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Resumo: No processo de preparação de soluções para produção de padrões em 

metrologia de radionuclídeos é necessária a medição da grandeza Atividade por 

Massa. O método gravimétrico de eliminação é aplicado para realizar pesagens com 

menores incertezas. Neste trabalho é realizada a validação pelo Método de Monte 

Carlo do cálculo de incerteza implementado de acordo com o ISO GUM para o 

método da eliminação, conforme a abordagem de Lourenço e Bobin. Os resultados 

obtidos por ambos métodos de cálculo de incerteza foram compatíveis indicando que o 

foram cumpridas as condições para aplicação do ISO GUM no preparo de padrões 

radioativos. 

Palavras-chave: Fonte Radioativa; Método Gravimétrico; Incerteza por Monte Carlo. 

Abstract: In preparing solutions for the production of radionuclide metrology 

standards is necessary measuring the quantity Activity by mass. The gravimetric 

method by elimination is applied to perform weighings with smaller uncertainties. At 

this work is carried out the validation, by the Monte Carlo method, of the uncertainty 

calculation approach implemented by Lourenço and Bobin according to ISO GUM for 

the method by elimination. The results obtained by both uncertainty calculation 

methods were consistent indicating that were fulfilled the conditions for the 

application of ISO GUM in the preparation of radioactive standards. 

Keywords: Radioactive Source; Gravimetry Method; Monte Carlo Uncertainty. 

1. INTRODUÇÃO 

Na área de Metrologia de Radionuclídeos a 

determinação da razão entre a Atividade e a  

Massa [Bq g 
– 1

] de fontes radioativas é realizada 

pelos Laboratórios Nacionais de Metrologia 

(LNMs) com o propósito de estabelecer padrões 

primários (fontes radioativas), na forma de 

materiais de referência, que permitirão o 

provimento de rastreabilidade (INMETRO, 

2012a) aos resultados de medição dos usuários 

(CHRISTMAS, 1984). 

As medições da atividade por massa da fonte 

radioativa (sólida ou líquida) requerem a 

determinação prévia da massa da solução mãe, da 

massa das soluções-fonte diluídas, obtidas do 

processo de diluição da solução mãe, e da massa 

de alíquotas da solução-fonte no preparo da fonte 

radioativa quantitativa a partir de uma solução-

fonte (SIBBENS, 2007). A importância da 
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determinação da massa de fontes quantitativas 

tem apresentado destaque nos últimos anos, 

principalmente devido a incerteza na medição de 

massa ser um componente significativo na 

determinação da incerteza da atividade por massa 

(KEIGHTLEY, 2014). 

Num artigo recente Lourenço e Bobin (2015) 

propõem uma metodologia para determinação da 

incerteza da medição da massa de soluções-fonte, 

que se baseia no procedimento de combinações 

de incertezas especificados no ISO GUM 

(INMETRO, 2012b) e que pode resultar em 

incertezas relativas da massa menores que 0,1%. 

Neste artigo dois exemplos são fornecidos com a 

apresentação dos respectivos balanços de 

incerteza. 

No presente trabalho, é realizada a validação 

do cálculo de incerteza dos exemplos fornecidos 

por Lourenço e Bobin utilizando o Método de 

Monte Carlo conforme especificado no 

Suplemento 1 do ISO GUM (JCGM, 2008). Esta 

validação é um requisito para assegurar a 

confiabilidade dos resultados de medição 

(ABNT, 2005) e tem o objetivo de fornecer 

evidências que as incertezas calculadas de acordo 

com o ISO GUM cumprem as condições para 

aplicação da metodologia especificada neste guia.  

Na seção 2 deste artigo é apresentada a teoria 

que relaciona as grandezas Atividade e Massa, de 

forma a evidenciar as necessidades de medição 

de massa na diluição de soluções mãe e na 

produção de fontes radioativas quantitativas.  

Esta seção também apresenta os métodos 

gravimétricos empregados para determinação da 

massa, os quais tem papel fundamental na 

definição do modelo de medição para o cálculo 

de incerteza. A seção 3 apresenta o procedimento 

de cálculo da incerteza implementado por 

Lourenço e Bobin, baseado na metodologia do 

ISO GUM, e detalha o procedimento de 

validação baseado no Método de Monte Carlo. 

Na seção 4 são apresentados os resultados. 

2. MEDIÇÃO DE MASSA PARA 

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE POR 

MASSA  

2.1. Relação entre atividade e massa 

A grandeza atividade A, cuja unidade no SI 

(INMETRO, 2012c) é o becquerel (1 Bq = 1 s
-1

), 

é definida pela ICRU (2011) como a razão entre a 

variação  dN do número de núcleos atômicos 

contidos em uma fonte de radionuclídeos e em 

um dado estado de energia, e o intervalo de 

tempo dt (1). Tal variação decorre de 

transformações nucleares espontâneas 

(radioatividade), que liberam energia (radiação) 

na forma de partículas nucleares (e.g., partícula 

alfa, elétrons e pósitrons) e/ou fótons. 

d

d

N
A

t
      (1) 

Ainda, segundo a ICRU, a atividade é 

definida como o produto do número de núcleos N 

e a constante de decaimento  (2). 

A N      (2) 

A constante de decaimento se relaciona a 

meia-vida do radionuclídeo T1/2, em segundos, 

como em (3). 

 

1
2

ln 2

T
      (3) 

O numero de núcleos em uma fonte é o 

mesmo que o número de átomos, assim pode ser 

definido em função da massa M, da massa 

atômica ma e da constante de Avogadro NA, de 

acordo com (4). 

A

a

M N
N

m
     (4) 

A partir de (2) – (4), a relação entre a massa e 

a atividade da fonte pode ser estabelecida (5). 

 

1
2

A

a

ln 2M N
A

m T
    (5) 
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A atividade específica a de um radionuclídeo 

é definida como a razão entre a atividade e a 

massa (GOEJI, 2005; IAEA, 2016), como em (6).  

 

1
2

A

a

ln 2NA
a

M m T
     (6) 

Com ma [g mol
-1

], T1/2 [s] e 

NA = 6,022 × 10
23

 mol
-1

, a unidade de medida da 

atividade específica no SI é o becquerel por 

grama [Bq g 
– 1

]. 

Pode-se perceber a partir da definição da 

atividade específica, que ela é a constante de 

proporcionalidade entre a atividade e a massa de 

um dado radionuclídeo, que não varia com a 

quantidade de material e que é inversamente 

proporcional a meia-vida. Esta última 

característica permite que a atividade específica 

seja utilizada para seleção de radionuclídeos 

baseada na rapidez da interação da radiação com 

a matéria. Certamente esta é uma característica 

importante para seleção de nuclídeos nas áreas de 

radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear 

(BREEMAN, 2003).  

2.2. Medições de massa no preparo de fontes 

radioativas 

A determinação da atividade por massa requer a 

medição de ambos, a atividade e a massa 

presentes nas fontes radioativas.  

As medições de atividade por Laboratórios 

Nacionais de Metrologia (LNMs) são executadas 

por diversos métodos de medição (VERDEAU, 

2009), devido à variedade de radiações emitidas e 

às diferentes formas físicas das fontes 

radioativas.  

Soluções-fonte são produzidas a partir de 

diluições sucessivas de uma solução mãe, que 

tem valor de atividade por massa previamente 

determinado, até que a solução-fonte diluída 

apresente um valor de atividade previamente 

especificado. A figura 1 apresenta um exemplo 

de esquema de diluição da solução mãe 

(IRD/CNEN, 1994). 

 

Figura 1 Exemplo de um esquema de diluição 

 

Fontes radioativas são preparadas para 

medição da atividade a partir da deposição de 

quantidades específicas de gotas de soluções-

fonte diluídas.  

 

2.2.1. Necessidades de medições de massa na 

diluição das soluções mãe 

No início do processo de diluição, a massa de um 

radionuclídeo MR0 está uniformemente 

distribuída na solução mãe de massa MT0, e as 

massas se relacionam pela fração mássica 

(IUPAC, 2014) f0 (7). 

R0

0

T0

M
f

M
     (7) 

Pode-se determinar a massa do radionuclídeo 

MR1 em uma alíquota da solução mãe, de massa 

Md, retirada para diluição, a partir da fração 

mássica (8).  

R1 d 0M M f     (8) 

A fração mássica f1 da solução mãe, com 

massa MTd após diluição, é especificada em (9).  

R1
1

Td

M
f

M
     (9) 
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Como antes, na solução-fonte diluída, a massa 

de radionuclídeo MR2 em uma mesma alíquota de 

massa Md pode ser definida (10).  

R2 d 1M M f     (10) 

A razão entre as massas MR2 e MR1, fornece a 

razão entre as frações mássicas f1 e f0, esta última 

definida como o fator de diluição D (11). 

0 R1

1 R2

f M
D

f M
     (11) 

A importância do fator de diluição fica clara 

ao se observar que as massas MR1 e MR2 são 

proporcionais, respectivamente, as atividades A2 

e A1 e que a constante de proporcionalidade, 

como definido em (6), é a atividade específica a 

(12).  

R1 1

R2 2

M A
D

M A
     (12) 

Assim, o fator de diluição representa a 

proporção na qual a atividade de uma alíquota de 

um radionuclídeo será reduzida após a diluição.  

A partir das equações (8) e (9) pode-se 

redefinir o fator de diluição (13). 

Td

d

M
D

M
     (13) 

Desta forma, para determinar o fator de 

diluição é necessário medir a massa da alíquota 

retirada da solução mãe para diluição Md e a 

massa da solução mãe diluída MTd.  

As equações (12) e (13) permitem definir a 

massa necessária da solução mãe, Md, que deve 

ser diluída para formar uma solução-fonte com 

massa MTd e atividade A2 requeridas. Estas 

equações permitem ainda determinar o valor da 

atividade da solução-fonte a partir da medição do 

fator de diluição e do valor da atividade da 

solução-mãe, sem a necessidade de medição da 

atividade por outros métodos. 

A teoria apresentada pressupõe que as frações 

mássicas da solução-mãe e da solução-fonte são 

constantes, mas isto é alcançado apenas se são 

aplicados procedimentos para manter a 

estabilidade das soluções.  

2.2.2. Necessidade de medições de massa no 

preparo da fonte radioativa 

O preparo das fontes radioativas quantitativas 

para medição da atividade é realizado para fontes 

líquidas, pela diluição de uma alíquota 

(microgotas) da solução-fonte, e para fontes 

sólidas pela evaporação desta alíquota. 

A massa da alíquota da solução-fonte M pode 

ser determinada a partir de sua atividade A, da 

massa MTd e da atividade A2 da solução-fonte de 

acordo com (14), (cf. seção2). 

2

Td

A
M A

M
      (14) 

Esta equação permite definir antecipadamente 

a massa da alíquota M que deve ser retirada da 

solução-fonte para produzir uma fonte com a 

atividade A. Assim, para atingir este valor de 

atividade é necessário o controle da massa da 

alíquota que será depositada para medição da 

atividade e este controle é realizado pela 

aplicação do Método do Picnômetro. 

Por este método, um picnômetro é preenchido 

com uma fração da solução-fonte e uma alíquota 

(microgotas) desta solução é retirada para 

medição da atividade. 

2.3. Métodos de medição de massa 

As medições de massa para os processos de 

diluição da solução mãe e preparo das fontes 

radioativas são realizadas por pesagens (método 

gravimétrico) em balanças analíticas comerciais 

(BORYS, 2012), instaladas em local apropriado 

para evitar ou minimizar efeitos sistemáticos 

(CACAIS, 2015).  

Balanças analíticas funcionam pelo princípio de 

compensação magnética de força (GUPTA, 
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2015) e dessa forma, a resultante das forças 

verticais que atua sobre seu sistema de equilíbrio 

mecânico é compensada pela força magnética 

entre um ímã permanente e uma espira de 

corrente associados ao sistema. 

A variação de parâmetros do ar ambiente 

(temperatura, pressão atmosférica e umidade 

relativa) e oscilações da alimentação elétrica 

produzem efeitos físicos (e.g., adsorção/desorção 

de vapor d’água, dilatações volumétricas e 

variação do fluxo magnético) que afetam os 

sistemas mecânico e magnético das balanças. 

Estes efeitos são responsáveis pela deriva 

instrumental destes equipamentos. 

A fim de mitigar a deriva nas indicações das 

balanças, nos processos de calibração de padrões 

de massa, foram desenvolvidos diversos métodos 

de pesagem (BEATRICI, 2015). Estes métodos, 

que se baseiam em sequências de pesagens 

predefinidas, se aplicam bem a comparação de 

padrões de massa porque são sólidos, não 

higroscópicos e se mantêm estáveis durante 

longos períodos de tempo. No entanto, na 

pesagem de soluções  contidas em recipientes que 

não estejam hermeticamente vedados, a deriva da 

indicação se deve principalmente ao efeito de 

evaporação (EIJK, 1972). Assim, os métodos de 

pesagem seriam válidos apenas sob a hipótese de 

que esta deriva fosse linear.  

As pesagens de soluções radioativas são 

executadas por três métodos: o Método do 

Picnômetro (CAMPION, 1964), o Método da 

Substituição e o Método da Eliminação 

(GALLIC, 1973). Nestes métodos, a 

minimização do efeito de deriva por evaporação 

está mais relacionada com a redução do tempo 

das pesagens do que com a forma que as 

sequências de pesagens são executadas. 

Lourenço e Bobin aplicam o Método da 

Eliminação para determinação das massas das 

alíquotas em seus exemplos, o primeiro sobre 

preparação de fontes e o segundo sobre diluição 

de uma solução mãe. Por este método as massas 

das respectivas alíquotas são determinadas a 

partir das indicações obtidas na seguinte 

sequência de pesagens: solução contida num 

recipiente antes de retirar a alíquota (w1), após 

retirar a alíquota (w2) e, adicionando padrões de 

massa, com massa total Mp, na pesagem anterior 

(w3). Desta forma a indicação da balança para a 

alíquota w pode ser determinada a partir das 

demais indicações, como em (15). 

1 3 Pw w w M       (15) 

A indicação da balança após retirar a alíquota 

w2 não é utilizada para determinar a massa da 

alíquota, mas pode ser empregada para verificar 

se a indicação da balança se mantém consistente.   

Pode-se determinar a indicação wTd para a 

massa da solução-fonte a partir de duas pesagens 

do recipiente de contenção, vazio wv e cheio com 

a solução-fonte, wc  (16). 

Td c vw w w      (16) 

A conversão de uma indicação da balança w 

para unidades de massa M depende do fator de 

correção Bu, devido ao efeito de empuxo do ar, 

que atua em cada uma das pesagens (17).  

BuM w     (17) 

O fator de correção do empuxo ar, na 

abordagem de Lourenço e Bobin, depende da 

massa específica do ar durante as pesagens a, da 

massa específica da solução s e da massa 

específica do padrão p utilizado para ajustar a 

balança (18).  

 
 

s p a

p s a

Bu
  


  

   (18) 

Ainda, esta abordagem considera que a massa 

específica dos padrões é igual a do padrão de 

ajuste, portanto o fator de correção do empuxo do 

ar é igual a unidade na equação (15). 

A massa específica do ar [kg m
-3

] é 

determinada a partir de uma aproximação da 
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equação do CIPM-2007(EURAMET, 2015). Esta 

equação (19) depende da pressão barométrica P, 

em hPa , da temperatura do ar T, em °C, e da 

umidade relativa do ar em %.  

0,061

a

0,34848 0,009

273,15

TP he

T


 


 (19) 

3.AVALIAÇÃO DA INCERTEZA  

3.1. ISO GUM 

A fim de estabelecer um modelo de medição para 

a massa de uma alíquota a partir dos modelos 

físicos (15) e (16), é necessário determinar 

primeiramente o modelo de medição para a 

indicação da balança wi para a i-ésima pesagem 

(20).  

R0 RI NL SE TS VAP A2i ziw w e e e e e e e       

 (20) 

Neste modelo de medição a indicação wzi é o 

valor esperado (média) da indicação da balança e 

os parâmetros e são os erros produzidos nesta 

indicação devidos, respectivamente, ao 

arredondamento da leitura ao zerar a balança 

(R0), arredondamento da leitura na indicação 

(RI), não linearidade (NL) da balança, deriva da 

sensibilidade (SE), variação térmica da 

sensibilidade (TS), efeito de evaporação (VAP) e 

a repetibilidade (A).  

A aplicação do princípio de propagação de 

incertezas à equação (20), considerando que 

todos os erros têm média zero, incerteza não nula 

e que sejam não correlacionados, fornece a 

expressão pra determinação da incerteza da 

indicação da balança (21). 

2 2 2 2 2 2 2 2

R0 RI SE TS VAP A2
iw NLu u u u u u u u        

 (21) 

Uma nova aplicação do princípio de 

propagação de incertezas as equações (15) e (17), 

sob a hipótese de independência entre a 

indicação, fornece a expressão pra determinação 

da incerteza da massa da alíquota M (22). 

 

 

2 2 2 2

R0 RI SE

2

2 2 2 2

TS VAP A Mp

2

2

Bu

2 2 4 2

2 2 2

Bu

relativa

NL

M

u u u u

w

u u u u
u M

w

u

u









  

  
 

 
  

 

(22)
 

A fim de aplicar a equação (22) para o cálculo 

da incerteza de medição, é necessário especificar 

as equações e os parâmetros necessários para o 

cálculo dos componentes de incerteza, estes 

dados são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 Equações/parâmetros para cálculo da 

incerteza das variáveis de entrada Xr 

Xr 
Equação  Parâmetro 

e R0 

 
0

2 3

d
 

d0 é a 

resolução da 

balança e RI 

e NL 
max

3

NL
 

NLmax é a não 

linearidade 

máxima 

especificada 

pelo fabricante 

e SE 
 1 max

3

w ST
 

STmax desvio 

de sensibildade 

máxima 

especificada 

pelo fabricante 

e w1 é o valor 

nominal da 

massa da 
solução-fonte 

e TS 
max

1
3 3

TS T
w
 
 
 

 

TSmax 

coeficiente de 

variação da 

sensibilidade 

com a 

temperatura e 

T máxima 

variação de 
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temperatura do 

ar nas 
pesagens 

w1 é o mesmo 

definido 

anteriormente 

e VAP 
uVAP  

 

Incerteza do 

efeito de 
evaporação 

Bu 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bu

s

p s a

2

a a p 2

s

s s a

2

2a
p

p

2

p s 2

a

s a

u

u

u

u



  

   
  
   
 

 
     

  
  
  
 

 

Incerteza do 

fator de 

correção do 

empuxo do ar 

determinada a 

partir das 

incertezas das 

massas 

específicas da 

solução, do 
padrão e do ar  

e A fab 

Repetibilidade 

especificada 

pelo fabricante 

Mp u Mp 

Incerteza 

padrão 

combinada dos 

padrões, obtida 

do certificado 

de calibração 

 

Com exceção de e VAP e e A todos os erros 

seguem uma distribuição de probabilidade 

retangular. As variáveis Mp, e VAP e e A tem 

distribuição normal.  

As incertezas das massas específicas da 

solução e dos padrões são obtidas por estimativas 

de medições ou de documentos de referência. Por 

outro lado, a incerteza da massa específica do ar 

pode ser determinada de duas formas: por 

propagação das incertezas da equação (18), com 

as incertezas de medição dos parâmetros 

ambientais (mais exato) ou por considerar que a 

massa específica do ar tem distribuição 

retangular (mais conservador) com meia largura 

calculada como a diferença entre os valores 

extremos da massa específica. Estes valores são 

determinados a partir dos valores extremos dos 

parâmetros ambientais que ocorrem no 

laboratório; o valor mínimo é obtido para a 

mínima pressão e temperatura e umidade relativa 

máximas enquanto o valor máximo corresponde a 

máxima pressão e temperatura e umidade relativa 

mínimas. 

Os parâmetros ambientais considerados nos 

exemplo ficaram dentro dos seguintes intervalos: 

21,5 °C ≤ T ≤ 22,5 °C, 995 hPa ≤ P ≤ 1005 hPa e 

40 % ≤ h ≤ 60 %. Com estes parâmetros, o valor 

e a incerteza da massa específica do ar, nos 

exemplos, foram 1,181 (5) kg m
-3

 (distribuição 

retangular). 

A fim de determinar o valor do fator de 

correção do empuxo e a incerteza associada, as 

estimativas do valor e a incerteza da massa 

específica do padrão foram 8000 (15) kg m
-3

. 

Enquanto que os valores das soluções mãe e 

fonte foram 1000 (3) kg m
-3

 (0,1 M HCl). Estas 

massas específicas seguem uma distribuição 

normal.  

3.1.1. Exemplo 1 – Preparação de Fonte 

A tabela 2 apresenta o balanço de incerteza do 

exemplo do artigo de Lourenço e Bobin, para 

determinação da massa M de uma microgota de 

20 mg de HCl em uma balança analítica com 

capacidade máxima de 5,1 g e resolução 1 g. 

Neste exemplo a massa do picnômetro cheio com 

a solução mãe é 2 g.  

Tabela 2 Balanço de incerteza para microgota de 

20 mg HCl 

Xr 
Valores dos 

parâmetros 
u(Xr)mg 

e R0 
d0 = 1 g 0,000 3 

e RI 



 

8 

3º Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes 

Rio de Janeiro/ RJ, novembro 2016 

e A fab = 4 g 0,004 0 

e NL NLmax = 0 0 

e SE 
STmax = 1,5 10-6  

w1 = 2 g 
0,001 7 

e TS 

TSmax = 1,0 10-6 °C-1 

T = 1 °C 

w1 = 2 g 

0,000 7 

e VAP 
uVAP = 1,5 g para w1 

e 1,5 g para w3 
0,001 5 

Bu Bu = 1,001034 
0,000 53% 

(relativa) 

Mp u Mp = 1,5 g 0,001 5 

uc  0,006 3 

uc 

(relativa) 
 0,031% 

 

Como especificado na tabela 2, a não 

linearidade é despreza quando se aplica o método 

da eliminação. 

3.1.2. Exemplo 2 – Diluição de solução mãe 

No artigo é especificado que a medição da 

massa de solução mãe diluída Md é de 200 mg e 

que a incerteza do padrão de 200 mg é 3 g. 

Aplicando estes dados ao cálculo do exemplo 1, 

obtém-se uma incerteza padrão combinada de 6,9 

g. 

Este exemplo trata da medição da massa MTd 

de 10 g da solução-fonte (formada pela diluição 

da solução mãe na solução diluente), contida em 

um vaso de 28 g, em uma balança com 

capacidade máxima 220 g e resolução 10 g. O 

vaso é pesado vazio, wv = 28 g, e cheio com a 

solução-fonte totalizando wc = 38 g. Devido a 

diferença entre as indicações wv e wc ser grande, 

em relação a capacidade máxima da balança, as 

incertezas devido a sensibilidade devem ser 

consideradas para cada indicação. Assim a 

equação (22) deve ser modificada, como em (23). 

 

 

 Td

2 2 2

R0 RI

2

Td

2 2 2 2

SEc SEv TSc TSv

2

Td

2 2
Td VAP A

2

Td

2

Bu

2 2 4

2 2

Bu

relativa

NL

M

u u u

w

u u u u

w

u M u u

w

u

u

 

  


 


 
  

 

(23) 

A tabela 3 apresenta o balanço de incerteza 

deste exemplo, elaborado a partir equação (23). 

Tabela 3 Balanço de incerteza para 10 g de 

solução diluída 

Xr 
Valores dos 

parâmetros 
u(Xr)mg 

e R0 
d0 = 10 g 0,003 

e RI 

e A fab = 30 g 0,030 

e NL NLmax = 200 g 0,115 

e SEv” 
STmax = 1,0 10-6  

wv” = 28 g 
0,016 

e SEc 
STmax = 1,0 10-6  

wc = 38 g 
0,022 

e TSv 

TSmax = 1,0 10-6 °C-1 

T = 1 °C 

wv = 28 g 

0,009 

e TSc 

TSmax = 1,0 10-6 °C-1 

T = 1 °C 

wv = 38 g 

0,013 

e VAP 
uVAP = 15 g para wv 

e 15 g para wc 
0,015 

Bu Bu = 1,001034 
0,00053% 

(relativa) 

uc  0,244 

uc 
 0,0024% 
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(relativa) 

 

Com os resultados da massa da solução mãe e 

da massa da solução diluída o valor e a incerteza 

do fator de diluição são 50,000(2).  

 

3.2. Método de Monte Carlo 

A abordagem de avaliação da incerteza de 

medição especificada no Suplemento 1 do ISO 

GUM está baseada, diferentemente do ISO 

GUM, no princípio de propagação das 

distribuições de probabilidade (COX, 2001). Por 

este princípio a função densidade de 

probabilidade (PDF, em inglês) de uma variável 

de saída é determinada a partir dos valores do 

modelo de medição gerados por valores 

aleatórios das variáveis de entrada, amostrados de 

suas respectivas distribuições de probabilidades, 

figura 2. 

 

 

Figura 2 Visão esquemática do princípio de propagação das 

distribuições. 

Para aplicação desta abordagem é necessário o 

conhecimento prévio das PDFs das variáveis de 

entrada. Neste ponto, o Suplemento sugere o uso 

do teorema de Bayes (BOCHUD, 2007) para 

definição das PDFs de variáveis cujas medições 

são realizadas por repetição. Ainda, quando 

existe informação adequada sobre efeitos 

sistemáticos, é indicado o uso do princípio da 

Máxima Entropia (COX, 2006) para definição 

das PDFs de variáveis de entrada associadas aos 

efeitos. 

A implementação do principio de propagação 

das distribuições é realizado pelo Método de 

Monte Carlo na geração de números aleatórios 

(simulações) para as variáveis de entrada e tem a 

vantagem em relação ao princípio de propagação 

de incertezas, quando a não linearidade no 

modelo de medição é significativa ou quando a 

distribuição de probabilidade da variável de saída 

se desvia de uma distribuição normal ou 

t  Student. 

Embora o procedimento de avaliação da 

incerteza de medição necessite do uso de técnicas 

para definição das PDFs das variáveis de entrada, 

a validação de resultados pelo Método de Monte 

Carlo requer que as PDFs sejam as mesmas 

consideradas na implementação baseada no 

GUM.  

3.2.1. Modelo de medição 

Como requisito inicial para realização da 

validação, os modelos de medição para a massa 

das alíquotas M, devem ser especificado (24). 

R0i R0j RIi RIj

NLi NLj SEi SEj

TSi TSj VAPi VAPj

Ai Aj

2 2
Bu

zi zj

p

w w e e e e

e e e e
M

e e e e

e e M



     
 
    

  
    
    

 

 (24) 

Este modelo é o mesmo para a massa da 

alíquota na preparação de fontes Me na diluição 

Md. Neste modelo i e j correspondem as duas 

pesagens executadas em cada uma das medições 

de massa. O modelo de medição para Bu foi 

apresentado em (18).  

A massa da solução diluída pode ser 

determinada a partir de (24) com Mp=0, como em 

(25). Neste modelo i se refere a pesagem do 

recipiente vazio e j ao recipiente cheio. 
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R0i R0j RIi RIj

NLi NLj SEi SEj

TSi TSj VAPi VAPj Ai Aj

2 2 Bu

zi zj

Td

w w e e e e

M e e e e

e e e e e e

     
 

     
 
      
 

  (25) 

Nestes modelos todos os erros são 

considerados com uma distribuição retangular, 

com exceção dos erros aleatórios eVAP e eA que 

tem distribuição normal assim como a massa do 

padrão. No modelo para o empuxo, foi assumido 

nos exemplos que a massa específica do ar segue 

uma distribuição retangular e as estimativas das 

massas específicas do padrão e da solução 

seguem uma distribuição normal. 

Os valores dos parâmetros utilizados para 

fazer as simulações das variáveis de entrada dos 

respectivos modelos são apresentados nas tabelas 

4 e 5. 

Tabela 4 Parâmetros das distribuições das 

variáveis Xr para pesagens de microgotas 

Xr 

Distribuição: R(a,b) 

Parâmetros 

Média 

 (a+b)/2 

Semi largura 

(b-a)/2 

e R0i , e R0j e 

RIi, e RIj 
0 mg 0,0005 mg 

2 e NLi , 

2e NLj 

Não contribui para pesagens de microgotas 

pelo método da eliminação 

e SEi , e SEj 0 mg 0,003 0 mg 

e TSi , e TSj 0 mg 0,001 2 mg 

a 
1,181 kg m

-3
 0,005 kg m

-3
 

Xr 

Distribuição: N(,2
) 

Parâmetros 

Média 

 

Desvio padrão 

 

e VAPi, e VAPj 0 mg 0,001 5 mg 

e Ai , e Aj 0 mg 0,004 0 mg 

p 
8 000 kg m

-3
 15 kg m

-3
 

s 
1 000 kg m

-3
 3 kg m

-3
 

Mp  

(fonte) 
20 mg 0,001 5 

Mp  

(diluição) 
200 mg 0,003 0 

 

Tabela 5 Parâmetros das distribuições das 

variáveis Xr para pesagens da diluição 

Xr 

Distribuição: R(a,b) 

Parâmetros 

Média 

 (a+b)/2 

Semi largura 

(b-a)/2 

e R0i , e R0j e 

RIi, e RIj 
0 mg 0,005 mg 

2 e NLi , 

2e NLj 
0 mg 0,283 mg 

e SEi 0 mg 0,028 mg 

e SEj 0 mg 0,038 mg 

e TSi  0 mg 0,016 mg 

e TSj 0 mg 0,022 mg 

a 
1,181 kg m

-3
 0,005 kg m

-3
 

Xr 

Distribuição: N(,2
) 

Parâmetros 

Média 

 

Desvio padrão 

 

e VAPi, e VAPj 0 mg 0,015 mg 

e Ai , e Aj 0 mg 0,030 mg 

p 
8 000 kg m

-3
 15 kg m

-3
 

s 
1 000 kg m

-3
 3 kg m

-3
 

 

O modelo de medição para o fator de diluição 

está especificado na equação (13). 

3.2.2. Procedimento de Validação 

A validação é executada em três etapas: definição 

da tolerância numérica, simulações pelo 
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procedimento adaptativo de Monte Carlo 

(adaptative MCM, em inglês) e comparação dos 

valores simulados com os valores obtidos pela 

metodologia do ISO GUM. A tolerância 

especificada é utilizada como critério de parada 

para as simulações e critério para comparação 

dos valores simulados. 

 

A definição da tolerância numérica é realizada 

pela expressão do valor da incerteza obtido pelo 

ISO GUM em notação científica (c x 10l ) e 

especificação do número de dígitos significativos 

ndig na mantissa c. Para cada valor de ndig , o 

expoente da notação científica l  assume um valor 

diferente ldig, assim definindo ndig define-se ldig. 

Com este último valor define-se uma tolerância 

numérica  (26). No entanto, para propósitos de 

validação a tolerância utilizada é /5. 

1
10

2

dig  
l

    (26) 

Pelo procedimento adaptativo de Monte 

Carlo, M números aleatórios são gerados para 

cada uma das variáveis de entrada Xr e, 

consequentemente, são determinados M valores 

para a variável de saída y, a partir do modelo de 

medição. M é definido de acordo com (27).  

 4max ,10M J    (27) 

Em (27), J é o mínimo inteiro maior ou igual 

a 100/(1-p), e p é a probabilidade de abrangência 

especificada na implementação do GUM. 

A partir dos valores determinados para y, são 

calculados a média ym , o desvio padrão u(y), o 

quantil inferior ylow e o quantil superior yhigh. 

Estes quantis são os valores extremos de y , que 

definem uma área, sob a curva de sua PDF, que 

tem valor igual a probabilidade de abrangência p. 

A simulação de M números aleatórios e os 

cálculos descritos anteriormente são realizados 

repetidamente até que o dobro do desvio padrão 

da média dos parâmetros  ym, u(y), ylow e yhigh seja 

menor do que /5. O desvio padrão da média é 

obtido entre os valores calculados dos parâmetros 

nas séries de repetições. 

Ao final da etapa de simulações estarão 

definidos os quantis ylow e yhigh e estes valores são 

comparados com os extremos obtidos a partir do 

valor da variável de saída y e a incerteza 

expandia Up obtidos pela abordagem do GUM. 

Os parâmetros de comparação dlow e dhigh são 

definidos em (28). 

low low

high high

p

p

d y U y

d y U y

  

  
   (28) 

O cálculo executado pela abordagem do GUM 

é considerado validado somente se ambos dlow e 

dhigh são menores do que /5. 

Neste trabalho as variáveis de saída são as 

massas da microgotas nos processos de diluição 

Md e no preparo de fontes M, a massa da solução 

diluída MTd e o fator de diluição D. A validação 

da incerteza do fator de diluição é realizada a 

partir dos valores obtidos das validações das 

incertezas de Md e MTd, aproveitando da 

propriedade de transferência das incertezas de 

medição (HARRIS, 2014).  

Para cada variável de saída y, os parâmetros 

de configuração para amostragem a partir das 

PDFs, número de simulações M, intervalo de 

abrangência simétrico 100 % p, número de 

dígitos significativos ndig, mantissa da notação 

científica da incerteza de medição c, expoente da 

notação científica l e a tolerância para a validação 

dos resultados , são especificados na tabela 6. 

Tabela 6. Parâmetros de execução da validação 

y 
Parameters

M 100 % p ndig c l  

M 

5  104  

68,27 2 63 -4 5  10-5 

Md 68,27 2 69 -4 5  10-5 

MTd 68,27 2 24 -2 5  10-3 

D 68,27 1 2 0 5  10-1 
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Neste trabalho, o procedimento de validação 

foi executado com o auxílio do software Crystal 

Ball, que funciona como um plugin do Microsoft 

Excel e realiza a geração dos números aleatórios 

de acordo com as PDFs especificadas.  

4. RESULTADOS  

A tabela 7 apresenta os resultados de validação, o 

valor médio y e sua incerteza u (y), o número de 

aplicações do procedimento adaptativo h, os 

valores extremos para o intervalo de abrangência 

especificado ylow e yhigh e a diferença absoluta 

entre os valores extremos obtidos a partir do 

GUM e MCM para cada variável de saída, dlow e 

dhigh. 

Os desvios-padrão dos resultados simulados 

(SY, Su (y), Sylow e Syhigh) e sua tolerância 

() são apresentados na figura 3. 

As PDFs para cada variável de saída são 

apresentadas nas figuras 4 a 7. A curva continua 

representa a curva gaussiana obtida pelos 

resultados do ISO GUM, enquanto o histograma 

representa a distribuição de freqüências, na 

mesma escala da gaussiana, obtida usando os 

resultados do MCM como uma aproximação da 

PDF. Os parâmetros de assimetria e curtose 

(achatamento) das PDFs aproximadas são 

fornecidos nos gráficos. 

  

Figura 3 Desvios padrão dos resultados simulados e 

tolerância. 

 

Tabela 7. Resultados da validação 

Variável  

de  

Saída 

Método h y u(y) 

Intervalo de abrangência 

probabilisticamente  simétrico 

68,27 %  

[ylow, yhigh] 

dlow dhigh 
GUM 

validado? 

M/mg 
GUM  20,020 7 0,006 3     

MCM 91 20,020 7 0,006 3 [20,014 4; 20,026 9]  2  10-6 6  10-6 Sim 

Md/mg GUM  200,206 9  0,006 9     

MCM 95 200,206 9  0,006 9 [200,000 0; 200,213 7]  2  10-8 6  10-6 Sim 

MTd /mg GUM  10010,34 0,24     

MCM 12 10010,34 0,24 [10010,09; 10010,60]  1  10-2 2  10-2 Não 

D GUM  50,000 0,002     

MCM 2 50,000 0,002 [49,998; 50,002]  2  10-5 1  10-5 Sim 

 

 

Figura 4 PDFs para M 

 

 

Figura 5 PDFs para Md 
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Figura 6 PDFs para MTd 

 

 

Figura 7 PDFs para D 

 

Os desvios padrão apresentados na figura 3, 

menores que a tolerância do MCM adaptativo 

confirmam que todas as simulações 

estabilizaram. 

A comparação das PDFs obtidas pelo ISO 

GUM e MCM apresentadas nas figuras 3 a 7 

confirmam os resultados apresentados na tabela 

7.  Nestas figuras pode-se perceber que a 

assimentria das PDFs simuladas são muito 

próximas da assimetria da distribuição normal, 

que tem valor nulo, assim elas podem ser 

consideradas razoavelmente simétricas. Com 

exceção da simulação para a massa da solução-

fonte MTd, todas as curtoses das PDFs simuladas 

são próximas, por valores maiores do valor 3 

(valor da curtose da distribuição normal), o que 

indica uma suave compressão das PDFs. 

A curtose da PDF simulada para MTd (figura 

6) tem valor inferior (2,52) do que o da 

distribuição normal, que se reflete no 

achatamento da PDF e, consequentemente, no 

deslocamento de seus quantis ylow e yhigh para fora 

do intervalo destes quantis na distribuição 

gaussiana. Desta forma, devido à diferença 

significativa entre os quantis o resultado obtido 

pelo MCM não é compatível com o do ISO 

GUM. Este achatamento pronunciado resulta da 

consideração, na abordagem de Bobin, da 

variância (incerteza ao quadrado) devido a não 

lineridade quatro vezes, o que torna este 

componente dominante e contraria, portanto as 

condições para aplicação da metodologia do 

GUM. 

Embora o resultado de MTd não tenha sido 

validado, sua influência na incerteza do fator de 

diluição é muito menor do que a massa da 

alíquota da solução mãe M, por isso os 

resultados do fator de diluição são validados.  

5. CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou a descrição da teoria que 

relaciona a atividade e a massa de soluções 

radioativas com o propósito de evidenciar a 

necessidade de medição desta última grandeza na 

preparação de fontes radioativas que servirão 

como padrões para a grandeza atividade por 

massa. Foram discutidos os métodos 

gravimétricos aplicados para medição de massa e 

a correspondente abordagem de cálculo de 

incerteza, baseada no ISO GUM, empregada por 

Bobin. Foi proposta, ainda, a realização da 

validação deste cálculo de incerteza por 

comparação com cálculo de inceteza por 

simulação de Monte Carlo, conforme 

especificado no Suplemento 1 do ISO GUM. 

Os resultados da validação indicaram uma 

boa compatibilidade entre as abordagens de 

cálculo de incerteza. O único resultado não 

compatível, a incerteza da massa da solução-

fonte, não contribui significativamente para o 

fator de diluição, que é a grandeza de interesse no 

processo de diluição, assim o efeito deste 

resultado não é expressivo para o preparo de 

fontes radioativas. Desta forma, pode-se 

considerar que foram cumpridas as condições 
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para aplicação do ISO GUM no preparo de 

padrões radioativos. 

REFERÊNCIAS 

ABNT. NBR ISO/IEC 17025: Sistemas de 

gestão da qualidade – Requisitos. 2 ed. Rio de 

Janeiro, 2005. 31 p. 

BEATRICI, A. et al. Analysis of drift correction 

in different simulated weighing schemes, 

Journal of Physics: Conference Series, vol. 

648, p. 12025, 2015. 

BOCHUD, F. O. et al. Bayesian statistics in 

radionuclide metrology: measurement of a 

decaying source. Metrologia, vol. 44, p. S95–

S101, 2007. 

BORYS, M. et al. Fundamentals of Mass 

Determination. 1 ed. Berlin: Springer-Verlag, 

2012. 

BREEMAN, W. A. P. et al. Optimising 

conditions for radiolabelling of DOTA-peptides 

with 
90

Y, 
111

In and 
177

Lu at high specific 

activities: measurement of a decaying source. 

Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, vol. 30, p. 

917–920, 2003. 

CACAIS, F A. L. Redução da incerteza de 

medição na realização da escala de massa com 

referência ao protótipo do kilograma N° 66. 

2015: 149 f. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Mestrado em Metrologia e Qualidade – Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 

Duque de Caxias, 2015. 

CAMPION, P. J. et al. A study of weighing 

techniques used in radionuclide standardization. 

Nucl. Instr. and Meth., vol. 31, p. 253–261, 

1964. 

COX, M. G.et al. Measurement uncertainty and 

the propagation of distributions. NPL, NMS, 

2001. 

COX, M. G.et al. The use of a Monte Carlo 

method for evaluating uncertainty and expanded 

uncertainty. Metrologia, vol. 43, p. S178–S188, 

2006. 

CHRISTMAS, P. Traceability in radionuclide 

metrology. Nuclear Instruments and Methods 

in Physics Research, vol. 223, p. 427–434, 1984. 

EIJK, W.V.D. et al. Sampling and dilution 

problems in radioactivity measurements*. Nucl. 

Instr. and Meth., vol. 102, p. 581–587, 1972. 

EURAMET, Guidelines on the Calibration of 

Non-Automatic Weighing Instruments: 

Calibration Guide cg-18 version 3.0. Disponível 

em:<http://archive.euramet.org/fileadmin/docs/P

ublications/calguides/EURAMET_cg-

18__v_3.0_Non-

Automatic_Weighing_Instruments_01.pdf>. 

Acesso em: 20 Junho 2016. 

GALLIC, Y.L. Problems in microweighing. 

Nucl. Instr. and Meth., vol. 112, p. 333–341, 

1973. 

GOEIJ, J. J. M. How do we define the concepts 

specific activity, radioactive concentration, 

carrier, carrier-free and no-carrier-added?. 

Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistr, vol. 263, p. 13–18, 2005. 

GUPTA, S. V. Springer Series in materials 

science: Mass Metrology. 1 ed. Berlin: Springer-

Verlag, 2012. 

HARRIS, P. M. et al. Summarizing the output of 

a Monte Carlo method for uncertainty evaluation, 

Metrologia, vol. 51, p.243-252, 2014. 

IAEA. IAEA safety glossary terminology used 

in nuclear safety and radiation protection: 

2016 Revision. Disponível em: < http://www-

ns.iaea.org/downloads/standards/glossary/iaea-

safety-glossary-rev2016.pdf >. Acesso em: 20 

Junho 2016. 

ICRU. Fundamental quantities and units for 

ionizing radiation (revised), Journal of the 

ICRU, vol. 11, Report 85, 2011. 



 

15 

3º Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes 

Rio de Janeiro/ RJ, novembro 2016 

INMETRO. Vocabulário Internacional de 

Metrologia: conceitos fundamentais e gerais de 

termos associados (VIM 2012). 1 ed. Duque de 

Caxias,RJ: INMETRO, 2012. p. 94 

INMETRO. Sistema Internacional de Unidades 

 SI. 1 ed. Duque de Caxias,RJ: INMETRO, 

2012. p. 94 

INMETRO. Avaliação de dados de medição: 

Guia para a expressão de incerteza de medição – 

GUM 2008. 1 ed. Duque de Caxias,RJ: 

INMETRO, 2012. p. 114 

IRD/CNEN. Curso de Metrologia de 

Radionuclídeos. 4 rev. Rio de Janeiro,RJ: 

IRD/CNEN, 2003. p. 150 

IUPAC. Compendium of Chemical 

Terminology: Gold Book. Disponível em: 

<http://goldbook.iupac.org/>. Acesso em: 20 

Junho 2016. 

JCGM. Evaluation of Measurement Data—

Supplement 1 to the ‘Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement’—Propagation of 

Distributions using a Monte Carlo Method. 

Disponível em: < 

www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/ 

JCGM_101_2008_E.pdf>. Acesso em: 20 Junho 

2016. 

KEIGHTLEY, J. et al. International Comparison 

CCRI(II)-S7 on the analysis of Uncertainty 

Budgets for 4 Coincidence Counting. 

Metrologia, vol. 51, Tech. Suppl. 06018, 2014. 

LOURENÇO, V.; BOBIN, C. Weighing 

uncertainties in quantitative source preparation 

for radionuclide metrology. Metrologia, vol. 52, 

p. S18–S29, 2015. 

SIBBENS, G.; ALTZITZOGLOU, T. Preparation 

of radioactive sources for radionuclide 

metrology. Metrologia, vol. 44, p. S71–S78, 

2007. 

VERDEAU, E. Metrological references for 

nuclear measurements provided by LNE-LNHB 

to users through a strict traceability chain. 

Advancements in Nuclear Instrumentation 

Measurement Methods and their Applications 

(ANIMMA), 2009. 

AGRADECIMENTOS 

Um dos autores gostaria de agradecer a CNEN 

pelo auxílio financeiro (bolsa) no 

desenvolvimento deste trabalho. 

.

 


