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RESUMO 

 
Em um laboratório de ensaios o sistema da qualidade engloba um conjunto de atividades planejadas e 

sistemáticas, que irão servir para garantir o processo de rastreabilidade de uma análise, o qual é baseado nas 

normas da NBR ISO/IEC 17025. Tendo em vista a necessidade de análise de radionuclídeos nos produtos 

alimentícios para atender aos requisitos de importação e exportação, a acreditação dos ensaios na referida norma 

se faz cada vez mais necessária. A Espectrometria Gama é uma técnica direta utilizada para a determinação de 

radionuclídeos em matrizes diversas, dentre elas os alimentos, sendo possível a determinação simultânea de 

diferentes radionuclídeos em uma mesma amostra, sem a necessidade de uma separação química. No processo 

de acreditação a validação da metodologia é uma etapa importante, que inclui testes de exatidão, rastreabilidade, 

linearidade e recuperação. Este trabalho descreve os procedimentos utilizados para a validação do ensaio de 

determinação de radionuclídeos por espectrometria gama em alimentos. Esses procedimentos foram conduzidos 

por meio da análise de um material de referência certificado pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA-Soil-327), da análise de amostras de leite em pós preparadas à partir da dopagem com padrões líquidos 

certificados e também por meio dos resultados obtidos na participação de testes de proficiência em análises de 

amostras ambientais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A garantia de qualidade de um procedimento analítico ou qualidade assegurada corresponde 

ao conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, que servirão para garantir o processo de 

rastreabilidade da análise em um laboratório. Engloba as atividades relacionadas com os 

processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Para garantir a qualidade de seus 

produtos ou serviços, o laboratório analítico deve implantar um sistema de qualidade aliado a 

um processo de gestão de qualidade que possa dar sustentabilidade a todos os procedimentos 

analíticos para determinada metodologia, baseada nas normas da NBR ISO/IEC 17025 [1]. 

 

O conteúdo de radionuclídeos nos materiais que serão disponibilizados para o homem deve 

ser conhecido para atender aos limites das normas nacionais e internacionais. Desse modo, 

em todo produto comercializado é exigido uma declaração do conteúdo de radioatividade 

presente. Dentre esses produtos estão incluídos carnes, grãos, açúcar e embutidos [2]. 
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A acreditação dos ensaios é uma ferramenta estabelecida a nível internacional para gerar 

confiança nos resultados obtidos em um ensaio e a validação da metodologia é uma etapa 

importante que faz parte do processo de acreditação. É definida como uma verificação onde 

os requisitos específicos são adequados para um uso pretendido. Estudos de exatidão e 

precisão, exercícios de comparação interlaboratoriais, análise de material de referência, 

linearidade e recuperação, são considerados itens importantes na validação de um ensaio [3].  

 

A Espectrometria Gama é uma técnica direta de análise de radionuclídeos e pode ser utilizada 

para se obter a concentração de atividade destes em diferentes materiais e entre eles os 

alimentos. A técnica permite a determinação dos radionuclídeos emissores de radiação gama 

com fotopicos de energia que podem variar em equipamentos convencionais de 30 keV até 

2000 keV. Por ser uma técnica de determinação direta não é necessária a separação química 

prévia dos radionuclídeos. A técnica utiliza detectores de germânio hiperpuros (HPGe) que 

possuem boa resolução e possibilitam a determinação de radionuclídeos com fotopicos de 

energia baixa desde a faixa dos Raios-X até alguns MeVs e softwares específicos para a 

identificação e quantificação dos mesmos. [4]. 

 

As vantagens do uso da Espectrometria Gama com detector de germânio hiperpuros são 

devidas principalmente ao seu tempo de resolução (aproximadamente 10
-8

 s) e a sua 

linearidade de resposta em uma ampla faixa de energia. É um método que possui boa precisão 

e sensibilidade para análise de radionuclídeos em amostras de alimentos visando seus limites 

para o consumo, exportação e importação [4]. 

 

A validação de métodos assegura a credibilidade destes durante o uso rotineiro e pode ser 

visto como um processo que fornece uma evidência documentada de que o método realiza 

aquilo para o qual é designado [5]. 

 

Além da acreditação dos ensaios trazerem benefício por si só, um sistema de gestão da 

qualidade consistente se faz necessário para se estabelecer uma cultura interna orientada para 

a qualidade, a melhoria contínua e o foco no atendimento das necessidades dos clientes.  

  

 

2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho Os ensaios de validação foram realizados a partir de experimentos planejados 

de acordo com etapas descritas na NBR ISO/IEC 17025 [6] aplicada a técnica de análise por 

Espectrometria Gama para a determinação dos radionuclídeos em amostras de leite em pó, 

tomando-se como referência o Guia Padrão de Espectrometria de Raios Gama para Amostras 

de Solos (ASTM C1402-04) [7].  

 

O ajuste do sistema em energia e eficiência foram realizados com fontes radioativas, pontuais 

de 
210

Pb (06S96), 
137

Cs (28S92) e 
60

Co (20S95), as quais apresentam fotopicos nas energias 

46,54; 661,66; 1173,24 e 1332,50 keV, respectivamente cobrindo toda a faixa útil de análise 

do equipamento. As fontes utilizadas para os ajustes do sistema foram obtidas no LNMRI 

(IRD/CNEN) e no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST). 

2.1. Preparação da amostra para os testes 
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Dez amostras de leite em pó foram adicionadas de padrão líquido de 
137

Cs (95L05) fornecido 

pelo LNMRI (IRD/CNEN), secado em estufa  por 2 horas a 80 ºC, homogeneizados e 

acondicionados em frascos Marinelli de 1 litro, geometria esta previamente calibrada quanto 

a eficiência. 

2.2. Precisão e Exatidão 

A precisão é uma medida da reprodutibilidade de um resultado e a exatidão se refere o quão 

próximo um valor uma medida está do “valor real” [5]. A precisão e a exatidão foram 

verificadas no presente trabalho por meio da análise de um material de referência certificado 

pela Agência Internacional de Energia Atômica – IAEA-Soil 327, o qual contém com os 

seguintes radionuclídeos gama emissores: 
40

K (1460,75 keV), 
137

Cs (661,62 keV), 
226

Ra 

(185,99 keV), 
228

Ra (não é emissor gama, mas é analisado considerando o equilíbrio 

radioativo, através do seu produto de decaimento 
228

Ac com emissão em 911,07 keV) e 
210

Pb 

(46,52 keV) [8]. O material de referência foi devidamente acondicionado em uma geometria 

previamente calibrada e os radionuclídeos analisados utilizando a curva de efiiência 

previamente estabelecida.  

2.3. Linearidade 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais do analito em amostras, dentro de uma determinada faixa trabalho [5]. Foi 

realizada por meio da análise de radionuclídeos contidos em fontes pontuais em toda faixa 

útil do euquipamento. 

2.4. Exercício de Comparação Interlaboratorial 

O LAPOC faz parte de uma rede de laboratórios denominada Rede ALMERA (Analytical 

Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) promovida pela IAEA, 

que organiza exercícios de intercomparação em amostras ambientais com base regular. Estes 

exercícios são realizados para monitorar o desempenho e a capacidade analítica dos membros 

da rede. Para o presente estudo utilizou-se os resultados obtidos na participação em um teste 

de proficiência em matrizes ambientais, IAEA-CU-2011. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos de 
137

Cs nas amostras de leite em pó dopadas com 

este radionuclídeo com a finalidade se se verificar a precisão e a exatidão da metodologia.  

 

Obteve-se um valor médio de atividade de 10,46 Bq com um desvio padrão de 0,33. 

Aplicando-se um teste de hipóteses entre as medições é possível destacar que elas não 

diferem entre si, aceitando a hipótese de H0 uma vez que foi obtido um p-valor de 0,41, que 

significa a probabilidade de obter o efeito observado quando a hipótese fosse verdadeira. A 

exatidão pode ser comprovada também por este teste uma vez que a média dos resultados 

obtidos (10,46 Bq) se aproximou bastante do valor adicionado (11,48 Bq). 
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 Tabela 1. Resultados obtidos de 
137

Cs nas amostras dopadas de leite em pó  

 

Ensaio 
Resultado 

Esperado (Bq) 

Resultado Obtido  

(Bq) 

Erro Relativo 

(%) 

1 11,48 10,34 ± 0,57 9,89 

2 11,48 10,60 ± 0,49 7,64 

3 11,48 10,87 ± 0,66 5,33 

4 11,48 10,54 ± 0,45 8,19 

5 11,48 10,51 ± 0,53 8,46 

6 11,48 10,68 ± 0,69 6,98 

7 11,48 11,72 ± 0,60 2,09 

8 11,48 10,18 ± 0,37 11,29 

9 11,48 10,35 ± 0,56 9,85 

10 11,48 11,36 ± 0,43 1,06 

 

 

A Figura 1 apresenta graficamente os valores apresentados na tabela 1 para cada ensaio, com 

a seta indicando o valor esperado da atividade. 
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Figura 1. Determinação de 
137

Cs por Espectrometria Gama. 
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A partir da figura 1 pode ser observado que os valores obtidos apresentaram uma tendência 

para baixo, considerado como erro sistemático. Esse erro deverá ser corrigido nas 

determinações rotineiras. [3].  

 

Os resultados obtidos no teste de proficiência da ALMERA – IAEA-CU-2011 em matrizes 

ambientais por espectrometria gama são apresentados na tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Comparação dos Resultados no Exercício de Comparação Interlaboratorial 

IAEA-CU-2011 em Amostras de Matrizes Ambientais por Espectrometria Gama 

 

Matriz Radionuclídeo 
Resultado IAEA 

 (Bq.kg
-1

) 

Resultado Obtido 

(Bq.kg
-1

) 

Água 1 

241
Am 4,7 ± 0,1 4,4 ± 0,5 

60
Co 15,3 ± 0,2 13,9 ± 0,6 

137
Cs 6,2 ± 0,1 5,9 ± 0,3 

Água 2 

241
Am 2,4 ± 0,1 2,4 ± 0,3  

60
Co 7,6 ± 0,1 6,8 ± 0,4 

137
Cs 3,1 ± 0,1 3,1 ± 0,2 

Água 3 

241
Am 3,3 ± 0,1 3,5 ± 0,4 

60
Co 10,7 ± 0,2 9,8 ± 0,5 

137
Cs 4,4 ± 0,1 4,0 ± 0,2 

Solo 

40
K 485 ± 11 486 ± 34 

137
Cs 14,4 ± 0,6 13,9 ± 0,6 

208
Tl 13,0 ± 0,7 12,4 ± 0,6 

 

 

Na tabela 3 são apresentados os resultados da análise do material de referência certificado 

pela IAEA-Soil 327. 

 

 

 Tabela 4. Análise do Material de Referência IAEA-Soil 327 

 

Radionuclídeo 
Valor Certificado 

(Bq.kg
-1

) 

Atividade ± Incerteza  

(Bq.kg
-1

) 

Erro Relativo 

(%) 

z-score 

40
K 621 613 ± 77 9,89 0,10 

137
Cs 24,9 22,0 ± 1,9 7,64 1,51 

210
Pb 58,8 66 ± 10 5,33 0,70 

226
Ra 34,1 34,0 ± 2,0 8,19 -0,05 

228
Ra 38,7 35,8 ± 3,5 8,46 -0,82 

 

 

O 
226

Ra foi medido no fotopico do seu produto de decaimento, 
214

Bi, em 609,32 keV, após a 

selagem da amostra e aguardado o tempo necessário para o equilíbrio de aproximadamente 

30 dias.  
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A partir dos resultados obtidos no exercício de intercomparação apresentados na tabela 2 foi 

possível verificar a boa performance do laboratório quanto à determinação dos 

radionuclídeos, destacando-se o 
137

Cs, em matrizes ambientais (água e solo) por 

Espectrometria Gama.Aplicando-se o teste z-score (diferença padronizada), onde se atribui 

uma nota (score) relativa é possível se comparar diferentes resultados. Um valor de z-score 

perto de zero é o ideal, pois significa que se encontra próximo ao valor verdadeiro, já valores 

em módulos maiores que três são considerados dispersos [9]. Os resultados obtidos neste 

teste mostraram que o método de análise por espectrometria gama para a determinação dos 

radionuclídeos apresentaram boa exatidão, com valores de erro relativos inferiores a 10% e 

valores de |z| < 2. 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Com os testes realizados foi possível validar o ensaio de determinação da concentração de 

atividade de radionuclídeos por Espectrometria Gama quanto a exatidão, rastreabilidade, teste 

de proficiência e linearidade. Estes testes mostraram o bom desempenho do método que é 

uma das etapa necessárias no atendimento aos requisitos de acreditação junto ao órgão 

competente.  
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