sucessos ionizantes

1 + (kB d(E) 1 dx é um fator devido a auto-ionização

kB3 é o parâmietro de auto-ionização

Integrando-se as equações F. 1 e F.2 obtém-se respectivamente:

L(E)= Ç q 0E = q 0 f,,dE =q 0E (17.3),

para elétrons rápidos e ausência de auto-ionização, e

E

L (E) = of d(E)[1+ (kB d()dr]- qo E Q(E) (F.4),

o

para elétrons de baixa energia, prótons e partículas ai.

Na equação F.4 se define Q(E) como
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E

o

Da equação L(E) qo7 E Q(JE) obtém-se

E

que é o fator de mérito ou energia mínima necessária para a produção de um fton, expresso

em função de q7o, que independe da energia, e de um outro fator Q(E), que depende desta e é

conhecido como função de ionização (SÁNCHEZ, 1993, p. 1 1).

Q(E) , na faixa de energia de interesse, pode ser aproximada pela função racional

(ORTIZ et ai., 1992) abaixo:

AI + A2; + A3~2 (F. 7),
Q(E) = 4 A52

onde o significado dos componentes da equação F.7 está descrito na TABELA F.2 abaixo:

TABELA F.2- Significado dos componentes da equação F.7.

Q(E) Função de ionização

1=_og10(E) paraEem keV

A, são determinados de acordo com o número de cintiladores e dos valores de kB

Uma boa aproximação para Q(E) também pode ser dada pelas equações (LOS ARCOS et

al., 199 1)

Q(E) = 1 -0,9624 E 04)/(F. 8),

para E>lO0keV, e
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Q(E) = 0, 1253 n (E) + 0,43 3 9 (.

para 0,1 keV < E < 0keV.

Extinção pelo efeito parede

E a diminuição da eficiência de contagem provocada pela mudança na forma

experimental do espectro de emissores com energias acima de 500 keV Esta mudança ocorre

quando estes emissores são medidos em frascos de cintilação pequenos ou quando as

partículas apresentam energias muito altas, deixando de ser absorvida no cintilador e

ultrapassando o volume delimitado pelos recipientes.

Qu imioluminescência

É um outro tipo de efeito que também causa distorção luminosa. A

quimioluminescência, ao contrário da extinção luminosa, provoca o surgimento de fótons que

não foram gerados pelos radionuclídeos.

Este efeito surge quando duas ou mais substâncias reagem entre si e geram produtos

excitados, que se desexcitam produzindo luminescência. Estes novos fótons produzirão pulsos

expúrios que serão detectados pelo sistema de contagem como se tivessem surgidos do

processo de interação das partículas ionizantes com a solução cintiladora.
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APNICE G

A SOLUÇÃO CIINTIILADORA

Uma solução cintiladora, ou coquetel de cintilação, é constituida por duas ou mais

substâncias que possuem a fnção de produzir fótons, com comprimentos de onda adequados

à máxima sensibilização do tubo fotomultiplicador utilizado, e ao mesmo tempo servir de

suporte de fonte para a amostra radioativa que se deseja medir.

Os elementos constituintes de um coquetel de cintilação são os seguintes:

O frasco de cintilação

Possui a função de conter a solução cintiladora assegurando-lhe estabilidade durante o

tempo que for necessário, devendo ser mantido hermeticamente fechado. Possuem

capacidade de até 20 ml e devem ser fabricados de substâncias não reagentes com a solução

contida em seu interior, ser transparentes à radiação que se deseja medir e possuir baixa

radioatividade intrínseca.

Os materiais materiais mais utilizados na sua fabricação são:

• Vidro - São mecanicamente estáveis e pouco propensos a apresentar problemas de

eletricidade estática. Normalmente são fabricados de borosilicatos com baixos teores de

potássio, que permitem uma boa eficiência de contagem.

• Polietileno - Apresentam radioatividade intrínseca muito baixa e melhor difusão de luz

que os de vidro, consequentemente melhor resolução em energia, porém são suscetíveis a

problemas de eletricidade estática.
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O solvente

Normalmente são hidrocarbonetos aromáticos que possuem a função de absorver a

energia liberada pelas partículas, transferindo-a para outras moléculas existentes no coquetel

de cintilação, que emitirão os fótons desejados. Entre as substâncias mais utilizadas

encontra-se o tolueno, que apresenta as seguintes características baixo ponto de

solidificação; custo reduzido; fácil disponibilidade no mercado; e elevado rendimento

luminoso. O benzeno não utilizado porque possui um rendimento luminoso muito baixo e

um ponto de solidificação elevado.

Entre outras substâncias que também são utilizadas como solvente, pode-se relacionar

as que estão descritas na TABELA G. 1 abaixo:

TABELA G. 1: Substâncias também utilizadas como solvente dos cintiladores líquidos.

o-xileno possui características inferiores ao tolueno

m-xileno possui características inferiores ao tolueno

p-xileno possui rendimento luminoso superior ao tolueno

Diisopropilnaftaleno (DIN) Apresenta um rendimento luminoso equivalente ao do

tolueno, além de ser biodegradável e menos tóxico que este,

sendo atualmente bastante utilizado

O cintilador primário

Possui a função principal de absorver a excitação das moléculas do solvente e emitir

esta energia absorvida em forma de luz. Deve apresentar as seguintes características: emitir

fótons em grande quantidade, com curta duração e faixa de feqüência adequada à máxima

sensibilidade da fotomultiplicadora que estiver sendo utilizada; ser suficientemente solúvel

nas condições de trabalho exigidas; e ser quimicamente estável, não reagindo com os outros

componentes da solução.
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As principais substâncias básicas usadas nos melhores cintiladores primários são as de

natureza aromática, como as indicadas na TABELA G.2 (BARQUERO, 1993, p. 3) abaixo:

TABELA 0.2: Substâncias básicas dos

melhores cintiladores primários.

Substância Abreviatura

Bifenil B

Oxidiazol D

Naifaleno N

Oxazol o

Fenil P

Como exemplo de cintiladores primá-rios que utilizam-se de algumas destas substâncias

básicas temos 

• PPO (Fenil-Fenil-Oxazol) - É um dos cintiladores primários mais utilizados,

apresentando boa solubilidade na presença de soluções aquosas e em baixas temperaturas.

Possui uma emissão máxima de 3800 Á e deve vir acompanhado de um cintilador

secundário, para que a sua faixa de resposta máxima seja aproximada da faixa de

sensibilidade das fotomultiplicadoras, entre 4200 Â a 4400 Á, dos antigos sistemas de

cintilação lquida;9

• p-terfenil - Foi o mais utilizado nos primeiros trabalhos com cintilação líquida, mas teve

que ser abandonado por apresentar pouca solubilidade em baixas temperaturas, mesmo

sendo quimicamente estável e também mais econômico e eficaz que o PPO;

• PB1D ( Fenil-Bifenil-Oxidiazol ) - E um excelente cintilador, tanto em relação a sua

eficiência luminosa como pelo comprimento de onda que emite, porém possui baixa

solubilidade e é mais caro que o PPO;
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*butil-PBD - Apresenta boa solubilidade, alta eficiência luminosa, preço equivalente ao

do PPO, não apresenta auto-extinção e possui uma grande resistência à extinção luminosa.

E o cintilador primário que apresenta as melhores características.

Na TABELA G.3 (BARQUERO, 1993, p. 4) encontram-se listados alguns exemplos de

cintiladores primários, com suas emissões máximas e solubilidades em tolueno, à 20 C.

TABELA G.3: Cintiladores primários solúveis em tolueno.

Cintilador Emissão máxima Solubilidade

(Angstron) (gil)

PPO 3650 414

PBD 3650 21

Buti PBD 3650 119

TP 3600 8,6

Naftaleno 3350 265

O cintilador secundário

O primeiro motivo para a adição dos cintiladores secundários aos coquetéis de

cintilação foi para que absorvessem os fótons emitidos pelos cintiladores primários e

emitissem outros em uma faixa de frequência menor, adequando-os à faixa de sensibilidade

máxima das fotomultiplicadoras usadas nos primeiros sistemas de detecção. Atualmente é

utilizado com a finalidade de reduzir certas extinções por coloração, que podem surgir no

sistema cintilador-amostra. A quantidade necessária deste cintilador numa amostra é bem

menor que a do cintilador primário, normalmente apresentando-se de 10 a 100 vezes mais

diluído que este.
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Na TABELA G4 (BARQUJER0,1993, p,5) encontram-se listados alguns exemplos de

cintiladores secundários, com suas emissões máximas e solubilidades em tolueno, à 20 C.

TABELA G.4: Cintiladores secundários solúveis em tolueno.

Cintilador Emissão máxima Solubilidade

(Angstron) (gil)

POPOP 4150 2,2

Dimetil POPOP 4300 3,9

ct-NPO 4000 108

ax-NPD 3700 49

PPB 3550 70

BBD 3800 2,5

BBO 4100 3,1

Entre os cintiladores secundários mais utilizados estão o dimetil-POPOP e o POPOP, sendo

que este último vem perdendo popularidade por causa de sua baixa solubilidade.

TIPOS DE SOLUÇOES CINTIILADORAS

Como exemplos de soluções cintiladoras habitualmente utilizadas, pode-se destacar

as seguintes:

Solução cintiladora para amostras solúveis em tolueno

Um exemplo de composição para uma solução deste tipo (BARQUERO,1993, p.6) é

apresentado na TABELA G.5.
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TABELA G.5: Solução cintiladora

típica, diluída em tolueno.

Substância Quantidade

Tolueno 1 litro

PPO 5 gramas

Dimetil POPOP 0,3 gramas

Solução cintiladora para amostras com fase aquosa

Para este grupo tem-se as diluídas em Dioxano-Naftaleno, que admitem

aproximadamente 15% de água e as diluídas em Tolueno-Álcool, que admitem

aproximadamente 10% de água. Apresentam as composições típicas ilustradas nas

TABELAS G.6 e G.7.

TABELA G.6: Solução cintiladora

típica, diluída em Dioxano-

Naftaleno.

Substância Quantidade

Dioxano 880 ml

Naftaleno 60 g

Metanol 100 ml

Etilenoglicol 20 ml

PPO 4 g

Dimetil POPOP 0,1 g
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TABELA G.7: Solução cintila-

dora típica, diluída em em

Tolueno-Alcool.

Substância Quantidade

Tolueno 600 ml

Etanol absoluto 368 ml

PPO 2,4 g

Dimetil POPOP 0,09 g

Soluções cintiladoras comerciais

Neste grupo encontram-se os produtos comerciais, normalmente fornecidos por

fabricantes de equipamentos, que também admitem um determinado percentual de fase

aquosa sem que se descaracterizem como solução homogénea. Entre eles temos as ilustradas

na TABELA G.8.

TABELA G.8: Soluções cintiladoras comerciais típicas.

INSTAGEL Permitem adicionar dissoluções orgânicas e inorgânicas, com

E incorporação de até 20% de fase aquosa

AQUASOL

HlISAFE Permitem manter a homogeneidade com a incorporação de até 25% de

E fase aquosa, proporciona maior eficiência de contagem que os dois

ULTIMA GOLD anteriores e utiliza o Diisopropil-Naftaleno como solvente
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APÊNDICE H

A DETERMINAÇÃO DA EXTINÇÃO QUIMICA

Para se comparar as curvas de calibração de diferentes nuclideos é necessário recorrer

a uma escala de extinção química independente da natureza do nuclídeo, o que possível

mediante a utilização de uma fonte gama externa, tais como o 37Cs, Ra, 15Eu, etc.

A radiação procedente desta fonte gama externa, exposta pelo equipamento antes da

medição de cada amostra, produzirá elétrons Compton na solução cintiladora e o espectro

obtido sofrerá deslocamentos, mais acentuados na parte final, em função do grau de extinção

química apresentado pelo coquetel que estiver sendo medido. A extinção química deforma e

desloca o espectro Compton de forma independente do espectro produzido pelo radionuclídeo

que estiver presente no coquetel de cintilação. Portanto, qualquer ponto característico deste

espectro poderá ser usado como critério para determinar o grau de extinção quimica

apresentado pela amostra.

No caso de espectros Compton, o critério mais adequado é o que determina a posição

correspondente ao ponto final do espectro, cuja denominação e fonte externa escolhida varia

de acordo com a preferência de cada fabricante de equipamento. Por exemplo, a Packard

utiliza fontes de 13B e espectros lineares, denominando-o como TSIE -Transformed

Spectral Index of the external Standard, a LKB utiliza fontes de 22Ra e espectros

logarítmicos, denominando-o como SQP(E) - Spectral Quench Parameter of the External

152
Standard e a WALLAC utiliza fontes de Eu, denominando-o também como SQPE.

As FIGURAS H. 1 e H.2 mostram os efeitos da variação do grau de extinção química

e volume da solução sobre o espectro Compton.. Na FIGURA H. 1 a amostra # é a que
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apresenta o menor grau de extinção química.

12000 ~
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FIGURA H. 1:~ Efeito da extinção química no espectro

Compton de amostras com mesmo volume.
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FIGURA H. 2: Efeito do volume no espectro Compton

de amostras com mesma extinção química.

A utilização do último ponto do espectro compton como indicador do grau de extinção

química da amostra possui certas vantagens, destacando-se as seguintes: apresenta a máxima

amplitude de escala, variação mínima com o volume da amostra e universalidade nas curvas

de calibração dos radionuclídios beta.
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APENDICE 1

Neste apêndice estão incluídas cópias de três relatórios, relacionados aos seguintes

assuntos :

Resultado da Intercomparação internacional do 2017, promovida pelo BIPM

Na FIGURA 1. 1 está reproduzido o resultado da intercomparação utilizando o

método CIEMATINIST, o ponto correspondente ao LNMI/IRD foi marcado manualmente,

por não ter havido tempo de enviar o resultado da calibração com cintilação líquida antes da

conclusão do relatório da intercomparação. A identificação dos laboratórios é feita da direita

para a esquerda ou seja, o laboratório 1 corresponde ao BIP`M e o laboratório 9 corresponde

ao LNMRIIiR.

Na FIGURA 1.2 está reproduzido o resumo do resultado completo da intercomparação

promovida pelo BIIPM (RATEL & CASSETE).

Folha de dados produzida pelo L. S. Counter da LKB- WALLA C

Nas FIGURAS .3 e .4 está reproduzido um exemplo do relatório do L. S. Cournter da

LKI3-WALLAC. Este exemplo corresponde às medições de 4 frascos de cintilação, sendo o

primeiro frasco, posição 1, correspondente ao frasco contendo somente o cintilador HfiSAFE

II e os outros três aos frascos contendo o cintilador mais uma alíquota de 60Co.

Na parte correspondente aos dados produzidos com a medição dos coquetéis, o

significado das 6 colunas são os seguintes:
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• a coluna 1 (POS) corresponde à posição de leitura do coquetel no equipamento;

• a coluna 2 (TIME) corresponde à hora de realização da medida ;

• a coluna 3 (CPM) corresponde à taxa de contagem obtida na extensão de toda a janela de

leitura, 1024 canais, selecioniada no equipamiento;-

• a quarta coluna (SQPE) corresponde ao valor da extinção quimica determinada pelo

equipamento ao expor o coquetel sob medida à radiação de uma fonte externa de 52Eu,

pertencente ao próprio equipamento;

• a quinta coluna (CPMI) corresponde à taxa de contagem obtida na região do espectro

selecionado para cálculo pelo próprio equipamento, não considerado pelo método

CIiEMATINIST e

• a sexta coluna (RPT) corresponde à identificação da medida realizada no coquetel sob

observação.

Folha de cálculo produzida pelo programa LSCP

Na FIGURA 1.5 está reproduzido um exemplo do relatório de saida do programa

LSCP, desenvolvido em Fortran pelo CIEMAT, que calcula a concentração de atividade no

método CIE1MAT/NIST. Este relatório está dividido nas seguintes partes:

• a primeira corresponde à reprodução do arquivo de dados obtido nas medições realizadas

com 8 coquetéis preparados com a solução padrão de H

• a segunda corresponde à reprodução do arquivo de dados obtido nas medições realizadas

com 3 coquetéis preparados com uma solução de14c_

• a terceira corresponde aos cálculos da eficiência experimental relativa aos 8 coquetéis da

solução padrão de 3 H e
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o a quarta corresponde aos cálculos da eficiência experimental (coluna 2) , figura de mérito

(coluna 3), eficiência teórica (coluna 4), diferença entre as eficiências (coluna 5) e

concentração de atividade (coluna 6) relativas aos 3 coquetéis contendo o 14 C.

Na terceira coluna da segunda linha deste relatório, está identificado o arquivo

(C14.tab) que contém a tabela de eficiências teóricas, correspondentes ao espectro de Fermi

para o 14C, em função de diferentes valores de Parâmetros Livres. Este arquivo é gerado

como saída de dados do programa EFFY (TORANO & GRAU), cuja visualização gráfica está

ilustrada na FIGURA 6.4.2.
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FIGURA 1. 1: Resultado da intercomparação do 2M71 utilizando o método CLEMAT/NIST.
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FIGURA 1.2: Resultado completo da intercomparação do 4Ti promovida pelo BIPM

182



coq(icteis Co60 23.24 o 25c54

PROTOCOL :3 Jamir
DATE :2000101107
TIME :10:39
FILE :C:Vase4R2WP03AS1 31.TXT
lD PO3AS131

Cal. Co6O-54

WaIIac 1414 WinSpectral v1.30 S/N 4140178
Countlng modo :CPM
Isotope(s) : H3
H3 S- 5350,12.43 y
Protocol name : Jamir
Counting time : 300
Repeats : 3
CycIes .1
Replícates :4
2 sigma % :0.01
Mímum cpm :0.00 CheckIng time: 10
Acdvanced modtes :Chemilum
Outiput to ~ply
POS,TIME,CPM,SQPECPM1 ,RPT,RACKPOS,RPL,CPM2

Adiditions to Display :HeadferUsting,Spectrum
Path ot Fileo fase4R
Oiutput to File

POS,TIME,CPM,CPM 1 IDPM 1 ,SQPE,SQPI
Acdltlons to File :Spectrum,HeaderUsting
~eder : Cal. Co6O-54

Spectnm : Beta
Winclow 1 : 1-lO024 Beta
Window 2 : 1-1024 Meota
VWndow 3 :1-1024 Beta
Wlncdow 4 : 1-1 024 IBota
Window 5 :1-1024I/Bota
Window 6 :1-1024 IBeta
FNCT1 FINCTI
FNCT2 - FINCT2
FNCT3 FNCT3
FNCT4 = FNCT4

Total count rato:
H3 77381.1 CPMV

POS TIME CPNI SQPE CPMI RPT

1 10:39 AM 153.90 788.49 48.40 

1 10:45 AM 159.60 788.20 63.30 2

Wa"Lie 1400X)DSA, PO3ASI131. DAT, 17/2000O, pag 1
prepara cni 05/01/00 'as 10:37 c/agit. frasc.dc Iini H-isafie %/carr.

FIGURA 1.3: Relatório do L. S. Counter da LKB-WALLAC.
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ctqcesCo60. 23,24 e~ 25i54

POS TIME Cpm SQpE, CPMI RPT

1 10:51 AM 147.60 786.26 50.20 3

1 10:39 AM 153.70 787.65 .53.97 3

2 10i7 AM 8654 7 805 00 239>80.10O 1

2 11:03 AM 86069.10 805.69 24097.0X0 2

2 1 1:10 Am 85974-50 804.83 23991.60 3

2 10;57 AM 86032,77 805. 17 24022.90 3

3 1 1:16 AV 93519.10 805.78 25989.70 i

3 11:22 AM 93336 40 805.17 26069.30) 2

3 1 1:2 AM 93698.3<0 81)5.78 26213.70 3

3 11:16 AM 93517.93 805.58 26090.90 3

4 11:34 AM 97060.70 805.48 27225.90 1

4 11.40 AM 96844.40 805.74 27212.10 2

4 1 L47 AM. 96991.90 "0.30 27202. 1 3

4 11:34 AM 96965.67 805.17 27213.37 3

4 10:39 AM 69167.52 800.89 19345.28 3

Wallac 1400 DSA, PO3AS13 .AT. 1712000 page 2
preparo em 05101/0O as 10:31 cagi(. frasc.de ISm1 FHsafi scarr.

FIGURA IA4: Relatório do L.S. Counter da LKB-WALLAC (continuação).
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ICIEKA/NIST LSC EMD - hb.med x.ued x.tub
h3c04 .med t1204.med t1204 .tab

File h 3c04.med
'lueotope Iqliag ScLtillator Yolu»a.(l) LS Counter Qu.eichar a.mdd ha

BU-31 260.19 HISAFEIU 10 LKJ-1414 CCL4 990210 0000
''sample veight(afg) Qvolamn.<ul> Q SQ<2) cpa

1 9.663 o 814.79 0.10 65166.36
2 10.341 5 810.50 0.10 68477.08
3 11.528 10 804.10 0.10 72995.06
4 11.861 15 796.33 0.10 71447.56
5 12.523 20 789.01 0.10 72887.92
6 12.414 25 782.08 0.10 68590.50

File t1204.med
''Isotope BqlaS Scinti.llator Volume(al> LS Counteir Quencher adh
't1204-05' 0. HISAFEIII 10 LKB- 1414 cc14 990401 0000

''Saupla waíght<ms) Qvoiuae(ul) Q SQ<Z> cpe
1 17.046 o 809.91 0.10 45011.04
2 17.002 o 811.58 0.10 45055.00
3 24.750 o 812.23 0.10 65298.68

8-3 fficicncy Curv* <.xperJ.aental) (file 3.CÃL; marked lim& excludad)
QB3R SF138 SAMUL No.

814.790000 43.195597 1
810.500000 42.417088 2
804.100000 40.559971 3
796.330000 38.562752 4
789.010000 37.282524 5
782.080000 35.392429 6

SeIf-atandardI:ation < file X.RES)
QI SF15 FMXC EMI DE EqJ/ag SAmLe o.

809.91 97.0959 1.6482 97.1653 -0.07 45.293308 1
811.58 97.4423 1.6296 97.1893 0.26 45.443676 2
812.23 97.0138 1.6232 97.1975 -0.19 45.240032 3

BATCB 814.79 809.91 <A)- 45.325672 qImg +- 0.23 
<dof 3)

FIGURA 1.5: Relatório de saída do programa LSCP.
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