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Sumário: O Laboratório de Metrologia de Radionulídeos do 

IRD, implementou um sistema de padronização primária 

que utiliza a técnica de anti-coincidência com 

cronometragem em tempo vivo. Para testar o desempenho 

deste sistema foi feita a padronização do 
57

Co, 
124

Sb e 
241

Am. Resultados animadores foram obtidos tanto na 

padronização do 
241

Am quanto no 
124

Sb cujo valor de 

referência obtido pelo LNMRI foi utilizado para a 

comparações chaves organizadas pela AIEA e EURAMET. 

As incertezas padrões foram de 0,28%; 0,22% e 0,13% para 

o  
57

Co, 
124

Sb e 
241

Am, respectivamente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As aplicações dos Radionuclídeos cobrem uma grande 

área do conhecimento humano tais como medicina, controle 

ambiental, e radioproteção. Na maior parte de suas 

aplicações, incertezas entre 1% e 2 % atendem ao requisito 

de exatidão, porém em aplicações metrológicas que 

envolvem a determinação de parâmetros nucleares as 

incertezas devem permanecer tão baixas quanto possíveis. O 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria, (IRD) pertencente 

à Comissão Nacional de Energia Nuclear, (CNEN) recebeu 

em 1989, a delegação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial, (INMETRO), para 

atuar como laboratório designado na área de metrologia das 

radiações ionizantes. Dentre suas principais atribuições, 

cabe ao IRD, através de seu Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes, (LNMRI): a) 

implantar e manter métodos e padrões relacionados à 

metrologia das radiações ionizantes; b) participar de 

comparações-chaves organizadas pelo Bureau Internacional 

de Pesos e Medidas, (BIPM); c) participar das comparações 

promovidas pelas organizações regionais de metrologia; d) 

promover e organizar a coerência das medições realizadas 

no Brasil no campo das radiações ionizantes.  

Em um projeto de cooperação científica na área de 

desenvolvimento de métodos de medição entre o LNMRI e 

o Laboratório Nacional Henry Becquerel, LNHB da França, 

o laboratório de radionuclídeos recebeu módulos eletrônicos 

que permitem trabalhar com tempo morto extensível, MTR2 

- Modulo de Tempo Morto Extensível (Module de Temps-

mort Reconductible, em francês), (BOUCHARD, 2000) e 

que viabilizam a aplicação na técnica de medição em anti-

coincidência. Baseado na técnica de tempo vivo e possuindo 

um circuito especial que leva em consideração a variação da 

duração do sinal de entrada, e evita também uma avaliação 

errônea do valor do tempo morto causados por exemplo, 

quando do processamento de pulsos muitos saturados 

(BOUCHARD, 2000), e que torna a correção devido a 

tempo morto simples e mais seguro.  

Para a padronização de emissores que possuam estados 

meta-estável, e que decaem por meio da emissão de raios 

gama retardados como o 
67

Ga, 
75

Se e 
85

Sr, este método evita 

a extrapolação para tempo morto infinito (SANTRY et al., 

1987, GARCIA-TORAÑO, 2004, Da Silva, 2008A), 

precisando apenas ajustar adequadamente o tempo morto 

mínimo. 

 

2. OBJETIVO 

 

Devido a crescente demanda por radionuclídeos 

calibrados com alta exatidão na determinação da grandeza 

atividade, foi feita a padronização primária da grandeza 

atividade do 
57

Co, do 
124

Sb e do 
241

Am. Este trabalho 

ilustrará o processo de padronização de cada radionuclídeos 

utilizando o sistema de anti-coincidência 4aI(Tl)-Cl com 

cronometragem em tempo vivo e tempo morto estendível. 

Neste sistema de padronização recentemente implantado o 

detector proporcional foi substituído por um detector com 

cintilador líquido que permite agilizar o processo de 

padronização da grandeza atividade bem como a redução do 

custo, a cronometragem em tempo vivo associado ao 

método de anti-coindência reduz também a incerteza de 



medição quando comparado aos métodos tradicionais de 

padronização, como o método de coincidência, 

CIEMAT/NIST, e pico soma. A relevância das aplicações 

destes radionuclideos estende-se a espectrometria gama, 

medicina nuclear e controle ambiental. Deste modo uma 

solução de cada radionuclídeo foi padronizada utilizando os 

métodos primários de coincidência e anticoincidência com 

os sistemas de medição instalados nos laboratórios do 

LNMRI/IRD. 

 

3. MÉTODOS 

O método de anti-coincidência é um método 

complementar ao método de coincidência que foi 

inicialmente proposto (BRYANT,1962, BRYANT,1967) e 

que sugere utilizar, como acionamento do circuito de tempo 

morto, o evento de detecção de uma partícula beta, no caso 

de um decaimento beta-gama pronto. Isto é o que possibilita 

estender o método aos radionuclídeos que possuem estado 

meta-estáveis, e que decaem com a emissão de raios gama 

retardado. 

À idéia inicial de Bryant, foi incorporado o conceito de 

tempo morto compartilhado para os canais beta e gama (DE 

CARLOS, 1973). Posteriormente, (BAERG et al, 1976) 

incorporou o uso de tempo vivo ao sistema de anti-

coincidência que elimina a correção de tempo morto, 

utilizando um dispositivo de tempo morto extensível. Com a 

medição em tempo vivo elimina-se a correção instrumental 

que é feita automaticamente, tornando o procedimento mais 

prático e exato. Devido à dificuldade de se encontrar, 

comercialmente, módulos eletrônicos que trabalhassem com 

tempo morto extensível (BOUCHARD, 2000), do LNHB, 

desenvolveu o circuito eletrônico denominado MTR2. 

Na presente versão o LNMRI utiliza dois módulos de 

MTR2 em seu sistema de anti-coincidência.  

A principal vantagem do método de anti-coincidência 

em relação ao método de coincidência é a possibilidade de 

se eliminar as correções para efeito Gandy e coincidências 

acidentais, necessitando somente correções de tempo morto 

e radiação de fundo. 

 

No sistema de anticoincidência o contador proporcional 

é substituído por um cintilador líquido para detecção das 

partículas beta. A atividade N0 é determinada usando a 

equação (1), que é a equação clássica do método de 

coincidência onde a taxa de contagem em coincidência Nc é 

substituída pela diferença entre a taxa de contagem gama e a 

taxa de contagem gama não correlacionada [6]. A equação 

(1) é representada por 

wiw
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A
NN

NN
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 .    (1) 

onde wN é a taxa de contagem gama numa faixa de energia 

específica e wiN  é a taxa de contagem gama não 

correlacionada. 

A atividade aparente NA, é denominada atividade aparente, 

só é igual a atividade da fonte na situação ideal quando a 

eficiência beta () é igual a 100%. Normalmente a atividade 

da fonte é obtida variando-se a eficiência beta e 

extrapolando a mesma para 100%.  Então uma função de 

dependência é obtida experimentalmente entre a atividade 

aparente e o parâmetro de eficiência (1- /  

Para variação de eficiência em intervalos pequenos na 

região de altos valores de  a equação acima é 

aproximadamente linear. O valor extrapolado NA, quando  

 1 fornece a atividade N0 da fonte. A grande vantagem 

deste sistema em relação ao detector proporcional que 

trabalha a pressão normal vem do processo de variação da 

eficiência que é feita por discriminação eletrônica. Afigura 

1, ilustra o diagrama de blocos do novo sistema implantado 

no LNMRI/IRD que foi desenvolvido em parceria com o 

Laboratório Henry Becquerel da França. As figuras 2 e 3 

ilustram respectivamente as curvas de extrapolação para o 
57

Co e 
124

Sb que são utilizadas para a obtenção da 

concentração de atividade destes radionuclídeos.   

 

4. RESULTADOS 

 

A concentração de atividade obtida pelo método de 

anti-coincidência e a convergência com o valor de referência 

são apresentadas na Tabela 1. Na Tabela 2 são apresentados 

os componentes das incertezas (em %) associados ao 

método de medição para os três radionuclídeos. 

 
Tabela 1. Comparação do valor de referência com o método de 

anti-coincidência. 

 

Radionuclideo 

Método 

Anticoincidência 

(kBq g-1) 

Valor de Referência 

(kBq g-1) 

 

 (%) 

57Co 38851 38861 0,03 

124Sb 1710 1707 0,18 

241Am 292,958 292,744 0,07 

 
Tabela 2. Componentes de incerteza (em %) associados ao  

método de Anti-coincidência. 

 

Componente de incerteza devido a 57Co 124Sb 241Am 

Extrapolação da curva 0,13 0,18 - 

Estatística de contagem 0,24 0,11 0,12 
Tempo vivo 0,01 0,01 0,01 

Meia-vida 0,02 0,02 <0,01 
Radiação de fundo 0,03 0,06 0,01 

Massa 0,05 0,05 0,05 

Tempo morto - - - 
Tempo de resolução - - - 

Ajuste do retardo relativo beta-gama - - - 

Incerteza combinada (k = 1) 0,28 0,22 0,13 

 

A análise do espectro gama obtido por um detector de 

germânio não evidenciou a ocorrência de impurezas 

radionuclídicas nos radionuclídeos em estudo que 

implicassem em correções. 

 

5. DISCUSSÃO 
 

Os resultados mostraram uma boa concordância entre 

os valores obtidos com o método de anti-coincidência e o 

valor de referência, como as incertezas de medição foram 



menores que 0,30% este sistema atende as demandas de 

exatidão da metrologia de radionuclídeos. 

 

6. CONCLUSÕES 
O novo método primário, introduzido no LNMRI que 

utiliza a técnica anticoincidência, junto com uma técnica de 

extrapolação, foi utilizado para a padronização de soluções 

de 
57

Co, 
124

Sb e 
241

Am. As incertezas avaliadas, menores que 

0,3 %, são suficientes para assegurar uma incerteza máxima 

de 1%, para a maior parte das aplicações dos radionuclídeos, 

como este sistema já teve o seu desempenho comprovado 

em comparações chaves nas quais participam os melhores 

laboratórios do mundo, pode-se afirmar que o LMNRI/IRD 

caminha firmemente para o aumento de confiabilidade de 

suas medições da grandeza Atividade.  

 

 

Figura 1- Diagrama de Blocos do sistema de anti-

coincidência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 –Curva de extrapolação do 
57

Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Curva de extrapolação para o 
124

Sb 
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