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M E I O D E D E T E C T O R E S S E M I C O N D U T O R E S 

Estela Maria de Oliveira Bernardes 

RESUMO 

Para estabelecer com exatidão as curvas em eficiência de detectores a 

germânio, usam-se radionuclídeos que possuem decaimento complexo, como 

o 1 5 2 Eu e 1 3 3 Ba. Porém, por possuírem poucas linhas gama de boa intensidade 

e irregularmente distribuídas no espectro, esses radionuclídeos não podem ser 

usados sozinhos. Para superar tais dificuldades, o 1 6 6 m H o mostra-se 

conveniente como padrão único destinado à calibração em eficiência dos 

espectrómetros a germânio, pois decai por emissão p", com emissões 

subseqüentes de 40 linhas gama intensas e bem distribuídas entre 80 e 1500 

keV. Além disso, sua longa meia-vida (1200 anos) e raios X característicos 

entre 40 e 50 keV, o tornam um padrão excelente para calibração de 

detectores de germânio. É preciso, no entanto, conhecer com exatidão as 

probabilidades de emissão de fótons de suas principais linhas, uma vez que a 

literatura tem apresentado estes valores com discrepâncias. Neste trabalho é 

proposta uma metodologia para determinar, com rigor metrológico, a 

probabilidade de emissão de suas principais linhas, por meio do uso 

combinado de espectrometria gama e técnicas de coincidência (47tp-y). Os 

resultados experimentais apresentaram-se convergentes em relação aos dados 

de outros autores, com incertezas menores ou compatíveis. 
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H O L M I U M - 1 6 6 m : M U L T I - G A M A S T A N D A R D T O D E T E R M I N E 

T H E A C T I V I T Y O F R A D I O N U C L I D E S IN S E M I C O N D U C T O R 

D E T E C T O R S 

Estela Maria de Oliveira Bernardes 

ABSTRACT 

The efficiency and calibration curves as function of gamma-ray energy for a 

germanium detector are usually established by using many standard gamma-

ray sources of radionuclides decaying with few gamma rays or radionuclides 

having complex decay scheme, as 1 5 2 Eu or 1 3 3 Ba. But these radionuclides 

cannot be used alone, because they have a few gamma lines with high intensity 

and these lines have a irregular distribution in the energy spectrum. 1 6 6 m H o is 

found to be a convenient single source for such calibration, because it decays 

by p" with subsequent emission of about 40 strong and well distributed gamma 

lines between 80 and 1500 keV. Moreover, its long half - life (1200 years) and 

X-rays characteristics between 40 and 50 keV makes it a good standard for 

calibration of germanium detectors. However, it is necessary to know with 

accuracy and precision the gamma ray intensities of their main lines, due to the 

fact that literature has showed discrepant values. Then, a methodology to 

determine the emission probability of its main lines is proposed by means of 

combined use of gamma spectrometry and coincidence 47i(5 - y techniques. 

The experimental results show consistence to the others authors, with lower or 

compatible uncertainties. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

As respostas em eficiência de detectores semicondutores são 

normalmente obtidas !ançando-se mão de um conjunto criteriosamente 

selecionado de padrões emissores de radiação gama e X, cujas principais 

linhas encontram-se distribuídas ao longo de uma faixa específica de energia. 

Para estabelecer a calibração em eficiência dos detectores com incertezas 

reduzidas, é necessário conhecer com exatidão a atividade dos padrões, e 

também as probabilidades de emissão das suas principais linhas. 

Os laboratórios nacionais, ou mesmo laboratórios comerciais integrados 

à rede internacional de metrologia, oferecem a seus usuários não mais que 

uma dezena de diferentes padrões radioativos certificados, os quais se 

caracterizam por possuir um esquema de decaimento relativamente simples e 

meia-vida razoavelmente longa. Dentre os mais solicitados, e que aparecem 

sob geometria de contagem diversificada, podem ser citados os seguintes: 

2 4 1 Am, 5 7 Co, ^Co, 1 3 7 Cs, ^ Z n , S 4 Mn, 8 8 Y e 2 2 Na. 

Entretanto, os picos fotoelétricos correspondentes às transições mais 

intensas têm energias que se localizam em regiões do espectro 

demasiadamente separadas. Este fato exige a utilização adicional de 

radionuclídeos com esquemas de decaimento complexos, caracterizados pelas 

meias-vidas longas e linhas de energia intensas e bem distribuídas, de modo a 

assegurar a representatividade das curvas a serem obtidas em ampla faixa de 

energia. Por outro lado, tem sido prática rotineira em laboratórios que fazem 

uso de padrões sob forma volumétrica (sobretudo para análise de amostras 
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ambientais com geometria tipo Marinelli ou em frascos) o recurso de se 

preparar um "coquetel" ao misturar no mesmo recipiente de contagem, porções 

bem estabeíecidas das soluções contendo os radionuclídeos padrões 

anteriormente citados. Tal prática possui a vantagem de reduzir o tempo total 

de contagem dos padrões e diminuir as incertezas inerentes ao 

posicionamento, que apareceriam com contagens em separado. 

Assim, sob quaisquer das formas em que forem utilizados, o 

procedimento de estabelecer as curvas em eficiência para detectores de 

germânio não prescindirá dos radionuclídeos ditos complexos, como 1 5 2 Eu ou 

1 3 3 Ba. Estes, na maior parte das aplicações para as quais são indicados, não 

podem ser empregados sozinhos, como seria ideal, uma vez que, além de 

possuírem poucas linhas gama de boa intensidade (menos do que 10), elas 

apresentam-se irregularmente distribuídas no espectro. 

Para superar tais dificuldades, o 1 6 6 m H o mostra-se bastante conveniente 

como padrão único destinado à calibração em eficiência dos espectrómetros de 

germânio, pois, de acordo com seu esquema de decaimento, ele decai por 

emissão J3", acompanhado de emissões subseqüentes de cerca de 40 linhas 

gama representativas e uniformemente distribuídas na faixa de energia de 80 

keV a 1500 keV, até atingir o estado fundamental do 1 6 6 Er. Estas linhas são 

razoavelmente intensas e bem separadas. Além disso, o fato dele ter a meia-

vida de 1200 anos e raios X característicos emitidos na faixa de 40 a 50 keV 

[LARA, 1990], o torna viável como um padrão universal, podendo 

alternativamente substituir os demais na calibração dos detectores 

semicondutores. O uso de padrão único também possui a vantagem de evitar 

incertezas associadas com a troca de fontes. 
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Devido a estas características e à possibilidade de aplicação como 

padrão, a determinação das probabilidades de emissão do 1 6 6 m H o vem 

despertando o interesse de alguns pesquisadores [SOOCH, 1982], [XINLIN, 

1985], [OGANDANGA, 1986], [CHAND, 1988], [DANILENKO, 1989], [XINLIN, 

1992], [HINO, 2000]. 

Contudo, os diversos trabalhos divulgados em literatura indicam valores 

para as probabilidades de emissão gama do 1 6 6 m H o , um pouco discrepantes ou 

imprecisos, devido ao fato de terem sido realizados em épocas e sistemas de 

medidas diferentes. 

Neste sentido, com os recursos atuais de tecnologia associados à 

metrologia de radionuclídeos, é proposta uma metodologia para determinar, 

com precisão e exatidão, a probabilidade de emissão de suas principais linhas, 

por meio do uso combinado de espectrometria gama e técnicas de coincidência 

4 n$-y. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Formação dos Sistemas de Pesos e Medidas 

A necessidade de padrões de medição não é assunto recente. As 

primeiras civilizações já faziam uso de padrões de medição para o comércio, 

construção de monumentos, etc [RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

Até o início do século XIX, havia sistemas de medida específicos para 

cada tipo de atividade econômica e mesmo para cada região geográfica 

[DIAS, 1998]. 

Com a Revolução Francesa em 1789, os privilégios e rendas feudais, 

assim como os sistemas de pesos e medidas a eles associados, foram 

suprimidos de uma só vez. Era o início da padronização internacional das 

medidas [DIAS, 1998]. 

Em 1790 o bispo de Autun e delegado do clero aos Estados Gerais, 

príncipe de Talleyrand-Périgord, encaminhou à Assembléia Nacional Francesa 

uma nova legislação metrológica estabelecendo como base do sistema 

universal de medidas o comprimento do pêndulo que bate à latitude de 45°. 

Este projeto foi aperfeiçoado por uma comissão que era composta por 

Lavoisier, Lagrange e Borda, entre outros. Era o início do sistema métrico 

decimal [MILOJEVIC, 1973]. 

Em junho de 1799 foram aprovados os padrões protótipos do Metro e do 

Quilograma, que foram confeccionados em platina e estão guardados no 

Arquivo da República da França. 
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Após ultrapassar variados compromissos legislativos e suplantar a 

oposição de vários setores da economia, o uso compulsório e exclusivo do 

sistema métrico foi consolidado apenas pela lei de 4 de julho de 1837 [DIAS, 

1998]. 

Em 1869 Napoleão III convocou a Comissão Internacional do Metro que 

contou com a participação de delegados de 24 países [DIAS, 1998]. Esta 

comissão se reuniu de 1870 a 1872. A "Convenção do Metro" foi firmada em 20 

de maio de 1875, por representantes de 18 países [CAVALLO, 1973 ; MANN, 

1991], dentre eles o Brasil. Essa convenção criou um conjunto de organismos 

para assegurar a uniformidade das medidas físicas no mundo 

[RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

- Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) 

Laboratório permanente de metrologia, instalado nos arredores de Paris. 

- Comité Internacional de Pesos e Medidas (ClPM) 

Tem a função de controlar o BIPM e preparar as decisões e recomendações. 

- Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) 

Instância superior que se reúne em Paris a cada quatro anos, com 

representantes dos países signatários da Convenção. 

Na XI CGPM, realizada em 1960, o Sistema Internacional de Unidades 

(SI) foi ampliado para incluir unidades básicas, unidades derivadas e unidades 

suplementares [INMETRO-SI, 2000]. Desde 1960, além dos avanços nas 

definições das unidades, a única mudança relevante foi a inclusão do mol, 

como unidade de quantidade de matéria, no grupo das unidades de base, em 

1971 na XIV CGPM [INMETRO-SI, 2000; MANN, 1991]. 
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O Sistema internacional de Unidades (SI) compreende duas ciasses de 

unidades [INMETRO-SI, 2000]: 

- as unidades de base: metro, quilograma, segundo, ampère, kelvin, mol, 

candeia; 

- as unidades derivadas: (exemplo: metro por segundo e volt), que 

compreendem as unidades derivadas adimensionais: radiano e 

esterradiano. 

O Sistema Internacional de Unidades é um sistema no qual cada 

grandeza pode ter apenas uma única unidade, obtida por multiplicação ou 

divisão das unidades de base e das unidades derivadas adimensionais. 

No decorrer da história, verificou-se uma evolução nas definições das 

unidades de base sempre que as necessidades de exatidão dos usuários não 

eram atendidas. Os metrólogos sempre tiveram a preocupação de evitar 

rupturas no valor da unidade e, por isso, a cada mudança eles faziam com que 

o intervalo de incerteza do novo valor ficasse contido no antigo. 

2.2 A Metrologia das Radiações Ionizantes 

A história das radiações começou em 1896 com a descoberta de raios X 

por Wilhelm Conrad Roentgen, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 

1901 por tal descoberta [MANN, 1991]. No ano seguinte Antoine Henri 

Becquerel descobriu o fenômeno da radioatividade. Becquerel colocou uma 

certa quantidade de um sal duplo de urânio e potássio, sobre uma chapa 

fotográfica embrulhada em um papel preto e expôs o conjunto à luz solar por 

vários dias [ALLISY, 1994/95 ; NCRP, 1985]. Na revelação do filme, a posição 
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do mineral ficou marcada com manchas pretas. Sua primeira comunicação à 

Academia de Ciências de Paris foi feita com base nessa experiência em 24 de 

fevereiro de 1896 [ALLISY, 1994/95]. Continuando suas pesquisas, num dia 

nublado ele guardou o sal de urânio em uma gaveta na ausência de luz. Na 

revelação do filme, ele notou que as manchas estavam mais escuras do que 

quando expostas ao sol. Na segunda comunicação à Academia em março de 

1896, ele anunciou que os efeitos sobre a placa eram devido aos raios 

emanados espontaneamente do sal de urânio [ALLISY, 1994/95]. 

Madame Curie iniciou em 1897 sua tese de doutorado em que o tema 

era o estudo da natureza dos "raios de Becquerel". Ela desconfiava que o 

fenômeno observado por Becquerel não era específico do urânio. Outros 

materiais deveriam ter a mesma propriedade. Ela passou então a procurar 

outros materiais que emitissem os raios de Becquerel, e descobriu logo depois 

que o tório também emitia espontaneamente raios semelhantes ao do urânio e 

com intensidade análoga. Propôs o uso do termo radioatividade, que significa 

ativado por uma radiação penetrante. Que preenche todo o espaço, para 

emissão de "radiancia" pelos corpos como o urânio e tório, que foram 

chamados "radioelementos" [ALLISY, 1994/95]. Continuando seus estudos, 

Madame Curie verificou que um mineral de urânio chamado pechblenda, 

apresentava uma radioatividade muito alta, para o teor de urânio que possuía. 

Em meados de 1898, Pierre Curie, marido de Marie Curie, se associa a ela 

nesse estudo, e em julho de 1898, eles reportam a descoberta do polônio que 

era 400 vezes mais ativo que o urânio [ALLISY, 1994/95]. Em dezembro de 

1898, anunciaram a descoberta de outro elemento químico radioativo na 

pechblenda, o rádio. Em 1903 Becquerel e o casal Curie receberam o Prêmio 
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Nobef de Física. Madame Curie recebeu o segundo Prêmio Nobel, só que de 

química, em 1911, pelo isolamento do rádio. Devido ao uso deste elemento em 

vários laboratórios, tornou-se necessário um padrão. Então, no Congresso de 

Radiologia e Eletricidade em 1910, criou-se um comitê para o estabelecimento 

de padrões primários e secundários de rádio [ALLISY, 1994/95 ; CAVALLO, 

1973 ; RADIONUCLÍDEOS, 1994]. Madame Curie e o Professor Hoenigschmid 

prepararam esses padrões. Este comitê introduziu uma nova unidade, o "curie", 

para a medida de radônio, definida como: "Um curie de radônio é a quantidade 

de radônio em equilíbrio com um grama de rádio". Medições feitas 

posteriormente mostraram que essa quantidade de radônio emitia partículas 

alfa na razão de 3,7 x 10 1 0 partículas por segundo. Em 1948 criou-se uma nova 

Comissão de Padrões, Unidades e Constantes de Radioatividade e depois de 

dois encontros dessa Comissão, em 1950, a definição de curie foi alterada 

para se aplicar a qualquer substância radioativa: "curie é uma unidade de 

radioatividade definida como a quantidade de qualquer radionuciídeo o qual o 

número de desintegrações por segundo é 3,700 x 1 0 1 0 " [ALLISY, 1994/95 ; 

CAVALLO, 1973 ; RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

É comum na Metrologia a atualização de definições de unidades, 

principalmente quando uma nova definição introduz clareza e se permite maior 

precisão nas medidas. 

O curie estava sendo usado em vários países como uma unidade de 

atividade para radionuclídeos. No sistema Internacional de Unidades (SI), a 

unidade para atividade é o s*1. Devido a isto, a 12 a CGPM, adotou a resolução 

7 que introduziu não apenas o novo símbolo Ci, mas também uma unidade 

coerente de atividade (3,7. 10 1° s - 1) [INMETRO-SI, 2000]. Após várias 
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discussões o CCU (Comité Consultatif des Unités) decide em 1974 transferir 

para a Cl PM (Comité International des Poids et Mesures) a recomendação do 

nome especial para a unidade de atividade no SI para becquerel, símbolo Bq. 

O CGPM em 1975 adota a resolução 8, que introduz um nome especial para a 

unidade de atividade para o SI, o becquerel, símbolo Bq, igual ao s~1 

[INMETRO-Sl, 2000]. 

2.3 A Evolução da Metrologia de Radionuclídeos 

Os primeiros detectores usados mediam somente a presença da 

radiação. Num segundo estágio de evolução, os detectores mediam também a 

intensidade da radiação, mas com um mínimo de informação sobre suas 

energias. Atualmente os detectores medem a intensidade em função da 

energia do fóton. 

2.3.1 Evolução dos detectores e sistemas de medição 

As medições de raios X começaram em 1896 quando Rõentgen 

descobriu que esta radiação produzia fluorescência em materiais que estavam 

fora do tubo [MANN, 1991]. Os primeiros detectores usados para a medição da 

radiação foram as placas fotográficas, cristais de sulfato de zinco e câmaras de 

ionização a gás. Em 1899 Rutherford descobriu que a emanação proveniente 

de substâncias radioativas era complexa, sendo constituída por pelo menos 

dois tipos de radiação: um deles, facilmente absorvido, e o outro, muito mais 

penetrante, sendo ambos desviados por campos magnéticos, porém em 
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direções opostas. Essas radiações foram chamadas de radiação alfa e 

radiação beta [NCRP, 1985]. Em 1900 Paul Villard identificou um terceiro tipo 

de radiação, que ao contrário dos dois primeiros tipos, não sofria deflexão em 

campos magnéticos. Esse novo componente recebeu o nome de radiação 

gama [DEBERTIN, 1988 ; NCRP, 1985]. 

Vários tipos de contadores a gás foram desenvolvidos após as 

observações iniciais dos raios X e y. Esses contadores permitiam medir maior 

quantidade da radiação presente e determinar a presença da radiação 

instantaneamente, sem ter que esperar a revelação do filme, como era feito 

com as placas fotográficas. O desenvolvimento desses contadores começou 

com Rutherford e Geiger em 1908. Os contadores eram usados apenas para 

medir o número de eventos que ocorriam no contador, e não para determinar 

diretamente a energia dos fótons envolvidos [DEBERTIN, 1988]. 

As medições quantitativas dos raios X e y melhoraram com a introdução 

do iodeto de sódio em 1948. Os detectores Nal(TI) eram capazes de fornecer 

um espectro de energia sobre uma faixa larga de energia. Ao mesmo tempo 

em que o método de espectrometria com iodeto de sódio estava em 

desenvolvimento, outros métodos estavam sendo desenvolvidos para estudar a 

emissão gama. Alguns espectrómetros eletrostáticos foram projetados para 

medir o espectro de elétrons de baixa energia, porém o maior desenvolvimento 

foi no projeto dos espectrómetros que tinham várias formas de campos 

magnéticos usados para medir elétrons de energias diferentes. Esses 

espectrómetros magnéticos possuíam algumas vantagens sobre os 

espectrómetros de raios gama da época. Eles permitiam a completa separação 

dos elétrons da radiação gama, identificando assim o tipo da radiação. Além 
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disso, possuíam uma ótima resolução (menos que 7 keV em 662 keV), melhor 

que a do detector de Nal(TI) [DEBERTIN, 1988]. 

Em 1960 apareceu outro tipo de espectrômetro de raios gama.um cristal 

baseado na difração de Bragg. Esses espectrómetros possuíam uma excelente 

resolução, especialmente em baixas energias (FWHM de 1 eV em 100 keV), 

porém tinham uma baixa eficiência. Eles eram úteis apenas para medições de 

fontes bem intensas, e foram usados primeiramente para fazer medições 

precisas das energias dos raios gama mais intensos de alguns radionuclídeos. 

Esses valores de energia eram usados para calibrar outros espectrómetros 

[DEBERTIN, 1988]. 

Os detectores semicondutores Ge(Li) tiveram origem em 1962 e devido 

ao sucesso desses detectores, outros materiais semicondutores têm sido 

investigados para uso como detector de fótons e de partículas nucleares 

carregadas. A resolução desses detectores era muito melhor que a do Nal(TI) e 

permitiu aos espectrometristas da época resolver a maioria dos grupos de raios 

gama considerados monoenergéticos presentes num espectro. Para muitas 

aplicações o Nal(TI) foi substituído por um Ge(Li). Os detectores de Si(Li) foram 

desenvolvidos em paralelo com os de Ge(Li). Enquanto o Ge(Li) pode ser 

usado em uma faixa larga de energia, o Si(Li) somente pode ser usado em 

baixas energias, devido ao seu baixo número atômico. A desvantagem dos 

semicondutores é a necessidade do resfriamento com nitrogênio líquido 

[DEBERTIN, 1985]. Os detectores de germânio hiperpuro podem ser 

carregados e estocados à temperatura ambiente. Outros materiais 

semicondutores com número atômico alto estão sendo estudados, mas seu uso 
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ainda é limitado devido ao seu reduzido volume, ter baixa resolução e baixa 

disponibilidade comercial. 

2.3.2 Medição de novos parâmetros nucleares 

Na metrologia de radionuclídeos, a avaliação de um resultado de 

medição da atividade de uma fonte radioativa, requer o conhecimento de 

alguns parâmetros do radionuclídeo estudado: meia-vida, intensidade das 

radiações, energias, e esquema de decaimento. A determinação da atividade é 

dependente dos valores desses parâmetros [DEBERTIN, 1985]. 

Com a evolução dos detectores foi possível não só identificar os 

diversos tipos de radiação, bem como realizar as medições de suas respectivas 

intensidades relativas e energias. Com isso, tem-se a expectativa de que, a 

exemplo do que ocorreu com a atividade e as grandezas dosimétricas, alguns 

desses parâmetros nucleares venham a se constituir em novas grandezas 

derivadas integrantes do Sistema Internacional de Unidades. 

2.4 Expansão e manutenção do sistema de Grandezas e Unidades 

2.4.1 Estabelecimento de padrões para metrologia de radionuclídeos 

Um padrão é uma amostra, instrumento, ou procedimento bem 

caracterizado, que tem o objetivo de definir, representar, conservar ou 

reproduzir uma unidade ou uma quantidade física, que no caso das radiações 

ionizantes é a Atividade. No Sistema Internacional de Unidades não existe uma 
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unidade de base na área de radiações ionizantes. Pela definição da grandeza 

Atividade utiliza-se a unidade derivada denominada de becquerel (Bq) cuja 

dimensão é [T 1 ] . Uma unidade ainda utilizada é o curie [INMETRO, 1999]. 

Devido à variedade das partículas emitidas e ao fato das fontes 

radioativas se alterarem no tempo, em decorrência do decaimento radioativo, 

não existe um padrão permanente para a radioatividade. Nesta área, as 

referências primárias são uma combinação de instrumentos e métodos de 

medição específicos para cada tipo de radionuclídeo que permite medir 

diretamente a atividade das fontes radioativas [INMETRO, 1999]. 

Por isso, para que um radionuclídeo seja aceito como um padrão, é 

necessário não somente que sua atividade seja bem estabelecida mas também 

que seus parâmetros nucleares estejam bem determinados. Além disso, o 

mesmo deve ser submetido a programas de comparação interlaboratoriais com 

métodos e instrumentos rastreados ao Sistema Internacional de Referência, 

dentro de um determinado nível de precisão e exatidão [DEBERTIN, 1985]. 

2.4.2 Rastreabilidade 

A rastreabilidade está intimamente ligada com a incerteza de medição e 

é um conceito importante em todos os ramos da medição. Ela fornece as bases 

para estabelecer a incerteza de um resultado particular e para julgar se os 

resultados são concordantes ou se estão acima ou abaixo dos limites 

prescritos [EURACHEM, 1999]. Para comparar um resultado com outro, ou 

com um limite, é necessário que os resultados e os limites estejam rastreados 

a uma referência comum. 
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A rastreabilidade é formalmente descrita como: 

"A propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um padrão 

estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais e 

internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo 

incertezas estabelecidas." [INMETRO-VIM, 2000] 

Dessa forma, a rastreabilidade é uma propriedade do resultado de uma 

medição. A incerteza de um resultado o qual é rastreado a uma referência 

particular, será a incerteza da referência com a incerteza na execução da 

medição relativa a esta referência. 

O sistema internacional de rastreabilidade de medições de 

radioatividade compreende uma colaboração entre os principais laboratórios de 

metrologia de radionuclídeos de todo o mundo e envolve duas principais 

atividades organizadas pelo BI PM: comparações interlaboratoriais envolvendo 

radionuclídeos selecionados e o Sistema Internacional de Referência (SIR -

Système International de Réferénce), para radionuclídeos emissores gama 

[MANN, 1991 ; RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

2.4.3 Comparações interlaboratoriais de medições de atividade 

Uma vez que um dado radionuclídeo tenha sido selecionado para uma 

comparação internacional, um laboratório (geralmente um laboratório nacional 

de metrologia), fornece fontes padrões para os laboratórios participantes. 

Essas fontes estão acondicionadas em ampolas, e contém alguns cm 3 de 

solução de um sal de um radionuclídeo. O laboratório que distribui as amostras 

faz uma determinação da pureza radioquímica e da atividade por unidade de 
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^ C o 

1 3 9 Ce 

1 3 4 Cs 

massa da solução [ALLISY, 1994/95]. Esse valor é desconhecido dos 

laboratórios participantes, os quais têm que relatar sua determinação individual, 

bem como o método usado, as correções aplicadas e incertezas estimadas na 

medição. As comparações internacionais são também uma maneira eficiente 

de estimar o progresso feito na precisão das medições. 

Após 1960 o BIPM assumiu a responsabilidade de distribuição, através 

dos laboratórios nacionais, de materiais para comparações internacionais, 

mantendo um laboratório onde amostras podem ser medidas e para analisar 

resultados de intercomparações. 

0 progresso nas comparações de radionuclídeos pode ser notado na 

tabela 2.1, por meio do valor do desvio padrão relativo das medições usando o 

método de coincidência 4TI3 - y com um contador proporcional. 

Na tabela 2.1 pode-se notar que o desvio padrão relativo(S) diminuiu, 

mesmo com o aumento da dificuldade de determinação da atividade (o 1 3 4 Cs 

possui esquema de decaimento mais complexo) [ALLISY, 1994/95]. 

Tabela 2 .1 - Progresso das comparações de radionuclídeos. 

Radionuclídeo Ano de comparação S (%) 

1967 0,31 

1976 0,19 

1978 0,15 



16 

2.4.4 Métodos de medição da atividade de radionuclídeos 

Os métodos para determinação da atividade de um radionuclídeo podem 

ser classificados em dois tipos: métodos absolutos ou diretos e métodos 

relativos ou indiretos. 

Nos métodos d i retos a atividade é determinada sem a necessidade de 

comparação com um padrão. Já os métodos indiretos necessitam de padrões e 

de se conhecer a eficiência dos detectores, a qual é feita através de fontes de 

referência rastreadas aos métodos absolutos [MANN, 1991 ; NCRP, 1985 ; 

RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

a) Métodos absolutos 

Os métodos absolutos são também chamados de métodos diretos, pois 

a determinação da atividade da fonte é feita por meio de contagens 

observadas, sem precisar de uma fonte padrão (mesma natureza). Os padrões 

obtidos por esses métodos são chamados de padrões absolutos ou primários. 

Para a determinação direta da atividade de uma fonte radioativa, os quatro 

métodos mais usados são: 

- método de coincidência; 

- método de contagem An; 

- método de contagem em ângulo sólido definido; 

- método de contagem em coincidência pico-soma. 

O método de coincidência é um dos métodos absolutos mais utilizados, 

pois permite a obtenção de resultados altamente precisos sem o conhecimento 
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dos parâmetros inerentes ao processo de desintegração e é aplicável a todos 

os radionuclídeos que decaem pela emissão de duas ou mais radiações em 

coincidência. O método de coincidência pode então ser usado para medir a 

atividade de uma fonte radioativa que decai pela emissão de uma partícula p 

seguida por um raio gama. 

Método de coincidência: 

A técnica de coincidência data de 1910, quando das investigações de H. 

Geiger e E. Marsden a respeito de séries radioativas [DE MOURA, 1969]. 

Porém, somente em 1924 essa técnica foi utilizada para determinação da 

atividade absoluta, por H. Geiger e A. Werner, medindo a coincidência da 

radiação de desintegração com a radiação gama de desexcitação [MANN, 

1991]. 

A medição da atividade por este método baseia-se no uso de dois 

detectores, um para cada tipo de radiação emitida, e um módulo para detecção 

dos eventos coincidentes, detectados ao mesmo tempo nesses dois 

detectores. 

Supondo-se uma fonte de um radionuclídeo com esquema de 

decaimento simples onde a desintegração se dá pela emissão de uma partícula 

p seguida de radiação gama, as taxas de contagem registradas no canal p, N p , 

do canal gama, N y , e do canal de coincidência, Nc , serão funções das 

eficiências de detecção S p , % e Sc, respectivamente. Sendo as eficiências s p e 

s Y independentes, s c é igual ao produto s p s Y (DE MOURA, 1969]. 

Se a atividade por unidade de massa da fonte for N 0 , então: 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Multiplicándose Np por N y e dividindo por Nc, tem-se: 

* > A (N0sp)(N0er) 

N, 

Nr 
" A 

(2.4) 

(2.5) 

Pode-se então conhecer a atividade por unidade de massa N 0 sem 

introduzir as eficiências dos detectores beta e gama, para as energias 

consideradas. As correções principais são para a radiação de fundo, a perda 

de contagem devido ao tempo morto em cada um dos dois canais e para as 

coincidências acidentais no canal de coincidência. 

A equação (2.5) só pode ser usada em radionuclídeos que possuem 

esquema de decaimento simples como o 6 0 Co [MANN, 1991; 

RADIONUCLÍDEOS, 1994]. Porém, o esquema de decaimento da maioria dos 

emissores beta é mais complexo e freqüentemente envolve emissão imediata 

de raios gama, elétrons de conversão, raios -X e elétrons Auger. Como o 

detector beta é muito sensível a essas radiações, as equações de coincidência 

devem ser modificadas. Usando o método de extrapolação linear da eficiência, 

pode-se determinar a taxa de desintegração de um nuclídeo com esquema de 

Np=spN0 

Nr=syN0 

Nc =er€0No 
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1 + a 
(2.6) 

N y = ^ 
' 1 + a 

(2.7) 

NC=N0 

€Psr 

1 + a 
(2.8) 

Num contador proporcional 4TC{3 de alta eficiência, o termo (1-sp) tende a 

zero quando s p tende a 1. Então: 

N. 

N. 

= N, 

- s, 

sfisr 

1 -a 

r1 + a^ 
(2.9) 

(2.10) 

Combinando as equações 2.6, 2.7 e 2.8 e usando artifícios matemáticos, 

chega-se à fórmula de coincidência generalizada [DE MOURA, 1969]: 

decaimento complexo, sem o conhecimento prévio dos parâmetros do 

esquema e das eficiências de detecção, sendo No obtido pela extrapolação da 

eficiência para o valor 1 [BAERG, 1973]. 

Se a é o coeficiente de conversão interna total e se e e c e epY são as 

eficiências do detector beta, respectivamente para elétrons de conversão 

interna e para radiação gama, então a equação (2.5) pode ser reescrita como 

[BAERG, 1973]: 
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1-8, 
= N0 1 + KE 

•p 
(2.11) 

onde: 

Ke é a constante da correção para o esquema de decaimento. 

Os contadores são operados a alta pressão com a finalidade de prevenir 

a discriminação de partículas beta de alta energia que pode depositar apenas 

uma pequena parte de sua energia no volume sensível do detector se for 

operado sob pressão atmosférica. 

b) Métodos relativos 

Devido à necessidade de fontes de referência para comparação 

(padrões) e de se conhecer a eficiência dos detectores, os métodos relativos 

são também chamados de indiretos. A eficiência dos detectores é feita 

experimentalmente usando-se fontes radioativas padronizadas rastreadas aos 

sistemas absolutos de medidas [RADIONUCÜDEOS, 1994]. Os padrões 

utilizados nesses métodos devem ser rigorosamente controlados. 

Dos métodos relativos, os mais usados são: 

- espectrometria gama com detector de germânio; 

- espectrometria gama com detector de Nal(TI); 

- câmara de ionização tipo poço; 

- detector proporcional 2n; 

- espectrometria alfa com detector de barreira de superfície. 
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Por possuírem rapidez na execução, versatilidade em relação à 

geometria da amostra e precisão e exatidão satisfatórias, os sistemas indiretos 

mais usados são os que utilizam detectores de Nal(TI) e de germânio puro 

(GMX). O detector de Nal(TI) é bastante eficiente e de alta sensibilidade, 

principalmente para amostras de baixa atividade. Porém, se a identificação do 

radionuclídeo for necessária, o sistema com detector de germânio é mais 

usado, pois permite identificar os radionuclídeos através das energias de suas 

radiações [RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 

Espectrometria gama com detector de germânio 

A espectrometria X e gama consiste em identificar e determinar a 

natureza e atividade de radionuclídeos contidos em uma amostra, através de 

análise de espectro. É um método muito usado, pois além de ser versátil e 

realizar medidas em pouco tempo, ainda permite a calibração do radionuclídeo 

independentemente das impurezas contidas na amostra [RADIONUCLÍDEOS, 

1994]. 

Os radionuclídeos se distinguem pela energia dos diferentes picos e pela 

importância relativa de suas áreas. A identificação de um radionuclídeo é feita 

através da calibração do espectro em energia localizando os picos de 

absorção total. O espectro é de natureza discreta (linhas), mas alguns 

fenômenos eletrônicos da cadeia de medição alargam essas linhas e as 

transformam em picos centrados sobre a energia da radiação[DELGADO, 

2000], 
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o n d e ; 

Ao 

S 

Px,7 

Si 

t 

(2.12) 

é a atividade da fonte, no instante da medição 

é a área líquida do pico 

é a intensidade de emissão X ou gama para esta energia 

é a eficiência do detector para a radiação de energia Ej, e 

é o tempo de contagem 

Para determinar a probabilidade de emissão gama, faz-se o 

levantamento da curva de eficiência usando-se fontes certificadas. Tendo-se a 

eficiência determinada para uma dada energia e a atividade determinada por 

método absoluto, determina-se a probabilidade de emissão X ou gama pela 

equação 2.12: 

A0 .et.t 
(2.13) 

onde os termos que aparecem na equação já foram definidos anteriormente. 

Para determinar a atividade de um radionuclídeo, determina-se a curva 

de eficiência, que é feita com fontes padrões, associando à cada energia uma 

eficiência. A atividade é calculada pela área líquida sob o pico através da 

relação: 

S 
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2.4.5 Incertezas 

O termo incerteza é relativamente novo na metrologia. A incerteza 

expressa o grau de confiabilidade de um resultado, visto que pode ser definida 

como uma faixa onde se supõe estar o valor verdadeiro, com um determinado 

nível de probabilidade. 

Experimentalmente a incerteza nos resultados pode ser originária de 

várias fontes: amostragem, condições ambientais, determinação de massa e 

volumes, valores de referência, aproximações e suposições incorporadas no 

método de medida. 

Na estimativa da incerteza de medição, é necessário tomar cada fonte 

de incerteza e tratá-la separadamente para obter a contribuição daquela fonte. 

Cada uma das contribuições separadas é chamada de componente de 

incerteza. Esses componentes de incerteza são agrupados em duas 

categorias, A e B, baseadas na maneira como seu valor numérico foi obtido 

[ABNT, 1998]. As incertezas do tipo A são estimadas a partir de uma série de 

observações repetidas, baseando-se na distribuição estatística dos resultados. 

Os estimadores das incertezas tipo A são definidos pelo desvio padrão 

experimental e pelo desvio padrão experimental da média. 

(2.14) 

V/7 
(2.15) 



24 

U = ± k . Uc (2.16) 

onde: 

x é a variável aleatória; 

S(x) é o desvio padrão experimental; 

S(x ) é o desvio padrão experimental da média, e 

n é o número de observações. 

As incertezas tipo B são obtidas por julgamento científico ou através de 

informações sobre a variação dos parâmetros de medida. Na determinação da 

atividade, essas informações podem ser: curva de padronização, dados 

nucleares, resolução, sensibilidade dos equipamentos, etc. 

A incerteza padrão combinada (Uc) caracteriza a dispersão dos valores 

medidos. Para calculá-la, utiliza-se a regra de combinação das variâncias 

partindo-se das incertezas padrões de combinação de cada componente do 

tipo A e do tipo B. A incerteza combinada e seus componentes devem ser 

expressos na forma de desvios padrões. A Figura 2.1 mostra o processo para 

avaliação dos componentes de incerteza [EURACHEM, 1999]. 

A incerteza padrão combinada é muito usada para expressar a incerteza 

de um resultado de medição, porém muitas vezes é necessário definir um 

intervalo no qual se situa, com certa probabilidade, o valor verdadeiro. Esse 

intervalo é chamado de intervalo de confiança e a incerteza de incerteza 

expandida (U). Ela é calculada multíplicando-se a incerteza padrão combinada 

por um fator de abrangência k. 



O valor de k será dado, dependendo do nível de confiança que se deseja 

atribuir a este intervalo. 
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Figura 2.1 - Esquema para avaliação de incertezas [EURACHEM, 1999]. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Como o objetivo deste trabalho é estabelecer o 1 6 6 m H o como padrão 

para a metrologia de radionuclídeos, é necessário determinar sua atividade, 

suas probabilidades de emissão X e gama e as incertezas associadas. Para a 

determinação da atividade foi utilizado o método de coincidência 4n$-yy que 

permite conhecer a atividade por unidade de massa de um modo absoluto. 

Para a determinação das probabilidades de emissão gama e X do 1 6 6 m H o foram 

utilizados os métodos de espectrometria X e % munidos de detectores Si(Li) e 

HPGe e aplicativos para análise de espectro. As incertezas foram obtidas 

determinando-se o valor de cada componente, como descrito nos itens 4.2.4 e 

4.5, no próximo capítulo. 

3.1 Método de coincidência 

A técnica de medição da atividade por unidade de massa peio método 

de coincidência baseia-se na medida de N p em função da variação do 

parâmetro de eficiência, Nc/ NY. A curva obtida, se extrapolada para Nc/ N Y 

igual à unidade, fornece o valor da atividade por unidade de massa No, como 

descrito no item 2.4.4. 
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As taxas de contagem observadas foram corrigidas para perdas devidas 

a tempo morto dos detectores e do sistema eletrônico, para radiação de fundo 

e decaimento, e as coincidências foram corrigidas para coincidências 

acidentais ou fortuitas que ocorrem no tempo de resolução pré-estabelecido. 

Decaimento Radioativo 

É necessária uma correção devido ao decaimento radioativo das 

amostras durante o tempo de contagem, principalmente nos radíonuclídeos de 

meia-vida curta. Mesmo para o 1 6 6 m H o que possui meia-vida longa, essa 

correção foi feita. As taxas de desintegração observadas foram corrigidas 

usando a equação 3.1 [NCRP, 1985], 

At 
(3.1) 

1-é 

onde 

é a taxa de desintegração na data de referência 

R é a taxa de desintegração na data de medição 

t é o tempo de medição 

é a data de referência 

m é a data da medida 

X é a constante de decaimento 
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Radiação de Fundo 

A correção de radiação de fundo tem que ser realizada, pois existem 

eventos externos que incidem no detector e geram contagens que não são 

devidas ao decaimento da amostra. Para a contagem da radiação de fundo, 

foram mantidos todos os ajustes e condições do sistema, sem a presença de 

fonte radioativa. 

O detector proporcional possui um baixo tempo morto, o que permite que 

sejam usadas altas taxas de contagem. Para as altas taxas de contagem a 

correção para a radiação de fundo é relativamente pequena, mas não é 

negligenciável para baixas atividades [NCRP, 1985]. 

Tempo Morto 

O intervalo de tempo que o detector leva para registrar dois eventos 

distintos é chamado de tempo morto. Os eventos que chegam ao detector 

neste intervalo não são contados, o que acarreta um erro na taxa de contagem. 

O tempo morto aumenta proporcionalmente à atividade da fonte. 

O tempo morto foi fixado eletronicamente e o valor usado nas correções 

é dado pela equação 3.2 [NCRP, 1985]. 

R 
R' 

(3.2) 
1-R' z 

onde: 

é a taxa de contagem registrada no contador e 

X é o tempo morto. 
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,1/2 

í-
tl. 

nfp'nf (3.3) 

onde: 

nf é o número de contagens da fonte 

n p é o número de contagens do pulsador 

n f p é o número de contagens da fonte mais pulsador 

Tempo de Resolução (correção para coincidências acidentais) 

Dois eventos são considerados coincidentes quando chegam na unidade 

de coincidência em um intervalo de tempo igual ao dobro do tempo de 

resolução fixado eletronicamente. Porém, podem ser considerados eventos não 

relacionados, que são chamados de coincidências espúrias ou acidentais. 

O número de coincidências registrado foi corrigido para as coincidências 

acidentais devidas ao tempo de resolução do sistema, de acordo com 

formalismo de Cox e Isham [COX, 1977] e adaptado por Smith [SMITH, 1978]. 

Esse formalismo considera todos os possíveis casos de coincidências 

acidentais. 

A determinação do tempo de resolução foi feita pelo método fonte-

pulsador, usando a equação 3.4: 

Para a determinação experimental do tempo morto foi usado o Método 

Fonte - Pulsador [ NCRP, 1985], que consiste em utilizar um gerador de pulsos 

aleatórios (Berkeley Nucleonics - Modelo DB-2), cuja contagem é fixa e uma 

fonte radioativa. O tempo morto do sistema foi calculado pela equação 3.3: 



2npnr 

onde: 

n c a é o número de coincidências acidentais 

n p é a taxa de contagem do pulsador 

nY é a taxa de contagem na via gama 

3.2 Espectrometria gama 

Na determinação da probabilidade de emissão de fótons, é essencial o 

conhecimento da variação da eficiência com a energia em ampla faixa do 

espectro. A precisão dessas medidas depende invariavelmente da precisão da 

curva de padronização que vincula a eficiência de detecção em função da 

energia dos fótons e também da precisão dos parâmetros de decaimento dos 

nuclídeos utilizados [DEBERTIN, 1985]. Dentre esses parâmetros, a 

probabilidade de emissão gama por decaimento e a meia-vida necessitam ser 

conhecidos com boa exatidão, pois influem diretamente no resultado final. 

3.2.1 Calibração em eficiência 

A calibração em eficiência é obtida através de medidas das fontes 

padrões, com atividade, energia e intensidade gama bem conhecidas e meia-

vida longa o suficiente para não interferir na taxa de contagem obtida ou 

através de medidas de fontes multifotônicas, tais como 1 5 2 Eu e 1 3 3 Ba. Então, 

utilizando fontes padrões e mesma forma de fonte e geometria de contagem, 

30 

(3.4) 
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^ Y E J = (3.5) 
A.Ir(E).t K ) 

onde: 

Si é a eficiência de absorção total para a energia E 

S é a área do pico (em número de impulsos) 

A é a atividade absoluta da fonte na data da medida (Bq) 

ly(E) é a intensidade de emissão absoluta da linha de energia 

considerada 

t é o tempo de duração da contagem (s) 

A curva de eficiência depende da energia da radiação, da geometria da 

amostra, da atenuação da radiação de fótons (auto absorção na amostra e 

absorção no material que é colocado entre amostra e detector) e da posição 

amostra-detector. 

Então, a partir do espectro de uma fonte de referência constrói-se uma 

curva de calibração em energia, associando a área de um pico conhecido à 

atividade do nuclídeo padrão correspondente. 

A relação entre eficiência e energia é logarítmica, sendo a curva 

determinada por um ajuste polinomial. O programa ajusta a função de 

calibração aos pontos experimentais pelo método dos mínimos quadrados. A 

equação pode ser escrita na forma [DEBERTIN, 1985]: 

obtém-se o conjunto de pontos (ei, Ei), de acordo com a equação 3.5 

[RADIONUCLÍDEOS, 1994]. 
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p 

108^(5) = 2>*0og£)* (3.6) 

onde: 

a k são os coeficientes do ajuste 

P grau do polinómio ajustado 

Neste trabalho, o programa utilizado para o ajuste dos pontos 

experimentais foi o Effigie [LAMOISE, 1995], que se baseia no método dos 

mínimos quadrados ponderado. Foi desenvolvido em linguagem Fortran, 

aplica-se a diferentes escalas dos sistemas de coordenadas (lineares, semi-

logarítmicas, potenciais), depois de ajustes sucessivos faz a escolha do melhor 

grau, determinando os coeficientes da expressão e verifica a validade dos 

resultados obtidos pelo teste do %2. 

A curva de eficiência é válida somente para as condições de operação 

do sistema detector, a geometria da fonte e geometria de contagem. Se uma 

das condições for alterada, a curva tem que ser refeita. 

3.2.2 Cálculo dos PY 

De posse dos valores de eficiência e taxa de contagem para cada 

energia e da atividade por unidade de massa, calcula-se as probabilidades de 

emissão gama das linhas de interesse, pela equação 2.12. 
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Empilhamento de pulsos 

Quando dois pulsos são emitidos em tempo inferior ao tempo de 

resolução eletrônica, ocorre uma superposição de pulsos. A probabilidade de 

3.2.3 Correções aplicadas 

Os fatores que envolvem a perda de contagens na espectrometria gama 

são: tempo morto e empilhamento de pulsos (derivados da eletrônica); 

atenuação, auto-absorção e posicionamento de amostras (derivados da 

geometria e disposição de contagem); coincidências y-y e y-X e decaimento 

radioativo (derivados do mecanismo de transição) [DELGADO, 2000]. 

Tempo morto 

A correção de tempo morto é feita pelo analisador multicanal, por meio 

de um cronômetro de rendimento que libera os pulsos que foram registrados no 

momento em que o circuito de tempo morto estava ocupado processando outro 

pulso. O tempo vivo pode então ser calculado pela expressão: 

Tv = Tr-0.n (3.7) 

onde: 

T v é o tempo vivo 

T r é o tempo real da contagem 

n é o número de pulsos considerados 

© é o tempo de duração do processamento de um pulso 
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Pemp=1-exp(-2zr)*2rr (3.8) 

onde: 

r é a taxa média de contagem 

T é o tempo de resolução 

A equação 3.9 mostra a relação desta probabilidade com as perdas 

percentuais na área do pico. 

onde: 

ST é a área real do pico 

S é a área medida do pico 

A avaliação dessas perdas é feita com um gerador de pulsos calibrado 

em freqüência ou por meio da observação da contagem de um certo pico 

usando fontes de atividades crescentes ou com radionuclídeos de meia-vida 

curta. 

( S r - S ) = P (3.9) 

Então 

ST=Sexp(2zr) (3.10) 

ocorrência deste evento é definido pela distribuição de Poisson, e é função da 

taxa média de contagem e do tempo de resolução: 
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Os coeficientes são conhecidos para a maioria dos materiais. 

Posicionamento de fonte 

Para o caso do depósito radioativo não ser considerado puntiforme a 

correção para o posicionamento será: 

C(r,d) = -\c{x,d).xdx (3.13) 
r o 

onde: 

Absorção e auto-absorção 

Entre a fonte e o detector existe materiais que atenuam o feixe de 

radiação. O ar e os suportes das fontes são exemplos destes materiais. O 

próprio material radioativo torna-se um meio absorvedor, quando é de baixa 

energia ou quando é um emissor gama de alto número atômico. 

As correções para absorção e auto-absorção são feitas pelas equações 

3.11 e3.12. 

Cab8=Y\exp[-M,(E).xl] (3.11) 

onde: 

lü(E) é o coeficiente de atenuação na energia E para o meio de índice i 

Xj é o percurso no meio do índice i 

ji(E) é o coeficiente de atenuação na energia E para o material depositado 

d é a espessura da deposição 
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r é o raio da fonte 

C(x,d) é a correção para fonte puntiforme 

Decaimento radioativo 

Como a contagem de amostras e padrões não são realizadas ao mesmo 

instante, na construção da curva de eficiência, a atividade dos padrões deve 

ser corrigida, usando a equação normal de decaimento, considerando a meia-

vida do radionuclídeo e o intervalo entre as datas de contagem. 

Coincidências y-y e y-X 

Quando o radionuclídeo apresenta esquema de decaimento complexo, o 

detector pode registrar ao mesmo tempo radiações provenientes de transições 

em cascata, dando origem a perda de contagem no pico de absorção total e ao 

aparecimento no espectro de um pico que possui energia igual à soma das 

energias que se superpuseram às outras contagens. Esses picos assim 

originados são chamados de "picos somas". 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Na determinação das probabilidades absolutas de emissão de fótons de 

um radionuclídeo, precisa-se conhecer com exatidão a sua atividade por 

unidade de massa. Devido a isto, o trabalho experimental foi conduzido em 

duas etapas: a) determinação da atividade por unidade de massa pelo método 

de coincidência; 

b) determinação das probabilidades absolutas de emissão de fótons, por 

espectrometria gama. 

4.1 Estudo do espectro do 1 6 6 m H o 

Analisando o espectro do 1 6 6 m H o mostrado na Figura 3.1, pode-se notar 

diversas linhas gama bem definidas e separadas, cobrindo uma extensa faixa 

de 80 a 1400 keV. O 1 6 6 m H o possui meia-vida de 1200 anos e decai por 

emissão p~, até atingir o estado fundamental do 1 6 6 Er [LARA, 1990]. Alguns 

autores[SOOCH, 1982; OGADANGA, 1986; XIN LIN, 1992] têm publicado 

valores relativos para a probabilidade de emissão gama considerando a linha 

mais intensa do espectro como 100. Mas para manter a rastreabilidade aos 

sistemas diretos de medição, é muito importante obter os valores absolutos das 

intensidades gama. 
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O esquema de decaimento deste radionuclídeo apresenta algumas 

linhas que ainda não estão com seus parâmetros totalmente determinados, 

como é o caso das linhas de 497,0 , 521,0, 616,0 e 859,3 keV, que são citadas 

em apenas dois trabalhos [OGADANGA, 1986; MOREL, 1995]. 

4.2 Determinação da atividade absoluta 

Na medida absoluta de atividade beta, mediante um contador 

proporcional An, existem dois fatores que merecem atenção especial: a 

absorção de elétrons no suporte da fonte e a auto-absorção (absorção de 

elétrons pela própria fonte). 

Para reduzir a absorção se utiliza como suporte, filmes finos preparados 

a partir de materiais que obedecem as seguintes condições: 

- a densidade superficial deve ser mínima e o número atômico de seus 

componentes deve ser baixo, para reduzir a absorção e a dispersão 

das partículas beta; 

- a resistência mecânica deve ser grande; 

- ser resistente aos agentes químicos que compõem a solução 

radioativa. 

- deve resistir ao calor , já que os filmes têm que ser metalizados e 

algumas vezes são secados com lâmpadas de infravermelho. 

Para atender a essas características, o VYNS (copolímero cloreto de 

polivinila-acetato de polivinila) é normalmente usado em laboratórios 

metrológicos [SAGASTIBELZA, 1963]. 
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4.2.1 Preparação das amostras 

a) Montagem do suporte e cobertura das fontes finas 

Prepara-se uma solução saturada de VYNS em ciclohexanona. Para 

acelerar o processo de dissolução convém manter a temperatura da mistura 

em 50-60 °C. Dilui-se a solução saturada em ciclohexanona na proporção de 

1:9. 

Em uma cuba cheia de água bidestilada à temperatura de 15 °C, com 

auxílio de um bastão de madeira ou plástico polido contendo uma porção da 

solução de VYNS, arrasta-se suavemente este bastão sobre a superfície da 

água de modo a formar uma película fina e incolor ao longo da cuba. 

O aparecimento de franjas coloridas no filme indica que a solução 

encontra-se bastante concentrada, ou seja, que o filme possui uma espessura 

maior do que a desejada. Por outro lado, se ao retirar o filme da água, este se 

romper com facilidade, então a solução encontra-se muito diluída 

[SAGASTI B ELZA, 1963]. 

Uma vez considerada ideal a espessura para ser utilizada, seleciona-se 

do filme que flutua na água, a faixa mais homogênea, uniforme e sem rugas, 

sem cortes ou qualquer outro defeito, colocando sobre esta faixa, em espaços 

regulares, as arandelas. Ao entrar em contato com a arandela o filme adere ao 

metal. O filme nestas condições apresenta uma espessura média de 

aproximadamente 15 ng.cm"2 [DE ALMEIDA, 1995]. 

Usam-se dois tipos de arandela. Uma é a arandela do suporte da fonte, 

e a outra é uma arandela cujo filme nela colocado é usado para selar a fonte. 
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Suporte com fonte Arandela com Vyns para cobertura 

Fonte 

Figura 4.2 - Arandelas usadas como suporte e cobertura de fontes. 

A película formada é hidrófoba, de modo que basta levantar a arandela 

com um pouco de cuidado para separá-la da água sem que se rompa. A 

arandela com o filme é armazenada em local seco [SAGASTIBELZA, 1963]. 

b) Metalização 

Depois de secos, os filmes recebem uma camada de ouro com 

espessura média de 20 u,g. cm"2, que tem a finalidade de evitar efeitos de 

distorção no campo elétrico do detector pela introdução de uma área não 

condutora e permitir a condutividade elétrica. 

As arandelas que servem de suporte, são de aço inoxidável com 1,6 cm 

de diâmetro interno e 4,0 cm de diâmetro externo (tamanho exato do espaço 

para a fonte no detector). As arandelas dos filmes que servirão de cobertura da 

fonte têm diâmetro interno de 2,8 cm e externo de 3,8 cm, e são feitas de modo 

a facilitar a transferência dos filmes para as fontes sobre as quais são 

colocados, conforme está ilustrado na Figura 4.2. 
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A deposição da camada de ouro é realizada a vácuo, através da 

vaporização e ionização do ouro, com controle da espessura da camada. O 

equipamento usado é o Auto 306 Vacuum Coater with Diffusion Pumping 

System - Edwards. 

c) Confecção das fontes seladas 

A solução de 1 6 6 m H o utilizada no preparo das fontes foi fornecida pelo 

Eletrotechnical Laboratory - ETL/Japão, que é o laboratório coordenador da 

comparação interlaboratorial. O valor nominal para a atividade por unidade de 

massa na data de referência (01/03/1999) é de 138 kBq/g. 

Com o auxílio de um picnômetro, preparou-se 5 fontes, depositando-se 

2-3 gotas da solução de 1 6 6 m H o sobre a parte central do filme. A massa 

depositada é calculada por pesagem diferencial, usando-se o método do 

picnômetro [CAMPION, 1975]. 

A evaporação simples de soluções radioativas não é sempre uma 

técnica de preparação de fontes adequada, pois o depósito tende a formar 

grandes cristais, não uniformes, podendo causar problemas de auto absorção 

[KEITH, 1966; VAN DER EIJK, 1977]. Para melhorar a distribuição dos cristais 

pela superfície da fonte, adicionou-se às fontes, 10 jul de LUDOX (sílica coloidal 

- 30%) diluído 1:104 [IWAHARA, 2000]. 

Para que não haja contaminação dos detectores e para que não haja 

perda de material, as fontes devem ser isoladas, por meio de uma cobertura. 

Essa cobertura consiste de um filme metalizado, igual ao do suporte da fonte. A 

fonte é montada de maneira que o lado metalizado dos filmes fique virado para 

fora. A aderência dos filmes é conseguida sobrepondo-se o filme ao suporte da 
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Camada de ouro para cima 

Camada de ouro para baixo 

Figura 4.3 - Preparação de fonte selada. 

4.2.2 Sistema de coincidência 

O sistema de coincidência 4jrp-y é composto de um contador 

proporcional pressurizado com geometria An para detecção da radiação beta e 

um detector de Germânio para a detecção da radiação gama. O contador 

proporcional junto com os módulos eletrônicos acoplados são usualmente 

chamados de "canal beta", ou "via beta", assim como o detector de germânio 

fonte e passando-se levemente um pincel bem fino impregnado de álcool etílico 

sobre toda a borda do filme [COLAS, 1972]. É necessário que não haja 

formação de bolhas de ar entre os dois filmes, o que provocaria instabilidade 

de contagem se estas se formarem sobre a fonte. Para separar a arandela do 

filme que serve de cobertura, passa-se uma caneta bico de pena com acetona 

na borda do filme, conforme ilustrado na Figura 4.3. Após a colocação da 

cobertura, a fonte deve ser deixada em dessecador por pelo menos 24 horas, 

para evitar interferência da acetona e do álcool no processo de detecção. 
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junto com os módulos eletrônicos acoplados são chamados de "canal gama" ou 

"via gama". Os eventos coincidentes entre os dois canais são detectados por 

uma unidade de coincidência e registrados em um contador próprio. O contador 

proporcional também pode ser usado para radiação a , X e elétrons de 

conversão [DE ALMEIDA, 1995]. 

a) Contador Proporcional 4n (PC)- Via Beta 

O detector usado é um proporcional 4n pressurizado, cilíndrico, com dois 

ânodos de fio de tungsténio recobertos com ouro. O interior do contador é 

preenchido com gás de alta pureza constituído de 90% de argônio e 10% de 

metano. O gás entra no detector por uma cânula de alumínio com aberturas e o 

escoamento é feito pela base. A pressão é controlada por um sistema de fluxo 

contínuo em borbulhamento, com válvulas tipo agulha e válvulas solenóides. A 

base do detector é feita de aço inoxidável e sobre ela é montada uma câmara 

cilíndrica em polietileno especial. Dentro deste cilindro de polietileno existe uma 

câmara em duralumínio. Em cada metade do detector estende-se 

paralelamente ao eixo do cilindro, o ânodo, constituído por um fio de tungsténio 

de 70 micra de diâmetro, recoberto com ouro, preso pelas extremidades a 

isoladores de teflon. Entre os ânodos é encaixada uma placa deslizante, 

usualmente chamada de "gaveta", para o posicionamento da fonte no interior 

do detector [DE ALMEIDA, 1995]. A base da câmara metálica possui um 

contato no qual é aplicada a tensão de aproximadamente 6800 volts. Junto à 

base, encontram-se montados os pré-amplificadores. As câmaras estão 

encapsuladas por um cilindro em aço, que se acopla à estrutura da base por 

rosqueamento, fazendo a vedação. A gaveta que conduz a fonte fina, entra por 
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Figura 4.4 - Câmara do detector proporcional com a gaveta de suporte. 

b) Germânio - Via gama 

O detector usado para a detecção da radiação gama é um detector de 

Germânio hiperpuro, coaxial, tipo P com volume ativo de 105 cm 3 , eficiência 

relativa de 20% e resolução de 1,87 keV em 1332,5 keV. 

c) Unidades eletrônicas para coincidência 

A cada um dos detectores são acoplados equipamentos eletrônicos que 

permitem a medida e aquisição de dados. O sistema eletrônico associado a 

ambos os detectores está representado na Figura 4.5. 

uma abertura que atravessa a base e as câmaras e se ajusta de forma que a 

fonte fique na regiâo central do cilindro, de acordo corn a Figura 4.4. 



46 

i Fonte de 
! Alta tensãoi 

• Contador fí; VprÁ. ^i^ú::--^ 
Propordonar . A m p | i f i c a d o r j • AmpHflcadçr 

' • HPGe 

ff 

L í q u i d o 

Pré- ; 
Amplificador.: Amplificador 

Aralisador Fixador Contador 
monocanal * de tempo morto " :.;?"p\.; 

Analisador : 
monocahal; 

Coincidência 
Universal 

Fixador 
de tempo 

morto 

,. Contador de j j 
coincidências 

Contador 
• • "T v 

Figura 4.5 - Diagrama do sistema de coincidência 4%$-^. 

d; Ayuste do sistema 

A medida na via gama é feita selecionando-se a região do espectro 

gama referente ao pico fotoelétrico de interesse. A seleção deste pico é feita 

por meio de um analisador monocanal com retardo de pulso(Timing Single 

Channel Analyser) que permite selecionar a faixa de energia de interesse 

(janela). Para as medidas do 1 6 6 m H o as janelas foram 184 keV e 278 keV. Após 

esta seleção os pulsos são enviados a um módulo de porta com retardo 

associado (Gate and Delay Generator) que permite fixar o tempo morto do 

sistema, assim como o tempo de resolução. Os pulsos são enviados 

posteriormente ao módulo de coincidência e ao contador denominado contador 

gama. Os pulsos oriundos do detector proporcional correspondentes às 

radiações beta detectadas, são processados de modo semelhante aos do canal 

gama, mas com a diferença de usar o discriminador apenas para cortar o ruído 
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eletrônico, uma vez que a medida é feita no modo integral. A via de 

coincidências é constituída de um módulo de coincidências (Universal 

Coincidence) onde são coletados os sinais provenientes das vias beta e gama 

oriundos da mesma desintegração, sendo estabelecido um intervalo de tempo, 

chamado de tempo de resolução, onde os sinais são considerados 

coincidentes, e um contador para registro desses eventos. 

4.2.3 Medida absoluta da atividade do 1 6 6 m H o 

A atividade por unidade de massa foi obtida através do sistema de 

coincidência 47ip(PC)-y (HPGe) descrito anteriormente, aplicando o método da 

eficiência extrapolada. Como a massa da fonte é conhecida, obtém-se o valor 

de atividade. 

Foram feitas medições nas cinco fontes preparadas. Para cada 

parâmetro de eficiência foram realizadas cinco contagens de 300 segundos, 

em cada fonte. A cada série de medições, a fonte era colocada no interior do 

detector proporcional e as medições só começavam após o ajuste do sistema 

eletrônico, circulação do gás no interior do detector proporcional e estabilização 

da tensão. 

As taxas de contagem observadas foram corrigidas para perdas devidas 

ao tempo morto dos detectores e do sistema eletrônico, radiação de fundo, e 

decaimento. No cálculo da atividade, o número de coincidências registrados foi 

corrigido para as coincidências acidentais devidas ao tempo de resolução do 

sistema, de acordo com o formalismo de Cox e Isham [COX, 1977] e adaptado 

por Smith [SMITH, 1978], permitindo assim a sua aplicação diretamente às 
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1,20 

( 1 - S p ) /S p 

Figura 4.6 - Curva de extrapolação em eficiência do sistema de contagem em 

coincidência 47ip(PC)-y (HPGe) para o 1 6 6 m H o . 

4.2.4 Incertezas na medição da atividade 

© 

A incerteza total obtida nas medições foi de 0,4%, correspondente a um 

desvio padrão(k=1). Os principais componentes da incerteza considerados são: 

- Tipo A: curva de extrapolação 

- Tipo B: pesagem, tempo morto, tempo de resolução, retardo, 

radiação de fundo e meia-vida. 

taxas de contagens observadas. O tempo de resolução medido foi de 1,112 ± 

0,001 ns e os tempos mortos para os canais beta e gama foram fixados em 4,0 

± 0,4 (4,s e 3,9 + 0,4 ^s, respectivamente. Como exemplo, a Figura 4.6 mostra o 

resultado das medições para uma das amostras de 1 6 6 m H o , onde o valor 

extrapolado fornece diretamente a atividade por unidade de massa, N 0 = 130,8 

kBq.g"1, em 01/03/1999. 

2,40 

2,20 
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4.3 Determinação das Probabilidades de emissão de fótons 

4.3.1 Preparação das amostras 

Para a espectrometria gama, confeccionou-se três fontes puntiformes, 

depositando-se gotas da solução original da comparação interlaboratorial em 

um filme de poliestireno com espessura de 0,05 mm. Determinou-se a massa 

da solução radioativa depositada pelo método do picnômetro (pesagem 

diferencial) [CAMPION, 1975]. Após secagem, essas fontes foram cobertas 

com o mesmo filme de poliestireno, como mostrado na Figura 4.7. 

(j)25,4 mm 

<j)15,4 mm 

Arandela em PVC 

Figura 4.7 - Montagem da fonte para espectrometria gama. 

A incerteza total foi obtida por meio da composição quadrática das 

incertezas tipo A e tipo B, para um desvio padrão (k=1). 
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Cortou-se uma área de 17,5 mm. de diâmetro ao redor do depósito da 

fonte. Colocou-se a área recortada no centro de uma arandela confeccionada 

em PVC (cloreto de polivinila), 

4.3.2 Escolha dos padrões 

Na determinação da curva de eficiência, a probabilidade de emissão 

gama por decaimento e a meia-vida dos padrões necessitam ser conhecidos 

com boa exatidão, pois influem diretamente no resultado final. 

Os padrões usados para a curva de calibração em eficiência foram: 

2 4 1 A m , 1 3 3 Ba, 1 0 9 C d , 1 3 9 Ce, 6 0 Co, 1 3 4 Cs, 1 3 7 Cs, 1 5 2 E u , 5 4 Mn, 1 1 3 S n , 8 8 Y, 6 5 Zn . Tais 

fontes são puntiformes, calibradas pela câmara de ionização e rastreadas ao 

sistema absoluto 4n$-y. A maioria é monoenergética (embora alguns padrões 

possuam duas emissões), apresentando linhas de boa intensidade e isoladas 

no espectro. Apesar de 1 5 2 Eu e 1 3 3 Ba serem padrões multifótons, foram 

escolhidos por terem linhas intensas e bem distribuídas, na faixa de energia de 

0,1 a 1,4 MeV. 

Todas as fontes padrões foram confeccionadas no LNMRI/IRD -

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes/Instituto de 

Radíoproteção e Dosimetria, seguindo o mesmo procedimento de preparação 

das amostras, descrito no item 4.3.1. Na Tabela 4 .1 , são apresentados os 

radionuclídeos utilizados, discriminando sua meia-vida, energias empregadas e 

respectivas probabilidades, atividade das fontes, com incertezas associadas e 

datas de referências. Todas os padrões são rastreados a laboratórios primários 

ou ao BIPM. 
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Tabela 4.1 - Dados nucleares dos padrões. 

Padrão Meia-vida 
j-NMRI (dias) 

Am-241 158040,43±182,62 

Ba-133 3835,046+436,524 

Cd-109 462,6±0,4 

Ce-139 137,64+0,03 

Co-60 1925,193210,3652 

Cs-134 754,5910+0,3652 

Cs-137 11012,061+7,304 

Eu-152 4941,731+10,957 

Mn-54 

Sn-113 

Y-88 

Zn-65 

312,2±0,1 

115,08±0,03 

106,6210,02 

243,9+0,2 

Energia 
Py,x ± inc (%) (keV) Py,x ± inc (%) 

59,5 0,3603±0,7 

30,8 0,971+0,7 
35,1 0,2319+0,7 
53,2 0,02211 ±0,7 

79,6+81,0 0,3673+0,5 
276,4 0,0716±0,4 
302,8 0,1832+0,4 
356,0 0,620±0,3 
383,8 0,0892+0,4 

88,03 0,0365+0,5 

165,86 0,800±0,3 

1173,24 0,9989+0,01 
1332,50 0,9998±0,01 
604,7 0,9763+0,03 
795,85 0,8552+0,04 
32,90 0,068+2,9 

661,66 0,85210,1 
39,9 0,58210,7 
45,7 0,147310,7 
121,8 0,2831+0,3 
244,7 0,074810,4 
295,9 0,00443+1,4 
344,3 0,264+0,4 

411,1+416,0 0,02338+0,7 
444,0 0,0311410,5 

564,0+566,4 0,0062312,0 
686,7+688,7 0,0086611,3 

778,9 0,129810,3 
867,4 0,042310,5 
964,1 0,1457+0,3 

1085,9+1089,7 0,118610,4 
1109,2+1112,1 0,137210,4 

1212,9 0,0141110,8 
1292,9+1299,1 0,0175710,8 

1408,0 0,2082+0,4 

834,84 0,9997610,01 

391,7 0,648910,09 

898,0 0,94110,2 
1836,1 0,993610,02 

1115,5 0,507510,08 

Ativ. (kBq) SA SB ST 
(%) (%) (%) 

140,711 
(29.06.00) 

129,537 
(26.07.00) 

42,809 
(27.09.00) 

29,933 
(22.09.00) 

125,541 
(29.06.00) 
165,464 

(26.07.00) 
142,117 

(29.06.00) 

0,40 1,60 1,65 

0,13 0,32 0,34 

1,35 0,42 1,41 

0,65 0,81 1,04 

0,04 0,10 0,11 

0,12 0,19 0,23 

0,16 0,43 0,46 

S ° ' 6 1 ° ' 7 6 ° - 9 7 

200,651 
(26.07.00) 

32,301 
(15.09.00) 

60,236 
(15.09.00) 
144,263 

(15.09.00) 

0,16 0,48 0,50 

0,64 0,81 1,03 

0,60 0,80 1,00 

0,12 0,74 0,75 

Os dados nucleares de meia-vida, energia e probabilidades aqui 

utilizados no levantamento das curvas de eficiência são valores avaliados e 
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4.3.3 Sistema de medição 

O detector de germânio (HPGe) utilizado é coaxial, tipo N, com volume 

sensível de 55 cm 3 , eficiência relativa 10%, e resolução 1,15 keV em 122,0 

keV e 1,80 keV em 1332,5 keV. 

O detector de germânio está posicionado no centro de uma blindagem 

em forma de cubo de volume interno de aproximadamente 1m 3 . Na Figura 4.8 

é mostrado o arranjo esquemático para a espectrometria gama. 

10,3cm 

Bandeja 
em 

acrílico 

Detector 
+ 

Pré-ampüficador 

"Macaco - sanfona' 

Prateleira 
em 

acrílico 

Blindagem: Pb - 1 0 cm 
Í C d - 0,1 cm 

Cu - 0 ,08 cm 

Estrutura 
metálica 

Piso reforçado 

Figura 4.8 - Arranjo esquemático para espectrometria gama. 

fornecidos pelo LNHB - Laboratoire National Henri Becquerel [LARA, 1990]. Os 

dados de atividade e incertezas foram fornecidos pelo LNMRI/IRD. 



53 

A parede deste cubo é constituída de blocos de chumbo de 10 cm de 

espessura e, internamente, é revestida com uma camada de cádmio e cobre de 

0,10 e 0,08 cm respectivamente. Na parte interna da blindagem há uma 

prateleira em acrílico com trilhos espaçados regularmente a cada 10 cm para 

fixação de uma bandeja também em acrílico, garantindo assim o 

posicionamento das amostras (fixação da geometria de contagem). 

4.3.4 Sistema de aquisição de dados 

O detector é polarizado externamente por uma fonte de alta tensão e o 

sinal de saída é processado por um pré-amplificador posicionado junto ao 

cristal (para possibilitar a maximização da razão sinal/ruído) e enviado ao 

amplificador. No amplificador (modelo Ortec 572) há o ajuste do ganho da 

amplitude do pulso, e além disso o pulso pode sofrer conformações em seus 

tempos de subida e descida, polaridade, a fim de ser adequadamente 

analisado pelo analisador multicanal. Depois de passarem pelo amplificador, os 

pulsos são registrados no analisador multicanal, placa ACE, inserida em um 

microcomputador e gerenciada pelo programa Maestro II. O analisador 

multicanal faz a conversão dos pulsos analógicos em pulsos digitais, de modo 

que as suas amplitudes sejam convertidas e armazenadas em posições de 

memória, chamadas "canais". Na Figura 4.9 é apresentado o esquema do 

arranjo experimental do detector de HPGe. 
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Micro 
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liquido 

Figura 4.9 - Arranjo experimental do sistema de espectrometria gama 

Para manter a temperatura necessária para o funcionamento do 

detector, este é montado sobre um recipiente criogénico contendo nitrogênio 

líquido, sendo o contato térmico feito por uma barra de cobre, inserida num 

tubo, conhecido como "dedo-frio". No espaço entre a barra metálica e o tubo é 

feito vácuo para impedir a formação de gelo. 

4.3.5 Contagem de padrões 

Os padrões foram contados em distâncias de 20 e 30 cm acima da face 

frontal do detector. O tempo de contagem foi de 50000 segundos. Para cada 

posição foram feitas duas séries de contagem. Primeiro contou-se cada padrão 

na posição de 20 cm, depois na posição de 30 cm. Somente depois de ter uma 

série completa em cada posição é que se realizou a contagem da segunda 

série. O intervalo de tempo entre a contagem da primeira série para a segunda 

foi de 30 dias. 



55 

Não houve necessidade de se aplicar correções para geometria, 

atenuação ou coincidência, pois não somente as amostras estavam na mesma 

geometria dos padrões, como o filme de poliestireno usado era muito fino, e as 

distâncias fonte-detector foram fixadas de maneira a tornar negligenciável as 

perdas de contagem devido aos efeitos de coincidência. 

4.3.6 Ajuste da Curva de Eficiência 

Para cada padrão, calculou-se a área sob o pico de cada linha após 

subtração da radiação de fundo, usando o programa GammaVision para 

análise do espectro. Sabendo-se a atividade de cada padrão, obteve-se o valor 

de cada eficiência experimental em função da energia. A curva de eficiência foi 

definida com pontos experimentais numa faixa de 30 a 1800 keV. Para cada 

distância fonte - detector foi estabelecida uma curva de eficiência. 

Estabeleceu-se a relação eficiência - energia através do ajuste de todos 

os pontos experimentais a uma expressão polinomial. Este ajuste foi feito com 

o programa Effigie [LAMOISE, 1995], usando um polinómio de grau 6. 
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Figura 4.10 - Curva de eficiência de fotopico para determinação das 

probabilidades de emissão gama do 1 6 6 m Ho, com distância fonte-detector de 30 

cm. 

A Tabela 4.2 mostra os resultados do ajuste da eficiência experimental, 

com suas respectivas incertezas. 

A Figura 4.10 mostra a curva de eficiência obtida para distância de 30 

cm fonte - detector no detector de germânio. 
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Tabela 4.2 - Resultados do ajuste da curva de eficiência, em função da energia, 

por um polinómio de grau 6 (distância fonte-detector = 30 cm). 

VALORES EXPERIMENTAIS VALORES AJUSTADOS 

Energia 
(keV) 

Eficiência 
experimental 

X100 

Incerteza 
(%) 

Eficiência 
ajustada x100 

Incerteza 
(%) 

30,80 
32,10 
39,90 
45,70 
53,20 
59,50 
81,00 
88,00 
121,78 
165,86 

0,0950 
0,0989 
0,0939 
0,0881 
0,0946 
0,0996 
0,0930 
0,0931 
0,0919 
0,0760 

15,2 
11,1 
15,2 
7,3 
3,1 
2,4 
2,6 
3,0 
1,4 
1,2 

0,1088 
0,1034 
0,0905 
0,0900 
0,0925 
0,0951 
0,1002 
0,1001 
0,0915 
0,0743 

11,74 
10,07 
4,56 
3,12 
2,39 
2,09 
1,54 
1,45 
1,28 
1,08 

244,69 
276,40 
295,90 

0,0506 
0,0441 
0,0412 

1,5 
2,2 
2,7 

0,0506 
0,0441 
0,0408 

0,81 
0,76 
0,73 

302,80 0,0394 1,1 0,0398 0,72 
344,27 0,0341 0,8 I 0,0342 0,68 
356,00 0,0324 1,0 0,0329 0,67 
383,80 0,0297 2,2 0,0301 0,65 
391,70 0,0297 0,6 0,0294 0,64 
411,11 0,0276 1,3 0,0278 0,64 
443,94 0,0249 1,0 0,0254 0,62 
564,50 0,0191 4,0 0,0193 0,61 
604,70 0,0181 0,5 0,0179 0,60 
661,66 0,0162 0,5 0,0162 Õ,6Õ 
688,60 0,0159 3,0 0,0155 0,59 
778,89 0,0134 0,7 0,0136 0,58 
795,85 0,0Í33 0,5 0,0133 0,58 
834,84 0,0125 0,7 0,0126 0,58 
867,39 0,0120 "i 1,1 0,0121 0,58 
898,04 0,0118 0,7 0,0117 0,58 
964,12 0,0108 0,7 0,0108 0,59 
1086,50 0,0096 0,8 0,0096 0,64 
1112,02 0,0095 0,8 0,0094 0,65 
1173,24 0,0089 0,8 0,0089 0,68 
1212,90 0,0084 3,3 0,0086 0,70 
1299,12 0,0080 2,4 0,0080 0,76 
1332,50 V 0,0077 0,9 0,0078 0,79 
1407,95 0,0074 1,4 0,074 0,89 
1836,06 0,0058 2,6 0,058 2,91 
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4.3.7 Contagem das amostras 

As contagens das amostras de 1 6 5 m H o foram realizadas nas mesmas 

distâncias fonte - detector usadas para os padrões (20 e 30 cm). Foram feitas 

três séries de contagens em cada posição, com tempos de contagem de 7000, 

30000 e 50000 segundos para a posição 20 cm e 7000, 50000 e 328000 

segundos para a posição 30 cm. A contagem de 328000 segundos na posição 

30 cm foi feita para a melhoria da estatística de contagem. 

Com a eficiência de cada energia (obtida da curva de eficiência) e a 

atividade do 1 6 6 m H o , calculou-se o valor da probabilidade de emissão de fótons 

para cada linha deste radionuclídeo [BERNARDES, 2000]. 

4.4 Determinação das Probabil idades de Emissão X em 40 - 50 keV 

Como o detector de germânio não discrimina as quatro linhas de energia 

correspondente às emissões X, essas determinações também foram realizadas 

no sistema de detecção Si(Li), o qual é adequado para as medições nas 

regiões de baixa energia. Os valores encontrados no germânio foram utilizados 

apenas para confirmar as probabilidades totais XKa e XK P obtidas no Si(Li). 

Os padrões usados no levantamento da curva de eficiência para o silício 

foram: 2 4 1 A m , 1 3 3 Ba , 1 0 9 C d , 5 7 Co, 1 5 2 Eu (dados nucleares encontram-se na 

Tabela 4.1). O tempo de contagem dos padrões variou de 7200 a 50000 

segundos, dependendo da atividade do padrão. O tempo de contagem das 

amostras foi de 60000 segundos. A distância fonte-detector foi de 5 cm. As 

amostras e os padrões foram os mesmos confeccionados para o levantamento 
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Tabela 4.3 - Resultados do ajuste da curva de eficiência para o Si(Li), em 

função da energia, por um polinómio de grau 6 {distância fonte-deíector = 5 

cm). 

VALORES EXPERIMENTAIS VALORES AJUSTADOS 

Energia 
(keV) 

Eficiência 
experimental 

X100 

Incerteza 

(%) 

Eficiência 
ajustada x100 

Incerteza 

(%) 

6,48 0,1586 1,9 0,1586 2,3 
13,93 0,1835 9,2 0,1806 2,1 
14,41 0,1863 15,2 0,1854 1,9 
17,61 0,1782 1,9 0,2041 1,6 
21,00 0,1791 11,9 i 0,1999 1,6 
22,10 0,1929 1,8 0,1948 1,5 
25,00 0,1793 3,1 0,1764 1,4 
26,35 0,1651 4,4 0,1665 1,3 
30,85 0,1338 1,9 0,1331 1,2 
33,30 0,1180 3,0 0,1163 1,2 
35,10 0,1038 2,4 0,1051 1,2 
38,00 0,0900 4,1 0,0890 1,2 
39,91 0,0813 2,1 0,0798 1,2 
45,70 0,0574 2,1 0,0574 1,2 
53,16 0,0375 2,7 0,0383 1,2 
59,54 Õ,Õ274 1,4 0,0277 1,2 
80,90 0,0108 0,9 0,0108 1,2 
88,03 0,0082 2,4 0,0082 1,2 
121,78 0,0030 3,3 0,0028 1,6 
122,06 Õ,ÕÕ28 3,5 0,0028 1,6 
136,47 0,0019 2,1 0,0020 1,6 
165,85 0,0011 1,8 0,0011 1,8 

O procedimento para o ajuste da curva de eficiência do detector de Si(Li) 

foi o mesmo adotado para o ajuste da curva de eficiência do detector de 

germânio. A Figura 4.11 mostra a curva obtida. 

da curva do germânio. O procedimento para análise dos espectros foi o mesmo 

adotado para o germânio. A Tabela 4.3 apresenta os resultados do ajuste da 

eficiência experimental, com suas respectivas incertezas. 
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10,0 100,0 

Energia (keV) 

Figura 4.11 - Curva de eficiência de fotopico para determinação das 

probabilidades de emissão X do 1 6 6 m Ho, com distância fonte-detector de 5 cm. 

4.2 Avaliação das Incertezas na determinação das Probabilidades de 

emissão X e gama 

Os componentes de incerteza considerados foram: 

- Tipo A - estatísticas de contagem da determinação da área do pico 

após subtrair a contribuição da radiação de fundo. 

- Tipo B - incerteza na interpolação da eficiência, incerteza dos padrões 

variando entre 0,11 e 1,65%. 

A incerteza total foi obtida através da composição quadrática das 

incertezas tipo A e tipo B, para um nível de confiança de 68,3%. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As medições da atividade por unidade de massa e probabilidades de 

emissão X e gama foram realizadas no Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria - LNMRI/IRD. 

Neste capítulo serão apresentados: o resultado do programa de 

comparação interlaboratorial promovida pelo Eletrotechnicaí Laboratory -

ETL/Japão, com a participação de 11 laboratórios, inclusive, com a 

coordenação do SI R/BI PM, e o resultado das probabilidades de emissão X e 

gama d o 1 6 6 m H o . 

5.1 Resultado da medição de atividade por unidade de massa do 1 6 6 m H o 

Os resultados obtidos no LNMRI/IRD para atividade por unidade de 

massa, mostraram-se compatíveis com os resultados dos laboratórios 

participantes da comparação interlaboratorial, como pode ser visto na Figura 

5.1. Como o relatório deste programa de comparação interlaboratorial ainda 

não foi divulgado, optou-se pela adoção do valor de referência do Sistema 

Internacional de Referência do Bureau Internacional de Pesos e Medidas -

SIR/BIPM (130,1 kBq/g em 01/03/1999 com incerteza de 0,4% para um desvio 

padrão - k=1), o qual se encontra muito próximo do próprio valor médio obtido 

para os 11 laboratórios participantes. O LNMRI aparece no gráfico com o 

número 11. 
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Figura 5.1 - Resultado do Programa de Comparação Interlaboratorial. 

5.1.1 Incertezas 

A incerteza na determinação da atividade por unidade de massa 

corresponde a um desvio padrão, e é representada pela incerteza combinada 

obtida pela soma quadrática dos componentes. 

Como exemplo para o cálculo das incertezas, serão usados os dados da 

amostra 02. A Tabela 5.1 mostra a composição da incerteza. 

cr 
m 
* 134 
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Tabela 5.1 - Composição da incerteza na determinação da atividade por 

unidade de massa. 

Tipo de Incerteza Componente Valor (%) 

Tipo A Extrapolação 0,23 

Soma Quadrática 0,05 

Tipo B massa 0,10 

Tempo morto 0,08 

Tempo de resolução 0,01 

Ajuste do retardo 0,04 

Radiação de fundo 0,03 

Soma Quadrática 0,02 

Incerteza Total (k=1) 0,26 

Esta incerteza é para uma amostra. A incerteza total na atividade por 

unidade de massa, considerando o conjunto das amostras, foi de 0,4%. 

5.2 Resultado das probabil idades de emissão X 

Para as linhas XK„. de 48,2 keV e 49,1 keV e as linhas XKp de 55,6 keV 

e 57,2 keV, as medições foram realizadas nos detectores de Si(Li) e HPGe. O 

primeiro permite uma melhor separação das linhas que formam os dubletos, 

enquanto que o segundo não as discrimina. O resultado das probabilidades 

pode ser visto na Tabela 5.2, onde são comparados os valores do Si(ü) com o 

HPGe. 
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emissão X no Si(Li) e HPGe. 

Radiação X P x c o m Si(Li) P x com HPGe 

X K«2 (48,2) 9,98+0,15 -
XK* ! (49,1) 19,55+0,28 -
X K„ (48,8) - 29,96+0,26 

XKpi ,3,5 (55,6) 5,83+0,09 -
X K|32,4,KO (57,2) 1,51+0,03 -

X Kei.55,9) - 7,67+0,01 

Comparando os valores de probabilidades de emissão X obtidos com os 

dois detectores, pode ser observado que os valores para XK* e XK P estão 

próximos, porém os valores do Si(Li) foram adotados no resultado final, uma 

vez que este detector tem maior melhor resolução em energia. 

Os resultados das probabilidades e incertezas do Si(Li), apresentaram-

se também compatíveis com os valores de alguns autores que realizaram tais 

medições em baixa energia, como pode ser demonstrado na tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Comparação de valores obtidos para as probabilidades de 

emissão X obtidas no LNMRl/IRD e outros autores. 

Radiação X Este trabalho 
LARA 
(1990) 

Morel et aí. 
(1995) 

X Ko2 (48,2) 9,98+0,15 10,810,4 10,29+0,08 
XKx i (49,1) 19,55+0,28 19,2+0,6 18,56+0,13 

X K p i a s (55,6) 5,83+0,09 6,1±0,2 5,84+0,05 
X KB2.4.KO (57,2) 1,51+0,03 1,70+0,05 1,544+0,020 

Alguns autores que estudaram o esquema de decaimento do 1 6 6 m H o não 

apresentaram valores para as probabilidades de emissão X, devido à 

dificuldade encontrada para separação das linhas. 

Tabela 5.2 - Comparação de valores obtidos para as probabilidades de 
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5.3 Resultado das probabilidades de emissão gama 

Foram determinadas 46 linhas gama para o 1 6 6 m H o . O resultado é 

apresentado na Tabela 5.4, onde pode-se confrontar os valores obtidos no 

LNMRI com os valores de outros autores que também fizeram determinação da 

intensidade absoluta. 

Nesta tabela nota-se que as linhas menos intensas foram anunciadas 

apenas em dois trabalhos, como é o caso das linhas 304,8 keV, 497 keV, 616,0 

keV e 859,3 keV. Estas são responsáveis pela ocorrência de elevados desvios 

percentuais em relação ao presente trabalho. Isto se deve à dificuldade de 

determinação para linhas pouco intensas, fato revelado pela referência LARA, 

a qual representa uma compilação entre publicações de vários pesquisadores 

realizadas até 1990. 

Na maioria dos casos, as incertezas das probabilidades de emissão 

gama determinadas neste trabalho foram mais baixas que as dos outros 

autores. 

Em algumas poucas energias, as quais o programa de análise de 

espectros não propiciou a separação dos respectivos picos, foi tabulado o valor 

para a soma de duas linhas. 

De posse dos novos valores encontrados para as probabilidades de 

emissão gama, pode-se então propor uma atualização do esquema de 

decaimento apresentado em "Table of Isotopes" [FIRESTONE, 1996]. Assim, a 

Figura 5.2 mostra os dados nucleares, com os valores atualizados para as 

probabilidades de emissão relativa. 
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Tabela 5.4 - Valores de probabilidade de emissão gama comparados a outros 

autores. 

Energia gama 
(keV) 

Este 
trabalho 

LARA 

(1990) 

Danilenko 
et aí. 

(1989) 

Morei 
et ai 

(1995) 
80,6 11,68+0,10. 11,59±0,27 12,2+0,2 12,0610,08 
94,6 0,136±0,002 - 0,14910,004 0,1388+0,0035 

119,2+121,2 0,418+0,010 — 0,432+0,010 0,408'0,012 
135,2 0,100+0,002 - 0,095±0,002 0,100±0,006 
140,6 0,042+0,001 - 0,04310,002 0,03610,005 

160,1 + 161,7 0,193+0,004 - 0,19410,010 0,20910,017 
184,4 72,60+0,47 69,911,4 72,2±0,2 70,2110,35 
190,7 0,212+0,003 - 0,21910,004 : 0,211410,042 

214,8+215,9 3,009+0,024 2,90+0,08 3,156+0,058 2,925+0,044 
231,3 0,211 ±0,004 0,184+0,015 0,21110,004 0,205910,0037 
259,7 1,049+0,007 1,050+0,034 1,080±0,010 1,039±0,006 
280,4 29,30+0,15 28,5+0,4 29,610,2 28,5510,14 
300,7 3,633+0,020 3,5810,06 3,70-0,02 3,593±0,018 
304,8 0,016±0,001 - - 0,018+0,004 
339,8 0,15610,004 - 0,16010,004 0,158010,0024' 
365,8 2,43310,015 2,39+0,04 2,43±0,02 2,39010,012 
410,9 11,17+0,06 11,14+0,14 11,2310,09 ; 11,1010,06 

449,8+451,5 2,905+0,016 2,87+0,06 2,93±0,02 2,89810,029 
464,8 i , 152+0,008 1,18+0,05 l",2Ò±0,Õ2 í 1,16910,012 
497,0 0,122±0,004 - - 0,12210,017 
521,0 0,175+0,005 0,168+0,018 - 0,149±0,009 
529,8 9,35+0,05 9,40+0,16 9,4±0,1 9,36±0,05 
571,0 5,4210,03 5,45+0,08 5,41 ±0,05 5,41±0,03 
594,5 0,572±0,006 0,558+0,030 0,56±0,01 0,618+0,014 
611,5 1,343+0,016 1,37+0,08 1,39iOL02 1,34210,024 
616,0 0,093+0,004 - - 0,112±0,007 
639,8 0,08910,003 - 0,088±0,003 0,097±0,006 
644,4 0,112±0,003 - 0,139±0,004 0,13310,008 
670,5 5,32±0,03 5,31+0,08 5,36±p,04 5,31 ±0,03 
691,2 1,310+0,010 " 1,284+0,035 ~ 1,32±0,01~ 1,30710,013 
711,7 53,8+0,2 53,3+0,7 53,9±0,6 53,610,3 
736,7 0,385±0,005 ! 0,382±0,018 0,37±0,02 0,38610,012 
752,3 11,98±Ò,06 11,86^0,19 12,0610,09 11,92+0,06 
778,8 3,019+0,018 f 2,98+0,06 3,01 ±0,02 2,978±0,018 
810,3 56,6±0,3 56,2±0,9 56.7±0,4 56,4±0,3 
830,6 9,56+0,05 9,52+0,17 9,63±0,06 9,5810,05 
859,3 0,04+0,01 - - 0,0310,01 
875,6 0,722±0,007 0,701±0,019 0,717±0,005 0,71310,012 
950,9 2,693+0,019 2,69+0,05 2,72±0,02 2,663+0,016 
1010,3 0,073+0,003 - 0,076+0,001 0,075+0,004 
1120,3 0,189±0,003 - 0,2210,01 0,19510,007 
1146,8 0,202+0,005 0,197+0,020 0,200+0,002 0,19610,004 
1241,4 0,798±0,009 0,781 ±0,025 0,806±0,010 0,787+0,009 
1282,1 0,185+0,004 : 0,1894:0,014 0,178+0,004 0,1709+0,0019 
1400,7 0,506+0,007 0,504+0,020 0,49210,007 0,48410,004 

1427,0 0,482+0,007 0,495±0,016 0,494±0,008 0,489±0,004 
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Figura 5.2 Esquema de decaimento atualizado para o 1 6 6 mHo 
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5.4 Incertezas 

Como citado anteriormente, as incertezas dadas para cada um dos 

valores de intensidade gama corresponde a um desvio padrão e é 

representada pela incerteza combinada obtida pela soma quadrática de todos 

os componentes. 

Para exemplificar o cálculo das incertezas, serão usados os dados da 

determinação da probabilidade gama da linha 184,4 keV, que é a mais intensa, 

para uma amostra. O valor da incerteza para esta amostra foi de 0,7%. A 

Tabela 5 .5 mostra o cálculo da incerteza e os componentes. 

Tabela 5 .5 - Exemplo de cálculo de incerteza para a linha 184,4 keV. 

Tipo de Incerteza Componente Valor (%) 

Tipo A Area sob o pico 0,1 

Soma Quadrática 0,01 

Tipo B Atividade 0,4 

Eficiência 0,6 

Fatores de correção < 0,1 

Soma Quadrática 0,7 

Incerteza Total (k=1) 0,7 

Foram feitas quatorze determinações de probabilidade de emissão gama 

para cada linha de energia, sendo sete para cada geometria de contagem. 

Assim, considerou-se a média aritmética entre os valores encontrados e, para 

expressão da incerteza final, tomou-se o valor máximo existente entre o desvio 

padrão da média aritmética das probabilidades de emissão, e a incerteza 
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estatística obtida em função de cada uma das incertezas totais de cada 

amostra. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos para atividade por unidade de massa foram 

compatíveis com aqueles oriundos dos laboratórios participantes do programa 

de comparação interlaboratorial, com incerteza total em torno de 0,4%. 

Os resultados e respectivas incertezas para as linhas XK^ e XK P foram 

obtidos nos detectores de Si(Li) e HPGe, e estes mostraram-se compatíveis 

com os resultados alcançados por outros autores. 

Foram determinadas 46 probabilidades de emissão gama com valores 

concordantes com demais autores e incertezas compatíveis, quando não 

melhores. Considerando as linhas mais intensas do 1 6 6 m H o (em torno de 20), 

este pode ser utilizado como um padrão multifotônico para estabelecer uma 

curva de calibração em eficiência para espectrómetros a semicondutor. 

Ademais, a realização deste trabalho proporcionou uma atualização do 

esquema de decaimento do 1 6 6 m H o . 

Como melhoria para o presente trabalho, sugere-se a realização de um 

tratamento de deconvolução de picos para os dubletos correspondentes às 

linhas XKa e XKp. 

Devido ao potencial de uso, propõe-se também a realização de um 

programa de comparação interiaboratorial, sob coordenação do BIPM, para 

determinação dos principais parâmetros nucleares do 1 6 6 m H o , de maneira que 

os dados produzidos possam ser adotados como referência. 
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