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Resumo

Sistemas de medição com câmara de ionização tipo reentrante, tem sido
utilizados como sistemas de referência para armazenar resultados de intercomparações
internacionais, estes sistemas apresentam ótima estabilidade ao longo de vários anos e
incertezas comparáveis aos métodos absolutos. Neste trabalho serão apresentados os
fatores de calibração de uma câmara de ionização tipo poço e respectivas incertezas, na
padronização de vários radionuclídeos que apresentam rastreabilidade metrológica
garantida por comparações chaves organizadas pelo Bureau Internacional de Pesos e
Medidas.

1- Introdução

Em 1989 o INMETRO delegou ao IRD a atuação de laboratório designado a
nível nacional na área de radiações ionizantes, cuja função principal é o estabelecimento
de métodos de medição e manutenção de padrões relacionados às principais grandezas
no campo das radiações Ionizantes.

Dez anos mais tarde, em 1999, os signatários da convenção do metro como o
Brasil, além de outros países, assinaram em Paris o Arranjo de Reconhecimento Mútuo
(Mutual Recognition Arrangement – MRA), cujo objetivo é estabelecer o grau de
equivalência metrológica dos padrões mantidos pelos laboratórios nacionais de
metrologia, para prover o reconhecimento mútuo dos certificados de calibração e
fornecer uma base técnica segura para acordos científicos e tecnológicos amplos, bem
como tratados relacionados ao comércio Internacional.

A base de dados que dá consistência ao grau de equivalência metrológica dos
laboratórios nacionais é mantida pelo Bureau International des Poids et Mesures –
BIPM, na qual são utilizados como referência os resultados das comparações chaves.
Alguns requisitos são necessários para a participação nas comparações chaves como por
exemplo à necessidade a da utilização de métodos diretos de padronização visando a
redução das incertezas na determinação da grandeza atividade e melhoria na
determinação dos parâmetros nucleares do radionuclídeo em estudo. O outro requisito é
que o laboratório seja o instituto nacional de metrologia ou legalmente designado.

2- Rastreabilidade Metrológica

  Para garantir a rastreabilidade metrógica de suas medições, o Laboratório
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, LNMRI do Instituto de Proteção
Radiológica, IRD  participa desde 1987 de programas de intercomparação organizados
pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) e submete periodicamente
soluções radioativas padronizadas ao Sistema Internacional de Referência para
emissores gama (SIR/BIPM). Participa também de intercomparações organizadas pelas
várias regiões metrológicas tais como: Sistema Interamericano  de  Metrologia  -  SIM a



qual pertence, EUROMET e APMP, das regiões Européia e Asiática respectivamente,
das quais o LNMRI  participa eventualmente.

 Desde 1989, promove comparações laboratoriais de medição de atividade em
amostras ambientais. São efetuadas três comparações por amo, no quais participam 20
laboratórios onde são analisados 24 radionuclídeos em diferentes tipos de amostras.

Um outro programa de comparação laboratorial organizado pelo LNMRI refere-
se a medição de atividade de radionuclídeos utilizados em medicina nuclear este
programa foi iniciado em 1998, e entre os principais radionuclídeos comparados
citamos o 67Ga, 99mTc, 123I  e 131I. A figura 1 ilustra o diagrama de rastreabilidade
metrológica do LNMRI.

3- Principais Métodos Utilizadados na Calibração de Soluções Radioativas no
LNMRI

  Por sua versatilidade e ótima exatidão o sistema de padronização direta ou
absoluta da grandeza atividade mais utilizado é o método de coincidência. Este método
aplica-se a radionuclídeos emissores x e, em sua essência, utiliza dos
detectores um para detecção das partículas carregadas como o detector proporcional e
um segundo detector de Iodeto de sódio para da detecção dos raios gama. A aplicação
do Método pode ser encontrada em detalhes em ( Baerg, 1966 e da Silva 2001).  Como
a aplicação deste método, é necessário efetuar medições durante várias semanas de
forma a acumular-se uma ótima estatística de modo a garantir uma boa exatidão na
medição. Por conseguinte, surge à necessidade do uso de sistemas que possam atender a
demanda de calibração das áreas de radioproteção, medicina e pesquisa básica. Dentre
estes sistema citamos os espectrômetros gama e o sistema de referência com câmara de
ionização tipo poço ou  reentrante que são métodos comparativos que devem ser
rastreados aos padrões calibrados pelos métodos diretos.

Atualmente, o LNMRI possui os seguintes sistema de medição da Grandeza
Atividade:

A- Sistema de Espectrometria Gama com detector de Iodeto de Sódio
B- Sistema de Espectrometria Gama com detector de Iodeto de Germânio
C- Sistema de Referência com Câmara de Ionização Tipo Poço
D- Sistema de Detecção com Cintilador Líquido
E- Sistema de Coincidência

4- Sistema de Câmara de Ionização tipo Poço ou Reentrante

O sistema de câmara de Ionização do LNMRI utiliza uma câmara de ionização
modelo IG11 fabricada pela empresa centronic e um eletômetro kethley modelo 6517A,
para a aquisição de dados. Na calibração do sistema são utilizados padrões calibrados por
métodos diretos como o sistema de coincidência.

4.1 – Determinação do Fator de calibração
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onde:
F  fator de calibração dado em A/Bq
m  massa da solução padrão em g (determinada por pesagem diferencial)



.
A   atividade por unidade de massa da solução (Bq/g)
fN fator de normalização, definido como a razão entre a intensidade de corrente de

uma amostra de 226Ra na data de referência e a intensidade de corrente na data
da medida.

4.2- Determinação das Incertezas

Na determinação das incertezas é utilizado o guia para a determinação de
incertezas de 1999. A incerteza combinada U é determinada pela composição quadrática
das incertezas randômicas e não randômica.

KxuuU BA
2/122 )(       (2)

Onde: k  - fator de abrangência. Para intervalo de confiança de 95,45 %, k=2.

A tabela 1 ilustra  os principais fatores de calibração determinados para a câmara de
Ionização IG-11 Centronic e respectivas incertezas de medição.

5- Sistema da Qualidade
  De forma a atender os requisitos de um laboratório de metrologia, o IRD
finalizou a implantação dos requisitos da norma ISO NBR 17025 para laboratórios de
calibração e ensaio. Para fazer uma validação deste sistema submeteu-se a avaliação de
pares ( Peer Review ) em 2004, os resultados desta avaliação, foram submetidos e
aprovados em reunião do Sistema Interamericano de Metrologia realizada na Venezuela
em setembro de 2004.

6- Certificação
A concentração de atividade é determinada por um método validado e rastreado

aos métodos de calibração direto. O valor da incerteza é obtida através da regra de
composição de incertezas descrito no guia de determinação de incertezas 1998. O
certificado de calibração, emitido pelo LNMRI, para uma fonte de referência contêm: a
concentração de atividade (Bq/g) ou atividade (Bq), a massa (g), a composição química,
meia-vida e a data de referência. O nome do técnico responsável pela calibração e o
nome do gerente do laboratório. Junto com o certificado de calibração, segue uma
instrução para a manipulação da fonte. Em caso de dúvida ou acidente, o usuário, deve
entrar em contacto com o LNMRI ou outro órgão da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.

7- Conclusão
O laboratório de metrologia do IRD desenvolveu métodos eficazes de garantia

da qualidade de medições de radionuclídeos que pode ser demonstrado nestes últimos
vinte anos. A pesquisa na área de padronização de radionuclídeos utilizados em
medicina nuclear constitui uma ótima oportunidade para os laboratórios de metrologia.

   Com a efetivação do MRA os certificados de calibração emitidos pelo Brasil
passando a ser aceitos pelos principais laboratórios do mundo constituirá uma base



segura para a quebra de barreiras tecnológicas e a efetivo reconhecimento da qualidade
das medições realizadas no LNMRI.
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Radionuclídeo Fator de
Calibração(A/Bq ) 10-17

uA
(%)

uB
(%)

U
(%) (k=2) Rastreabilidade

22Na 5,8235 0,30 0,32 0,88
54Mn 2,2544 0,66 0,38 1,52 BIPM.RI(II)
57Co 0,6776 0,14 0,16 0,43 BIPM.RI(II)
58Co 3,1082 0,42 1,00 2,17 APMP.RI(II)
60Co 6,0720 0,06 0,10 0,23 BIPM.RI(II)
65Zn 1,4650 0,11 0,73 1,41 BIPM.RI(II)
75Se 1,4940 0,11 1,70 3,41 BIPM.RI(II)

109Cd 0,0276 0,22 0,41 0,93
125I 0,0092 0,28 0,50 1,15 BIPM.RI(II)
131I 1,1587 0,16 0,50 1,05 BIPM.RI(II)

133Ba 1,3087 0,12 0,62 1,26 BIPM.RI(II)
134Cs 4,4399 0,10 0,16 0,38 BIPM.RI(II)
137Cs 1,5988 0,16 0,42 0,90
139Ce 0,5841 0,21 0,38 0,86 BIPM.RI(II)
152Eu 3,2238 0,93 0,42 2,17 BIPM.RI(II)

166mHo 4,8140 0,13 0,47 0,97 APMP-K2
169Yb 1,8647 0,93 0,42 2,17 EUROMET 410
192Ir 2,5404 0,10 0,45 0,92 APMP.RI(II)

226Ra 4,4478 0,24 1,00 2,06



241Am 0,2134 0,32 0,15 0,71 BIPM.RI(II)

Tabela 1- Fatores de calibração da câmara de Ionização IG-11 Centronic
Figura 1 Diagrama de Rastreabilidade Metrologica
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