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José Ubiratan Delgado 
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O propósito deste trabalho foi a determinação, com rigor metrológico, dos 

fatores de correção para coincidências XX, Xy e yy e dos fatores de transferência de 

eficiência para uso em espectrometria gama. 

Dessa forma, foi realizada a determinação dos parâmetros nucleares de um 

radionuclídeo utilizado em medicina diagnostica ( Tl) e a padronização de duas 

amostras ambientais, de geometrias regular e disforme, provenientes da queima de 

resíduos da indústria nuclear. 

Os resultados demonstram a validade da metodologia adotada que permite sua 

aplicação em diferentes radionuclídeos, inclusive àqueles com esquema de decaimento 

complexo, por meio apenas do uso de técnicas de espectrometria de fótons com 

detectores de semicondutores. 
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CORRECTION FATORS FOR PHOTON SPECTROMETRY IN NUCLEAR 

PARAMETERS STUDY 
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The goal of this work was the determination, using métrologie severity, the 

factors of correction for coincidences XX, Xy and yy and the factors of transference of 

efficiency for use in gamma spectrometry. 

On this way, it was carried through by determination of nuclear parameters of a 
* * * • • » 201 • * 

nuclide used in medicine diagnostic ( Tl) and the standardization of two 

environmental samples, of regular and irregular geometry, proceeding from the 

residual (ashes and slag) from the nuclear industry. 

The results shows that this adopted methodology is valid, and it allows its 

application for many different nuclides, including complex decay schema nuclides, 

using only photons spectrometry techniques on semiconductor detectors. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas, estudos de parâmetros nucleares vêm despertando 

crescente interesse. Cada elemento emissor de radiação ionizante possui o esquema de 

decaimento que lhe é próprio, sendo possível então caracterizá-lo em função de seus 

parâmetros nucleares, ou seja, em função da sua meia vida, da probabilidade de emissão 

da radiação e da energia da radiação. Adicionalmente, a determinação da atividade 

complementa a caracterização de uma amostra radioativa. 

Em termos metrológicos, para determinação da atividade de uma amostra 

radioativa emissora de fótons, são empregados dois tipos de métodos: os absolutos, que 

independem da eficiência dos sistemas de detecção e os relativos, os quais se apoiam na 

calibração desses sistemas. Estes métodos têm aplicação não somente na área de meio 

ambiente, mas também nas áreas de física médica, indústria, ciclo do combustível e e t c . 

Muitas vezes, os valores atribuídos 'a atividade ou mesmo aos parâmetros 

nucleares; são obtidos por diferentes técnicas e/ou autores, apresentando significativos 

desvios. Além disso, as incertezas atribuídas a essas medições são tão díspares que 

podem comprometer sua utilização em metrologia de precisão aplicada às diferentes 

áreas (DELGADO,2000). 

Para se ter idéia da importância, basta observar que recentes medições de 

amostras radioativas ambientais, organizadas por laboratórios de padronização nacional, 

em diferentes países, demonstraram que o efeito soma-coincidência é uma das 

principais fontes de incertezas em métodos relativos de medição por espectrometria de 

fótons, que utilizam detectores semicondutores do tipo germânio. Ao negligenciar esse 

efeito, em condições experimentais de rotina, pode-se gerar incertezas maiores que a 

exatidão exigida pelo procedimento de medição (FELICE,2000). 

Portanto, torna-se necessário a determinação de fatores de correção. Entretanto, 

os métodos experimentais adotados para a determinação de fatores de correção 

demandam custo e tempo razoáveis. Visando evitar os usuais cálculos trabalhosos 

envolvidos nesse procedimento de correção, QUINTANA propôs, em 1995, um método 
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INTRODUÇÃO 

empírico para calcular a correção do efeito soma em espectrometria gama através da 

comparação de taxas de contagem obtidas de um mesmo emissor gama considerado em 

duas geometrias diferentes. 

FELICE (2000) investigou três procedimentos experimentais para correção do 

efeito soma em espectrometria de fótons. Esses procedimentos, apesar de baseados na 

expressão teórica de determinação de fatores de correção, utilizam aproximações bem 

simplificadas, visando diminuir a quantidade de padrões utilizados e conseqüentemente 

o tempo de operação, principalmente, na determinação da curva de eficiência total. 

Esses procedimentos se justificam quando não é necessária grande exatidão, porém 

tempo e custo são fatores importantes. Esse é o caso, por exemplo, de trabalhos 

destinados a análise de amostras ambientais . 

PITON (2000) desenvolveu um programa computacional (ETNA -Efficiency 

Transfer for Nuclide Activity measuremenís) que permite a obtenção de fatores de 

correção do efeito soma-coincidência em uma geometria de referência e também a 

transferência para outras geometrias de medição, podendo-se variar a geometria da fonte 

de radiação e/ou a distância fonte-detector. 

Seja qual for a metodologia aplicada, cada vez mais se faz necessária a 

determinação da resposta do detector em função da energia com a maior exatidão 

possível, bem como, o conhecimento de seus parâmetros intrínsecos (dimensões do 

cristal, camada morta, janela, material estrutural e etc). Com essa finalidade, grande 

ênfase tem sido dada à simulação do processo de detecção da radiação por métodos do 

tipo "Monte Carlo". 

Uma série de códigos foram desenvolvidos (EGS, Penélope, MCNP) buscando 

descrever, dentre outras coisas, a resposta dos detectores em função da sua interação 

com a radiação. Assim, medições precisas têm sido combinadas com cálculos teóricos 

visando otimizar a determinação de parâmetros do detector com maior exatidão 

(LUDINGTON, 2000). 

Recentemente, estudos demonstraram que é possível utilizar cálculos de 

simulação por Monte Carlo para complementar a determinação da eficiência do detector 
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de Ge obtendo exatidão cerca de 0,2 % na faixa de energia de 50 a 1400 keV 

(HELMER, 2003). Neste estudo, para ajustar o diâmetro e as espessuras da camada 

morta intema e externa do detector, foram combinadas medições de eficiências obtidas 

com radionuclídeos conhecidos com eficiências calculadas por códigos de transporte de 

fótons, que se utilizaram da técnica por Monte Carlo. Considerando que nem sempre as 

especificações do detector apresentadas nos manuais dos fabricantes são verdadeiras, 

esse procedimento tem se tornado de grande valor. 

Os algoritmos de Monte Carlo também têm sido utilizados em diversos estudos 

de desempenho dos detectores com radionuclídeos de diferentes geometrias, como a 

análise da resolução, da sensibilidade (KEYSER,2004) e da influência da camada morta 

do detector de HPGe ( RODENAS,2003). 

Adicionalmente, um outro desafio enfrentado pelos laboratórios é que os 

mesmos, em seus trabalhos de rotina, se deparam com amostras de diferenciadas 

geometrias. Por sua vez, os laboratórios de metrologia fornecem padrões de 

radionuclídeos limitados na forma (na sua maioria puntiforme ou em um volume pre

definido). 

Para superar tais dificuldades, esse trabalho tem por objetivo demonstrar a 

eficácia da metodologia escolhida para determinar fatores de correção em técnicas de 

espectrometria gama, aplicando-a na padronização de um radionuclídeo utilizado em 

medicina diagnostica e na padronização de duas amostras ambientais, de geometrias 

regular e disforme, provenientes da queima de resíduos da industrias nuclear. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Metrologia 

A definição formal de metrologia, palavra de origem grega (metron: medida; 

logos: ciência) pode ser encontrada no Vocabulário Internacional de Termos 

Fundamentais e Gerais de Metrologia - VIM (2000) como sendo a ciência das 

medições. 

O resultado de uma medição é, em geral, uma estimativa do valor do objeto da 

medição. Desta forma, a apresentação do resultado é completo somente quando 

acompanhado por uma quantidade que declara sua incerteza, ou seja, a dúvida ainda 

existente no processo de medição. 

Do ponto de vista técnico, quando realizamos uma medição esperamos que ela 

tenha exatidão (mais próxima do valor verdadeiro) e que apresente as características de 

repetitividade (concordância entre os resultados de medições sucessivas efetuadas sob 

as mesmas condições) e reprodutibilidade (concordância entre os resultados das 

medições efetuadas sob condições variadas). 

2.1.1 Sistema Internacional 

É necessário também termos unidades de medidas definidas e aceitas 

convencionalmente por todos. O Brasil segue as diretrizes da 

Conferência Geral de Pesos e Medidas (INMETRO,2004) e adota as unidades definidas 

no SI - Sistema Internacional de Unidades - como padrão para as medições. 

Um padrão pode ser uma medida materializada, instrumento de medição, 

material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou 

reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como 

referência (VIM, 2000). 

No caso das radiações ionizantes, o padrão procura reproduzir a grandeza 

atividade (TAUHATA, 2003). De acordo com a própria definição desta grandeza (" taxa 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

de mudanças dos átomos instáveis num determinado instante") não seria possível a 

existência de um padrão permanente para ela, tornando necessário, para a que uma 

amostra radioativa seja aceita como um padrão de referência, além da determinação da 

atividade, a determinação de seus parâmetros nucleares. Adicionalmente, um padrão 

radioativo deve ser submetido a programas de comparações laboratoriais com métodos e 

instrumentos rastreados ao Sistema Internacional de Referência (S1R), dentro de um 

determinado nível de exatidão (DEBERTIN, 1985). 

2.1.2 Rastreabilidade 

Devido a todos os problemas e riscos relacionados à radiação ionizante, sua 

medição deve sempre ser extremamente confiável, isto pode ser alcançado por meio de 

um Programa de Garantia das Medições associado às práticas de rastreabilidade 

(MANN, 1991). 

Rastreabilidade, em metrologia, define-se como a propriedade do resultado de 

uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, 

geralmente a padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de 

comparações, todas possuindo as incertezas estabelecidas (VIM, 2000). 

A necessária credibilidade das medições e padrões de radioatividade não são 

fáceis de se obter devido à variedade de elementos radioativos existentes e suas 

diferentes (e freqüentemente curtas) meias-vidas. 

A verificação direta por um laboratório de metrologia de todas as amostras 

radioativas não é possível. Dessa forma, a existência de uma cadeia internacional e 

nacional de medições e programas de comparação de medições entre laboratórios é 

fundamental para garantir a rastreabilidade das medições. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade 

Industrial - IN METRO é responsável pela manutenção da cadeia metrológica brasileira, 

assegurando rastreabilidade dos padrões nacionais aos padrões do Bureau International 

des Poids et Mesure - BIPM ou comparados a padrões nacionais de outros países 

mediante as comparações chave coordenadas pelo próprio BIPM, ou por outros 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Institutos Nacionais de Metrologia (INM) de reconhecimento internacional que dão 

suporte ao sistema Internacional de Unidades (SI). Por meio dos padrões nacionais, os 

referidos laboratórios dão a rastreabilidade aos padrões de referência dos laboratórios 

credenciados pelo INMETRO e aos laboratórios de unidades, de centros de pesquisa e 

da industria em geral (Figura 2.1). 

Especificamente, na área das radiações ionizantes, o Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), vinculado ao Instituto de Radioproteção 

e Dosimetria (IRD), da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), é responsável 

por designação do INMETRO, desde 2002, pela guarda e disseminação dos padrões 

nacionais das unidades SI das grandezas físicas kerma (kinetic energy released per unit 

mass), fluência, equivalente de dose, dose absorvida e atividade para as várias 

aplicações das radiações ionizantes na indústria, na medicina e em outros campos. 

Figura 2.1 Estrutura hierárquica de rastreabilidade (INMETRO, 2004) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2 Interação de Fótons com a Matéria 

As partículas ou radiações emitidas durante os processos de desintegração 

nuclear (fótons, elétrons, pósitrons) interagem com a matéria por diversas maneiras, 

perdendo pouco a pouco sua energia até serem absorvidas. Os processos de detecção da 

radiação se baseiam justamente nessa interação e na forma como elas ocorrem. 

Os fótons X ou gama são radiações eletromagnéticas, caracterizadas pela sua 

energia E, sua freqüência v e pelo comprimento de onda X, assim relacionados: 

E = bv = ^ [2.1] 
A 

onde h é a constante de Planck e c é a velocidade da luz no vácuo. 

Os fótons X e gama são de mesma natureza, contudo se distinguem pela origem. 

A radiação gama tem origem no núcleo atômico por meio de reações nucleares, 

desexcitação do núcleo em seguida às desintegrações a ou (3, radiação de freiamento ou 

pelo efeito de aniquilação de um par elétron-pósitron. Por sua vez, os raios X são 

produzidos durante o rearranjo da camada orbital eletrônica do átomo. 

Basicamente são três processos predominantes de interação fóton-matéria que 

despertam interesse em espectrometria gama, em função do domínio de energia 

considerado: efeitos Fotoelétrico, Compton e Produção de Pares. 
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No caso do efeito Compton, o fóton incidente transfere uma fração de sua 
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atravessando um material absorvente. A intensidade I do feixe constituído pelas 

partículas que não sofreram interação com o material obedece a uma equação 

exponencial simples: 

| = l 0 exp(-//x) [2.3] 

onde x representa a espessura do absorvedor e \x o coeficiente de atenuação 

linear do material. O coeficiente de atenuação linear u é função da energia do fóton 

incidente e do número atômico do material atenuador, sendo a soma dos coeficientes de 

atenuação fotoelétrico, Compton e produção de pares. Aplicando-se este coeficiente de 

atenuação linear, pode-se calcular o grau de atenuação de um feixe estreito para 

radiação gama. 

1 -
1 

. , E,(l-cos0) 
2 

nucr 

[2.2] 
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Figura 2.2 Atenuação do feixe de radiação 

2.4 Detectores Semi-condutores 

A principal característica dos detectores semi-condutores é seu excelente poder 

de resolução, ou seja, a capacidade de distinguir fótons com energias bem próximas. Os 

dois principais materiais utilizados na construção de detectores semi-condutores são o 

germânio e o silício. Para a espectrometria X e gama, utiliza-se preferencialmente o 

germânio (Ge), por possuir um número atômico mais alto (Z=32 para o Ge e Z=14 para 

o Si) apresenta maior eficiência, ou seja, um material com um coeficiente de absorção 

para radiação bastante elevado, aumentará a probabilidade de ocorrer uma absorção 

completa. 

Uma vez absorvida a radiação gama, e tendo sido criadas muitas "espécies 

carregadas", o material semicondutor irá coletar esta carga na forma de um sinal 

elétrico, mediante a aplicação de um campo elétrico sobre o material do detector. Isto 

poderá ser feito somente se o detector possuir características elétricas adequadas. 

De maneira geral, um cristal semi-condutor possui resistividade compreendida 

entre a classe dos materiais condutores ( 10"5 ohm/cm) e a classe dos materiais isolantes 

( 1 0 + 1 2 ohm/cm). Basicamente, este, pode ser compreendido como uma pastilha 

monocristalina colocada entre dois eletrodos. 
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A fim de criar um campo no interior do cristal, este é ligado aos eletrodos uma 

fonte de alta tensão. Quando a radiação ionizante o atravessa, este material perde parcial 

ou totalmente sua energia ao interagir com o cristal. Esta perda de energia produz-se de 

maneira direta pelas partículas carregadas ou de maneira indireta pelos fótons. 

(DELGADO, 2000). 

Na Figura 2.3 observar-se o coeficiente de atenuação linear em função da 

energia da radiação gama para diferentes materiais, entre eles o germânio. 

10 100 1000 10000 

ENERGIA GAMA (keV) 

Figura 2.3 Coeficientes de Atenuação para diferentes materiais em função da energia 
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Em relação a forma do cristal de detecção, empregam-se os de estrutura planar 

sobretudo para a espectrometria de raios X, preferindo-se os coaxiais para a detecção de 

emissões gama. A forma planar favorece a detecção de fótons de baixa energia, 

ocorrendo o inverso para os fótons de alta energia. Estruturas coaxiais apresentam uma 

eficiência relativamente alta associada às dimensões do cristal, boa resolução em 

energia e em tempo de resposta, e uma excelente razão pico/Compton. Dentre os 

materiais semicondutores, o germânio deve ser operado resfriando-o a baixas 

temperaturas (77K) de modo a reduzir a fuga de corrente elétrica da banda de valência 

para a banda de condução. 

Um sistema espectrométrico consiste de um detector mais a eletrônica associada. 

A saída do detector apresenta quantidade de carga elétrica proporcional a radiação por 

ele absorvida. Basicamente o sistema eletrônico tem o papel de recolher a carga, medir e 

registrá-la. A Figura 2.4 apresenta um típico sistema espectrométrico. 
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Figura 2.4 Esquema de um sistema eletrônico para espectrometria gama 

2.5 Espectrometria X e Gama 

A espectrometria de raios-X consiste na identificação e determinação da 

natureza e da atividade de radionuclídeos contidos em uma amostra através da análise 

do espectro de emissão da radiação. O espectro da radiação compreende o conjunto das 

emissões detectadas e classificadas por valor de energia. 
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Cada radionuclídeo emite uma ou mais radiações X e/ou gama caracterizadas 

por valor de energia e intensidade associada, referenciadas em uma biblioteca de dados 

nucleares. Dessa forma pode-se calibrar os radionuclídeos através da identificação de 

suas emissões X e/ou gama, relacionando-as ao número do canal correspondente. O 

objetivo da calibração em energia é estabelecer a relação entre a posição do pico no 

espectro e a respectiva energia da radiação. Na prática, a calibração em energia é 

realizada por meio da medição de uma fonte emissora gama, cuja energia seja conhecida 

precisamente, e comparando a posição do pico medido com o valor da energia. 

A análise do espectro de fótons depende do conhecimento da resposta em 

eficiência do detector na geometria utilizada. A eficiência de um equipamento de 

medida caracteriza sua capacidade de detectar fótons em uma dada energia. São 

definidos três tipos de eficiência: 

• Eficiência total: razão entre o número total de eventos detectados e o 

número de fótons emitidos pela fonte radioativa; 

• Eficiência de absorção total: razão entre o número total de eventos 

detectados no pico de absorção total de energia E e o número de fótons de 

mesma energia E emitidos pela fonte; 

• Eficiência intrínseca: razão estabelecida entre o número total de eventos 

detectados sob o pico de absorção total de energia E e o número de fótons de 

energia E que atinge a superfície do detector. 

Sendo necessário, portanto, a determinação das curvas de eficiência de absorção 

total e de eficiência total do detector. Com o sistema espectrométrico calibrado em 

energia pode-se determinar a curva de eficiência de absorção de fotopico para 

posteriormente se calcular a atividade dos radionuclídeos a partir das áreas líquidas sob 

os picos de emissão. 

Para determinação da curva de calibração em eficiência é feita a medição de 

padrões de radionuclídeos emissores gama, cujas energias e probabilidades de emissão 

estejam bem definidas, assim como de sua atividade total. Esses radionuclídeos devem 

possuir meias-vidas longas e emitir uma ou mais radiações gama de energias distintas. 
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A eficiência do radionuclídeo é calculada através da seguinte expressão: 

£ = _JL_ [2.4] 
APxrt 

onde S é a área líquida do pico, em contagens por segundo, Px,Y é a intensidade 

de emissão x ou y para determinada energia, A é a atividade do radionuclídeo e / é o 

tempo de contagem do espectro. Convenciona-se levantar uma curva de eficiência para 

uma dada geometria de contagem, medindo-se muitos raios gama de fontes padrões e 

construindo o gráfico da eficiência em função da energia, ajustando-se os dados 

experimentais de eficiência obtidos em função de cada energia a uma expressão 

matemática equivalente. Uma vez, construída a curva de eficiência, esta pode ser 

interpolada com o propósito de fornecer os dados de eficiência necessários para 

converter, de maneira inversa, a área do pico em atividade ou em probabilidade de 

emissão, conforme o caso. 

Para estabelecer-se a resposta em eficiência de um sistema espectrométrico, é 

necessário utilizar amostras padronizadas, as quais são as referências para a grandeza 

Atividade. Os dados nucleares que caracterizam as emissões X ou gama dos 

radionuclídeos de referência, geralmente, são obtidos em tabelas publicadas por 

laboratórios nacionais de Metrologia. De maneira geral, é necessário conhecer com uma 

incerteza reduzida, os valores de probabilidades de emissão, as meias-vidas de cada 

padrão, o qual se caracteriza por um esquema de decaimento simples, com um número 

limitado de transições. Os métodos de coincidência 4n$-^y e 47iX-y são os principais 

métodos absolutos de calibração destes padrões. 

O espectro de radiação X e/ou gama é de natureza discreta, ou seja, apresenta-se 

na forma de linhas. Porém diferentes fenômenos eletrônicos na cadeia de medição, 

assim como, efeitos da interação da radiação com o detector, provocam o alargamento 

dessas linhas, transformando em picos centrados sobre a energia da radiação. 

A Figura 2.5 apresenta esquematicamente um espectro com os possíveis picos 

em conseqüência desses fenômenos. 
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Figura 2.5 Formação de espectro gama: conjunto das energias possíveis 

(DELGADO,2000) 

A Figura 2.6 utiliza-se de espectros de alguns radionudídeos obtidos com o 

detector de Ge para ilustrar os seguintes fenômenos: 1) absorção fotoelétrica; 2) 

produção / aniquilação de pares; 3) efeito Compton; 4) efeito de escape; 5) escape 

simples; 6) escape duplo; 7) efeito Compton: retro-espalhamento com escape do fóton 

espalhado; 8) efeito compton externo: detecção do fóton espalhado; 9) efeito Compton 

externo: retro-espalhamento; 10) efeito Compton com recuperação parcial da energia 

incidente; 11) fluorescência X na blindagem; 12) detecção de elétrons emitidos pela 

fonte; 13) detecção da radiação de 511 keV: produção de pares dentro da blindagem 

(E>l,022MeV). 
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detector de Ge para ilustrar os seguintes fenômenos: 1) absorção fotoelétrica; 2) 

produção / aniquilação de pares; 3) efeito Compton; 4) efeito de escape; 5) escape 

simples; 6) escape duplo; 7) efeito Compton: retro-espalhamento com escape do fóton 

espalhado; 8) efeito compton externo: detecção do fóton espalhado; 9) efeito Compton 

externo: retro-espalhamento; 10) efeito Compton com recuperação parcial da energia 

incidente; 11) fluorescência X na blindagem; 12) detecção de elétrons emitidos pela 

fonte; 13) detecção da radiação de 511 keV: produção de pares dentro da blindagem 

(E>l,022MeV). 
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Figura 2.6 Interação da radiação gama com o detector semicondutor / Ge 
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2.6 Fatores de Correção para Espectrometria Gama 

Os fatores que mais contribuem para as perdas de contagens em espectrometria 

X ou gama podem ser originados: no aparato eletrônico (tempo morto, empilhamento de 

pulsos); na geometria e disposição de contagem (atenuação, absorção, auto-absorção, 

posicionamento de amostras); e mecanismos de transição (coincidências X-X, X-y, y-y, 

picos de escape e de fluorescência e decaimento radioativo). 

2.6.1 Tempo Morto 

Convencionou-se chamar de tempo morto a duração do processamento de um 

impulso pelo sistema espectrométrico. 

Para os analisadores multicanais a tempo morto variável, a correção de partes de 

contagem se efetua por meio do cronômetro de rendimento que libera os pulsos 

recorrentes, registrados quando o circuito de tempo morto está em repouso, isto conduz 

a avaliação de tempo vivo, calculada através de: 

T v = T r - 0 . N [2.5] 

onde T r corresponde a duração real da contagem, N é o número de impulsos 

considerados e 0 representa o tempo morto (DELGADO, 2000). A contagem medida 

durante o tempo real está ligada a taxa de contagem real pela relação: 

N = A V ( T R - © . N ) [2.6] 

onde AV é a taxa de contagem real (DEBERT1N, 1977). 

A função de rendimento considera a duração da análise de um impulso igual ao 

tempo vivo e, deste fato, o erro aleatório de medida depende da precisão de Tv. O 

número de pulsos liberados pelo cronômetro sendo distribuído segundo uma lei normal, 

de média F. Tv (F é a freqüência do gerador), o erro estatístico do tempo Tv é: 
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AT, TrTv 1 
n i / 2 

[2.7] 

Esta correção é feita automaticamente pelo analisador multicanal, desde que o 

sinal de tempo morto do circuito para rejeitar empilhamento esteja convenientemente 

conectado. 

2.6.2 Empilhamento de Pulsos 

O empilhamento de pulsos é a superposição de pulsos fisicamente 

independentes, ocorre quando esses mesmos pulsos são emitidos em um intervalo 

inferior ao tempo de resolução do sistema espectrométrico, no caso, o amplificador. A 

probabilidade de observar um empilhamento é função da taxa média de contagem N e 

do tempo de resolução, definida pela distribuição de Poisson: 

P e m p = l - e x p ( - 2 r . N ) * 2 r . N [2.8] 

Pode-se relacionar essa probabilidade com as perdas percentuais na área de pico, 

da seguinte forma: 

rA R -A" 
= P E M P [2-9] 

Logo, 

A R = A . e x p ( 2 r . N ) [2.10] 

onde A r é a área total do pico e A é a área medida do pico. A correção será aplicada a 

todos os picos no espectro, uma vez que varia com a taxa média de contagem do 

espectro. O tempo de resolução eletrônica pode ser melhor estimado pelo operador. 

A correção dessas perdas é avaliada por meio de um gerador de impulsos 

calibrado em freqüência ou convenientemente observando-se a contagem de um pico 

dado em função da taxa de contagem, o que pode ser feito com fontes de atividades 

crescentes ou com radionuclídeos de meias-vidas curtas. 

17 
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Mesmo que o sistema conte com um circuito para rejeitar empilhamentos, 

poderá ocorrer ainda alguma coincidência residual. Há então a necessidade de se aplicar 

fatores de correção, sobretudo para espectros com altas taxas de contagem. 

2.6.3 Absorção e Auto-absorção 

Os diversos materiais dispostos entre a fonte e o detector tem capacidade de 

absorver energia, atenuando dessa forma o feixe de radiação. O mesmo ocorre para o 

próprio material ativo quando se trata de energias abaixo de 30 keV ou de um emissor 

gama de meia vida longa e de Z elevado, como por exemplo o 2 4 1 Am. 

Para correção desses efeitos de absorção e auto-absorção são definidas as 

seguintes correções: 

sendo Ui(E) o coeficiente de atenuação na energia E para o meio de índice i; Xj é o 

percurso no meio de índice i; u.(E) é o coeficiente de atenuação na energia E para o 

material depositado; e d é a espessura desta deposição. 

2.6.4 Posicionamento 

Considerando um deslocamento x de uma fonte puntiforme localizada no eixo 

fonte-detector, podemos considerar este deslocamento proporcional ao inverso do 

quadrado da distância d da fonte-detector. Porém, se a fonte não for puntiforme, a 

correção para o posicionamento pode ser determinada por: 

Cab S=ri e x p[-«( E ) x ¡] [2.11] 

[2.12] 

0 

[2.13] 
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onde r é o raio da fonte e C(x,d) é a correção para uma fonte puntiforme (MOREL, 

1987). 

2.6.5 Decaimento Radioativo 

Quando se determina a atividade de uma mostra, esta medição é associada a uma 

data de referência. Para diversas aplicações, como por exemplo a construção da curva 

de calibração, é necessário corrigir todas as atividades dos padrões utilizados para a data 

da contagem de cada espectro. Para isso, utiliza-se a equação de decaimento radioativo: 

onde A representa a atividade na data da medição, A r ef é a atividade na data de 

referência, X é a constante de decaimento do radionuclídeo e Át é o intervalo de tempo 

entre as duas datas. 

2.6.6 Contribuições de Pico de Escape 

Fótons gama de baixa energia interagem basicamente por efeito Fotoelétrico, 

acompanhado de emissão de elétrons Auger ou raios X. Na Figura 2.6 podemos 

observar quando o raio X emitido nesse processo não é contabilizado pelo detector. 

Desta forma, há perda de contagem no pico de absorção total, avaliada pela expressão 

onde I e e IY são respectivamente as intensidades dos picos de escape e de absorção total, 

t(E) c Xk(E) são os coeficientes de absorção fotoelétrica, total e parcial K, para a energia E 

e Wk representa o rendimento de fluorescência, igual a 0,51 no caso do germânio. 

2.6.7 Contribuições de Fluorescência 

A = A r e f exp(X.At) [2.14] 

(AXEL, 1953): 

[2.15] 
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A interação dos fótons com os materiais estruturais do detector pode criar picos 

parasitas devidos aos fótons X de fluorescência. A correção torna-se necessária se estes 

picos estão superpostos aos picos de absorção total, como ocorre em regiões complexas 

do espectro. 

2.6.8 Correções para o efeito soma-coincidência 

Como mencionado anteriormente, o efeito soma é um dos principais fatores de 

erros sistemáticos em espectrometria de fótons (FELICE,2000). Ele ocorre quando dois 

ou mais raios gama, emitidos em coincidência por um determinado núcleo, são 

registrados simultaneamente como um pulso dentro do tempo de recuperação do 

detector. 

Devido a esse efeito, duas ocorrências de grande implicação na análise do 

espectro, são observadas: a) perdas nos picos de energia; b) surgimento de picos soma. 

No primeiro caso há uma diminuição do número de contagens enquanto que no 

segundo, um aumento. 

Considerando as emissões com direções não relacionadas, podemos recorrer a 

um método de correção para o efeito soma, em função das probabilidades de emissão e 

da eficiência de detecção do detector (ANDREEV, 1973). Na seqüência, 

apresentaremos as correção para um esquema de decaimento com dois níveis de 

excitação designados de 1 e 2 e estado fundamental 0. 

a) Exemplo aplicado a um esquema de desintegração com três níveis 

Considerando o caso de um radionuclídeo que apresenta três níveis de 

decaimento diferentes (Fig 2.7). 
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Energia ( keV ) 
* - Pico soma devido às coincidências 

Figura 2.7: Esquema de decaimento de três níveis 

Utilizando a seguinte not: 

A: atividade da fonte (Bq) 

i: nível superior da transição 

j : nível inferior da transição 

Xy: intensidade da transição 

ccKjj: coeficiente de conversão interna 

Ey: energia da transição 

P j j: eficiência de fotopico 

Ny: número de pulsos resultantes da 
absorção total da energia da transição 

N'y: número de pulsos registrados no 
pico de absorção total 

PK : probabilidade de captura da camada 
K 

« K : rendimento de fluorescência da 
camada K 

Ti: soma das intensidades das 
transições 

£ T ü : eficiência total 
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correspondente de amostras não puntiformes e/ou com distâncias diferentes; e, por 

conseqüência, estabelecer igualmente as correções de coincidências. 

A Figura 2.8 apresenta o caso da padronização de uma fonte puntiforme 

localizada na posição PQ. 

detector detector 

Figura 2.8. Deslocamento de fonte puntiforme no eixo fonte-detector 

A eficiência, para determinada energia E, pode ser escrita como o produto de 

dois termos: 

R(E,P0) = RI(E)n(P0) [2.23] 

onde RI(E) representa a eficiência intrínseca ao detector para a energia (E) e Q(Po) o 

ângulo sólido compreendido pelo ponto Po e a superfície ativa do detector. 

Analogamente, para um ponto situado a uma distância diferente P, a eficiência 

pode ser escrita: 

24 
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N< = N7t)+AN2Q [2.20] 

AN20 correspondente a um ganho ligado a absorção total simultânea das energias 

das raias Y21 e y i 0: 

X 
21 p 

X 
= A j , 7 n ^ 2 i ^ r r ~ — F T [2.21] 

O coeficiente de correção para o pico de energia E20 pode ser escrito como: 

C = 20 21̂ 10 
TXX2{) 

(l + a2

r,Xl + a.oJ 

[2.22] 
20 y 

Essas fórmulas correspondem as coincidências entre as transições gama. Mais 

genericamente, é preciso ter em conta igualmente, as possíveis coincidências com as 

raias X consecutivas a conversão interna e a captura eletrônica, bem como, as 

coincidências entre raios-X. Esta generalização conduz a expressões complexas para 

radionuclídeos com numerosas transições em cascata. E necessário, então, estabelecer 

expressões genéricas, programá-las de modo a obter rapidamente diferentes fatores de 

correção. 

O caso geral com um esquema complexo com n níveis é apresentado no Anexo 

II. 

2.7 Transferência de Eficiência 

Para condições de medidas diferentes das condições de calibração, a variação da 

eficiência pode ser determinada a partir das variações dos parâmetros geométricos do 

conjunto fonte-detector. Dessa forma, esse cálculo permite conhecer a eficiência 
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correspondente de amostras não puntiformes e/ou com distâncias diferentes; e, por 

conseqüência, estabelecer igualmente as correções de coincidências. 

A Figura 2.8 apresenta o caso da padronização de uma fonte puntiforme 

localizada na posição PQ. 

detector detector 

Figura 2.8. Deslocamento de fonte puntiforme no eixo fonte-detector 

A eficiência, para determinada energia E, pode ser escrita como o produto de 

dois termos: 

R(E,P0) = RI(E)n(P0) [2.23] 

onde RI(E) representa a eficiência intrínseca ao detector para a energia (E) e Q(Po) o 

ângulo sólido compreendido pelo ponto Po e a superfície ativa do detector. 

Analogamente, para um ponto situado a uma distância diferente P, a eficiência 

pode ser escrita: 
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correspondente de amostras não puntiformes e/ou com distâncias diferentes; e, por 

conseqüência, estabelecer igualmente as correções de coincidências. 

A Figura 2.8 apresenta o caso da padronização de uma fonte puntiforme 

localizada na posição PQ. 

Figura 2.8. Deslocamento de fonte puntiforme no eixo fonte-detector 

A eficiência, para determinada energia E, pode ser escrita como o produto de 

dois termos: 

= */(£)X>(/> 0) [2.23] 

onde RI(E) representa a eficiência intrínseca ao detector para a energia (E) e O(Po) o 

ângulo sólido compreendido pelo ponto Po e a superfície ativa do detector. 

Analogamente, para um ponto situado a uma distância diferente P, a eficiência 

pode ser escrita: 
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Pode-se então, estabelecer a relação abaixo e deduzir-se o coeficiente de 

transferência em função dos ângulos dos sólidos formados pelos correspondentes as 

posições de padronização e de medida Po e P. 

Em coordenadas polares, o ângulo do sólido £2(P) definido para o ponto P(r, cp, 

z s) se escreve: 

sendo RD O raio do volume ativo do detector. 

Dentro do caso geral, o cálculo foi estabelecido para uma geometria fonte-

detector cilíndrica coaxial considerando um detector com uma parte vazia. O ângulo do 

sólido é então calculado como duas partes distintas: um cilindro cheio, representando a 

parte superior do detector e um cilindro oco, cuja altura corresponde aquela da parte 

vazia para a parte inferior. 

Esse fator, puramente geométrico, deve ser completado de uma parte, pela 

atenuação das radiações incidentes nos diferentes materiais presentes, entre o ponto de 

emissão e o detector, F a t t ; e de outra parte, pela probabilidade de interação dentro do 

detector, F ab S , com: 

R(E,P) = R(E,P0). 
Í2(P 0) 

P-25] 

[2.26] 

f m 

[2.27] 
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onde (ij é o coeficiente de atenuação linear total, sem espalhamento coerente, de 

absorção i, e ôi a distância do percurso dentro desse mesmo material. 

F*. = / , + / , ' • / ' [2-28] 

sendo: 

fi = l - e x p ( - / / D ^ / D ) 

fi = l - e x p ( - / / Z ) . ^ 2 ü ) e 

f = Qxp(-^D(A + S!D)) 

PD e o coeficiente de atenuação linear total, sem espalhamento coerente, do material do 

detector; 5ID e 820 as distâncias de percurso dentro da região ativa do detector, antes e 

depois do oco central e Á a distância percorrida dentro do oco central. 

Dessa forma, o detector é considerado coaxial e os fatores de atenuação 

pertinentes são devido à presença: 

• do ar ou outro meio ambiente; 

• de outros materiais presentes, localizados entre a fonte e o detector; 

• da janela do detector; 

• das zonas mortas (externa e interna) do detector. 

A generalização para o caso de uma fonte volumétrica encontra-se no Anexo I. 

Piton (2000) desenvolveu um programa computacional (ETNA - Efficiency 

transfer and coincidence summing corrections for gamma-ray spectrometry) que calcula 

a transferência de eficiência para vários tipos de fontes em várias geometrias fonte-

detector e também calcula fatores de correção para efeitos de coincidências. O programa 

funciona em ambiente Windows® e importa dados automaticamente da tabela de 

radionuclídeos Nucleide (2002) . 
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Anteriormente foram desenvolvidos outros programas com o mesmo objetivo 

(LEPY et ai., 1986) que foram amplamente usados em laboratórios primários. Porém, a 

principal dificuldade na utilização desses programas era a entrada dos dados nucleares, 

que era feita manualmente, ou seja, as informações referentes aos níveis de energia dos 

radionuclídeos eram digitadas pelo usuário. Isso induzia a incidência de erros, 

principalmente, para radionuclídeos com esquema de decaimento complexo. 

O programa ETNA considera que o cálculo da eficiência de detecção para várias 

geometrias deriva do conhecimento da eficiência para a geometria fonte-detector de 

referência. O método, desenvolvido por MOENS (1981), é baseado na premissa que a 

eficiência de detecção é uma combinação entre a detecção intrínseca do detector e 1 (E) 

(dependente somente da energia do fóton) e da geometria aplicada. Para uma fonte 

puntiforme em uma posição de referência Po, isso pode ser escrito como : 

onde í2(E,Po) é o ângulo do sólido formado entre a fonte e o detector. Esse fator 

geométrico deve considerar os fatores de absorção, os efeitos da atenuação de materiais 

entre a fonte e a parte ativa do cristal de detecção e, finalmente, a probabilidade de 

interação no volume do detector. 

Desta forma, para uma fonte puntiforme P, a eficiência pode ser expressa como 

função da eficiência na posição de referência para a mesma energia E; expressa pela 

fórmula: 

s(£,P 0) = <?'(£).Q(£,/>0) [2.29] 

e(E,P) = s(E9P0). £XP0) 
[2.30] 
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Esta relação de transferência é estendida para fontes com diversos volumes 

considerando o ângulo do sólido formado e os fatores de absorção conforme 

apresentados no ANEXOU. 

Por exemplo, para um detector com raio Rd , espessura H d e uma fonte cilíndrica 

(raio Rs e espessura Hs) a uma distância Zs (fonte-detector), o ângulo do sólido formado 

neste sistema pode ser expresso por: 

Q = 
* n * R x d R 

f hxdhlrxdrUtL — ^ [2.31] 

Za+iis o o o [i?2 — 2x Rxrxcos^ + rz + h2J 

O Programa ETNA foi desenvolvido somente para uso em detectores coaxiais, 

considerando os seguintes parâmetros de entrada: as dimensões do cristal de detecção, 

as medidas das camadas mortas (lateral e frontal), as especificações de janela, o material 

do invólucro cilíndrico, o meio aonde a fonte encontra-se (ar ou outro), o material da 

fonte e o material do invólucro da fonte. O cálculo pode ser estendido para uma fonte 

cujo diâmetro é maior que o detector e para a geometria Marinelli, a qual permite a 

entrada de fótons pela lateral do detector. Isso é obtido dividindo a fonte em vários 

volumes e considerando sua interação com a superfície do detector (JOVANOVIC, 

1997). 

Os valores de referência para a eficiência podem ser conhecidos como valores 

discretos ou em função da energia. No primeiro caso, o programa calcula novas 

eficiências para as energias adicionais necessárias. No segundo caso, duas funções de 

eficiência, selecionadas entre as mais usadas estão disponíveis: 

m(s) = ] •>, . ( ln(£)) ' [2.32] 

[2.33] 
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Cada função é definida por seus parâmetros a¡ e b¡. Dessa forma, dois parâmetros 

devem ser fornecidos, um para o intervalo de baixa energia e outro para o intervalo de 

alta. O programa primeiro calcula a eficiência de referência para energias discretas 

sobre o intervalo total (50 keV a 2 MeV para detectores de germânio) e depois executa a 

transferência para calcular os novos valores de eficiência para o mesmo intervalo de 

energia. 

Para calcular as correções do efeito soma-coincidência, o ETNA considera as 

direções de emissão não correlacionadas. Dessa forma a correção para este efeito pode 

ser calculada em função da probabilidade de transição e da eficiência de detecção 

(ANDREEV, 1973). No caso mais simples, com um esquema de decaimento com dois 

níveis de excitação, chamados de 1 e 2, o nível fundamental 0, as correções para as 

transições (1,), (2,1), e (2,0) são respectivamente: 

c,„ = 1 -
P(T21) 

T, x(l + a 2 l ) 
[2.34] 

C 2 I = 1 — * L d _ x R Í 
Tix( l + a l 0 ) 

[2.35] 

C = [2.36] 

onde P(Tij) é a probabilidade de transição i-j; a T y é o coeficiente de conversão 

total, Ti é a soma das probabilidades de transição i; Rpjj e RTy são respectivamente as 

eficiências de fotopico e total. 
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Dessa forma é possível calcular as correções devido as coincidências das 

emissões gama-gama, gama-X e X-X. Para as emissões X, é necessário usar o 

rendimento da fluorescência. No caso da transição gama, os coeficientes de conversão 

interna e também a probabilidade de captura em cada camada para um elétron capturado 

por desintegração. 

As correções foram estabelecidas para uma fonte puntiforme a uma eficiência de 

referência e incluem contribuições de efeitos duplos. Para fontes não puntiformes o 

cálculo requer a integração de eficiências sobre a fonte e a geometria do detector. O 

calculo da eficiência é feito de forma análoga ao cálculo da transferência de eficiência. 
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Capítulo 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido em duas fases. Na primeira, foram determinados 

os parâmetros nucleares do 2 0 ' T l a partir de uma geometria puntiforme. A segunda fase, 

tratou da padronização de fontes para uma geometria mais complexa, sendo realizados 

estudos específicos em duas amostras provenientes da indústria nuclear: cinzas e 

resíduos da queima de produtos radioativos. 

Durante a primeira fase, todas as medições foram realizadas no Laboratório de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD) / Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

O Tl apresenta larga utilização em medicina nuclear (COURSEY et al, 1989) 

e possui características nucleares convenientes para uso em calibração de detectores na 

faixa de energia de 20 a 200 keV. Foram utilizadas duas fontes puntiformes obtidas de 

uma solução-mãe fornecida pelo IPEN/CNEN. 

Porém, na prática, há a necessidade dos laboratórios em realizar medições com 

geometrias que diferem da trivial (fonte puntiforme). Assim, há um interesse crescente 

na aplicação de uma metodologia que forneça fatores de correção em geometrias 

particulares. 

Em sua segunda fase, o trabalho foi desenvolvido no Laboratoire National 

Henry Becquerel (LNHB) do Commissariat à V Energie Atomique (CEA) em Saclay, na 

França. 

Todas as medições foram realizadas por espectrometria gama sendo que em 

ambas as fases foram utilizados detectores coaxiais de HPGe que serão descritos na 

seqüência. 

Para a análise dos espectros de fótons foi utilizado o programa Maestro . 

Existem vários programas destinados à análise espectral. Eles variam principalmente, na 

forma e na representação para a radiação de fundo e nos limites estabelecidos para 
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representar a região de interesse do pico no espectro. No entanto, para a faixa de energia 

de interesse, os resultados obtidos por estes diferentes programas não diferem 

significativamente de um modelo para outro (DELGADO, 1996). 

3.1 Determinação dos Parâmetros nucleares do Tl 

O Tl decai somente por captura eletrônica e tem suas emissões gamas 

principais em 135,3 e 167,43 keV conforme esquema de decaimento apresentado na 

Figura 3.1. Foram determinadas as probabilidades de emissão gama para as energias de 

135,3 e (165,88+167,4) keV, com as correções apropriadas ao efeito soma-coincidência. 

Adicionalmente, em um trabalho conjunto, foi determinada a meia-vida do Tl pelo 

método da amostra referencial (SOUZA, K. et al, 2004). 

3,0421 (17) d 

201 
Tl 

g. 40,9% 

£j 13% 

8 46% 

201 
Hg 

* 201 

Figura 3.1 Esquema de decaimento do Tl 
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3.1.1 Características do sistema espectrométrico 

A Figura 3.2 apresenta um esquema do setup do sistema espectrométrico 

utilizado no LNMRI. As características do detector coaxial de GeHP utilizado no 

LNMRI são apresentadas na Tabela 3.1. 

2.54 cm 

Plataforma 
de elevação 

Prateleira 
em 

acrílico 

B l i n d a g e m : Pb - 10,0 cm 
C d - 0 , 1 0 cm 
Cu - 0,08 cm 

Detector 

Pré-amplificador 

Piso reforçado 

Figura 3.2 Setup do detector de GeHP - LNMRI ( LEOBINO, 2002) 

Tabela 3.1. Especificações do detector GeHP - LNMRI 

DIÂMETRO DO CRISTAL (mm) 48,0 

COMPRIMENTO DO CRISTAL (mm) 52,7 

DISTÂNCIA ENTRE O CRISTAL E O ENCAPSULAMENTO 3 

JANELA DO DETECTOR (mm) 0,5 (Berílio) 

CAMADA SEMI-MORTA (jim) 0,3 

RESOLUÇÃO (FWHM) para 1,33 MeV, ^Co (keV) 1,73 

EFICIÊNCIA RELATIVA PARA O 1,33 MeV, ^Co 17,8% 
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3.1.1 Características do sistema espectrométrico 

A Figura 3.2 apresenta um esquema do setup do sistema espectrométrico 
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¿54 cm 

Plataforma 
de elevação 

Prateleira 
em 

acrílico 

Bl indagem: Pb -10,0 cm 
Cd-0,10 cm 
Cu - 0,08 cm 

Detector 

Pré-ampl i ficador 

Piso reforçado 

Figura 3.2 Setup do detector de GeHP - LNMRI (LEOBINO, 2002) 

Tabela 3.1. Especificações do detector GeHP - LNMRI 

DIÂMETRO DO CRISTAL (mm) 48,0 

COMPRIMENTO DO CRISTAL (mm) 52,7 

DISTÂNCIA ENTRE O CRISTAL E O ENCAPSULAMENTO 3 

JANELA DO DETECTOR (mm) 0,5 (Berílio) 

CAMADA SEMIMORTA (jim) 0,3 

RESOLUÇÃO (FWHM) para 1 3 MeV, *°Co (keV) 1,73 

EFICIÊNCIA RELATIVA PARA O 1,33 MeV, "°Co 17,8% 
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3.1.2 Preparação das amostras 

Duas fontes puntiformes foram preparadas no Serviço de Metrologia de 

Radionuclídeos do LNMRI a partir de uma solução de 2 0 ' T l . Gotas da amostra foram 

depositadas em um filme de poliestireno de espessura igual a 0,05mm com o auxílio de 

um picnômetro. Apos a evaporação do solvente, à temperatura ambiente, essas fontes 

foram seladas com a mesma camada de poliestireno. Cortou-se o filme na forma de uma 

circunferência de 17,5 mm de diâmetro com centro da circunferência definido a partir 

do depósito da fonte. O filme foi afixado ao centro de um suporte de cloreto de 

polivinila (PVC), de acordo com a Figura 3.3. As massas das soluções foram pesadas 

pelo método diferencial (BERNADES, M.E. et al, 2002). 

D e p ó s i t o da fonte 
2 ~ 3 m m <J> 1 7,5 m m 

F i l m e de pol ies t ireno 
0 , 0 5 m m 

<J> 2 5 , 4 in il i 

<p 15.4 m m 

Cobertura 
f i lme d e po l i e s t i reno 

5 ,0 
m m 

I<J)4,2 m m 

5,0 
m m 

15,4 m m 

— <t> 17.5 m m 

Suporte de P V C 

Figura 3.3: Esquema para preparação das fontes puntiformes 

(BERNARDES,2002) 
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3.1.2 Preparação das amostras 

Duas fontes puntiformes foram preparadas no Serviço de Metrologia de 
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Cobertura 
f i lme de po l i e s t i reno 

D e p ó s i t o da fonte 
2 - 3 m m 0 1 7 , 5 m m 

Fi lme de pol ies t ireno 
0 . 0 5 m m 

<J> 2 5 , 4 m i n 

<t> 15,4 m m 

5 ,0 
m m 

^]<t)4,2 m m 

5 . 0 
m m 

15,4 m m 
—<t> 1 7 r 5 m m 

Suporte de P V C 

Figura 3.3: Esquema para preparação das fontes puntiformes 

(BERNARDES,2002) 
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3.1.4 Probabilidades dc Emissão 

As probabilidades das emissões 135,3 e 167,4 keV foram determinadas, por 

espectrometria gama, através da expressão: 

35 

3.1.3 Atividade do 2 0 , T1 

O Tl foi calibrado pelo método pico-soma, seguindo o mesmo procedimento 

de calibração adotado para o 2 5 I por YUAN (2000). O método pico-soma é um método 

absoluto (BRINKMAN, G. A et al, 1962) que combina espectrometria gama com 

contagens em coincidência, requerendo dessa forma somente um detector de fótons com 

eletrônica associada. A atividade é determinada a partir das taxas de contagem do pico 

de absorção total de uma emissão X- e gama , da taxa de contagem do pico soma e da 

taxa de contagem total do espectro (KIM,2003). 

-jai ONÍ INI 

O Tl decai por captura eletrônica para o Hg. A atividade do Tl foi 

determinada como sendo 1290,90 ± 0,25 % kBq/g a data de referência da fonte 
001 

puntiforme de Tl, calcula da pela seguinte equação: 

NxNy N^N?, 

onde N 0 é a atividade; N j é a contagem total; N x é o número de contagens no pico 

fotoelétrico - X; N y é o número de contagens no pico fotoelétrico y; N x y é o número de 

contagens do pico coincidência X-y; e Nxx é o número de contagens no pico de 

coincidência X-X. 

A incerteza estimada é definida pela soma quadrática das incertezas do tipo A e 

B (ABNT, 1998) com intervalo de confiança de 68% (k=l). Impurezas radioativas 

foram identificadas ( Tl) e quantificadas como fração da atividade do Tl na data de 

referência. 
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P X r (E)= S ( E ) F c [3.2] 

onde S é a área líquida do fotopico, t é o tempo de aquisição do espectro, s y é a 

eficiência de fotopico para uma emissão gama ou X, e A representa a atividade da fonte 

rastreada por um sistema absoluto. 

O sistema espectrométrico foi cuidadosamente calibrado em eficiência. Para isso 

foram utilizadas as fontes puntiformes de referência: 5 4 Mn, 6 0 Co, l 0 9 Cd, 1 1 3 Sn, 1 3 3 Ba, 
1 3 4 Cs, l 3 7 Cs , 1 3 9 Ce, I 5 2 Eu, 1 6 6 m H o and 2 4 1 Am. A incerteza total na atividade dessas fontes 

estava entre 0,1 e 1,5 % (k=l) estando a curva de eficiência do detector apresentada na 

Figura 4.1. 

As probabilidades de emissões gama para 135,34- e 167,4-keV do Tl foram 

calculadas e comparadas com valores publicados anteriormente. 

3.2 Padronização de Cinzas e Resíduos da Queima de Produtos Industriais 

3.2.1 Características das Amostras 

As medidas foram realizadas para dois tipos de amostras: cinzas e resíduos, que 

apresentavam as seguintes características: 

Tabela 3.2 - Características da Amostras 

AMOSTRA CINZAS RESIDUOS 

REFERÊNCIA N° 26390 N° 26858 

MASSA (g) 13,5 49,3 

DENSIDADE (g.cm 3 ) 0,29 0,97 

DIÂMETRO INTERNO DO FRASCO (mm) 44,7 44,7 

DIÂMETRO EXTERNO DO FRASCO (mm) 46,7 46,7 

ALTURA PREENCHIDA (mm) 30 30 

MASSA DO FRASCO (g) 22,2 22,2 
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A composição de cada amostra foi determinada pelo fornecedor das mesmas, por 

fluorescência de raios-X, sendo os principais elementos (% massa > 1) encontrados : O, 

Mg, Si, P, S, Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Sb, Pb, Ti, Al, Cl. Elementos radioativos foram 

introduzidos nas amostras e as atividades estimadas pelo fornecedor são apresentadas na 

Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Estimativa das atividades das amostras 

ELEMENTO 
CINZAS 

ATIVIDADE 

(kBq) 
INCERTEZA (%) 

RESIDUOS 

ATIVIDADE 

(kBq) 
INCERTEZA (%) 

5 5 Fe 85,5 20 35,71 20 
6 3 Ni 11,82 20 5,27 20 

, 4 C 0,5 20 0,25 20 
3 H 0,63 20 <0 ,5 -

239-240-242p u 35,1 50 7,65 15 
2 3 8 u - - 0,015 60 

2 4 2 Cm - - 0,01 40 
2 4 4 Cm - - 0,05 40 

2 3 3 U- 2 3 7 Np- 2 3 4 U - _ 0,02 60 
2 3 2 U- 2 4 , Am- 2 3 8 Pu 1700 50 3,06 15 

5 , Cr 2,07 37 - -
5 4 Mn 1,7 10 2,12 10 
5 7 Co - - 0,1 13 
5 8 Co 8,76 5 3,45 10 
6 0 Co 32,76 6 25,21 10 
9 5 Zr - - 0,25 15 

9 5 N b - - 0,42 22 
1 0 8 A g m 0,21 25 0,05 24 
i ' o A g m 6,15 3 1,92 10 

1 2 4 Sb 1,18 20 0,06 35 
, 2 5 S b 10 35 0,39 14 

, 3 4 Cs 8,62 38 0,27 12 
1 3 7 Cs 12,66 6 2,86 10 
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As amostras foram acondicionadas em frascos cilíndricos de polipropileno 

[(CH2-CH-CH3)n - densidade = 0,90(2)] com 60 ml de volume e as características 

descritas conforme os dados na Tabela 3.2. 

Amostras inativas e frascos vazios também foram fornecidos para a realização 

das medidas necessárias na determinação dos coeficientes de absorção. 

3.2.2. Determinação dos Coeficientes de Atenuação 

Os coeficientes de atenuação foram determinados para as amostras de acordo 

com a lei de Beer-Lambert: 

I(E)=lo(E)exp(-u-(E)x) [3.3] 

Onde I(E) significa a intensidade do feixe transmitido, e p(E) é o coeficiente de 

atenuação do material para a energia E. 

O feixe de fótons inicial foi fornecido por uma fonte puntiforme de Eu que 

emite fótons de 122 a 1408 keV, suficientes para cobrir a escala da energia de interesse 

para a medida das atividades das amostras. Para obter um feixe quase paralelo foram 

utilizados dois colimadores, o colimador da fonte (espessura = 5 cm, diâmetro do furo ~ 

1 cm) situado sob a fonte e o colimador do detector, com as mesmas características do 

anterior, posicionado acima da janela do detector. 

O espectro do Eu foi adquirido nas seguintes situações: 

- ar entre a fonte e o detector (Figura 3.4-a); 

- frasco vazio posicionado acima do colimador do detector; 

- frasco cheio com amostra de massa conhecida para cada matriz (Figure 3.4-b). 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Figura 3.4 a: sem amostra Figura 3.4b: com amostra 

Com a primeira das duas series de espectros, foi possível determinar o 

coeficiente de atenuação do material do frasco. Para cada pico correspondente a energia 

E : 

p(E) = l-ln 
x 

[3.4] 

onde: x é a espessura do fundo do frasco e No and N são as contagens correspondentes 

respectivamente as áreas de pico sem e com o frasco 

Não foi possível obter uma curva coeficiente de atenuação versus energia devido 

aos resultados inconsistentes para as medições realizadas com as cinzas e os resíduos. 

39 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Figura 3.4 a: sem amostra Figura 3.4b: com amostra 

Com a primeira das duas series de espectros, foi possível determinar o 

coeficiente de atenuação do material do frasco. Para cada pico correspondente a energia 

E : 

u<E) = - . | n 

onde: x é a espessura do fundo do frasco e No and N são as contagens correspondentes 

respectivamente as áreas de pico sem e com o frasco 

Não foi possível obter uma curva coeficiente de atenuação versus energia devido 

aos resultados inconsistentes para as medições realizadas com as cinzas e os resíduos. 

No 
N 

[3.4] 
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Desta forma, optou-se pela utilização dos valores encontrados na tabela XCOM 

(BERGER, 1987). 

As duas últimas séries de espectros foram utilizadas para determinar os 

coeficientes de atenuação das cinzas e dos resíduos. As incertezas associadas as 

medições foram determinadas pela equação abaixo (FERREUX, 2003): 

u(M) 
M 

u2(x) 
+ In N \2Í 

N 

u(N) 2 , u (N 0 )
: 

N N 
[3.5] 

Os valores obtidos com a curva foram utilizados na entrada de dados do 

programa ETNA para o cálculo da eficiência correspondente a cada matriz na geometria 

de medida. 

3.2.3. Calibração de Referência 

As medidas foram realizadas por espectrometria gama. Para essas geometrias 

específicas (volume e matriz) não existiam curvas de eficiência disponíveis. Dessa 

forma, foi necessário calcular a transferência de eficiência entre a geometria de 

calibração e a geometria de medida utilizando-se para este propósito o programa ETNA 

. Para utilizar corretamente o programa ETNA, nessa etapa, foi necessário 

preliminarmente proceder: 

• a otimização dos parâmetros geométricos do detector 

• a determinação dos coeficientes de atenuação de ambas as amostras na faixa de 

energia de interesse. 
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a. Características do Detector 

Todas as medidas foram realizadas com o detector coaxial de alta pureza de 

germânio GeHP denominado Gl . As especificações do detector, existentes no manual, 

são apresentadas na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Especificações do detector Gl 

DIÂMETRO DO CRISTAL (mm) 48,0 

COMPRIMENTO DO CRISTAL (mm) 52,7 

DISTÂNCIA ENTRE O CRISTAL E O ENCAPSULAMENTO (mm) 3 

JANELA DO DETECTOR (mm) 0,5 (Berílio) 

CAMADA SEMI-MORTA (fim) 0,3 

RESOLUÇÃO (FWHM) PARA 1,33 MeV, 6 0 C o (keV) 1,73 

EFICIÊNCIA RELATIVA PARA O 1,33 MeV, 6 0 C o 17,8% 

Os pulsos foram modelados e amplificados por um amplificador Canberra 2020 

(conventional Gauss shaping - constante de tempo: 6 (is ) associado a um multicanal 

EG&G ORTEC Modelo 919 Spectrum Master. As aquisições e análises dos espectros 

foram realizadas com o programa Maestro 0 . Em geral, as áreas de pico foram 

registradas pelo Maestro como a área líquida da região de pico cujo BG foi subtraído 

linearmente. 

b. Curva de Eficiência — geometria fonte puntiforme 

A curva de calibração em eficiência foi previamente determinada utilizando-se 

fontes puntiformes na posição de referência do sistema espectrometrico (10,35 cm entre 

a fonte e a janela do detector). Os radionuclídeos utilizados foram : 3 4 Mn, 5 6 Co, 5 7 Co, 

6 0 Co, 1 0 9 Cd, 1 3 3 Ba, 1 3 4 Cs , 1 5 2 Eu, í 9 2 I r e 2 4 1 Am. 

A atividade de cada radionuclídeo (A) foi determinada por métodos diretos 

como método coincidência, cintilação líquida ou câmara de ionização e as incertezas 

relativas eram menores que IO"3. 
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Para cada pico, correspondente a uma energia E, com área N(E), a eficiência de 

pico, e(E) é dada por : 

, ( E ) = J Í L C [3.6] 
A.I(E).t L J 

Í(E) é a probabilidade de emissão gama, obtida da Tabela de Nuclídeos 

NUCLEIDE (1988), t é o tempo de aquisição e C é o produto de diferentes fatores de 

correção, como soma coincidência, decaimento radioativo, etc. 

Os fatores de correção para o efeito soma foram obtidos utilizando o ETNA para 

os emissores multi-garna ( 5 6 Co, 6 0 Co, 1 3 3 Ba, 1 5 2 Eu, 1 3 4 Cs) . O maior valor do fator de 

correção desse efeito foi cerca de 2 % . 

Os valores das eficiências em função das energias foram ajustados com o 

programa computacional EFFIGIE (MOREL, 2004). A curva de eficiência obtida é 

apresentada na Figura 4.1 e as incertezas associadas são inferiores a 0,5 % 

c. Curva de Eficiência - geometria frasco cilíndrico 

Outra curva de eficiência foi determinada usando a geometria denominada de 

SG50 a 10,35 cm de distância da janela do detector. Essa geometria consiste de um 

frasco com 50 cm 3 de polietileno contendo uma solução HC1 (lmol/L) onde foram 

inseridos radionuclídeos padrões. O frasco SG50 possui as seguintes características: 

diâmetro externo = 39 mm, espessura das paredes = 1,20 mm e espessura do fundo -

1,40 mm. 

A altura do líquido foi deduzida da massa da solução (48,202g) e da densidade 

(1,016 g.cm"3), obtendo-se dessa forma o valor de 46 mm. 

A curva de eficiência para essa geometria foi determinada seguindo-se o mesmo 

procedimento descrito para obtenção da primeira curva e também foi ajustada com o 

programa EFFIGIE. A curva de eficiência para a geometria de frasco SG50 a 10,35 cm 

de distância fonte-detector é apresentada na Figura 3.5. As incertezas associadas são da 

ordem de 2.0 % 
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Figura 3.5. Curva de Eficiência para a geometria de frasco SG50 a 10,35 cm - LNHB 

3.2.3 Transferência de Eficiência Utilizando ETNA 

Os coficientes de transferência de energia entre as geometrias de calibração 

foram calculados pelo ETNA. Para tanto, foi necssário determinar os parâmetros do 

conjunto fonte-detector nas condições de medição e de calibração. 

O programa realizou o cálculo do fator de transferência em função da razão dos 

ângulos sólidos, segundo a equação (2.30). 

Os parâmetros utilizados no cálculo estavam em conformidade às especificações 

do manual do detector utilizado. O resultado obtido através do ETNA foi comparado ao 

obtido experimentalmente, apresentando um desvio em relação ao esperado. Como este 

desvio foi praticamente constante (cerca de 3%) para todo o intervalo de energia, 

suspeitamos que um erro ocorreu em algum(ns) do(s) fator(es) geométrico(s). 

Dessa forma, para testar os parâmetros geométricos houve a necessidade de se 

realizar medidas complementares e, então, simulá-las no ETNA variando os diferentes 

parâmetros. 
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Figura 3.5. Curva de Eficiência para a geometria de frasco SG50 a 10,35 cm - LNHB 

3.2.3 Transferência de Eficiência Utilizando ETNA 

Os coficientes de transferência de energia entre as geometrias de calibração 

foram calculados pelo ETNA. Para tanto, foi necssário determinar os parâmetros do 

conjunto fonte-detector nas condições de medição e de calibração. 

O programa realizou o cálculo do fator de transferência em função da razão dos 

ângulos sólidos, segundo a equação (2.30). 

Os parâmetros utilizados no cálculo estavam em conformidade às especificações 

do manual do detector utilizado. O resultado obtido através do ETNA foi comparado ao 

obtido experimentalmente, apresentando um desvio em relação ao esperado. Como este 

desvio foi praticamente constante (cerca de 3%) para todo o intervalo de energia, 

suspeitamos que um erro ocorreu em algum(ns) do(s) fator(es) geométrico(s). 

Dessa forma, para testar os parâmetros geométricos houve a necessidade de se 

realizar medidas complementares e, então, simulá-las no ETNA variando os diferentes 

parâmetros. 
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137 3 ff* 

Dessa forma, uma fonte puntiforme de Cs foi posicionada em diferentes 

distâncias fonte-detector, cobrindo uma faixa de distâncias entre 2,35 cm a 18,35 cm. 

Como o 1 3 7 Cs emite um único gama (662 keV), não havia interferência do efeito 

soma e a relação entre as áreas de pico para duas distâncias diferentes corresponderia 

diretamente a relação entre as eficiências. Parâmetros geométricos do detector 

(diâmetro, distância cristal-j anela) foram alterados de forma a testar o cálculo do ETNA 

em função dos valores experimentais ao longo da variação da distância. 

As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as curvas de eficiência do detector G l , a 

primeira para a geometria puntiforme a 10,35 cm de distância fonte-detector e a segunda 

para a geometria de frasco SG50 na mesma distância. 

• Experimental effcíency 

Frtted ef ídency 

0 I 1 1 1 1 1 • 1 i 1 1 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Energia (keV) 

Figura 3.6 : Curva de Eficiência para a geometria puntiforme a 10,35 cm - LNHB 

Após a otimização dos parâmetros do detector, o cálculo da transferência de 

eficiência realizado pelo ETNA para a geometria "SG50" foi refeito. A tabela 3.6 

apresenta este resultado. 
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Dessa forma, uma fonte puntiforme de Cs foi posicionada em diferentes 
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Após a otimização dos parâmetros do detector, o cálculo da transferência de 

eficiência realizado pelo ETNA para a geometria "SG50" foi refeito. A tabela 3.6 

apresenta este resultado. 
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3.2.4 Fatores de correção para efeito soma-coincidência 

Os fatores de correção para o efeito soma-coincidência também foram 

calculados pelo ETNA. O cálculo destes fatores é realizado para determinados 

radionuclídeos cuja geometria é bem conhecida. Foi necessária a determinação da 

eficiência total e da eficiência de absorção total (de fotopico) na faixa de energia de 

interesse. 

O esquema de desintegração foi reconstituído por meio de informações 

elementares que incluíram: o número total de níveis, o rendimento de fluorescência, as 

energias de emissão X e das diferentes transições. Também incluiu-se para cada 

radionuclídeo, os níveis inicial e final, a probabilidade de emissão de fótons e os 

coeficientes de conversão das diferentes camadas atômicas. 

As eficiências correspondentes às energias de suas diferentes transições foram 

interpoladas a partir dos valores discretos conhecidos. No caso das geometrias não-

puntiformes, os cálculos levaram em conta as integrações sobre as eficiências 

elementares cuja determinação exigiu o conhecimento dos coeficientes de atenuação e 

linear dos diferentes materiais situados no caminho dos fótons. 

3.2.5. Determinação das Atividades das Amostras 

As amostras das cinzas e dos resíduos na geometria cilíndrica foram medidas à 

distância de referência de 10,35 cm. Foram feitas três medições para cada amostra com 

tempo de aquisição de 250.000 s. 

As áreas de pico foram calculadas com o MAESTRO® mas para as regiões que 

apresentaram superposição de picos (overlapping peaks), utilizou-se o programa 

COLEGRAM® para realizar a deconvolução, ou seja, extrair informações acerca das 

áreas de pico compostos (multipletos).l 

A Figura 3.7 mostra um exemplo de deconvolução para a região de energia entre 

760-770 keV onde estão presentes os picos do 9 5 Z r (756,7 keV) e 9 5 N b (765,03 keV). 
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Os coeficientes de transferência de energia foram calculados pelo ETNA para 

ambas as amostras usando os coeficientes de atenuação previamente calculados . 

A atividade de cada radionuclídeo presente nas amostras foi determinada de 

acordo com a seguinte equação : 

S(E) 

P x > r(E)U(E) 
[3.7] 

onde A é a atividade do radionuclídeo, S representa a área líquida do pico de emissão, 

Px,y é a intensidade de emissão da radiação, t o tempo de aquisição do espectro, s a 

eficiência e F c , fatores de correção. 

7 7 0 

Figura 3.7. Deconvolução da faixa de energia entre 760-770 keV 

46 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Os coeficientes de transferência de energia foram calculados pelo ETNA para 

ambas as amostras usando os coeficientes de atenuação previamente calculados . 

A atividade de cada radionuclídeo presente nas amostras foi determinada de 

acordo com a seguinte equação : 

A - S ( E ) F e [3.7] 
PX,,(E)U(E) 

onde A é a atividade do radionuclídeo, S representa a área líquida do pico de emissão, 

Px,y é a intensidade de emissão da radiação, t o tempo de aquisição do espectro, e a 

eficiência e F c , fatores de correção. 

760 765 770 

Energy (keV) 

Figura 3.7. Deconvolucão da faixa de energia entre 760-770 keV 
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3.2.6 Incertezas 

A incerteza padrão combinada obtida para cada atividade representa a soma 

quadrática das incertezas do tipo A e do tipo B (equação [3.8]). 

Para obter a incerteza expandida, correspondente a incerteza padrão, foi 

utilizado k=l na equação 3.9, obtendo-se desta forma, um intervalo de confiança de 

68,3 % (ABNT,1998). 

N f * \ 2 

u*(y) = I 
í=i 

u2(x,) (3-8) 

U = kuc(y) (3.9) 

O cálculo das incertezas levou em conta: a massa da amostra, a área do pico (S) : 

S 1 / 2 , as eficiências (em função das energias), a transferência de eficiência, a correção 

para o efeito soma coincidência (10 % de correção) e a probabilidade de emissão gama. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
4.1 Resultados para o 2 0 1 T1 

4.1.1 Curvas de Eficiência 

A Figura 4.1 mostra a curva de eficiência obtida para o detector coaxial de 

HPGe do LNMRI na geometria puntiforme a 10 cm de distância fonte-detector. 

Energia (keV) 

Figura 4.1 Curva de Eficiência de detector de Ge - LNMRI 

A atividade do 2 0 1 T1 foi determinada como sendo 1290,90 ± 0,25 % kBq/g a data 

de referência da fonte. O método de coincidência pico-soma, aplicado neste trabalho 
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para determinação da atividade do Tl, difere dos outros métodos absolutos por 

apresentar rapidez na sua execução, pela versatilidade em relação à geometria da 

amostra e por serem sua precisão e sua exatidão satisfatórias. 

4.1.2 Fatores de Correção para o 2 0 1 T1 

Como a fonte aqui utilizada possui um esquema de decaimento simples e sua 

geometria era do tipo puntiforme, logo em condições ideais de medição, não foi 

necessário realizar a transferência de eficiência para uma outra geometria. 

Fatores de correção para o 2 0 1 Tl foram determinados utilizando o ETNA (Tabela 

4.1). Os dados de entrada utilizados no programa foram extraídos do manual do 

detector. 

201 

Tabela 4.1. Fatores de Correção para o Tl 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 1,58 1,000045 1,001324 1,001369 

2 0 32,19 1,000000 1,001076 1,001076 

2 1 30,60 1,000000 1,001076 1,001076 

3 0 167,43 1,000000 1,000746 1,000746 

201 rp| 3 í 165,88 1,000000 1,000746 1,000746 

3 2 135,34 1,000000 1,000746 1,000746 

4 1 72,46 1,000000 1,000000 1,000000 

4 2 72,46 1,000000 1,000000 1,000000 

4 3 72,46 1,000000 1,000000 1,000000 

Como pode ser visto, as correções associadas ao efeito soma-coincidência para 

as energias de 135,3 e 165,9+167,4 keV foram desprezíveis. Em se tratando do 201 Tl, 

chama-se atenção para o fato de que praticamente só houve influência do efeito soma 

nas transições do tipo X-X, as quais serão objeto de um estudo posterior, com detector 

do tipo planar, uma vez que são de baixas intensidades. 
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4.1.3 Parâmetros Nucleares do Tl 

A Figura 4.2 apresenta o espectro de radiação obtido para a fonte puntiforme de 

201 Tl, a 10 cm de distância fonte-detector. No detalhe podemos observar os picos de 

emissão gama em 135,3 e 165,9+167,4 keV. 

1.0E07 

4.00 397.00 

Acquked: 21/10/2002 16:07:51 

790.00 
Energy (keV) 

1183.00 1576.00 

Real Time: 65936.46 s. Live Time: 60000.00 s. 

901 

Figura 4.2 espectro do Tl obtido com o detector HPGe em um tempo de contagem de 

60000s. 

A Tabela 4.2 apresenta os valores das probabilidades de emissão gama 

determinados para as energias de 135,3 e 165,9+167 keV do 2 0 1 T1 , neste trabalho, de 

acordo com a equação 3.2, e àqueles anteriormente publicados. 
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Tabela 4.2 Probabilidades de emissão do Tl, em valores absolutos 

E (keV) 135,3 165,9 167,4 165,9+167,4 

Martin(1976) 0,037 ± 0,004 0,0019 ± 0 , 0 0 0 3 0,119 ± 0 , 0 0 9 -

Nass (1977) 0 , 0 2 6 5 1 0 , 0 0 1 0 0,00180 ± 
0,00020 

0,1000 ± 0 , 0 0 1 7 -

Debertin(1979) 0,0280 ± 0,0003 0,0016 ± 0 , 0 0 0 2 0,1060 ± 0 , 0 0 1 2 -

Plch (1989) - - - 0,106 ± 0 , 0 0 1 

PTB (1990) - - 0,1018 ± 0 , 0 0 1 0 -

NPL(1990) - - 0,1005 ± 0 , 0 0 1 7 -

NIST(1990) - - 0,0988 ± 0,0008 -

Este trabalho 0,0273 ± 0,0002 - - 0,1050 ± 0 , 0 0 0 5 

Em termos comparativos, os valores determinados neste trabalho para as 

probabilidades gama apresentaram boa concordância com os descritos na literatura. 

Além disso, suas incertezas foram inferiores àquelas publicadas demonstrando a 

validade do método adotado. 

Tais resultados foram possíveis em virtude de não ter sido necessário introduzir 

fatores de correção para auto-absorção, atenuação, soma-coincidência gama-gama. 

De acordo com a Tabela 4.2, pode-se observar que os últimos valores publicados 

para a probabilidade de emissão na energia 135,3 keV são da década de 70. Nas 

publicações mais recentes (1990) só foi determinada a probabilidade de emissão para a 

energia 167,4 keV. Porém, como não é possível separar as emissões 165,9 e 167,4 keV 

por técnicas de espectrometrías convencionais (elas podem ser determinadas 

separadamente utilizando técnicas de deconvolução de picos ou um detector Ge planar 

de alto poder de resolução) optou-se por determinar a probabilidade considerando a 

soma das duas energias mencionadas. Nas práticas de espectrometria, geralmente, 

utiliza-se a energia média, ou seja, a média ponderada entre as energias muito próximas. 
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Tabela 4.2 Probabilidades de emissão do Tl, em valores absolutos 

E(keV) 135,3 165,9 167,4 165,9+167,4 

Martin(1976) 0,037 ± 0,004 0,0019 ±0,0003 0,119 ±0,009 -

Nass (1977) 0,0265 ±0,0010 0,00180 ± 
0,00020 

0,1000 ±0,0017 -

Debertin(1979) 0,0280 ±0,0003 0,0016 ±0,0002 0,1060 ±0,0012 -

PIch (1989) - - - 0,106 + 0,001 

PTB (1990) - - 0,1018 ±0,0010 -
NPL(1990) - - 0,1005 ±0,0017 -
NIST(1990) - - 0,0988 ±0,0008 -
Este trabalho 0,0273 ± 0,0002 - - 0,1050 ± 0,0005 

Em termos comparativos, os valores determinados neste trabalho para as 

probabilidades gama apresentaram boa concordância com os descritos na literatura. 

Além disso, suas incertezas foram inferiores àquelas publicadas demonstrando a 

validade do método adotado. 

Tais resultados foram possíveis em virtude de não ter sido necessário introduzir 

fatores de correção para auto-absorção, atenuação, soma-coincidência gama-gama. 

De acordo com a Tabela 4.2, pode-se observar que os últimos valores publicados 

para a probabilidade de emissão na energia 135,3 keV são da década de 70. Nas 

publicações mais recentes (1990) só foi determinada a probabilidade de emissão para a 

energia 167,4 keV. Porém, como não é possível separar as emissões 165,9 e 167,4 keV 

por técnicas de espectrometrías convencionais (elas podem ser determinadas 

separadamente utilizando técnicas de deconvolução de picos ou um detector Ge planar 

de alto poder de resolução) optou-se por determinar a probabilidade considerando a 

soma das duas energias mencionadas. Nas práticas de espectrometria, geralmente, 

utiliza-se a energia média, ou seja, a média ponderada entre as energias muito próximas. 
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Adicionalmente, por ser a determinação da eficiência, na região abaixo de 100 

keV, mais complexa que para as altas energias, optou-se por estudar as probabilidades 

de emissão de linhas nesta região em um trabalho futuro, utilizando técnicas de 

deconvolução. 

Como exemplo, a Tabela 4.3 apresenta os componentes de incertezas que 

influenciaram o valor final obtido para as probabilidades de emissão do Tl.. 

Tabela 4.3 Componentes da incerteza para a probabilidade de emissão gama na energia 

135,4 keV do 2 0 1 T1. 

Fonte de Incerteza Valor Percentual 

Área do pico (cps) 0 ,15% 

Atividade 0,25 % 

Eficiência 0,71 % 

Massa da amostra, posicionamento 0 ,10% 

Fator de Correção para a coincidência y-X 0,0075 % 

TOTAL 0,77 % 

A partir dos experimentos montados para a aquisição dos espectros de radiação, 

adicionalmente, foi determinada a meia- vida do 2 0 , T 1 , cujo valor e respectiva incerteza é 

de 3,0380±0,0018 dias. Este resultado também apresentou boa concordância com os 

valores publicados e um valor ótimo para a incerteza, conforme podemos observar na 

Tabela 4.4. 

Embora a incerteza obtida pela meia-vida do 2 0 1 Tl tenha apresentado uma 

melhoria significativa em relação às apresentadas na literatura, mesmo assim, poderia-se 

obter uma menor incerteza se nossa medição fosse realizada sob condições ideais. Visto 

que, uma determinação mais precisa da meia-vida requer um tempo de medição grande 

(cerca de 4 semanas ininterruptas). 

Tabela 4.4 Valores de meia-vida para o 2 0 1 T1. 
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Adicionalmente, por ser a determinação da eficiência, na região abaixo de 100 

keV, mais complexa que para as altas energias, optou-se por estudar as probabilidades 

de emissão de linhas nesta região em um trabalho futuro, utilizando técnicas de 

deconvolução. 

Como exemplo, a Tabela 4.3 apresenta os componentes de incertezas que 

influenciaram o valor final obtido para as probabilidades de emissão do 2 0 1 T 1 . . 

Tabela 4.3 Componentes da incerteza para a probabilidade de emissão gama na energia 

135,4 keV do 2 0 1 T 1 . 

Fonte de Incerteza Valor Percentual 

Área do pico (cps) 0,15 % 

Atividade 0,25 % 

Eficiência 0,71 % 

Massa da amostra, posicionamento 0,10 % 

Fator de Correção para a coincidência y-X 0,0075 % 

TOTAL 0,77 % 

A partir dos experimentos montados para a aquisição dos espectros de radiação, 

adicionalmente, foi determinada a meia-vida do Tl, cujo valor e respectiva incerteza é 

de 3,038O±O,OO18 dias. Este resultado também apresentou boa concordância com os 

valores publicados e um valor ótimo para a incerteza, conforme podemos observar na 

Tabela 4.4. 

)̂ftl 

Embora a incerteza obtida pela meia-vida do Tl tenha apresentado uma 

melhoria significativa em relação às apresentadas na literatura, mesmo assim, poderia-se 

obter uma menor incerteza se nossa medição fosse realizada sob condições ideais. Visto 

que, uma determinação mais precisa da meia-vida requer um tempo de medição grande 

(cerca de 4 semanas ininterruptas). 
Tabela 4.4 Valores de meia-vida para o 2 0 ! T 1 . 
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Autores 
Números de 

meia-vida Tm (d) Une. (d) Método 

Debertin (1979) 
5,5 3,0420 0,0050 Ge(Li)-l 

Debertin (1979) 
5,2 3,0460 0,0046 Ge(Li)-2 

Lagoutine (1982) 4,0 3,0408 0,0040 Nal(Tl) 

Este trabalho 1,5 3,0380 0.0017 HPGe 

4.2 Resultados da Padronização das Cinzas e dos Resíduos 

4.2.1 Coeficientes de Atenuação 

* 

As curvas encontradas para os coeficientes de atenuação para as amostras de 

cinzas e de resíduos são apresentadas nas Figuras 4.3 e 4.4 abaixo. Os valores 

experimentais foram obtidos, com incertezas médias de 2% exceto para 1112 keV e 

1212 keV. 

0 , 2 5 

0,00 A 1 1 1 1 1 1 1 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 

Energy (keV) 

Figura 4.3 Coeficiente de Atenuação para Cinzas 
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Autores 
Números de 

meia-vida 
Ti/2 (d) Une. (d) Método 

Debertín (1979) 
5,5 3,0420 0,0050 Ge(Li)-l 

Debertín (1979) 
5,2 3,0460 0,0046 Ge(Li)-2 

Lagoutme (1982) 4,0 3,0408 0,0040 Nal(Tl) 

Este trabalho 1,5 3,0380 0.0017 HPGe 

4.2 Resultados da Padronização das Cinzas e dos Resíduos 

4.2.1 Coeficientes de Atenuação 

As curvas encontradas para os coeficientes de atenuação para as amostras de 

cinzas e de resíduos são apresentadas nas Figuras 4.3 e 4.4 abaixo. Os valores 

experimentais foram obtidos, com incertezas médias de 2% exceto para 1112 keV e 

1212 keV. 

0.25 

o,oo —i 1 1 1 1 1 1 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 

Energy (keV) 

Figura 4.3 Coeficiente de Atenuação para Cinzas 
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0 , 2 5 

< 0 , 0 5 -

0 , 0 0 -I 1 1 1 1 1 1 1 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 

Energy (keV) 

Figura 4.4 Coeficiente de Atenuação para Resíduos 

4.2.2 Fatores de Transferência de Eficiência Utilizando ETNA 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados para os fatores de transferência de 

eficiência calculados pelo programa ETNA para a geometria SG50 a partir da geometria 

puntiforme. Nela, podemos verificar que a relação entre os resultados das eficiências 

obtidos pelo programa EFFIGIE (considerado como a medida experimental) e os 

calculados pelo ETNA apresentaram desvios da ordem de 3%. 
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Tabela 4.5 Transferência de Energia entre as geometrias de Calibração e de Medida — 

Resultado Preliminar com energias projetadas. 

ENERGIA 
(keV) 

ETNA EFFIGIE ETNA / EFFIGIE DESVIO % 

100 0,004639 0,004699 0,987 1,3 

150 0,004189 0,004182 1,001 -0,2 

200 0,003478 0,003499 0,994 0,6 

250 0,002863 0,002918 0,981 1,9 

300 0,002414 0,002472 0,977 2,3 

400 0,001824 0,001875 0,973 2,7 

500 0,001470 0,001514 0,971 2,9 

600 0,001242 0,001280 0,970 3,0 

700 0,001088 0,001116 0,975 2,5 

800 0,000971 0,000995 0,976 2,4 

900 0,000880 0,000901 0,977 2,3 

1000 0,000807 0,000825 0,978 2,2 

1100 0,000744 0,000763 0,976 2,5 

1200 0,000698 0,000709 0,984 1,6 

1300 0,000651 0,000663 0,981 1,8 

1400 0,000612 0,000623 0,983 1,8 

1500 0,000577 0,000587 0,983 1,7 

1700 0,000515 0,000525 0,982 1,9 

2000 0,000439 0,000452 0,973 2,9 

Em se tratando da utilização de geometrias de calibração padronizadas, este 

desvio foi considerado elevado. Isto indica a necessidade de um ajuste nos parâmetros 

relacionados à configuração do detector utilizado (fatores geométricos), o que foi obtido 

a seguir. 
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O processo de validação dos parâmetros do detector envolveu diferentes 

configurações. Para cada configuração testada, foi simulada uma resposta em termos de 

contagens para diferentes distâncias fonte-detector. 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados obtidos com os testes utilizando-se um 

padrão primário de 1 3 7 Cs em sua configuração final encontrada para os parâmetros do 

detector. A última coluna desta Tabela apresenta a razão entre a área do pico 662 keV 

em determinada distância e sua área na distância de referência (10,35 cm). 

Tabela 4.6 : Comparação dos valores experimentais com os calculados pelo ETNA para 
a fonte de 1 3 7 C s 

DISTÂNCIA 

(cm) 
EXPERIMENTAL ETNA ETNA/EXP DESVIO % 

2,35 7,348 7,290 0,992 0,8 

3,35 4,968 4,986 1,004 -0,4 

4,35 3,611 3,630 1,005 -0,5 

5,35 2,722 2,737 1,005 -0,6 

6,35 2,135 2,180 1,000 -2,1 

7,35 1,716 1,716 1,000 0,0 

8,35 1,406 1,421 1,002 -1,1 

9,35 1,176 1,182 1,002 -0,5 

11,35 0,856 0,856 1,004 0,0 

15,35 0,505 0,508 1,020 -0,6 

18,35 0,376 0,370 1,000 1,6 

Após várias simulações e testes efetuados variando parâmetros intrínsecos ao 

detector, obteve-se finalmente uma configuração considerada ideal. Observa-se na 

Tabela acima que, após o ajuste, os valores experimentais apresentaram uma melhor 

concordância com a simulação obtida pelo programa ETNA. Os resultados mais 

coerentes foram obtidos com a configuração da distância entre o cristal e a janela do 

detector em 6 mm ao invés dos 3 mm especificados pelo fabricante. 

Novamente, realizou-se o cálculo da transferência de eficiência para a geometria 

"SG50", após a otimização dos parâmetros do detector (Tabela 4.7). 
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Como esperado, houve maior concordância nestes resultados do que nos 

anteriores apresentados pela Tabela 4.5. 

Tabela 4.7. Resultado final da comparação entre os fatores de transferência de eficiência 

obtidos experimentalmente e através do ETNA. 

ENERGIA 
(keV) 

ETNA EFFIGIE ETNA / EFFIGIE DESVIO % 

100 0,004647 0,004699 0,989 1,1 

150 0,004225 0,004182 1,010 -1,0 

200 0,003508 0,003499 1,002 -0,3 

250 0,002897 0,002918 0,993 0,7 

300 0,002439 0,002472 0,987 1,3 

400 0,001839 0,001875 0,981 1,9 

500 0,001484 0,001514 0,980 2,0 

600 0,001254 0,001280 0,980 2,0 

700 0,001098 0,001116 0,984 1,6 

800 0,000980 0,000995 0,985 1,5 

900 0,000888 0,000901 0,986 1,4 

1000 0,000814 0,000825 0,986 1,3 

1100 0,000751 0,000763 0,984 1,6 

1200 0,000704 0,000709 0,992 0,7 

1300 0,000656 0,000663 0,990 1,1 

1400 0,000617 0,000623 0,991 1,0 

1500 0,000582 0,000587 0,991 0,9 

1700 0,000519 0,000525 0,990 1/1 

2000 0,000443 0,000452 0,980 2,0 

Este resultado (Tabela 4.7) mostrou uma significativa melhora na resposta dos 

fatores de transferência obtidos pelo programa (desvio máximo de 2%) em relação 

àqueles obtidos anteriormente ( 3 % ) conforme Tabela 4.5. Embora pareça pequena a 

diferença, não somente sob o ponto de vista metrológico, mas, sobretudo para efeitos de 

definição de parâmetros de simulação, esta diferença produziu resultados expressivos. 
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Desta forma, pôde-se obter os fatores de transferência de eficiência (Tabela 4.8) 

calculados pelo ETNA para ambas as amostras (cinzas e resíduos) utilizando-se os 

coeficientes de atenuação apresentados no item 4.2.1. 

Tabela 4.8 Fatores de Eficiência das Amostras 

Energia (keV) Cinzas Resíduos 

100 0,005197 0,005223 

120 0,005125 0,005123 

150 0,004839 0,004822 

200 0,004056 0,004037 

250 0,003366 0,003345 

300 0,002835 0,002817 

400 0,002187 0,002176 

500 0,001712 0,001707 

600 0,001440 0,001437 

700 0,001256 0,001255 

800 0,001116 0,001116 

900 0,001009 0,001010 

1000 0,000920 0,000923 

1100 0,000845 0,000848 

1200 0,000791 0,000794 

1300 0,000735 0,000739 

1400 0,000689 0,000693 

1500 0,000648 0,000652 

1600 0,000611 0,000615 

1691 0,000579 0,000583 

1700 0,000577 0,000581 

1800 0,000545 0,000549 

1900 0,000516 0,000520 

2000 0,000489 0,000493 
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4.2.3 Fatores de correção 

Os fatores de correção para o efeito soma-coincidência de todos os 

radionuclídeos emissores gama presentes nas amostras obtidos com o ETNA são 

apresentados nas Tabelas 4.9 a 4.22 . Os fatores foram obtidos na geometria de 

referência (fonte puntiforme a 10,35 cm de distância fonte-detector ) para as amostras 

de cinzas e resíduos. 

Tabela 4.9 Fatores de Correção do Efeito Soma para o 1 1 0 A g 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(kev) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 657,7 1,001015 1 1,001015 

2 1 815,5 1,060959 1,000092 1,061057 

3 0 1475,8 1,010253 1 1,010253 

3 1 818,0 1,072387 1,000092 1,072486 

4 1 1074,0 1,060842 1,000091 1,060939 

5 0 1783,5 1,027247 1 1,027247 

Resíduos 5 1 1125,7 1,090441 1,000091 1,09054 

6 5 295,3 1,100607 1,000072 1,100686 

7 1 1421,0 1,060738 1,000091 1,060835 

8 1 1629,7 1,060693 1,000091 1,060789 

9 1 1674,3 1,060684 1,000091 1,06078 

10 1 2004,7 1,060542 1,000091 1,060638 

10 3 1186,7 1,09962 1,000069 1,099696 

Tabela 4.10 a Fatores de Correção do Efeito Soma para o Co - CINZAS 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(kev) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 14,4 1,078994 1,003654 1,082936 

2 0 136,4 0,99931 1,003296 1,002604 

2 1 122,0 1,004528 1,006301 1,010857 

3 0 366,7 1,059186 1,002572 1,06191 

. 3 1 352,3 1,064084 1,005527 1,069964 

Cinzas 
3 

4 

2 

0 

230,3 

706,4 

1,142571 

0,997046 

1,0053 

1,003216 

1,148627 

1,000252 

4 1 692,0 1,004396 1,00616 1,010583 

4 2 569,9 1,078077 1,005921 1,084461 
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Tabela 4.10b Fatores de Correção do Efeito Soma para o 5 7 Co - RESÍDUOS 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 14,4 1,075339 1,003066 1,078637 

2 0 136,5 0,999475 1,002376 1,00185 

2 1 122,0 1,003482 1,004564 1,008062 

3 0 366,7 1,054807 1,00179 1,056695 

Resíduos 3 1 352,3 1,058451 1,003848 1,062524 

3 2 230,3 1,127749 1,003741 1,131968 

4 0 706,4 0,997779 1,002204 0,999978 

4 1 692,0 1,003225 1,004222 1,00746 

4 2 569,9 1,067553 1,004075 1,071903 

Tabela 4.11 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Co 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 810,8 1,020329 1,002756 1,023141 

2 0 1674,7 0,999758 1,003234 1,002991 

Cinzas 2 1 863,9 1,061142 1,003243 1,064584 

3 1 511 1,061206 1,000001 1,061207 

4 0 511 1 l 1 

1 0 810,8 1,019037 1,001884 1,020957 

2 0 1674,7 0,999774 1,002186 1,001959 

Resíduos 2 1 863,9 1,057932 1,002214 1,060274 

3 1 511 1,058178 1,000001 1,058179 

4 0 511 1 1 1 
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Tabela 4.12 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Co 

A n i t f ' \ Nível Nível Energia Correção Correção Correção 
Inicial Final (keV) Gama-Gama Gama - X Total 

1 0 1332,5 1,054711 1,000001 1,054712 

2 0 2158,6 1,062149 1,000032 1,062183 

2 1 826,1 1,119398 1,000033 1,119435 
Cinzas 3 0 2505,7 0,000134 1 0,000134 

3 1 1173,2 1,052748 1,000001 1,052749 

3 2 347,1 1,106323 1,000003 1,106327 

1 0 1332,5 1,052268 1,000001 1,052268 

2 0 2158,6 1,05689 1,000022 1,056913 

2 1 826,1 1,111865 1,000023 1,11189 

Resíduos 3 0 2505,7 0,000144 1 0,000144 

3 1 1173,2 1,050575 1,000001 1,050576 

3 2 347,1 1,102015 1,000002 1,102017 

Tabela 4.13 a Fatores de Correção do Efeito Soma para o Cs - Cinzas 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 604,7 1,077222 1,000223 1,077463 

2 0 1167,9 1,060785 1,00018 1,060977 

2 1 563,2 1,132371 1,00043 1,132859 

3 1 795,8 1,078359 1,000324 1,078708 

4 1 1038,5 1,066076 1,000249 1,066342 

Cinzas 4 2 475,3 1,122457 1,00047 1,122984 

4 3 242,8 1,13234 1,000382 1,132772 

5 1 1365,2 1,064251 1,000249 1,064516 

5 2 801,9 1,121879 1,000469 1,122405 

5 3 569,3 1,131552 1,00038 1,131982 

5 4 326,5 1,169843 1,000702 1,170664 
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Tabela 4.13b Fatores de Correção do Efeito Soma para o 1 3 4 Cs - Resíduos 

A TTl f 
Nível Nível Energia Correção Correção Correção 
Inicial Final (keV) Gama-Gama Gama - X Total 

1 0 604,7 1,073144 1,000178 1,073335 

2 0 1167,9 1,057382 1,000143 1,057533 

2 1 563,2 1,12476 1,000343 1,125146 

3 1 795,8 1,073547 1,000257 1,073824 

4 1 1038,5 1,061955 1,000197 1,062165 

Resíduos 4 2 475,3 1,115294 1,000375 1,115713 

4 3 242,8 1,125758 1,000309 1,126105 

5 1 1365,2 1,060188 1,000197 1,060397 

5 2 801,9 1,114356 1,000372 1,114771 

5 3 569,3 1,124108 1,000303 1,124448 

5 4 326,5 1,160213 1,000564 1,160868 

Tabela 4 . 1 4 Fatores de Correção do Efeito Soma para o 1 4 4 ' Ce 

Nível Nível Energia Correção Correção Correção 
Amostra Inicial Final (keV) G a m a - G a m a G a m a - X Tota l 

1 0 59,0 1 1 1 
2 0 80,1 1,001322 1,007716 1,009048 
3 0 99,9 1,008816 1 1,008816 

Res íduos 3 1 40 ,9 1,00925 1 1,00925 
4 0 133,5 0,999998 1 0,999998 
4 2 53,4 1,019813 1,032111 1,05256 
4 3 33,6 1,014916 1,001412 1,016349 
1 0 59,0 1 I 1 

2 2 

Tabela 4 . 15 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Na 

Nível Nível Energia Correção Correção Correção 
Inicial Final (keV) Gama-Gama Gama - X Total 

1 0 1274,6 1,131728 1,001065 1,132932 

Cinzas 2 1 511 1,053517 1 1,053517 

3 0 511 1 1 1 

1 0 1274,6 1,122146 1,001065 1,123341 

Resíduos 2 1 511 1,051485 1 1,051485 

3 0 511 l 1 1 
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Tabela 4.16 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Mn 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

Cinzas 1 0 834,8 1 1,001149 1,001149 

2 1 511 1,060666 1 1,060667 

Tabela 4.17 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Zr 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 235,7 1 1 1 

Cinzas 2 0 724,2 1 1 1 

3 0 756,7 1 1 1 

Tabela 4.18 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Nb 

Amostra 
Nível 

Iniciai 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 204,1 1,032252 1,000043 1,032296 

Resíduos 2 0 765,8 1 1 1 

2 1 561,9 1,068566 1,001163 1,069809 
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Tabela 4.19 Fatores de Correção do Efeito Soma para o l 2 4 S b 

A m o s t r a 1 Inicial Nível Final Energia (keV) C Gama-Gama C Gama - X C Total 

i 0 602,7 1,045877 1,000042 1,045921 

2 i 645,9 1,108001 1,000252 1,10828 
3 0 1325,5 1,032812 1,000036 1,032849 

3 1 722,8 1,102907 1,000235 1,103166 
4 1 1355,1 1,076589 1,000212 1,076818 
4 2 709,3 1,147021 1,00038 1,147457 
4 3 632,4 1,133729 1,0003 1,134069 

5 I 1436,6 1,070406 1,000214 1,070636 
5 2 790,7 1,140586 1,000382 1,141021 

5 3 713,8 1,127365 1,000302 1,127706 
6 1 1489,0 1,066088 1,000199 1,0663 

6 3 765,4 1,122275 1,000287 1,122597 
7 0 2182,4 0,9994 1 0,9994 

7 1 1579,7 1,066053 1,000199 1,066265 

7 3 856,9 1,122251 1,000287 1,122572 

8 1 1622,4 1,089797 1,000199 1,090014 

8 2 976,4 1,161609 1,000366 1,162034 
8 3 899,6 1,147364 1,000287 1,147693 

8 5 185,4 1,200357 1,00037 1,200801 
9 0 2293,5 0,781901 1,000002 0,781902 

9 1 1691,0 1,066276 1,000201 1,06649 
9 2 1045,1 1,135604 1,000368 1,136021 
9 3 968,2 1,122445 1,000288 1,122768 
9 4 335,8 1,16989 1,000407 1,170366 

9 5 254,1 1,173047 1,000371 1,173482 

10 0 2323,1 1,027662 1,00022 1,027889 
10 1 1720,3 1,105678 1,000419 1,10614! 

1] 2 1086,2 1,135381 1,000366 1,135796 
12 0 2454,3 1 1 1 

13 2 1235,0 1,132252 1,000366 1,132666 
13 4 525,4 1,169438 1,000404 1,169911 
13 5 444,1 1,172487 1,000368 1,172919 
14 ! 1918,7 1,088001 1,00085 1,088926 
15 1 2039,3 1,066067 1,000199 1.066279 

16 0 2681,6 0,998428 1 0,998428 

16 1 2078,9 1,065582 1,000199 1,065794 
16 14 159,0 1,116255 1,000201 1,116479 
17 0 2693,6 0,712035 1 0,712035 
17 1 2090,9 1,065969 1,000199 1,066181 

17 2 1445,3 1,135251 1.000366 1,135666 
17 3 1368,2 1,122161 1,000286 1.122482 

17 4 735,7 1,169314 1,000404 1,169786 
17 8 468,6 1,197414 1.00033í 1,19781 
17 9 400,0 1,12317 1,00022 1,123418 
17 10 370,4 1,116256 1,000196 1,116475 
18 1 2098,9 1,064336 1,000199 1,064547 

18 3 1376,1 1,122157 1,000286 1,122479 

18 5 662,6 1,17233 1,000368 1,172761 
19 1 2108,0 1,06585 1,000199 1,066062 

19 3 1385,2 1,12216 1,000286 1,122481 
20 2 1526,4 1,135291 1,000366 1,135706 

20 4 816,9 1,169281 1,000404 1,169753 

20 9 481,2 1,123109 1,00022 1,123357 

21 1 2283,2 1,066059 1,000199 1,066271 

R e s í d u o s 
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Tabela 4.20 Fatores de Correção do Efeito Soma para o 1 1 3 S n 

Amostra 
Nível 
Inicial 

Nível 
Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
G a m a - G a m a 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

Cinzas 

1 

2 

2 

3 

3 

0 

0 

1 
1 
2 

391,7 

646,8 

255,1 

638,0 

382,9 

1 
1,000002 

1,000002 

0,999972 

1,069663 

1 

1 

1 

1 

1,00131 

1 

1,000002 

1,000002 

0,999972 

1,071065 

Resíduos 

l 
2 
2 
3 
3 

0 
0 
1 
1 
2 

391,7 
646,8 
255,1 
638,0 
382,9 

1 
1,000002 
1,000002 
0,999972 
1,069663 

1 
1 
1 
1 

1,00131 

1 
1,000002 
1,000002 
0,999972 
1,071065 

Tabela 4.21 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Sb -cinzas 

Amostra 
Nível 

Inicial 
Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
G a m a - G a m a 

Correção 
G a m a - X 

Correção 
Total 

1 0 35,5 1,049428 1,006791 1,056554 

2 1 109,3 1,003884 1,039686 1,043725 

3 2 176,3 1,007121 1,000197 1,007319 

4 0 443,5 1,02225 1,001101 1,023375 

4 1 408,0 1,026217 1,040397 1,067674 

Cinzas 
5 0 463,4 1,000681 1,000045 1,000726 

Cinzas 
5 1 427,9 1,004678 1,039291 1,044153 

6 2 380,4 1,009492 1,000382 1,009878 

6 3 204,1 1,07917 1,005589 1,085202 

7 1 600,6 1,003836 1,039196 1,043182 

7 5 172,6 1,073714 1,029397 1,105278 

7 6 110,1 1,08594 1,002168 1,088294 

8 1 606,6 1,003837 1,039195 1,043183 

8 3 321,0 1,068555 1,00519 1,0741 

8 4 198,6 1,07297 1.014427 1,08845 

8 

8 

5 

6 

178,8 

116,9 

1,073693 

1,085892 

1,029385 

1,002166 

1,105244 

1,088244 

9 0 671,4 0,999627 1 0,999627 

9 1 635.9 1,003827 1,039189 1,043166 

9 4 227,9 1,072912 1,01441 1,088373 

9 5 208.1 1,073629 1,029347 1,105137 

9 6 146,1 1,08573 1,00216 1,088075 
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1 2 5 

Tabela 4.22 Fatores de Correção do Efeito Soma para o Sb - resíduos 

Nível 
Amostra T . . , 

Inicial 

Nível 

Final 

Energia 
(keV) 

Correção 
Gama-Gama 

Correção 
Gama - X 

Correção 
Total 

1 0 35,5 1,048177 1,005784 1,05424 

2 I 109,3 1,003222 1,032111 1,035437 

3 2 176,3 1,006576 1,000159 1,006736 

4 0 443,5 1,02022 1,000868 1,021106 

4 1 408,0 1,023425 1,03164 1,055806 

5 0 463,4 1,00063 1,000036 1,000666 

5 1 427,9 1,003847 1,03075 1,034716 

6 2 380,4 1,008348 1,000302 1,008652 

6 3 204,1 1,071215 1,004471 1,076004 

7 1 600,6 1,003073 1,030521 1,033688 

7 5 172,6 1,069046 1,023506 1,094176 

7 6 110,1 1,080363 1,001766 1,082271 

Resíduos 8 l 606,6 1,003073 1,030516 1,033683 

8 3 321,0 1,061488 1,004111 1,065852 

8 4 198,6 1,06839 1,011527 1,080705 

8 5 178,8 1,06899 1,023471 1,09408 

8 6 116,9 1,080233 1,001761 1,082136 

9 0 671,4 0,999697 1 0,999697 

9 1 635,9 1,003063 1,030493 1,033648 

9 4 227,9 1,068229 1,011478 1,08049 

9 5 208,1 1,068798 1,023354 1,093758 

9 6 146,1 1,079791 1,001745 1,081675 

Analisando-se os fatores 

exemplo, que para radionuclídeos 

de correção encontrados, podemos observar, por 

com esquema de decaimento bastante simples, como 

no caso do Zr, o fator de correção encontrado é aproximadamente ou igual a 1. Em 

radionuclídeos com esquema de decaimento não tão simples, como o 1 4 4 Ce por 

exemplo, encontramos fatores de correção da ordem de 5%. 
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Finalmente, para radionuclídeos com esquema de decaimento bem complexos, 

com vários níveis de energia, verificamos fatores de correção de até 29% ( 1 2 4 Sb) . Daí 

percebe-se a utilidade de adotar uma metodologia que forneça com precisão esses 

fatores de correção. 

4.2.4 Atividades das Amostras 

Objetivando caracterizar as amostras oriundas da industria nuclear, as atividades 

dos radionuclídeos (emissores de radiação gama) presentes nestas amostras foram 

determinadas. Por tratar-se de amostras com baixa atividade não foram registrados 

empilhamentos de pulsos. O espectro de cada uma das amostras estudadas está 

apresentado nas Figuras 4.6 e 4.7 e a atividade de cada radionuclídeo presente nas 

mesmas é apresentada na Tabela 4.23. 
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Tabela 4.23. Atividades (em Bq) dos nuclídeos presentes nas amostras 

Cinzas Res íduos 

Radionucl ídeo Indústria Este Trabalho Indústria Este Trabalho 

5 1Cr 2070 (37%) 76 (21%) - -
5 4Mn 1700(10%) 1 028 (3,6%) 2120(10%) 765 (3,7%) 

5 7Co - 83 (8,4%) 100(13%) 28(7,1%) 
5 8Co 8760 (5%) 782 (3,7%) 3450 (10%) 675 (3,7%) 

- mCo 32760 (6%) 31 820(3,6%) 25210(10%) 13 335 (3,6%) 
9 5Zr - - 250(15%) 138(6%) 

9 5Nb - - 420 (22%) 489 (3,8%o) 
l 0 8 Ag m 210(25%o) 231(4,3%) 50 (24%) 22(11%) 

1 1 0Ag 6150(3%) 3315(3%) 1920(10%) 832 (3,7%) 
1 2 4Sb 1180 (20%) 85(4,7%) 60 (35%) 5,3 (7,5%) 
1 2 5Sb 10000 (35%) 1105(4,5%) 390(14%o) 184 (4,9%) 
1 3 4Cs 8620 (38%) 7680(3,6%) 270(12%) 115(3,7%) 
1 3 7Cs 12660 (6%) 13330(3,6%) 2860(10%) 1125 (3,6%) 

As incertezas aqui obtidas na padronização de ambas as amostras ficaram em 

torno de 4%, chegando a 2 1 % para o 5 , C r (cinzas) e a 7,5% para o 1 2 4Sb (resíduos). Os 

radionuclídeos menos ativos são os que apresentaram maior incerteza devido a baixa 

estatística de contagem, agravada, muitas vezes, pela interferência com picos de outros 

radionuclídeos. 

Comparando-se os resultados obtidos no trabalho com os resultados fornecidos 

pela indústria, observamos grandes discrepâncias. As medições realizadas pela industria 

nuclear, normalmente, possuem incertezas muito elevadas, pois o objetivo destas 

medições é mais de ordem qualitativa do que propriamente quantitativa. 

No caso das amostras utilizadas (cinzas e resíduos), o fornecedor das mesmas 

apresentou uma estimativa de atividades com incertezas de até 60%. Isto demonstra a 

dificuldade em realizar esse tipo de medição num laboratório do tipo "chão de fábrica" 

(base da cadeia metrológica) por falta, principalmente, de padrões adequados. 
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Tabela 4.23. Atividades (em Bq) dos nuclídeos presentes nas amostras 

Cinzas Res íduos 

Radionucl ídeo Indústria Este Trabalho Indústria Este Traba lho 

51Cr 2070(37%) 76 (21%) - -
54Mn 1700(10%) 1 028 (3,6%) 2120(10%) 765 (3,7%) 

5 7Co - 83 (8,4%) 100(13%) 28 (7,1%) 
5 8Co 8760 (5%) 782 (3,7%) 3450(10%) 675 (3,7%) 

«°Co 32760 (6%) 31 820(3,6%) 25210(10%) 13 335(3,6%) 
9 5Zr - - 250(15%) 138(6%) 

% b - - 420(22%) 489(3,8%) 
, 0 8 Ag m 210(25%) 231(4,3%) 50 (24%) 22(11%) 

m A g 6150(3%) 3315(3%) 1920(10%) 832 (3,7%) 
! 2 4Sb 1180(20%) 85(4,7%) 60 (35%) 5,3 (7,5%) 
l 2 5 Sb 10000(35%) 1105(4,5%) 390(14%) 184(4,9%) 
1 3 4Cs 8620(38%) 7680(3,6%) 270 (12%) 115(3,7%) 
J 3 7Cs 12660(6%) 13330(3,6%) 2860 (10%) 1125 (3,6%) 

As incertezas aqui obtidas na padronização de ambas as amostras ficaram em 

torno de 4%, chegando a 21% para o 5 1 Cr (cinzas) e a 7,5% para o , 2 4 Sb (resíduos). Os 

radionuclídeos menos ativos são os que apresentaram maior incerteza devido a baixa 

estatística de contagem, agravada, muitas vezes, pela interferência com picos de outros 

radionuclídeos. 

Comparando-se os resultados obtidos no trabalho com os resultados fornecidos 

pela indústria, observamos grandes discrepâncias. As medições realizadas pela industria 

nuclear, normalmente, possuem incertezas muito elevadas, pois o objetivo destas 

medições é mais de ordem qualitativa do que propriamente quantitativa. 

No caso das amostras utilizadas (cinzas e resíduos), o fornecedor das mesmas 

apresentou uma estimativa de atividades com incertezas de até 60%. Isto demonstra a 

dificuldade em realizar esse tipo de medição num laboratório do tipo "chão de fábrica" 

(base da cadeia metrológica) por falta, principalmente, de padrões adequados. 
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Dessa forma, a caracterização radioativa de uma amostra ambiental por um 

laboratório de metrologia (padrão primário ou secundário) torna-se imprescindível para 

que a indústria nuclear possa obter medições com maior exatidão. Deve-se lembrar que 

decisões, como por exemplo, as ligadas à gerência de rejeitos, são tomadas em função 

destas medições. 

Para ilustrar, podemos comparar as atividades dos radionuclídeos 5 4 Mn, 6 0 Co, 

l 3 4 C s e 1 3 7 C s (mais comumente analisados em laboratórios de radiometría destinados a 

amostras ambientais) determinadas pela indústria e as obtidas neste trabalho em um 

laboratório de espectrometria gama com finalidades metrológicas. Mesmo que ambos os 

laboratórios possuam equipamentos similares, o laboratório de metrologia, por estar 

rastreado ao Sistema Internacional, apresentará maior confiabilidade nas medições. 

O uso de técnicas de espectrometria de fótons para caracterização, em nível 

metrológico, de amostras de efluentes na forma de cinzas e de resíduos oriundos da 

atividade nuclear (contendo treze emissores gama) demonstra a viabilidade do 

desenvolvimento de uma metodologia para produção de materiais de referência dessa 

natureza. Atualmente, as análises destes materiais são feitas utilizando-se padrões 

radioativos de 1 5 2 Eu ou outro padrão multi-gama. Estes padrões são simulados de forma 

a ter preservada a geometria da amostra, com incertezas que variam entre 10 e 60 %. 

As amostras de efluentes caracterizadas neste trabalho, apresentaram-se como 

excelentes padrões para análise de amostras ambientais obtidas dentro e ao redor de 

instalações radioativas. 
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste trabalho levou às seguintes conclusões: 

• Os parâmetros nucleares determinados para o Tl estão em boa concordância 

comparados àqueles publicados anteriormente, com graus menores de incerteza e, 

portanto, podendo ser utilizados como base de dados em espectrometria de fótons para a 

faixa de energia abaixo de 200 keV. 

• Este trabalho atualizou os últimos valores obtidos, que datam da década de 70, 

para a probabilidade de emissão do 2 0 1 Tl, inclusive, em sua meia-vida. 

• A metodologia adotada para a determinação de fatores de correção de 

coincidências, permite que este cálculo seja realizado para diferentes radionuclídeos, 

inclusive, para aqueles com um esquema de decaimento complexo. 

• A metodologia também permite a transferência de eficiência a partir de uma 

geometria de referência, para utilização em amostras particulares - de geometria não 

convencional. 

• A qualidade dos cálculos obtidos com o programa utilizado é fortemente 

dependente da precisão da geometria de referência; e, no caso em que é necessária a 

transferência de energia, do conhecimento preciso dos parâmetros geométricos do 

conjunto fonte-detector. 

• A utilização do programa ETNA nas padronizações das cinzas e dos resíduos 

demonstrou que o mesmo pode ser utilizado na rotina laboratorial para a obtenção dos 

fatores de correção do efeito soma e, também, para a transferência de eficiência no caso 

de geometrias mais complexas. Porém, principalmente, no caso da transferência de 

eficiência, é necessário que o laboratório invista preliminarmente na determinação 

precisa dos parâmetros geométricos do conjunto fonte-detector. 

• A padronização das cinzas e dos resíduos oriundos da atividade nuclear 

apresentou significativos desvios em relação às medições de atividades realizadas pela 

própria indústria geradora das amostras, em praticamente todos os radionuclídeos. Isto 
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confirma a dificuldade do fornecedor das amostras em realizar as medições, por falta 

principalmente de padrões radioativos adequados. 

• O uso de técnicas de espectrometria de fótons para caracterização metrológica 

de amostras de efluentes (na forma de cinzas e de resíduos) oriundos da atividade 

nuclear, apresenta viabilidade para o desenvolvimento de metodologia para produção de 

materiais de referência dessa natureza. 

• As amostras aqui estudadas (cinzas e resíduos) poderão se tornar excelentes 

padrões secundários para análises de amostras ambientais obtidas nas vizinhanças de 

uma instalação nuclear. 

• Dessa forma, este estudo recomenda a preparação de um material de referência 

para amostras de efluentes em uma geometria qualquer, onde, a análise responsável pela 

determinação da atividade seja feita por simples comparação entre o padrão 

devidamente caracterizado e as amostras em geometrias semelhantes. 

• Recomenda-se, também, a simulação do detector por um método do tipo "Monte 

Carlo". Além disso, é importante determinar as curvas de eficiência com maior 

precisão. Para tanto, uma forma promissora consiste em combinar os dados 

experimentais com a simulação por Monte Carlo. 
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ANEXO I 

Fenômenos Característicos do Esquema de Desintegração 

A l . l Transição Gama 

A transição gama corresponde ao processo de desintegração de um núcleo em 

um estado energético (Ej) para um estado menos energético ou para o estado 

fundamental (Ej). Esta transição se da pela emissão de um fóton gama (y), ou de um 

elétron de conversão (EC), ou então, mais raramente (respeitando a possibilidade do 

ponto de vista energético) pela emissão de um par elétron-pósitron (e±). 

A probabilidade da transição, P(Ty), é a probabilidade que uma desexcitação 

passe por essa transição, é definida como: 

P(yy), P(Ecy) e Pe~jj são respectivamente as probabilidades de emissão de um 

fóton gama, de um elétron de conversão e de um par elétron-pósitron. 

A1.2 Emissão Gama 

Nesse processo, a energia de uma transição gama é convertida em radiação 

eletromagnética sob a forma de um fóton de energia Ey.: 

Onde, E x é a energia de recuo do núcleo e (Ei - Ej) representa a diferença entre a 

energia dos estados inicial e final. 

A energia final de recuo do núcleo será, então: 

P(Tlj) = P(IlJ) + P(ECIJ) + P(efJ) [ALI] 

[AI.2] 

2 M c 2 
[AI.3] 

onde M á a massa do núcleo. 
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A probabilidade de emissão gama P(Yíj) é definida como o quociente do número 

de fótons emitidos na transição Ty pelo número de transições nucleares espontâneas (ou 

desintegrações). 

Al.3 Conversão Interna 

A energia de uma transição é transferida a um elétron de uma camada eletrônica. 

Este é então ejetado com uma energia cinética, segundo a equação: 

EC = E i i - W [AI.4] 

onde W representa a energia de ligação do elétron. 

A probabilidade de emissão do elétron de conversão interna, P(ECy), é o número 

de elétrons de conversão emitidos pela transição Ty dividido pelo número de transições 

nucleares espontâneas. 

O coeficiente de conversão intema da camada K, a K y, é o quociente entre a 

probabilidade de emissão do elétron de conversão da camada K, P (ECKU ) , e a 

probabilidade de emissão gama: 

cã= **' [AI.5] 
J P(r,) 

Podemos definir de maneira análoga, os coeficientes de conversão interna 

parcial ccLy , ocMy , . . . correspondentes as camadas L, M,. . . através da relação: 
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A1.4 Emissão X Consecutiva à Conversão Interna 

O processo de conversão interna cria buracos na camada eletrônica. Um buraco é 

preenchido por um elétron transferido de uma camada menos ligada ao núcleo. Após 

esse re-arranjo, a transferência de energia suplementar se traduz pela emissão de um 

fóton X ou pela ejeção de um elétron Auger. 

O rendimento de fluorescência da camada K, ©K, é a probabilidade para que o 

preenchimento de um buraco na camada K seja acompanhado da emissão de um fóton 

XK, dado por: 

0 t * ^ à [AI.7] 

Sendo que P(XK) representa o número de fótons XK emitidos e NK representa o 

número de buracos da camada K. 

Para uma transição Ty, a probabilidade de emissão de um fóton XK, P(XKÍJ), pode 

ser escrita como: 

P{xm)=y~^~f
 MKT{-r»)=Ar, [Ai.8] 

Al .5 Captura Eletrônica 

Esse processo de desintegração se caracteriza pela captura de um elétron orbital 

do núcleo, dado por: 

*X^z*Y + v [AI.9] 

A captura de um elétron da camada K é muito mais provável que de outras mais 

externas. 
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Denominamos de probabilidade de captura eletrônica, P(CE), a probabilidade 

para que a desintegração do núcleo ativo se faça por captura eletrônica. Associamos 

igualmente as probabilidades de captura, P k , P l , P m , . . . , relativas as diferentes camadas 

eletrônicas K, L, M,. . . tal que : 

PK+PL+PM+... = ! [ALIO] 

Como a conversão interna, a captura eletrônica implica em perturbação da 

camada eletrônica, o re-arranjo desta se traduz por a emissão de fótons K ou de elétrons 

Auger. Dessa forma, a probabilidade de emissão de um fóton XK ao invés de uma 

captura eletrônica pode ser descrita por: 

P(XK) = PK.a>K [AI.l l] 
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C a s o G e r a l - E s q u e m a C o m p l e x o c o m n N í v e i s 

Nesse anexo, as correções devidos as coincidências yy, Xy e XX são abordadas 

para o caso geral segundo a teoria desenvolvida por ANDREEV (1973). 

Correção relativa a uma emissão y-,j 

Para uma emissão gama yy uma correção total Cyy é calculada tendo em conta a 

possibilidade da coincidência com outras emissões gama — correção parcial Cyy/y e 

igualmente com emissões X - correção parcial Cyy/X, que se escreve: 

Os cálculos desenvolvidos anteriormente são aproximações de primeira ordem 

onde somente as coincidências duplas são consideradas; sendo a eficiência da detecção 

quase sempre inferior a 10%, as coincidências (ou superiores) são desprezíveis. A 

incerteza associada a essa aproximação é pequena diante das incertezas associadas a 

outros parâmetros. 

a) Coincidência gama-gama 

Para uma emissão yy o fator de correção leva em conta todas as coincidências 

possíveis com as outras emissões gama. Esse coeficiente de correção pode ser escrito 

como um produto de três fatores: 

Cyv=CyJyCy,, X [AII.l] 

Cy,j ly = A-B-C [A1I.2] 

Sendo A: a coincidência com as emissões gama precedentes (yy) 
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B: a coincidência com as emissões gama seguintes (yy) 

C: os fenômenos de soma, ou seja, a coincidência de emissões gama em 

cascata cuja soma das energias é igual a Ey. 

Para um esquema de desintegração com n níveis, referenciado de 0 à n-1 , se 

obtém: 

(Nh = D 

N-2 N-1 A=nnA» [ A i L 3 i 
1=1 k=L+l 

com A M = \ ^ jrK\M* t A I L 4 ^ 

onde MLI = + + i ^ L M b l [AÜ.5] 

J P-i 
B=Y\UK I a 1 1- 6] 

p=) m=0 

onde JV,>,= — + , — f A I I - 8 l 
j j 
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com 

C=Y\C-J [AII.9] 
g=J+\ 

C^^CF^CG^CHj [AII.10] 

X X 
onde CFvi =—-—— [AIL11] 

0 T X g u 

£P £p 

CG„t = -5L_* [AH. 12] 
g) p 

(l + < ) 

C / / r f = /. \ V ^ [AII.13] 

b) Coincidência gama-X 

A conversão interna e a captura eletrônica têm por efeito a perturbação da 

camada eletrônica do átomo. Seu re-arranjo desencadeia a emissão de raio-X ou elétron 

Auger. Para a emissão gama yy, o fator de correção deve então considerar: 

D: as coincidências com as emissões X da conversão interna precedente a 

transição yy 

E: as coincidências com as emissões X de conversão interna após a transição yy 

F: as coincidências com as emissões X de captura eletrônica 
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A correcao total se escreve: 

CyijlX = D'E-F [AII.14] 

n-2 n-) 

/=1 k=t+\ 

[AII.15] 

com Dk¡ = 1 hJ-ak

klG>k f - \M¡ [AIL16] 

- i 
pin 

[AII.17] 

com 
X. 

Epm ~ 1 " ra"* [AII.18] 

com 

/-] 

[AIÍ.19] 

[AII.20] 

Sendo M|¡ e Nj P já estabelecidas. 
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As expressões estabelecidas acima são semelhantes àquelas obtidas para a 

coincidência gama-gama; é suficiente substituir as probabilidades de emissão gama e as 

eficiências correspondentes pelas probabilidades de emissão e as eficiências para X. 

Na espectrometria gama, os detectores utilizados (GeHP) tem eficiência 

praticamente nula para energias correspondentes as emissões Xi. No âmbito de trabalho 

somente as emissões X^ são levadas em conta. 

Correção relativa a uma emissão X 

As emissões X provém de várias transições por captura eletrônica ou conversão 

interna. Sendo sua energia independente do estado de excitação do átomo, é conveniente 

diferenciar suas correções em função da origem da radiação X. De fato, as correções são 

semelhantes se a radiação X afeta o índice n de saída da captura eletrônica. Neste caso, 

a correção total Cx representa a combinação das correções individuais Cxy associadas a 

conversão interna de uma transição yij, e às correções individuais Cxnj correspondentes 

as diferentes capturas eletrônicas. 

a) Coincidência X-gama 

Sejam elas provenientes da captura eletrônica onde processos de conversão 

interna, as emissões X podem estar em coincidência com as emissões gama da mesma 

maneira que as emissões gama entre elas. As correções são então semelhantes àquelas 

apresentadas anteriormente. 

k 

[AII.21] 

CXlj/y = A'B [AII.22] para a conversão interna 

86 



ANEXO II 

Esquema de desintegração a duas vias 

Para um radionuclídeo que se desintegra segundo duas vias diferentes (como 

Eu que se desintegra por emissão p~ em direção ao , 5 2 G d e por captura eletrônica em 

87 

CXnj ly = B [Aí 1.23] para a captura eletrônica 

b) Coincidências X-X 

O cálculo das correções para as coincidências X-X faz-se de maneira análoga ao 

das coincidências gama-X, ou seja: 

CXij IX = D-E -F [AII.24] para a conversão interna 

Cx • IX = D-E [AII.25] para a captura eletrônica 

c) Caso particular: emissão p + em esquema de desintegração a duas vias. 

Desintegração (3+ 

Após uma emissão p + , a recombinação do pósitron com um elétron desencadeia 

a emissão de dois fótons de aniquilação, que podem igualmente ser detectados em 

coincidência com as emissões gama e X. Este caso é tratado adotando-se um esquema 

modificado comportando um nível fictício suplementar que apresenta uma transição 

com as seguintes características: 

£y = 511 keV 

a]j = -0,5 (considerando a emissão simultânea de dois fótons) 
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direção ao Sm) alguma dificuldade é encontrada quando estas duas vias são tratadas 

separadamente. 

Contudo, pode-se verificar a energia de um pico soma. Por exemplo, para o 
1 5 2 Eu, a detecção simultânea das emissões gama de 122 e 245 keV (via 1 5 2 Sm) engendra 

um pico soma se superpondo a um pico correspondendo a emissão gama de energia 368 

keV (via Gd). Neste caso, é preciso calcular um fator de correção suplementar. 

AII.2 Amostras não-puntiformes 

O cálculo das correções desenvolvidas anteriormente supõe a amostra 

puntiforme, situada a uma distância tomada como referência, para a qual o detector é 

padronizado em eficiência. Se por uma razão qualquer, a amostra está em uma posição 

diferente da amostra de referência, a variação em eficiência pode ser determinada a 

partir das relações entre os ângulos do sólido formado pelas posições inicial e final. O 

cálculo permite, então, conhecer a eficiência correspondente a amostras não-

puntiformes, e por conseqüência estabelecer correções de coincidências para essas 

amostras. 

a)Variação da eficiência associada a um deslocamento de uma fonte puntiforme 

A variação da eficiência ocasionada pelo deslocamento de uma fonte puntiforme 

a partir da posição de referência, é avaliada após a variação do ângulo do sólido 

formado descrito pela fonte (Fig. 2.6). 

O ângulo sólido, para uma distância d entre a fonte e a face do volume sensível 

do detector, é calculado por meio da expressão: 

Q = 27t 1 -
d+s(E) 

[AII .26] 
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sendo H a espessura do meio sensível do detector e PD(E) O coeficiente de 

atenuação do detector para a energia E. 

O segundo fator considera a inclinação dos fótons em relação a superfície do 

detector: 

= J_ log(l+R 2 /d 2 ) [AII.28] 
2 " 2 1 - d 

{r2

 + 62J 

Após a integração, o termo de correção s(E) torna-se então: 

s(E) = 
1 - e p D ( E ) H ( l + p D ( E ) H ) 

p D ( E ) 1 - e " > < E > H 

j _ log(l + R D

2 / d : 

[AII.29] 

R D

2 + d 2 ^ 

89 

onde RD é o raio do detector e s(E) representa o percurso médio dos fótons no detector. 

O termo s(E) é o produto de dois fatores de correção C1(E) e 0 2 . O primeiro é função 

da energia e representa o percurso médio de fótons para um feixe perpendicular a face 

de entrada: 

fe-p°(E)hdh 

C \ ( E ) ~ T i [AII.27] 

\e-
p,ÁE)hdh 
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ANEXO II 

As correções das coincidências yy, yX e XX 

Como na prática as amostras medidas raramente são puntiformes; elas 

apresentam-se freqüentemente na geometria de disco ou em volumes cilíndricos, o 

cálculo das correções das coincidências deve levar em conta a geometria desta fonte. O 

formalismo matemático desenvolvido anteriormente pode ser aplicado a cada elemento 

de volume da fonte. De acordo com a Fig. AII.l , para um elemento de volume dV, 

localizado na posição r , obtém-se as seguintes relações: 

Na hipótese de uma fonte homogênea (atividade), a integração sobre o volume 

dessa fonte, permite obter: 

[AIL30] 

[AII.31] 

[AII.32] 

A Xl0 

v v 

\s^(r)slx(r)dV [AII.33] 
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c = 
10 

1 -

\s^(r)s7

2X(r)dV 
21 K 

r, (l + « í , ) ¡eH(r)dV 

-1-1 

[AII .34] 

As correções C21 e Cio se escrevem: 

r = ^21 1 -
X 10 

¡0 

|4(r)4(r)áF 
£ 

-1 

[AIL35] 

1 + 
|4(r)4(r)^' 
K ^21 1 + a 

[AII.36] 

A mesma abordagem aplica-se ao caso de um radionuclídeo caracterizado por 

um esquema de desintegração mais complexo, com n níveis. As diferentes partes do 

cálculo estão sendo desenvolvidas, não havendo a necessidade de se apresentar as 

expressões gerais. 

O cálculo das correções evidencia as eficiências para cada ponto da amostra 

considerada. A determinação experimental ideal, ocorreria deslocando-se a fonte 

puntiforme no volume considerado; a eficiência de um ponto qualquer seria então obtida 

pela interpolação entre pontos experimentais. De fato, esse procedimento apresenta-se 

muito demorado, não parecendo corresponder às necessidades do experimentador, 

interessado em medidas rápidas. Para mitigar estas dificuldades, as coincidências yy,. yX 

e XX só serão abordadas nesse documento em termos de correção. 
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ANEXO II 

Caso de uma fonte na forma de disco 

Para um ponto situado fora do detector, a distância fonte-detector considerada 

(D m ) é a distância entre este ponto e o centro da face do volume sensível . Com essa 

hipótese, podemos admitir que o valor do ângulo do sólido formado correspondente 

pouco difere daquele que seria formado para um ponto situado no eixo do detector, a 

mesma distância. Esta aproximação, justificada pelo fato de que a incerteza cometida de 

segunda ordem é desprezível diante das outras incertezas , permite uma simplificação 

matemática notável. 

A eficiência para um ponto considerado reduz-se, então, a: 

e(E,DJ = e(E,D„,)^ [AII.37] 

O c á l c u l o d a s c o r r e ç õ e s n e c e s s i t a d a i n t e g r a ç ã o d a s e f i c i ê n c i a s s o b r e a s u p e r f í c i e 

d a f o n t e : p a r a u m r a i o y y e m c o i n c i d ê n c i a c o m u m r a i o jku a e f i c i ê n c i a S k i T d e v e s e r 

s u b s t i t u í d a p o r u m a e x p r e s s ã o d a f o r m a : 

y„(r)e'u(r)dS 

I = ^—f-7, [AII.38] 

onde r representa a distância em relação ao eixo do detector. 

Quando o raio do detector é pequeno quando comparado com a distância 

amostra-detector ( R « D m ) , a expressão precedente é simplificada e então, obtém-se o 

caso geral: 
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r*«B.Dr)-b>+dM\ [AIU9] 

onde D s é a distância fonte-face do volume sensível do detector. 

Caso de uma amostra cilíndrica 

Para uma amostra em um recipiente cilíndrico, deve-se considerar as variações 

de eficiência devido as variações de ângulo do sólido formado e do efeito de auto-

absorção. A eficiência em um ponto qualquer do volume pode ser descrita por : 

s(E, Dm) = e(E, Dr)--±- <T f t ( í > * [AII.40] 

onde x representa o percurso dentro da amostra e p s(E) o coeficiente de 

atenuação do meio que caracteriza a amostra. Simplificando, a auto-absorção é 

representada por um valor médio: 

Cabs = e M E y x [AII.41] 

onde o percurso dos fótons é um percurso médio correspondente a um ponto 

situado sobre o eixo: 
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se — — 
h h + D„ 

v ' h 

então : x = — • < 

Log 1 + 
R; 

1 + 

[AII.42] 

se 
R , 

71 
h h + D„ 

então: 

Log 

x = —< 

1
 R2s 

l + - f 
h2 

1 -
1 

1 - 4 
h 

+ RS 

artg 
R, 

h + D 
artg 

m J v * J 
1 

i+4 
h2 

1 + 
tf; 

[AIL43] 

Como para uma fonte na forma de disco, o cálculo das correções implica na 

integração das eficiências puntiformes, retomando o caso de uma emissão yy em 

coincidência com uma emissão yki, a eficiência Sk i T será substituída pela expressão: 

js!;(r,h)4(r,h)dV 

í=v~ = - [AII.44] 
\s\(r,h)dV 

onde r representa desvio em relação ao eixo e h a altura a base da amostra. 

Quando o raio do detector assim como o da amostra são pequenos em relação a 

distância fonte-detector (R, R s « D m ) , a expressão acima remete ao caso geral: 
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I = e(E,Dr)(Dr+d(E)): 
H2 + 3(DS+D(E))(H + DS +d\e)) 

3(DS +d\E))2(H + Ds +d'(E)) 
[AII.45] 

onde Ds representa a distância da base da fonte a face do detector e x 0 percurso 

médio para um ponto situado no centro de gravidade da fonte. 

OBS: Não é necessário levar em conta a atenuação do ar, nem das paredes do 

invólucro no caso de uma fonte de geometria cilíndrica. De fato, todas as formulas 

apresentadas são aproximações que são justificadas diante do desconhecimento de 

certos parâmetros que afetam o resultado final com uma incerteza maior (dimensões 

exatas do detector, coleta de cargas, homogeneidade da amostra, etc). 
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