
2011 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2011
Belo Horizonte,MG, Brazil, October 24-28, 2011
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN
ISBN: 978-85-99141-04-5

DETERMINAÇÃO DE CURVAS DE EFICIÊNCIA PARA DETECTOR 
HPGE EM DIFERENTES GEOMETRIAS DE CONTAGEM

Josianne L. Rodrigues*, Geraldo F. Kastner e Andréa V. Ferreira

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN)
Rua Professor Mário Werneck s/n – caixa postal 941

30123-970 Belo Horizonte, MG
* jlr@cdtn.br

RESUMO

A espectrometria gama é uma técnica analítica nuclear extremamente versátil que permite a identificação e 
quantificação de radionuclídeos emissores gama em amostras diversas, sólidas líquidas e gasosas, sem a 
necessidade de preparo radioquímico prévio. A eficiência de contagem de um detector gama, seja ele um 
cintilador ou um detector de estado sólido, apresenta uma dependência com a energia do fóton a ser contado e 
com a geometria de contagem (tamanho, posição e forma da amostra). A curva de eficiência para uma dada 
geometria de contagem é obtida experimentalmente utilizando fontes radioativas padrão na geometria 
apropriada. Neste trabalho, são apresentados os primeiros resultados experimentais relacionados à 
determinação de curvas de eficiência para detector HPGe em diferentes geometrias de contagem. O detector 
em questão é o GX2520 Canberra®, pertencente ao Laboratório de Medidas Nucleares (LMN) do Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN). Curvas de eficiência para amostras pontuais foram 
determinadas com a utilização de um conjunto certificado de fontes gama. Essas curvas foram determinadas 
para três geometrias de contagem. Posteriormente, curvas de eficiência para amostras não pontuais foram 
determinadas utilizando soluções padrão de radionuclídeos em frascos Marinelli de 500mL e 1000mL. Parte 
das soluções foi fornecida pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria IRD/CNEN e outra parte foi preparada
com radionuclídeos produzidos no reator TRIGA IPR-R1. 

1. INTRODUÇÃO

1.1.  Espectrometria Gama 

A espectrometria gama é uma técnica analítica nuclear extremamente versátil que permite a 
identificação e quantificação de radionuclídeos emissores gama em amostras diversas, sólidas 
líquidas e gasosas, sem a necessidade de preparo radioquímico prévio.

A taxa de contagem obtida no espectrômetro gama é proporcional à atividade da amostra 
analisada e dada por:

(1)
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I  é o rendimento gama;
A(t) é a atividade da amostra em um instante de tempo t.

A principal dificuldade na execução de análises quantitativas utilizando a espectrometria 
gama é a determinação do parâmetro . A eficiência de contagem de um detector gama, seja 
ele um cintilador ou um detector de estado sólido, apresenta uma dependência com a energia 
do fóton a ser contado e com a geometria de contagem (tamanho, posição e forma da 
amostra). A Figura 1 apresenta uma curva típica para um detector de germânio hiperpuro 
HPGe, do tipo Extended Range, para fontes pontuais [1].

Figura 1. Curva Típica de um detector HPGE do tipo Extended Range coaxial [1]
com janela de Be e fonte posicionada a 2,5 cm do detector.

Atualmente, o Serviço de Reator e Técnicas Analíticas SERTA do CDTN/CNEN possui 
competência estabelecida e reconhecida na análise por ativação neutrônica [2, 3] – que inclui 
a espectrometria gama – de amostras pontuais. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
metodologias para a análise quantitativa de amostras não pontuais. Neste primeiro momento 
foi escolhida a geometria de Marinelli, com volumes de 500mL e 1000mL.

O uso de béqueres Marinelli (Figura 2) na espectroscopia gama permite obter uma maior 
eficiência de contagem uma  vez que grandes volumes de amostra (centenas de mililitros) 
podem ser posicionadas muito proximos ao detector, envolvendo-o (Figura 3). A propriedade 
inerente ao princípio do desenho deste tipo de recipiente, o torna uma excelente escolha em 
um laboratório de radioquímica. Em geral, para aumentar a eficiência do detector um volume 
máximo de amostra é posicionado o mais próxima possivel da superfície do detector para que
o número máximo de fótons possa ser detectado pelo detector antes de serem perdidos por 
auto-atenuação ou dispersos fora do alcance de detecção. Durante as medições consecutivas 
de amostras, erros significativos podem ocorrer pelas seguintes razões: (i) o volume da 
amostra varia entre uma e outra medição, (ii) a altura da amostra dentro do reciente varia 
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entre uma e outra medição, (iii) a radioactividade não é distribuída uniformemente através do 
volume total da amostra e (iv) a amostra não apresenta densidade homogenea.

Figura 2: Recipiente porta amostra do tipo Marinelli.

Figura 3. Esquema de medida utilizando 
recipiente porta amostra do tipo Marinelli
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.  Espectrômetro gama

Neste trabalho, foi utilizado um detector HPGe com eficiência relativa de 25%, acoplado a 
um analisador multicanal com 8186 canais e a um computador. 

As principais características técnicas fornecidas pelo fabricante Canberra® são:

 Geometria do detector: Extended Range Closed-end coaxial;

 Modelo: GX2520;

 Diâmetro do cristal: 62,5mm;

 Comprimento do cristal: 32,5mm;

 Distância da janela: 5mm;

 Resolução (FWHM) a 1,33 MeV: 2,0 keV;

 Software: Genie 2000 – Gamma Acquisition & Analysis by Canberra®

2.2.  Relação dos isótopos

Para as medidas utilizando fontes pontuais foi utilizado um conjunto de fontes certificadas. 
Esse conjunto é constituído por cinco fontes distintas dos isótopos Co-60; Ba-133; Cs-137; 
Eu-152; Am-241, cujas atividades variam entre 20 e 40 kBq.

Para as medidas em recipientes Marinellis foram utilizados dois conjuntos de soluções 
padrão. O primeiro conjunto foi preparado a partir de padrões radioativos certificados dos 
isótopos Co-60, Ba-133, Cd-109, Eu-152, Eu-155, Am-241, fornecidos pelo IRD/CNEN.

O segundo conjunto de soluções radioativas foi preparado no CDTN, através de ativação 
neutrônica, utilizando o reator de pesquisa TRIGA IPR-R1 para produção dos radioisótopos 
Ga-72 e La-140.

2.3. Métodos Experimentais

Na primeira etapa do trabalho, as fontes pontuais certificadas foram medidas, uma por vez, 
em três diferentes geometrias de contagem: 5cm, 10cm e 20cm de distância em relação ao 
detector. Após as medidas, os espectros obtidos foram analisados e foi determinada a taxa de 
contagem de cada fotopico de interesse e a respectiva eficiência de contagem do detector. 
Estas análises permitiram construir as curvas de eficiência de contagem para as três 
geometrias em questão.
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Nas etapas posteriores foram utilizados béqueres Marinellis de 500mL e 1000mL. Os
recipientes de 500mL, idênticos entre si, possuem diâmetro interno de 7,9cm, diâmetro 
externo de 11,3cm, altura 10,3cm e espessura da parede com 1mm. Os recipientes de 
1000mL, idênticos entre si, possuem 8,8cm de diâmetro interno, 14,3cm de diâmetro 
externo, altura de 12,8cm e espessura de 1mm.

Na segunda etapa, os padrões de Co-60, Cd-109, Ba-133, Eu-152, Eu-155, Am-241
fornecidos pelo IRD foram diluídos, um por vez, e transferidos para recipientes Marinelli de 
500mL gerando um conjunto com seis amostras de 500mL distintas. As atividades destas 
amostras variaram entre 0,4 e 1,0 Bq.mL-1. As amostras foram medidas, uma por vez, e os 
espectros foram tratados de maneira similar à descrita para as fontes pontuais.

Na terceira etapa, frascos Marinelli de 500mL foram preparados com soluções mistas dos 
isótopos Co-60, Ba-133, Eu-152, Eu-155, Am-241, fornecidos pelo IRD. Três soluções mistas 
em diferentes concentrações foram produzidas de maneira tal que as atividades de cada 
radioisótopo na solução mais concentrada variaram de 0,3 a 0,7Bq.mL-1 e as outras duas 
soluções tinham concentrações correspondentes a 1/5 e 4/5 da concentração da primeira. 
Estas três soluções foram medidas uma por vez, da mesma forma já descrita para outras 
soluções e os dados obtidos também foram tratados de maneira similar.

Na sequência iniciou-se a etapa do trabalho envolvendo a geometria de 1000mL. De maneira 
similar à preparação da fonte mista em  500 mL, uma solução mista foi preparada e diluída 
em recipiente Marinelli de 1000mL. As atividades de cada radioisótopo desta solução 
variaram de 0,1 a 0,4 Bq/mL-1. 

Por fim, foi preparada uma solução mista dos radioisótopos Ga-72 e La-140, produzidos no 
próprio CDTN utilizando as instalações do reator de pesquisa TRIGA IPR-R1. A atividade 
desta solução consistiu de 16,5Bq/mL para o Ga-72 e 26,0Bq/mL para o La-140. Esta solução 
foi acondicionada em Marinelli de 500mL e posteriormente submetida ao procedimento de 
medida e análise de espectro.

3. RESULTADOS

3.1 Fontes Pontuais

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos das curvas de eficiência de contagem para as três 
geometrias estudadas. É possível observar que a eficiência diminui com o aumento da 
distância entre a fonte e o detector, como esperado. O ajuste das curvas foi realizado 
aplicando-se um polinômio de ordem 4 para o conjunto completo dos pontos experimentais e 
também aplicando-se um ajuste de primeira ordem para a região linear das curvas. As curvas 
ajustadas estão apresentadas na Tabela 1.
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Figura 4. Curvas de eficiência de contagem
obtidas com as fontes pontuais para as geometrias 5, 10 e 20cm.
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Tabela 1. Ajustes das curvas de eficiência de contagem obtidas 
com as fontes pontuais  para as geometrias 5, 10 e 20cm.

Geometria Ajuste polinomial Ajuste linear

5 cm Y = -31,54 + 18,24.x - 4,15.x2 + 0,39.x3 - 0,01.x 4 Y = 1,05 - 0,97.x

10 cm Y = -35,72 + 19,48.x - 4,22.x 2 + 0,37.x 3 - 0,01.x 4 Y = 0,29 - 0,98.x

20 cm Y = -31,15 + 15,04.x - 2,98.x 2 + 0,22.x 3 - 0,005.x 4 Y = -0,76 - 0,99.x

3.2 Amostras em Marinelli

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para a curva de eficiência construída a partir de 
medidas de soluções de um único isótopo por vez. 

Figura 5. Curvas de eficiência de contagem obtidas 
a partir de amostras com um único isótopo em Marinelli de 500mL.
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A Figura 5 apresenta os resultados obtidos para as curva de eficiência construída a partir de 
medidas de soluções mistas de radioisótopos em três concentrações distintas.

Figura 6. Curvas de eficiência de contagem obtidas com fontes mistas em frascos 
Marinelli de 500mL. A concentração C1 corresponde à solução mais concentrada, C2 

corresponde à diluição de 4:5 e C3 à diluição 1:5.

Como esperado, as curvas de eficiência para a mesma geometria, independendo da 
concentração da solução, apresentam o mesmo perfil, dentro dos erros experimentais.

A Figura 7 apresenta a curva de eficiência obtida para as fontes mono-isotópicas (Figura 5) 
acrescida dos pontos experimentais correspondentes à fonte mista de Ga-72 e La-140 
produzida por ativação neutrônica no laboratório do reator TRIGA IPR-R1.
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Figura 7. Curvas de eficiência de contagem obtidas para as fontes mono-isotópicas 
acrescida dos pontos experimentais obtidos para a fonte mista de Ga-72 e La-140.

A Figura 7 indica boa concordância entre os resultados obtidos para as fontes certificadas 
comparadas aos resultados da amostra confeccionada com radioisótopos produzidos 
utilizando o reator IPR-R1.

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos para o Marinelli de 1000mL comparada ao 
Marinelli de 500mL. Como esperado, os resultados indicam uma menor eficiência de 
contagem para o maior volume de amostra.
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Figura 8. Comparação entre a curva de eficiência de contagem obtida para
as fontes em Marinelli de 500mL e em Marinelli de 1000mL

3. CONCLUSÕES

Até o momento, foram realizados diversos experimentos abordando a geometria de Marinelli
500mL e iniciou-se a abordagem para a geometria de Marinelli 1000ml. Os resultados 
obtidos para padrões líquidos (soluções aquosas) são consistentes e reprodutíveis. Nas 
próximas etapas, outros experimentos serão realizados com o Marinelli 1000ml para 
consolidar o resultado obtido até o momento. Avaliações de limite de detecção e de 
quantificação estão em andamento.
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